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INTRODUÇÃO  

 

O rabanete (Raphanus sativus L.) está entre as 10 hortaliças de raízes consumidas a nível mundial. 

Sua produção destaca-se, principalmente, no cinturão agrícola de São Paulo – SP, em regiões onde há 

melhores condições climáticas de cultivo, entreposto de abastecimento e atualmente maior demanda de 

consumo que são as grandes capitais (MATOS et al., 2016; IBGE, 2017).  

A cultura desenvolve-se bem em solos argilosos, pH 6,0 – 6,8. No geral o rabanete produz raízes 

globulares e/ou redondas de coloração avermelhada com peso médio de 15 a 55 g, porem existem 

cultivares que produzem raízes alongadas e mais pesadas apresentado a mesma cor ou podem ser brancas 

e/ou lilases (MATOS et al., 2016). Da semeadura direta em canteiros ou leiras até a colheita, esperam-se 

em média de 25 a 35 dias (BONFIM-SILVA et al., 2015).  

As melhores condições de temperatura para um bom desenvolvimento fisiológico das folhas e 

consequentemente formação de raízes situa-se entre 23 ± 5 °C (SILVA et al., 2017). 

O ensaio de competição entre cultivares torna-se indispensável na região amazônica, sendo 

considerado pré-requisito para recomendações de plantio, podendo ser economicamente muito útil no 

processo produtivo para os agricultores (BLIND et al., 2015. As condições da região amazônica não são 

favoráveis ao cultivo de rabanete (BONELA et al., 2017), entretanto, existe no mercado oferta de dezenas 

de cultivares sugeridas para o cultivo em regiões de clima tropical. 

Neste sentido o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento produtivo de seis cultivares 

de rabanete cultivadas em casa de vegetação em duas épocas climáticas na região de Manaus-AM. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os experimentos foram desenvolvidos entre os meses de julho e agosto de 2018 período de 

estiagem e entre março e abril de 2019 período chuvoso. O local onde foi implantado os experimentos, é 

solo tipo Argissolo Amarelo de textura arenosa (EMBRAPA 2013) em casa de vegetação situada na 

estação experimental de hortaliças “Alejo von der Parlen” nas coordenadas de latitude 2’59’S, longitude 

60 01’W em altitude de 60 m. O solo do local apresentou as seguintes composições na camada de 0-20 

cm do solo: pH em agua 5,9; M.O 18.96; P 37,4 mg/kg; K 72,4 mg/kg; Ca 0,7 cmol/kg; Mg 0,3 cmol/kg; 

Fe 170 mg/kg; Zn 1,5 mg/kg; Mn 1,7 mg/kg; H+Al 3,2 cmol/kg. 

O clima da região é classificado como “Afi” equatorial quente úmido pela classificação de 

Koopem - Geiser (ALVARES et al., 2013). As temperaturas médias do ar registradas durante os ensaios 

experimentais foram de 22,8 °C para mínima e de 42,8 °C para máxima sendo que a média geral foi de 

27,1 °C para o período seco e 26,2 °C para o período chuvoso (INMET, 2019).  

As sementes de rabanete avaliadas (Branco Comprido; Cometa; Saxa; Meio Comprido Amauger; 

Vermelho Comprido e Sparker) foram todas fornecidas pela ISLA Sementes e semeadas diretamente nas 
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leiras de cultivo 15 cm x 20 cm, conforme recomendações para cultura (FILGUEIRA, 2013; MATOS et 

al., 2016). A irrigação foi efetivada com auxílio de fita gotejadora, realizada todos os dias, mantendo-se o 

solo úmido. Não foi utilizado nenhum tipo de cobertura morta, somente tratos culturais como amontoa, 

capina manual e utilização de vasos como barreira física para controle de paquinhas (Grillotaldae).  

Após 10 dias da semeadura foi disponibilizado via fertirrigação em única aplicação o formulado 

solúvel NPK 11-17-21 com E.C de 2.0 mS/cm sendo disponibilizado 100 ± 5 ml/planta igualmente nas 

duas épocas experimentais, realizada com base nos resultados da análise química do solo. 

A colheita foi realizada após 35 dias da semeadura de ambos experimentos e imediatamente 

transportadas para o laboratório de triagem de hortaliças da estação experimental para registrar as 

seguintes variáveis: massa de raízes (g/planta), utilizando balança de precisão 0,001 g; comprimento e 

diâmetro médial da raiz (cm), utilizando paquímetro; presença de rachadura e ombro verde (%) de raízes 

e qualidade visual de raízes avaliadas por meio de notas que variaram de 1-5. 

O delineamento experimental adotado nos dois ensaios experimentais foi de blocos casualizados 

com seis cultivares, quatro repetições e cinco plantas por parcela. Os dados biométricos foram submetidos 

a análises de variância pelo teste F. As médias serão comparadas pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade e analisados com auxilio computacional por meio de software estatístico Genes v. 2006 

(CRUZ, 2013). Os demais dados visuais foram analisados por meio de notas propostas pela 

HORTIBRASIL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

 

 

 

 

Periodo seco de 2018 Período chuvoso de 2019 

FIGURA 1. Aspecto das raízes de rabanete cultivados em Manaus. A – Branco Comprido, B - 

Cometa, C - Saxa, D -  Meio Comprido Amauger, E - Vermelho Comprido e F - Sparker, cultivadas 

em casa de vegetação em dois períodos na condição edafoclimatica de Manaus -AM. 
 

No experimento realizado no período seco, apesar das altas temperaturas desfavoráveis, as 

cultivares apresentaram melhor desempenho vegetativo o que contribuiu para melhor rendimento 

e aspecto visual das raízes (Figura 1). 

A cultivar Vermelho Comprido apresentou os maiores valores para massa e comprimento 

de raízes, com 23,8 g e 8,3 cm planta-1 respectivamente. A cultivar Saxa® que possui formato 

globular apresentou massa média da ordem de 12,27 g planta-1 (Tabela 1). 
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TABELA 1. Desempenho de cultivares de rabanete (Raphanus raphanistrum subsp. sativus) cultivadas em casa 

de vegetação em dois períodos na condição edafoclimatica de Manaus -AM (média produzida por planta). 

  ...Período seco - Julho/Agosto de 2018 

Cultivares de 

Rabanete 

Características Avalidas1 

Massa 

(g) 

Comp. 

Raiz (cm) 

Diâm. 

Raiz 

(cm) 

Rachadura 

(%) 

 Ombro 

verde 

(%) 

Qualidade da 

Raiz (1-5)2 

Branco 

Comprido 17,46 b 7,2 a 2,02 b 17,5 22,5 3 

Cometa 5,6 c 3,4 c 1,37 c 88,5 0 2 

Saxa 12,27 bc 4,83 b 1,95 bc 25,5 0 3 

Meio Comp. 

Amauger 16,65 bc 6,7 ab 2,31 a 7,5 0 4 

Vermelho 

Comprido 23,8 a 8,3 a 1,44 c 15 0 3 

Sparker 5,88 c 4,6 bc 1,62 c 92,5 12,5 2 

Cv % 27,1 18,3 14  -  -  - 

  ...Período chuvoso - Março/Abril de 2019 

Branco 

Comprido 3,75 b 5,07 a 0,8 b 0 0 3 

Cometa 4,14 ab 1,98 c 1,03 a 37,5 0 2 

Saxa 3,75 b 2,59 b 1,28 a 43,75 0 3 

Meio Comp. 

Amauger 3,54 b 3,40 b 0,82 b 12,5 0 3 

Vermelho 

Comprido 2 c 4,90 a 0,35 c 18,75 0 3 

Sparker 5,37 a 2,20 bc 0,92 b 12,5 6,5 2 

Cv % 26,6 20,9 17,4 - - - 
1 Média das características avaliadas (produtividade p/planta) 

2 Escala de notas de qualidade de raízes de rabanete; 1 - raiz muito deformada sem qualidade para o comércio, 2 

- raiz deformada com pouca qualidade para comércio, 3 - raiz pouco deformada comercializável, 4 - raiz sem 

deformação com boa qualidade, 5 - raiz sem deformação com muita qualidade. 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste Tukey, ao nível de 5 % 

de significância. 
 

Para BONELA et al. (2017) o crescimento e desenvolvimento de raízes de rabanete está 

relacionado com o teor de matéria orgânica do solo e principalmente com suas características 

físicas, como teores de argila, que influenciam diretamente na porosidade, favorecendo melhores 

rendimentos. No período seco as cultivares Spark e Cometa apresentaram os maiores índices de 

rachadura, com 92,5 e 88, 5% das raízes afetadas,  

Estudos de MELO et al. (2014) indicam que a alta incidência de rachaduras nas raízes pode 

ser atribuída às oscilações hídricas e térmicas no solo e à falta de cobertura morta, favorecendo o 

rápido secamento da camada superficial do solo, já que as raízes comumente exploram os primeiros 

10 cm. 

A cultivar Branco Comprido apresentou susceptibilidade à presença de ombro verde na 

ordem de 22, 5 % das raízes produzidas no período seco, o que fica evidente, que a luz solar neste 

período desencadeou esta injuria, conjuntamente com a presença de rachaduras. CASTRO et al. 

(2016) relatam que a deficiência nutricional pode estar diretamente relacionada a esta 

característica, entretanto, é provável também, que a disponibilidade hídrica associada aos solutos 
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e estádio fisiológico da cultura também sejam fortemente relacionadas para estes atributos sobre o 

desempenho agronômico como um todo. 

 

 

 

FIGURA 2.  Média das características avaliadas entre seis cultivares de rabanete cultivadas em casa 

de vegetação em dois períodos na condição edafoclimática de Manaus -AM. INPA, Manaus - AM. 

2019 

 

No experimento realizado no período seco, apesar das altas temperaturas desfavoráveis, as 

cultivares apresentaram melhor desempenho vegetativo o que contribuiu para melhor rendimento 

e aspecto visual das raízes (Figura 1). 

 

CONCLUSÕES 

 

No período seco de avalição as melhores cultivares identificadas para produção com 

qualidade superior de raízes foram: Meio Comprido Amauger, Saxa, Vermelho Comprido e Branco 

Comprido. 

As cultivares Cometa e Sparker tiveram alta incidência de rachadura de raízes 

comprometendo a qualidade de raízes. 

Entre os períodos estudados, os melhores resultados para massa de raízes, comprimento, 

diâmetro e qualidade de raízes foi observado no período seco. 
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INTRODUÇÃO  

A maioria dos solos amazônicos são de baixa fertilidade, e predominam os Latossolos amarelos e 

Podzólicos vermelho-amarelos (Primavesi 2002). Mas, existem alguns ambientes com solos mais férteis, 

como os solos de várzea, os quais são inundados pelos rios durante a cheia (Abril-Agosto). Na estação 

seca as águas se retiram deixando um solo com elevados teores de P, K, e micronutrientes e matéria 

orgânica (Fajardo et al. 2009).  

O jacatupé (Pachyrhizus spp.) é uma hortaliça originária das cabeceiras do Rio Amazonas, e 

produz raízes tuberosas comestíveis, porém suas sementes e folhas são tóxicas, pois apresentam uma 

grande quantidade de isoflavonoides, como a rotenona e a isoflavona (Heider 2011). Suas raízes são ricas 

em proteínas, amido, e carboidratos, e alguns minerais como o ferro, cálcio e magnésio (Heider 2011). Ao 

compará-las com a batata portuguesa (Solanum tuberosum) e a mandioca (Manihot esculenta Cranz), 

observa-se que elas sobresaem no teor de proteínas atingindo de 10-18% (Zanklan et al. 2007), entretanto 

a batata portuguesa, e a mandioca possuem 6 e 2% respectivamente (Taco 2011). 

Tem-se observado maiores produtividades de raízes deste feijão em terra firme (100 t ha-1) que na 

várzea (<10 t ha-1) (Vasconcelos 2018). O que seria contraditório, visto que, em geral, várias culturas 

hortícolas se desenvolvem melhor na várzea. Uma hipótese que explicaria isto seria que o solo de várzea 

tem maiores teores de argila e silte, o que ocasionaria a compactação do solo dificultando o 

desenvolvimento das raízes. Portanto, o objetivo deste trabalho foi testar se a compactação do solo afeta 

a produtividade de raízes. 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado na estação experimental do Ariaú, do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia – Inpa, no município de Iranduba, AM. foram avaliados 10 genótipos melhorados (Tabela 

1) do Inpa, selecionados pela elevada produtividade. Foram realizados dois experimentos, um com plantio 

direto, e outro com plantio em leiras. Cada experimento foi montado seguindo o delineamento de blocos 

casualisados com 10 tratamentos, três repetições e 10 plantas por parcela. Com espaçamento 1,0 x 0,5m. 

O plantio direto foi realizado no período de 08/2018 e o plantio em leiras 09/2018. A irrigação foi feita 

por aspersão durante quatro meses, e a condução do experimento consistiu em capinas semanais sem poda 

das flores. 

Duas amostras do solo foram obtidas na profundidade de 0 a 10 cm. Nelas se realizaram análises 

físicas. Os dados foram submetidos à análise de variância hierárquico com decomposição da interação 

compactação x progênie, onde progênies e compactação foram consideradas como efeitos fixos. Também 

foram realizadas as análises individuas e comparadas as medias pelo teste de Duncan. O software utilizado 

foi SAS 9.1.3. PROC GLM (SAS intitute, Cary, NC).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A compactação do solo se dá pelas propriedades físicas do solo, e estas são determinantes pelos 

elevados teores de argila e silte. Neste trabalho se observou que estes elementos somam 85% da 

composição física. O que permite inferir que o solo com plantio direto teve maior compactação que aquele 

feito em leiras.  

 

 



Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

12 

 

 

Tabela 1. Análise de variância conjunta em plantio direto e em leira 
  Quadrado Médio 

Fatores de variância GL Número 

de raízes 

Massa 

média das 

raízes (g)2 

Produtividade 

(t ha-1)2 

P. 

específico 

Comprimento 

[C] (cm)2 

Diâmetro 

[D] (cm)2 
C/D 

Manejo  1 28,02 ns 129,10 ns 8,36 ns 0,0001 ns 714,15 ns 6,40 ns 3,55 

ns Bloco  4 12,32 ns 7610,50 

ns 

14,67 ** 0,00001 ns 272,58 ** 19,37 * 1,09 

** Progênie  9 17,93 ns 2947,89 

ns 

2,66 ns 0,00002 ns 39,95 ns 12,11 ns 0,26 

ns Manejo x Progênie 9 17,35 ns 4689,10 

ns 

5,06 ** 0,00002 ns 25.25 ns 8,27 ns 0,11 

ns Manejo x P11 1 2,67 ns 32,37 ns 0,69 ns 0,00002 ns 35,04 ns 4,167 ns 0,650 

* Manejo x P13 1 4,17 ns 6923,28 

ns 

10,42 * 0,0001 ** 9,38 ns 0,167 ns 0,073 

ns  Manejo x P17 1 37,50 ns 8232,70 

ns 

23,18 ** 0,00002 ns 210,04 ** 5,041 ns 0,260 

ns Manejo x P28 1 37,50 ns 3004,67 

ns 

0,22 ns 0,00001 ns 54,00 ns 7,041 ns 0,700 

* Manejo x P37 1 4,17 ns 7358,80 

ns 

0,87 ns 0,0000008 

ns 

6,00 ns 16,667 ns 0,193 

ns Manejo x P48 1 0,67 n 6508,67 

ns 

5,38 ns 0,0000009 

ns 

4,17 ns 0,881 ns 0,001 

ns Manejo x P51 1 16,67 ns 4340,20 

ns 

0,001 ns 0,000001 

ns 

130,67 * 9,881 ns 1,010 

* Manejo x P53 1 13,50 ns 1030.11 

ns 

1,22 ns 0,000004 

ns 

145,04 * 8,167 ns 0,833 

* Manejo x P55 1 0,67 ns 4884,50 

ns 

1,75 ns 0,0001 * 100,04 * 1,50 ns 0,916 

* Manejo x P57 1 66,67 * 15,74 ns 10,20 * 0,000002 

ns 

247,04 ** 27,31 ns 6,69 
Erro 36 10,48 3171,22 1,47 0,00002 22,76 6,69 0,151 
Total 59        
Total 59        Média (Direto) 9 1,50 221,56 6,52 0,0068 37,83 16,89 2,29 
Média (Leira) 9 1,36 218,62 5,78 1,0100 30,93 717,54 1,80 
Coeficiente de variação 

(%) 

  22,67 0,469 25,59 19,72 13,89 15,02 19,01 
**, *, ns. significativo a P=0,01, a P=0,05 e não significativo respectivamente pelo teste de F. 

¹GL: Graus de Liberdade 

 

A compactação do solo não afetou o número, massa media, produtividade e relação comprimento 

diâmetro (Tabela 1). Estes resultados sugerem que a compactação do solo em várzea não é determinante 

da produtividade de raízes, nem de seu formato. 

No entanto, se observou que há interação entre a compactação x progênie apenas para 

produtividade de raízes (Tabela 1). O que indica que dependendo do genótipo poderá haver influência da 

compactação do solo. 

Ao fazer a decomposição da interação observou-se que as progênies P13, P17 e P57 são afetadas 

pela compactação do solo (Tabela 1). As produtividades (t ha-1) das progênies dessas progênies no plantio 

direto e na leira foram: 7,99 e 5,36; 7,71 e 3,78; e 7,83 e 5,22 respectivamente. O que mostra que a 

compactação afetou mais a progênie P17 no sentido de aumentar sua produtividade. Isto pode ser explicado 

pela interação genótipo x ambiente (GxA). Novos trabalhos devem definir este comportamento. 

 

Tabela 2. Médias das características agronômicas do feijão-macuco semeado por Plantio Direto Iranduba, 

2018-2019. 

Progênie 
 Número das 

raízes 

Massa média 

das raízes 

Produtividade 

(t ha -1) 

Peso 

especifico 

Comprimento 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 
C/D 

P11  14,66 ab 242,50 a 6,68 abc 1,0000 ab 39,00 ab 16,16 b 2,59 a 

P13  16,00 ab 255,49 a 7,99 a 1,0000 a 36,16 ab 15,33 b 2,38 a 

P17  15,33 ab  258,22 a 7,71 ab 1,0001 ab 39,00 ab 18,00 ab 2,16 ab 

P28  15,00 ab 197,77 a 5,73 abc 1,0000 a 34,66 b 15,16 b 2,34 a 

P37  15,00 ab 213,27 a 6,44 abc 1,0000 ab 32,33 b 16,83 ab 1,90 a 

P48  11,00 b 205,26 a 4,58 c 1,0000 a 33,00 b 18,76 ab 1,77 a 

P51  16,66 ab 185,60 a 6,31 abc 1,0000 a 38,66 ab 16,76 ab 2,34 a 

P53  15,33 ab 216,34 a 6,51 abc 1,0000 ab 42,00 ab 16,33 b 2,54 a 

P55  12,33 ab 221,29 a 5,38 bc 1,0000 b 37,83 ab 14,16 b 2,65 a 

P57  18,33 a 219,81 a 7,83 ab 1,0000 a 45,66 a 21,33 a 2,16 ab 

Letras diferentes indicam diferença significativa das médias pelo teste de Duncan (P<0,05) 

 

Tabela 3. Médias das características agronômicas do feijão-macuco semeado por plantio em leiras 

Iranduba, 2018-2019. 

Progênie 
Número de 

raízes 

Massa média 

das raízes 

Produtividade 

(t ha-1) 

Peso 

especifico 

Comprimento 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 
C/D 

P11 16,00 ab 237,86 abc 7,36 a 1,0000 ab 34,16 a 17,83 a 1,93 ab 

P13 14,33 bc 187,55 abc 5,36 abcd 1,0100 a 33,66 a 15,66 a 2,16 a 

P17 10,33 c 184,13 abc 3,78 d 1,0000 ab 27,16 a 16,16 a 1,74 ab 

P28 20,00 a 153,01 c 6,11 abc 1,0100 ab 28,66 a 17,33 a 1,66 ab 

P37 13,33 bc 283,31 a 7,20 ab 1,0000 ab 30,33 a 20,16 a 1,54 b 

P48 11,66 bc 271,13 ab 6,47 ab 1,0100 ab 31,33 a 18,00 a 1,74 ab 
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P51 13,33 bc 239,40 abc 6,28 abc 1,0000 ab 29,33 a 19,33 a 1,52 b 

P53 12,33 bc 242,54 abc 5,61 abcd 1,0000ab 32,16 a 18,66 a 1,80 ab 

P55 13,00 bc 164,23 bc 4,30 cd 1,0100 ab 29,66 a 15,16 a 1,96 ab 

P57 11,66 bc 223,05 abc 5,22 bcd 1,0000 b 32,83 a 17,06 a 1,92 ab 

Letras diferentes indicam diferença significativa das médias pelo teste de Duncan (P<0,05) 

 

As progênies mais produtivas no solo compacto foram: P13 (7,99 t ha-1), e a mais produtiva nas 

leiras foi P11 (7,36 t ha-1) (Tabelas 2 e 3). Considerando ambos solos se observou que as progênies P11 e 

P37 são as mais estáveis em produtividade acima de 6,68 t ha-1 e 6,44 t ha-1 respectivamente. 

Trabalhos anteriores, na safra 2016 mostraram que P13 era o mais produtivo com 33,26 t ha-1 de 

raízes em terra firme (Vasconcelos 2018). Este genótipo também produziu 38,8 t ha-1 na safra 2014 (Silva 

et al. 2016). Isto indica que este genótipo tem um desempenho estável em terra firme e com adaptabilidade 

à várzea. 

A progênie P11 produziu 8,71 t ha-1 na safra 2016 (Vasconcelos et al. 2018), e 31 t ha-1 na safra 

2014 (Silva et al. 2016). Isto mostra que esta progênie tem instabilidade em terra firme. Mas em várzea 

teria maior adaptabilidade, seja em leiras ou no plantio direto. 

Portanto, dever-se-ia fazer novos testes em várzea utilizando a progênie P13 para plantio direto e 

P11 tanto para plantio direto como em leiras. 

 

CONCLUSÃO  

A compactação do solo de várzea não afetou o desempenho agronômico nem o formato das raízes 

do jacatupé. No entanto, há interação genótipo x ambiente para produtividade de raízes. 

Novos testes em várzea devem ser realizados com as progênies P13 e P11. 
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INTRODUÇÃO  

 

O cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) é uma solanácea, nativa e domesticada na Amazônia (Salick 1992). 

Seu fruto é apreciado por seu sabor semelhante a uma combinação inédita de cítricos, e produtividade de 

40 a 100 t ha-1 (Silva Filho et al. 2003). Está distribuída amplamente pela região equatorial do Brasil, Peru, 

Equador e Colômbia (Duarte 2011). Ela possui propriedades antioxidantes (Barriuso et al. 2015; 

Rodrigues et al. 2013) e medicinais (Silva Filho et al. 2003). Apesar de inúmeras vantagens é pouco 

cultivado no Brasil. Nos supermercados de Manaus não são encontrados, somente em algumas feiras de 

forma intermitente. Mas há maior interesse de cultivá-lo nos estados de São Paulo (Rodrigues; et al. 2013), 

Minas Gerais e Paraná (Pires et al. 2006). 

A diversidade genética do cubiu é elevada (Silva Filho et al. 2005). No entanto, não se tem observado 

diversidade para a pilosidade nos frutos. Esta indesejável característica provoca irritações na pele, alergias 

ou tosse dificultando seu manuseio.  

Uma forma de criar variabilidade genética artificialmente é utilizando radiações ionizantes. Ticona-

Benavente et al. (2017) determinaram que 150 Gy de radiação gama sobre as sementes de cubiu produz 

variações fisiológicas significativas na primeira geração mutante (M1). Poder-se-ia fazer seleção nesta 

população, porém, não é recomendável, porque as plantas ainda estariam em desequilíbrio genético. Na 

geração M2 foi realizada a seleção das plantas mais produtivas e com menor pilosidade Ticona-Benavente 

(2018). Como passo seguinte foram avaliadas, em delineamento experimental, as sementes das plantas 

mais promissoras. 

Neste trabalho foram avaliados os desempenhos agronômicos de progênies M3 de cubiu, submetido a 

radiação gama, seguindo um delineamento experimental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas no Campi Manaus Zona Leste (IFAM), Manaus. O solo dessa área é do tipo latossolo Amarelo. 

O clima local é caracterizado como “Af” no esquema de Köppen, registrando 2.450 mm de chuva por ano 

(Antonio 2017). 

As sementes de 10 progênies da população M3 foram semeadas em bandejas de isopor de 128 células com 

o substrato comercial organo-mineral Plantmax®, após geminação os embriões foram transferidas para 

um recipiente plásticos de 250 mL com Latossolo Amarelo. Um total de 32 plântulas por progênie foram 

transplantadas em leiras previamente adubadas com galinhaça, superfosfato triplo e cloreto de potássio, 

com espaçamento de 1 x 1,2 m entre plantas e linhas respectivamente. 

As sementes de 10 progênies da população M3 foram semeadas em bandejas de isopor de 128 células com 

o substrato comercial organo-mineral Plantmax®, depois foram transplantadas para copos plásticos, com 

capacidade de 250 mL, cheios com latossolo amarelo. Após dois meses 32 mudas, por progênie, foram 

transplantadas para leiras no campo. A adubação de plantio foi constituída de 1 L de esterco de galinha, 

30 g de superfosfato triplo e 20 g de cloreto de potássio, por planta. O espaçamento foi 1x1,2 m entre 

plantas e linhas, respectivamente. O delineamento adotado por blocos completos, ao acaso, com nove 

progênies, quatro repetições e oito plantas por parcela.  
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Foram realizadas três coletas dos frutos das nove progênies selecionadas na geração M2 mais as do 

genótipo Cub-08, que foi a testemunha nas comparações das análises dos caracteres como o estande, massa 

média, número de frutos, produtividade (t.ha-1), comprimento e diâmetro médio e espessura da polpa. Os 

dados foram submetidos a análise da variância e teste de média de Duncan utilizando o programa SAS 

9.1.3 PROC GLM (SAS Institute, Cary, NC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No melhoramento de plantas autógamas é comum selecionar progênies e plantas dentro das melhores 

progênies. Em consequência testes de progênies auxiliam na identificação das progênies superiores. Neste 

trabalho foram testadas 10 progênies com uma amostra de 32 plantas por cada progênie. 

Os resultados mostraram que há variabilidade entre as progênies para massa média e produtividade de 

frutos. A massa média variou de 94,29 a 180,74g.  

 

Tabela 1. Análise dos caráteres fenotípicos da população M3 de cubiu. 

 Progênie Estande 

Número de 

Frutos 

Massa Média 

de fruto (g) 

Produtividade 

(t/ha) 

Comprimento 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 

Espessura 

da Polpa 

(mm) 

CUB-08 7,5  42,75 144,17 bc 6,64 bac 8,54 5,75 8,10 
P12 7,25  61,25 139,62 c 9,87 a 8,82 5,74 8,25 
P13 6,70  25,5 166,39 ba 5,40 bc 7,9 4,77 7,72 
P15 7,0  34,75 161,35 bac 6,42 bac 8,81 5,80 8,03 
P16 7,0  28,0 165,99 ba 5,35 ba 7,06 5,82 6,90 
P17 7,6  51,0 161,11 bac 9,17 ba 9,01 5,78 8,11 
P18 7,34  41,0 94,29 d  4,53 c 6,41 4,57 5,85 
P24 7,42  34,0 156,23 bac 5,57 bc 7,4 5,27 7,71 
P28 7,2  54,0  160,80 bac  9,82 a 9,25 5,75 8,49 
P39 7,34  35,25 180,74 a 6,90 bac 7,31  5,37 8,68 
Média 7,22 40,75 153,06 6,96 8,05 5,45 7,78 
Quadrado 
médio 

0,30ns 2,22ns 2235,01** 15,04* 3,73ns 0,82ns 2,81ns 

Letras diferentes indicam diferença significativa das médias das caracteres no teste de Duncan (P<0,05) 

 

As progênies com as maiores massas por fruto foram: P39 (180,74 g) e P13 (166,39 g). Quando as massas 

médias dos frutos das progênies foram comparadas com do genótipo CUB-08, que deu origem às demais 

progênies, se observou que a maior parte das progênies teve valores acima dele (Tabela 1). O que indicaria 

que a seleção fenotípica, a nível de planta, na geração F2 teve efeito na geração M3. 

A produtividade de frutos variou de 4,53 a 9,87 t ha-1. As progênies mais produtivas foram: P13 (9,87 t 

ha-1) e P28 (9,82 t ha-1). As produtividades mais baixas foram das progênies P18 (4,53 t ha-1) e P16 (5,35 

t ha-1).As produtividades das progênies mutantes variaram em torno da produtividade das plantas 

testemunha CUB-08. O que indica que a seleção de plantas individuais na geração M2 teve eficiência 

inferior a 50%. Usualmente as herdabilidades de características como a produtividade de frutos é baixa e, 

por isto não deve haver pressão elevada de seleção. 

Não foi observada variabilidade para estande, número de frutos, comprimento, diâmetro e espessura da 

polpa. O que indica que não há variabilidade entre progênies para estas características. No entanto, por 

ser geração M3 deve haver variabilidade dentro das progênies. Em consequência, a seleção dentro delas 

será mais adequada para ter ganhos por seleção. 

 

CONCLUSÃO  

 

Recomenda-se fazer seleção entre progênies na geração M4 para massa média de fruto e produtividade de 

frutos. Assim, como seleção dentro de progênies na geração M4 para estande, número de frutos por planta, 

tamanho de fruto e espessura da polpa.  
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INTRODUÇÃO  

 

O feijão-macuco (Pachyrhizus spp.) é uma hortícola adaptável a diferentes ambientes da região 

amazônica. A parte aérea da planta não é utilizada para o consumo, por conter em sua composição teores 

de isoflavonóides como a isoflavona e a rotenona (Leuner et al. 2013). As sementes têm se mostrado 

genotóxicas e citotóxicas (Estrella-Parra et al. 2014), apresentando potencialidade no controle de doenças. 

Produz raízes tuberosas comestíveis ricas em proteínas (10-18%) e açúcares (5,6%) (Zanklan et al. 2007; 

Heider et al. 2011), sendo interessante por seu elevado teor de proteínas em comparação com outras raízes 

como a batata-doce (Ipomoea batata L) 6% (Silva, 2010) e a mandioca (Manihot esculenta Crantz) 6,42% 

(Ceballos et al. 2006).  

A várzea amazônica é um ambiente onde há variação do nível da água, causando alagamentos 

temporários que permitem que grandes quantidades de carga orgânica se depositem no solo. Nos meses 

de agosto a março a precipitação é a mais baixa do ano, e por isto mesmo é chamada de estação seca. 

Nessa estação a água se retira deixando o solo exposto e fértil adequado para cultivos. Contrariamente, a 

terra firme tem um solo pobre em nutrientes, sendo preciso realizar adubações. A produtividade das raízes 

em terra firme pode chegar a 108 t ha-1 (Silva et al. 2016). Apesar das vantagens da várzea, estudos da 

interação genótipo x ambiente (GxE) mostraram que a produtividade na várzea é menor que em terra firme 

(Vasconcelos et al. 2018). A partir destes estudos foram selecionadas as progênies mais produtivas. As 

quais devem ser testadas nos próximos anos. 

Portanto, este trabalho determinará o desempenho das características agronômicas de progênies 

de feijão-macuco na várzea amazônica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os experimentos foram conduzidos na área de várzea da Estação Experimental do Ariaú do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizada no município de Iranduba a 30 km de Manaus 

(03° 15’ 19” S, e 60° 14’ 52,16" O), e as análises realizadas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/CMC, em Manaus. 

A área experimental foi preparada com leiras e covas com espaçamento de 1,0 x 0,5 m 

respectivamente. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados contendo 10 

tratamentos, três repetições e 10 plantas por parcela. Em setembro/2018, 10 progênies melhoradas de 

feijão-macuco do banco de germoplasma do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) foram 

semeadas, as progênies foram selecionadas por sua elevada produtividade: P7, P14, P15, P19, P35, P41, 

P48, P49, P62 e P64. 

A irrigação foi feita utilizando aspersores com vazão de 125 L h-1, com raio de quatro metros de 

alcance, sendo retirados após quatro meses de plantio para facilitar a capina da área. Antes da colheita, as 

ramas foram roçadas mecanicamente utilizando roçadeira costal à gasolina (Sthil, FS 220, São Leopoldo, 

RS, Brasil) (fevereiro/2019).   

A colheita das raízes de feijão-macuco foi feita após sete meses de plantio (março/2019). As 

raízes foram lavadas, pesadas em balança digital (erro = 1 g) e medidas com régua graduada. As 

características avaliadas foram: massa total; número total de raízes; massa por raiz (g); produtividade (t h-
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1); comprimento e largura das raízes de três frutos medianos (cm); relação comprimento/diâmetro (C/D); 

e massa específica = (massa no ar / (massa no ar – massa na água). 

No Laboratório de Tecnologia de Alimentos as raízes foram descascadas, cortadas, trituradas em 

liquidificador e maceradas, separando o suco da polpa e instantaneamente submetidas às análises. No suco 

foi avaliado o teor de sólidos solúveis totais - SST (°Brix), pH e cor pelo método Minolta CIE Lab 

utilizando um Espectrofotômetro Delta Vista 450 G, Delta Color, São Leopoldo, RS, Brasil. Na polpa 

foram avaliados o pH e a cor. O método CIE Lab mede a cor no espaço L*, a*, b*, C* e h°, sendo: 

L*=Luminosidade variando do branco (L=100) ao preto (L=0); a*=coloração do vermelho (60) ao verde 

(-60); b*=coloração do amarelo (60) ao azul (-60); C*=croma (intensidade/saturação); e h°= ângulo Hue 

que determina o ângulo da tonalidade (tom/cor) (Konica Minolta Sensing, 2007). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e realizados os testes de comparação de médias 

de Duncan. As análises foram realizadas no programa SAS 9.1.3 procedimento PROC GLM (SAS, 2006). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No melhoramento de plantas selecionam-se os genótipos ou progênies com melhor desempenho 

agronômico. Atualmente não existem variedades recomendadas de feijão-macuco para plantio em várzea. 

Portanto, foram selecionadas progênies para avaliar seu desempenho nesse ecossistema na safra 2018-

2019. 

Com base nos resultados observou-se que há variabilidade entre as progênies para número de 

raízes e produtividade (Tabela 1). Em contraste foi observada a falta de variabilidade para massa média, 

massa específica, comprimento, diâmetro e relação comprimento-diâmetro das raízes (Tabela 1).  

A produtividade variou de 1,62 a 5,77 t h-1, sendo as progênies mais produtivas P19 (5,77 t ha-1) 

e P41 (4,71 t h-1) (Tabela 2). Confirmando os dados da safra 2017-2018, estes mesmos genótipos 

produziram 6,45 e 8,61 t h-1 (Vasconcelos et al. 2018). A progênie P41 teve uma diminuição de 50% na 

sua produtividade nesta safra. Isto pode ser explicado pela interação GxE entre safras e o genótipo. 

O número de raízes variou de 0,3 a 1,5 raízes planta-1, sendo a mais prolífica a P19 (1,53). Nesta 

espécie é comum que a planta produza mais de uma raíz, portanto, estes resultados corroboram com essa 

observação (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Análise de variância na produção em várzea de raízes de feijão-macuco em março de 2019. 

 QM   

Fonte de variação Bloco (GL=2) 
Tratamento 

(GL=9) 
Erro (GL=16) 

Coeficiente de 

variação (%) 
Média 

Nº de raízes 0,17 ns 0,35 * 0,11 35,12 0,93 

Massa média de raízes (g) 9385,19 ns 7517,94 ns 6757,07 42,22 194,63 

Produtividade (t h-1) 3,13 ns 4,69 ** 1,15 32,06 3,35 

Peso específico 0,00007 ns 0,00005 ns 0,00002 0,48 1,01 

Comprimento (cm) 142,28 ns 8,88 ns 46,22 26,65 25,51 

Diâmetro (cm) 39,45 ns 11,22 ns 13,19 23,14 15,7 

C/D 0,58 ns 0,08 ns 0,17 25,05 1,66 

**, *, ns. Significativo a P<0,01, a P<0,05 e não significativo respectivamente pelo teste F. 

GL: Graus de Liberdade 

QM: Quadrado Médio 

 

Tabela 2. Médias características de raízes de progênies de raízes de feijão-macuco produzido em várzea, no Amazonas. 

Progênie 
Nº de 

raízes 

Massa média 

de raízes (g) 

Produtividade (t 

h-1) 
Peso específico Comp. (cm) 

Diâmetro 

(cm) 
C/D 

P7 0,8 bc 216,17 3,49 bcd 1,01 28,0  20,67  1,52  

P14 1,25 ab 115,03 2,92 bcd 1,002 27,0  13,50  2,03  

P15 0,6 bc 184,13 2,34 cd 1,01 25,33  15,33  1,66  

P19 1,5 a 192,21 5,77 a 1,008 27,17  15,83  1,73  

P35 1,03 ab 147,02 2,97 bcd 1,01 25,33  16,0 1,61  

P41 1,3 ab 183,95 4,71 ab 1,02 24,50  14,50 1,69  

P48 0,9 abc 296,65 4,45 abc 1,01 25,33  16,83 1,53  

P49 0,33 c 259,14 1,62 d 1,02 23,32  15,0  1,46  
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P62 0,8 bc 157,04 2,41 cd 1,02 25,67  14,33  1,81  

P64 0,9 abc 165,46 3,13 bcd 1,01 23,67  13,83  1,72  

¹Letras diferentes indicam diferença significativa das médias pelo teste de Duncan (P<0,05) 
2Comp.= comprimento 

 

Com base nos resultados das análises físico-químicas verificou-se que há variabilidade para todas 

as características avaliadas do suco ou da polpa de raízes de feijão-macuco. A quantidade de SST do suco 

variou de 4,53 (P48) a 5,50 (P64) °Brix, este valor mais elevado indica um maior teor de açúcares 

podendo-se deduzir que esta progênie pode ter sabor mais agradável que as demais (Tabela 3). 

O pH variou de 4,53 (P48) a 5,26 (P64) no suco e 4,76 (P19) a 5,31 (P64) na polpa (Tabela 3). 

Elevados pH’s em tomate estão associados à maior proliferação de microrganismos (Monteiro et al. 2008), 

portanto é provável que a progênie P64 tenha menor conservação pós-colheita. 

Dentre os componentes da cor se destacaram L* e Hue, estes são determinantes da coloração. L* 

variou de 23,53 (P48) a 34,02 (P19) no suco, e de 61,51 (P48) a 68,71 (P35) na polpa (Tabela 3). Isto 

indica que o suco sofre, provavelmente, oxidação de forma mais rápida que a polpa. O suco da progênie 

P19 teria maior resistência à oxidação, e a polpa da progênie P35 seria a mais esbranquiçada que as demais. 

O ângulo Hue variou de 105,69° (P48) a 128,91° (P19) no suco, e 90,89° (P64) a 100,46° (P35) na polpa 

(Tabela 3). Estes resultados tomados em conjunto com os da luminosidade e cromaticidade, indicam que 

as raízes tendem, em geral, para o amarelo claro. 

 

Tabela 3. Médias de sólidos solúveis totais (SST) (°Brix), pH e cor do suco, e pH e cor da polpa da raiz de feijão-

macuco. 

Fonte de Variação P19 P35 P48 P64 

Suco 

SST (°Brix) 5,0 b 5,0 b 4,53 c 5,50 a 

pH 5,13 b 5,10 c 4,93 d 5,26 a 

L* 34,07 a 23,96 c 23,53 c 29,06 b 

a* -2,01 a -1,81 a -1,85 a -2,40 a 

b* 2,97 c 4,71 b 6,60 a 5,04 a 

C* 3,82 c 5,05 b 6,85 a 5,42 b 

h (°) 128,91 a 111,13 b 105,69 c 111,77 b 

Polpa 

pH 4,76 c 5,07 b 5,21 ab 5,31 a 

L* (%) 63,42 b 68,71 a 61,51 b 65,15 ab 

a* -1,98 c 1,43 b -1,42 b -0,22 a 

b* 11,62 bc 10,76 c 12,72 b 14,12 a 

C* 11,71 bc 10,94 c 12,80 b 14,12 a 

h (°) 97,10 b 100,46 a 96,39 b 90,89 c 

¹Letras diferentes na linha indicam diferença significativa pelo teste de Duncan (P<0,05). 

 

CONCLUSÕES  

 

A progênie P19 deve ser selecionada para novos testes agronômicos em várzea pois apresentou 

a mais alta produtividade nesse ambiente. A progênie P64 por conter maior teor de açúcares deve ser 

incluída em testes de preferência e aceitabilidade, seja em forma de suco ou como chips secos. 
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INTRODUÇÃO  

O guaraná (Paullinia cupana Kunth sorbilis (Mart.) Ducke) é uma planta nativa da floresta 

Amazônica (Angelo et al. 2014), possui um papel relevante para o Estado do Amazonas, nos setores 

agrícola e industrial, devido ao contingente de mão-de-obra empregado (Albertino et al. 2012), e para 

outros locais do país e do mundo devido a sua importância na dieta humana (Tfouni et al. 2007); O guaraná 

é usado no tratamento da fadiga em pacientes submetidos à quimioterapia (Miranda et al. 2008); na 

melhoria do humor (Haskell et al. 2007); como antienvelhecimento e antioxidante (Peixoto et al. 2017); 

na cura de diversas enfermidades e no aumento do vigor (Woods 2012) e no controle de pragas em plantas 

(Aquino et. al. 2016).  

A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum guaranicola Albuq. (Albuquerque 1960), é a 

doença que mais preocupa os produtores de guaraná, devido a sua incidência e severidade. Os sintomas 

atingem folhas jovens e hastes tenras, causando crestamento, caracterizado por áreas necróticas de 

coloração marrom-escura e contornos definidos (Araújo et al. 2007a). Em folhas desenvolvidas observa-

se lesões necróticas e, ataques sucessivos desse fungo podem causar morte descendente de ramos e 

subseqüente morte da planta (Araújo et al. 2007b).  

De acordo com Medeiros e Massola Júnior (2013), aparentemente, essa doença é causada por um 

complexo de espécies de Colletotrichum e não apenas por C. guaranicola e são necessários mais estudos 

para confirmar a existência de uma nova espécie entre os isolados de Colletotrichum que causam 

antracnose em guaranazeiro.  

  O presente trabalho teve como objetivo caracterizar espécies de Colletotrichum que infectam 

plantas de guaranazeiro cultivadas em campos experimentais da Embrapa Amazônia Ocidental, em 

Manaus, AM e da Empresa Jayoro, em Presidente Figueiredo, AM. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Amostras foliares de guaranazeiro (Figura 1) a partir de quatro clones: BRS – Amazonas (CMU 

300), BRS – Maués (CMU 871), BRS 619 (CMU 619) e BRS - Cereçaporanga, exibindo sintomas típicos 

de antracnose, foram coletadas no campo experimental do km 30 na Embrapa Amazônia Ocidental, 

Manaus, AM, numa área denominada de “área dos 10 ha” e em guaranazeiros situados na empresa Jayoro, 

Rodovia BR-174, km 120, Presidente Figueiredo, AM. As amostras coletadas foram levadas ao 

Laboratório de Fitopatologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) para a obtenção dos 

isolados. 

 
Fig 1. Sintomas de antracnose em folhas de guaranazeiro coletadas a partir dos clones: BRS-Amazonas (CMU300), Jayoro 

(A); BRS-619 (CMU619), Embrapa (B); BRS-Maués (CMU871), Jayoro (C) e BRS-Cereçaporanga, Jayoro (D). 
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Para a obtenção dos isolados, a partir de 25 amostras, uma porção da massa de conídios (Figura- 

2) de cada uma delas foi retirada e transferida para placas de Petri contendo meio de cultura batata-

dextrose-ágar (BDA). 

Culturas monospóricas foram obtidas a partir de suspensão de conídios diluída em água destilada 

esterilizada, espalhada uniformemente em placas de Petri com meio ágar-água (AA) e incubadas a 25 ºC 

por 24h na presença de luz contínua fornecida por lâmpadas fluorescentes tubulares (40W), tipo luz do 

dia, posicionadas a 50 cm acima das placas. Após esse período, apenas um conídio germinado foi 

transferido para meio de cultura BDA em placas de Petri, e incubado nas mesmas condições descritas 

anteriormente.  

As microculturas foram feitas, utilizando-se dois métodos: disco de ágar (Técnica utilizada por 

Riddell em 1950) e gota de suspensão. Incubaram-se as microculturas à temperatura de 25 ºC, por sete a 

10 dias, até que se observasse o desenvolvimento de hifas. Nas microculturas 30 dos conídios e de 30 

apressórios foram medidos. A coloração das colônias também foi registrada.   

 A extração do DNA (Ácido Desoxirribonucleico) foi realizada a partir da massa micelial de 

culturas monospóricas de isolados provenientes dos clones: BRS – Amazonas (CMU 300), BRS – Maués 

(CMU 871), BRS 619 (CMU 619) e BRS – Cereçaporanga, crescidos em meio BD enriquecido (Batata 

200 g/L, Dextrose 10 g/L, Extrato de levedura 2 g/L, Peptona 2 g/L, Caseína 1.5g/L). O micélio de cada 

isolado foi filtrado em gaze, seco em papel toalha e submetido à extração do DNA genômico, utilizando-

se o método CTAB (Cetyl TrimethylAmmonium Bromide) conforme o protocolo proposto por Doyle e 

Doyle (1987). As concentrações de DNA foram mensuradas utilizando-se o NanoDrop 2000 (Thermo 

Fisher Scientific Inc. Waltham, Massachusetts, EUA) e padronizadas para 1 ng.µl-1. As reações de PCR 

(Reação em Cadeia da Polimerase) foram realizadas no termociclador e os primers utilizados foram Actina 

(ACT), gliceraldeído 3- fosfato desidrogenase (GAPDH) e ITS (Internal Transcribed Spacer). 

 O gene Actina parcial (ACT) foi amplificado utilizando-se os primers ACT-512F (forward; 5´-

ATGTGCAAGGCCGGTTTCGC-3´) e ACT-783R (reverse; 5´-TACGAGTCCTTCTGGCCCAT-3´), 

utilizando as seguintes condições: (1) desnaturação, a 95 °C durante 5 minutos; seguido por 40 ciclos a 

95 °C durante 30 segundos; (2) anelamento, a 66 °C durante 30 segundos; (3) extensão, a 72 °C durante 

30 segundos; (4) extensão final, a 72 °C durante 10 minutos. 

 A região ITS foi amplificada utilizando-se os primers ITS1 (5’-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-

3’) e NL4 (5’-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3’), nas seguintes condições: (1) desnaturação, a 94 °C 

durante 3 minutos; seguido por 40 ciclos a 94 °C durante 45 segundos; (2) anelamento, a 53 °C durante 1 

minuto; (3) extensão, a 72 °C durante 50 segundos; (4) extensão final, a 72 °C durante 10 minutos.  

 O fragmento do gene gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi amplificado utilizando-

se os primers GDF (forward; 5´-GCCGTCAACGACCCCTTCATTGA-3´) e GDR (reverse; 5´-

GGGTGGAGTCGTACTTGAGCTGT-3´) (Templeton et al., 1992), utilizando-se o ciclo: (1) 

desnaturação, a 94 °C durante 3 minutos; seguido por 40 ciclos a 94 °C durante 45 segundos; (2) 

anelamento, a 60 °C durante 1 minuto; (3) extensão, a 72 °C durante 50 segundos; (4) extensão final, a 72 

°C durante 10 minutos. 

 Os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose (1,5%) e, em seguida, purificados e 

sequenciados no Sequenciador de DNA 3500 Genetic Analyzer (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, 

Massachusetts, EUA). As sequências editadas foram comparadas com outras sequências caracterizadas e 

depositadas no GenBank, do National Center for Biotechnological Information (NCBI), por meio da 

ferramenta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), para verificação da homologia entre elas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das 25 amostras analisadas, selecionou-se quatro amostras, a partir dos caracteres estudados para 

representar um isolado obtido de cada clone De acordo com observações macroscópicas e microscópicas 

puderam-se verificar diferenças na coloração e no aspecto das colônias, dos conídios e dos apressórios de 

isolados obtidos a partir dos quatro clones (Figura 2). Observaram-se três colorações de colônias dentre 

os quatros isolados estudados, as quais apresentaram micélio cotonoso (micélio com aspecto de algodão) 

ou flocoso (micélio em flocos) (Tabela 1). Os conídios hialinos, asseptados, com paredes lisas, formato 

cilíndricos e arredondados nas extremidades em três isolados, curvado e afilado nas pontas em um isolado. 

Os apressórios foram asseptados, solitários, com formatos circulares, clavados, irregulares, ovais ou 

elipsoides de coloração castanhos claros a médio (Figura 2). 
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Fig. 2 - Colletotrichum spp. Colônia em meio BDA após 7 dias de incubação (A, B, C e D); conídios (E, F, G e H) e apressórios 

(I, J, K e L) do clone BRS-Amazonas (A, E, I ); clone BRS-619 (B, F e J); clone BRS-Maués (C, G e K) e clone BRS-

Cereçaporanga ( D, H e L). Escala de barra - 50 μm. 

 

O aspecto das colônias, os tipos de micélio e o tamanho dos conídios e apressórios de cada isolado 

são mostrados na Tabela 1 abaixo: 

 
 Tabela 1. Aspectos da morfologia das colônias e das estruturas dos isolados de Colletotrichum spp. obtidos a partir de folhas 

de guaranazeiro. 
Isolados Origem  Coloração  Tipo  Conídios (µm) Apressórios (µm) 

 Clones Colônia Micélio Comprimento (média, n=30) 

x largura (média, n=30)  

Comprimento (média, n=30) 

x largura (média, n=30)  

1 BRS-Amazonas Branca 

(P1791C)1 

Flocoso 4,98-8,69 (7,35) x 1,77-3,08 

(2,33) 

5,64-10,08 (7,77) x 4,88-8,65 

(6,30) 

2 BRS-619 Cinza 

(443C)2 

Flocoso 11,00 - 17,78 (14,37) x 1,91 - 

4,26 (3,11) 

5,98-19,61 (12,01) x 4,47-

8,77 (6,17) 

3 BRS-Maués Amarela 

(2001C)3 

Flocoso 8,48 - 16,7 (12,9) x 3,5- 6,6 

(4,9) 

3,3-9,82 (3,33) x  

2,01-4,90 (9,82) 

4 BRS-

Cereçaporanga 

Amarela 

(129C)4 

Cotonoso 5,74 - 10,04 (7,3) x 2,10 - 3,72 

(2,83) 

2,36-5,44 (3,67) x 1,75-3,18 

(2,51) 

1-https://www.pantone.com/color-finder/P-179-1-U; 2-https://www.pantone.com/color-finder/443-C;  

3-https://www.pantone.com/color-finder/2001-C; 4- https://www.pantone.com/color-finder/129-C. 

 

 Aos produtos da PCR foram adicionados 2 μL de corante Green GoTaq Flexi Buffer (Promega 

Biotecnologia do Brasil, Ltda. São Paulo, Brasil), sendo submetidos a eletroforese em gel de agarose 

(1,5%) a 140 V, durante uma hora e trinta minutos em tampão TBE (Trisbase e EDTA pH 8,0). Os géis 

de agarose foram corados em solução de brometo de etídio (5 μg mL-1), visualizados em transiluminador 

com luz ultravioleta e fotografado no equipamento Sistema 30 de Fotodocumentação L-Pix Chemi 

(Loccus, Cotia, São Paulo, Brasil).  

 Com base na análise do sequenciamento das regiões parciais foi possível verificar a similaridade 

dos isolados estudados com três espécies de Colletotrichum: Colletotrichum spaethianum; Colletotrichum 

karstii e Colletotrichum brassicicola e com uma espécie de Clonostachys (Clonostachys pytiroides) 

(Tabela- 2). 

 

 

https://www.pantone.com/color-finder/129-C
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Tabela 2. Porcentagem de identidade dos isolados estudados com espécies disponíveis no banco de dados do Genbank. 

Clones Espécie* % Identidade 

BRS-Amazonas Clonostachys pytiroides 91.47% 

BRS-Maués Colletotrichum karstii 83,03% 

BRS 619 Colletotrichum spaethianum 98,91% 

BRS-Cereçaporanga Colletotrichum brassicicola 83,67% 

* Espécie mais relacionada de acordo com o Blastn: Basic Local Alignment Search Tool 

 

 O primeiro relato de antracnose causada pelo C. spaethianum no Brasil foi em Allium fistulosum 

(Santana et al 2015). Há registros também em cultivos de cebolinha no Pará (Batista, 2017). Há registros 

de antracnose causada por C. brassicicola e C. karstii em amora-preta na Colombia (Afanador-Kafuri 

2014), por C. karstii no Brasil em manga (Lima et al 2013), acerola (Nascimento 2014) e maçã (Velho et 

al 2014). 

Esse é o primeiro relato dessas espécies associadas a sintomas de antracnose no guaranazeiro.  

 

CONCLUSÃO  

 Mais atenção deve ser dada à cultura do guaranazeiro. A detecção dessas espécies ainda não 

relatadas, associadas a lesões em folhas de guaranazeiro pode ser o indício de que há outras espécies de 

Colletotrichum causando antracnose. Além disso, pode haver outras doenças com sintomas de lesões 

semelhantes aos ocasionados pela antracnose, cujo agente causal é outro patógeno. 
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INTRODUÇÃO  

A bananeira (Musa spp.) é cultivada em todos os estados do Brasil, e apresenta-se como uma das 

principais bases alimentares, principalmente para as populações ribeirinhas e as localizadas nas periferias 

das cidades. Na região Norte aproximadamente 92 mil hectares são ocupados com a prática da 

bananicultura, com produção aproximada de 1 milhão de toneladas. A produtividade dos bananais na 

região Norte é, ainda, bastante reduzida; sendo de, aproximadamente, 12 t ha-1 nos estados do Pará e 

Amazonas e apenas 7 t ha-1 nos demais estados da região (Gasparotto e Pereira 2010). No estado do 

Amazonas avaliou-se o estado nutricional de bananais em plantios de terra firme, obtendo resultados que 

indicam carência profunda em N, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn (Moreira et al. 2005).  

A bananicultura orgânica tem como prática importante o manejo do solo por meio do fornecimento 

de nutrientes via adubação orgânica, contribuindo para melhorias, física, química e biológica do solo. A 

utilização dos resíduos orgânicos como fonte de adubação orgânica na propriedade ocorre de forma 

contínua, de acordo com a necessidade e disponibilidade dos resíduos na localidade (Nunes 2009). 

O presente estudo tem como objetivo determinar, por meio da análise foliar, o estado nutricional dos 

bananais cultivados na comunidade Santo Antônio Brasil-roça, área rural do município de Parintins, 

Amazonas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
O estudo foi realizado no município de Parintins, AM, propriedade São José, lote 476. O 

delineamento empregado foi o de blocos ao acaso (DBC), sendo desenvolvidos dois ensaios 

experimentais, em duas áreas. No primeiro ensaio, designado de A1, foram utilizadas mudas produzidas 

mediante a técnica de fracionamento de rizoma e, no segundo, designado de A2, mudas tradicionais, 

habitualmente utilizadas pelos agricultores da região. Em cada área foram implantados três blocos 

(repetições) com cinco tratamentos: T1 = testemunha sem adubação; T2 = composto orgânico; T3 = 

biofertilizante; T4 = adubação verde; T5 = adubação química recomendada para a cultivar Fhia-18, 

desenvolvida pela Fundação Hondurenha de Investigação Agrícola (Fhia) e lançada no Brasil pela 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Para o tratamento com composto orgânico (T2), 

foram montadas pilhas de compostagem três meses antes da implantação do experimento em campo. 

Optou-se pela compostagem aeróbica a céu aberto de acordo com a metodologia adaptada de (Nunes 

2009). A matéria prima para a produção de composto foi proveniente de resíduos acumulados na 

propriedade (comunidade Santo Antônio Brasil-roça - Parintins), onde os componentes utilizados foram: 

serragem, esterco bovino curtido, folhas de ingá e o pseudocaule da bananeira. Para o biofertilizante (T3) 

os componentes do preparado biodinâmico foram: 80 kg de esterco bovino novo; 5 kg de folhas de 

leguminosas picadas; 5 kg de açúcar; 5 litros de leite fermentado; 3 kg de cinzas de madeira; 2 kg de 

folhas aromáticas e 80 litros de água potável não clorada. Por fim para o tratamento com adubação verde 

(T4) foi utilizada a combinação de resíduo vegetal triturado do pseudocaule da bananeira mais a puerária 
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(Pueraria phaseoloides), cobrindo o solo com uma camada de aproximadamente cinco centímetros de 

espessura. 

Cada parcela foi formada por quatro plantas úteis, totalizando 20 plantas úteis por bloco ou 60 

plantas úteis no experimento.  O espaçamento utilizado foi de 3,0 m x 2,5 m, totalizando 1.200 m² cada 

área. As coletas das amostras foliares em campo foram realizadas em janeiro de 2019 e os teores de 

nutrientes extraídos pela bananeira foram avaliados através de análises químicas, sete meses após o 

plantio. As principais características químicas dos solos onde os experimentos foram instalados 

encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Caracterização físico-química das áreas de experimento nas camadas de 0-20 cm no município de Parintins, AM. 

 

Área 
pH  
H2O 

C NTotal       P K+ Ca+2 Mg+2 Al+3 Argila Silte Areia 

  ------g kg -1--

-- 

mg 

kg-1 
-------- cmolc kg -1--------- 

-------------%------------ 

A1 5,11 10,95 0,64 4,46 0,09 0,20 0,33 0,49 18,21 3,49 78,29 

A2 4,59 10,16 0,61 1,65 0,02 0,04 0,19 0,98 21,41 2,79 75,82 
A1= área plantada com mudas de bananeira produzidas com rizomas fracionados; A2= área plantada com mudas de 

bananeira convencionais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 observa-se que entre os macronutrientes somente o fósforo apresentou diferenças 

significativas nos teores, entre os tratamentos. Os teores desse nutriente foram significativamente mais 

elevados nos tratamentos que receberam adubação, em comparação com a testemunha. Borges et al. 

(2006) estabeleceram teores considerados adequados de fósforo para cultivares de bananeira, na faixa de 

1,3 a 1,8 g kg-1. Considerando essa faixa, os teores de fósforo foram baixos, nas plantas sem adubação 

(tratamento 1) (1,11 g kg-1) e excessivos para as plantas que receberam adubação química (tratamento 5) 

(2,32 g kg-1).  

 Os teores de nitrogênio variaram de 21,32 a 24,76 g kg-1, teores considerados bem abaixo dos 

adequados para a planta, que se situam na faixa de 27 a 36 g kg-1
 (Prezotti, 1992). Teores similares (22 a 

24 g kg-1) foram observados por Borges e Caldas (2004) em folhas de bananeira ‘Pacovan’, sob irrigação, 

no polo Petrolina-PE/Juazeiro-BA e acima de 19,9 g kg -1, obtido por Veloso et al. (2000) para a variedade 

Pratã-Anã no Nordeste Paraense.  

 Os teores de potássio situaram-se na faixa de 25,6 a 40,6 g kg-1. Segundo Prezotti (1992) os teores 

adequados de K estão na faixa de 30 a 54 g kg-1, enquanto que os teores de suficiência de K encontrados 

por Silva et al. (2002) variaram de 27 a 35 g kg-1. Nesse caso, apenas no tratamento com biofertilizante 

(adubação 3) o nível de potássio foi considerado baixo. Os teores de K não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos. Os teores foliares de cálcio foram considerados adequados segundo 

Prezotti (1992). (2,5 a 12 g kg-1) Diferente da faixa de suficiência encontrada por Silva et al. (2002) que 

estabeleceram teores suficientes de cálcio de 4,5 a 7,5 g kg-1. Veloso et al. (2000), encontraram em seus 

estudos, teores foliares em algumas cultivares de bananeira na faixa de 5,5 a 7,8 g kg-1 no nordeste 

paraense. Os teores de magnésio não apresentaram diferenças significativas entre eles. Segundo Prezotti 

(1992) o único tratamento com teor de magnésio considerado adequado foi o tratamento 3 (biofertilizante). 

Por outro lado, comparando os resultados dos teores de magnésio da Tabela 2 com os estabelecidos por 

Borges et al. (2006) o teor de Mg para a adubação 5 mostrou-se fora da faixa considerada adequada que 

vai de 2,6 a 5,9 g kg-1. Os teores de magnésio não diferiram entre os tratamentos 2, 3, 4 e 5 (Tabela 3), 

por outro lado na tabela 2 houve diferença entre os tratamentos. 

Entre os micronutrientes o zinco apresentou-se como o mais limitante, com teores situados abaixo 

do considerado adequado (12,3 a 59,3 mg kg-1), de acordo com Borges et al. (2006). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva e Rodrigues (2001) com teores de Zn deficientes na maioria das 

amostras foliares. O ferro apresentou teores abaixo de 80 mg kg-1. Prezotti (1992) que estudou os teores 

de Fe em folhas de algumas cultivares de bananeira concluiu que a faixa adequada para o Ferro situa-se 

de 80 a 360 mg kg-1, enquanto Borges et al. (2006) sugere valores situados na faixa de 56 a 186 mg kg-1. 

Nesse caso, os teores de Fe apresentados na Tabela 2 estariam dentro da faixa de suficiência para o bom 

desempenho da cultura de acordo com Borges et al. (2006) 
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Tabela 2. Teores de nutrientes em folhas de bananeira, cultivar Fhia 18, sete meses após o plantio (208 dias após o plantio) 

das mudas produzidas de forma convencional. 

 

  N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

Adubação G.L -----------------------g kg-1------------------------------ ---------------mg kg-1---------------------- 

 1 4 22,99  1,11b 35,10  4,27  2,77  56,70  76,16ab 10,43  

 2 4 21,32  1,42 ab 40,60  4,63  2,92  59,43  104,26a 10,43  

 3 4 24,76  1,35ab 25,60  4,49  3,01  58,43  91,10ab 9,96  

 4 4 24,76  1,65ab 32,26  3,82  2,32  54,36  88,70ab 11,36  

 5 4 23,98  2,32a 34,83  3,24  1,89  51,86  59,16 b 10,23  

Médias   22,57 1,57 33,68 4,09 2,58 56,15 83,87 10,48 

CV%  22,32 21,80 19,15 25,70 16,30 11,08 15,56 12,51 

Adubação 1 = testemunha; Adubação 2 = composto orgânico; Adubação 3 = biofertilizante; Adubação 4 = adubação verde; 

Adubação 5 = adubação química; CV% = Coeficiente de variação; Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem 

estatisticamente entre si (p< 0,05 %), pelo teste de Tukey. 

 

Na Tabela 3 são apresentados os teores de macronutrientes e de micronutrientes em mudas 

produzidas por fracionamento de rizoma. Nota-se que os teores de N, P, Ca, Fe e Zn não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos. O nitrogênio variou de 19,44 a 21,12 g kg-1, teores abaixo 

dos apresentados pelas mudas produzidas de forma tradicional (Tabela 2), nas quais os teores de nitrogênio 

foram mais próximos dos considerados adequados por Prezotti (1992). Os teores de fósforo não diferiram 

estatisticamente entre os tratamentos para as amostras coletadas no plantio onde se utilizaram mudas 

produzidas por fracionamento de rizoma, e diferiram estatisticamente nas folhas das bananeiras 

produzidas com mudas tradicionais (Tabela 2). O teor de potássio foi de 23,67 g kg-1 para a adubação 2 

(composto orgânico), teor inferior ao das faixas consideradas suficientes por Silva et al. (2002) e Prezotti 

(1992), de 27 a 35 g kg -1 e de 30 a 54 g kg -1, respectivamente.  Por outro lado, Borges et al. (2006) 

estabeleceram teores foliares adequados de potássio na faixa de 14, 3 a 28,7 g kg -1 indicando, segundo 

esses autores, que o teor de potássio nas bananeiras adubadas com composto orgânico (adubação 2) foram 

adequados (Tabelas 2 e 3). Comparando os teores de cálcio das folhas provenientes dos dois tipos de 

mudas, estes foram  mais elevados nas plantas produzidas por fracionamento de rizoma (Tabela 3). Os 

teores de magnésio diferiram estatisticamente entre os tratamentos. Para Borges et al. (2006) a faixa 

adequada para a cultivar ‘Prata Garantida’ fica entre 2,6 a 5,9 g kg-1. Prezotti (1992) destacou que a faixa 

adequada para o teor de Mg na folha da bananeira seria de 3,0 a 6,0 g. kg -1. 

 
Tabela 3. Teores de nutrientes em folhas de bananeira, cultivar Fhia 18, sete meses após o plantio (208 dias após o plantio) 

das mudas produzidas por fracionamento de rizoma. 

 

  N P K Ca Mg Fe Mn Zn 

Adubação G.L ------------------------g kg-1 ----------------------------- --------------mg kg-1--------------- 

 1 4 19,44  1, 92  33,93 a 4,96  1,14b 85,36 95,70ab 9,96  

 2 4 19,79  1,92  23,67 b 4,16  1,11ab 88,29  110,3a 12,30  

 3 4 19,79  1,71  33,93 a 3,48  1,84ab 81,16  78,37bc 12,16  

 4 4 20,28  1,64  30,50 ab 4,73  1,42ab 88,54  78,93bc 10,46  

 5 4 21,12  2,01 34,52 a 3,68  2,42 a 86,22  63,23c 12,46  

Média  21,57 1,84 31,20 4,20 1,58 85,57 85,30 11,46 

CV%  11,75 22,10 10,10 24,06 24,83 4,19 7,58 9,71 
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Adubação 1 = testemunha; Adubação 2 = composto orgânico; Adubação 3 = biofertilizante; Adubação 4 = adubação verde; 

Adubação 5 = adubação química; CV% = Coeficiente de variação; Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem 

estatisticamente entre si (p< 0,05 %), pelo teste de Tukey. 

 

Entre os micronutrientes o ferro apresentou teores adequados de acordo com Prezotti (1992) e 

Borges et al. (2006), diferente dos resultados apresentados pelas bananeiras produzidas por mudas 

tradicionais (Tabela 2) em que os teores desse nutriente foram deficientes para as bananeiras que 

receberam adubação verde (tratamento 4) e adubação química (tratamento 5).   

Os teores foliares de manganês também apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos 

(Tabela 2), no entanto os teores de Mn apresentados pelas mudas produzidas de forma convencional ou 

por fracionamento de rizoma não diferiram estatisticamente entre o tipo de muda utilizada.  Os teores mais 

elevados de Mn, em ambos os experimentos, foram observados nas folhas das plantas que receberam a 

adubação 2 (composto orgânico). Mesmo neste tratamento, no entanto, os teores ainda serem inferiores 

àqueles considerados adequados por Prezotti (1992) e Borges et al. (2006).  O zinco também apresentou 

deficiência nas amostras foliares das plantas produzidas por fracionamento de rizoma nas plantas que 

serviram como testemunha (adubação 1) e nas que receberam adubação verde (adubação 4), para o restante 

dos tratamentos o teor de zinco foi considerado adequado. Nas plantas oriundas de mudas convencionais 

(Tabela 2) todos os tratamentos, apresentaram deficiência de Zn. 

 

CONCLUSÕES 

1- Dentre os macronutrientes ocorreu um incremento significativo na absorção de fósforo nos 

tratamentos com adubação em relação a testemunha nas mudas provenientes do fracionamento de rizoma, 

enquanto nas mudas convencionais apenas o magnésio apresentou diferenças significativas entre o 

tratamento com adubação química e à testemunha. 

2- Dentre os micronutrientes ocorreu incrementos significativos somente na absorção de manganês, 

que foi significativamente maior no tratamento com composto orgânico (T2), tanto em relação ao 

tratamento com adubação química nas mudas convencionas quanto aos demais tratamentos com adubação 

nas mudas feitas a partir do rizoma.  

3- De maneira geral, os tratamentos com adubações orgânicas (T2; T3; e T4), apresentaram valores 

de nutrientes intermediários entre a testemunha (T1) e a adubação química (T5), evidenciando melhorias 

no sistema de condução com adubação orgânica, sendo uma opção ao produtor rural familiar.  

4- Os nutrientes mais requeridos pela cultura na fase inicial do desenvolvimento vegetativo foram o 

K e o N, em ordem decrescente, estando de acordo com a literatura citada.  
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INTRODUÇÃO  

 

Moraceae Gaudich. é uma família que compreende cerca de 1050 espécies, 38 gêneros e 

distribuídas em seis tribos (Ribeiro et al. 1999, Ribeiro 2007, Ribeiro 2011). A família ocorre ao longo 

dos trópicos, sendo mais diversa nos neotrópicos, onde ocorrem 19 gêneros (Ribeiro 2011). No Brasil 

ocorrem 214 espécies em 19 gêneros, sendo Amazônia o domínio fitogeográfico mais diverso para a 

família  com 132 espécies (Flora do Brasil 2020, em construção). O  gênero BrosimumSw. É o diverso na 

família, com 13 espécies ocorrentes nas regiões brasileiras, desde Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Pantanal (Flora do Brasil 2020, em construção), e destas 11 espécies estão presentes no estado 

do Amazonas e oito delas ocorrem na Reserva Florestal Adolpho Ducke, Amazonas, Brasil. 

O gênero Brosimum Sw. tem distribuição difusa e ampla, são mais diversos nas áreas neotrópicas 

(Berg 1972) e se caracteriza por suas espécies serem frequentemente dióicas, ter hábito arbóreo, todos os 

táxons contêm látex leitoso, possuem folhas alternas arranjadas em espiral ou dística, com venação 

broquidódromas, presença de estípulas que são normalmente conspícuas e frequentemente amplexicaule, 

suas cicatrizes formam um anel completo ou apresentam uma falha no lado oposto à inserção das folhas. 

Várias espécies de Brosimum Sw. são citadas para uso medicinal, por exemplo, o uso como adulterante 

da borracha o B. parinarioides Ducke ou como alucinógeno para B. acutifolium Huber (De Filipps 2004). 

Além disso, B. gaudichaudiiTrécul.foi citado na medicina popular, no tratamento de vitiligo, pelo fato de 

promover a repigmentação da pele por sua forte ação fotossensibilizante, além de ser indicado também 

para dores e inflamações (Azambuja 1981). 

Existe uma preocupação e discussão sobre a correta identificação das plantas, já que erros de 

identificação podem prejudicar desde projetos de pesquisa ou até levar a intoxicação (Verdam& Silva 

2010). Durante o processo de identificação das plantas geralmente é necessário material reprodutivo para 

conseguir usar as chaves de identificação e descrições taxonômicas. No entanto, obter material reprodutivo 

nem sempre é possível na Amazônia. Por tanto, existe um desafio de produzir ferramentas que ajudem a 

identificação de espécies usando apenas material vegetativo. 

A técnica da diafanização é muito utilizada no estudo da venação, por diversos autores na 

separação e diferenciação de espécies. Sendo assim, uma técnica eficiente para explorar caracteres da 

venação foliar, já que o método consiste na dissolução do conteúdo celular. Outra problemática na 

identificação das plantas é que quando existe chaves, estas, necessitam de caracteres reprodutivos as quais, 

as deixam rígidas. Diante disso, alguns trabalhos têm abordado a confecção de chaves interativas de 

múltiplo acesso (utilizando material vegetativo) onde, são de utilização mais fácil. 

Frente ao problema de difícil acesso de material fértil na Amazônia, propomos o estudo do padrão 

de venação das espécies de Brosimum Sw., com o intuito de descrever e diferenciar o padrão de venação 

das espécies da Reserva Ducke, produzindo uma chave de identificação eletrônica de fácil consulta e 

atualização de informações para o gênero. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A Reserva Florestal Adolfo Ducke é uma área de floresta amazônica primária de 100 km,2 localizada 

próxima à cidade de Manaus (Amazonas, Brasil) e pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA).  
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As folhas frescas de Brosimum potabile (Ducke), B. rubescens (Taub.) e B. lactescens (S. Moore) foram 

coletadas de árvores marcadas e identificadas no Jardim Botânico do Museu da Amazônia, com auxílio 

da minha coorientadora Nallaret Dávila.  Para espécies que não foi possível coletar folhas frescas, como 

Brosimum guianense (Huber) e B. longifolium (Ducke), foram retiradas de duplicatas provenientes de 

coletas da Reserva Ducke depositadas no Herbário do INPA. Além disso, com intuito de complementar a 

variação dentro de B. guianense (Huber) foi realizada a coleta de um indivíduo no campus do INPA I, 

totalizando 15 folhas. 

A técnica da diafanização adotada segue o artigo de Fonsêca et al. (2006), que modificou a proposta 

por Shobe&Lersten (1967). Assim, a técnica utilizada no presente estudo consistiu em: 

 Estocar folhas frescas em álcool etílico 70% com cerca de 5-10 ml de detergente comercial (lava-

louças), até que os pigmentos sejam completamente ou parcialmente retirados por um período de 

25 a 60 dias; 

 Lavar após a retirada em água destilada até a completa remoção do álcool e do detergente, sendo 

três trocas, 10 minutos cada; 

 Utilizar bandejas plásticas de 40x30 cm, colocar as folhas inteiras em solução de soda, contendo 

hidróxido de sódio cinco por cento sendo colocado aos poucos em água, por um período de 8 a 12 

horas; 

 Novamente lavar as folhas em água destilada três trocas, 10 minutos cada; 

 Colocar as folhas em bandejas plásticas contendo solução de Hipoclorito de Sódio a 5% (água 

sanitária comercial; cerca de dois por cento de cloro ativo) por 6 a 12 horas; 

 Lavar novamente em água destilada, três trocas, 10 minutos cada; 

 Desidratar em série etanólica crescente 10%, 30%, 50%, 70%, 90% e 100%, sendo 1 hora cada, 

entre as trocas de álcool o material deve passar diretamente de solução para solução; 

 Passar em xileno-etanol 100% 1:1 por 2 horas; 

 Corar de 10 a 20 segundos com Safranina 1%; 

 Diferenciar o material por cerca de 72 horas em xileno-etanol 100% 1:1; 

 Passar em xileno (1 hora). 

Cada folha diafanizada foi confeccionada em lâminas de vidro para prevenir distorções na posterior 

aquisição das imagens. As lâminas montadas foram fotografadas digitalmente, utilizando um 

estereoscópico com câmera incorporada para possuir fotografias com uma boa resolução e descrever os 

padrões de venação. Posteriormente com as imagens adquiridas, elaboramos uma chave eletrônica 

interativa utilizando o programa Xper (Ung et al. 2010) onde foram colocados os caracteres e imagens 

das folhas das espécies de Brosimum Sw. Para a descrição e classificação dos padrões de venação foi 

utilizado o Manual of Leaf Arquitecture (Leaf Architecture 1999) do Instituto Smithsonian, além de 

alguns critérios propostos por Ellis et. AL (2009). Seguindo cada passo, apenas com uma modificação 

própria, trocando a solução de Safranina 1% por Violeta Genciana 1%, pois com a solução indicada não 

estava sendo satisfatórios os resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Coleta de material botânico 
Um total de cinco espécies das oito de Brosimum Sw. que ocorrem na Reserva Ducke foram estudados, 

sendo: 1-Brosimum guianense Huber, 2- B. lactescens S. Moore, 3- B. potabileDucke, 4- B. rubescens 

Taub. e 5- B. longifolium Ducke. Três espécies não foram possíveis ser descritas e diferenciadas, pela falta 

de material fresco e material de herbário, sendo estas: Brosimum acutifolium Huber, B. ovalifolium Ducke 

e B. parinarioides Ducke. 

2. Chave interativa 

As chaves de identificação interativas são de fácil acesso, permitem ao usuário iniciar o processo de 

identificação a partir de quaisquer caracteres disponíveis na chave. Nesta plataforma estão os cinco 

indivíduos deste estudo com suas descrições. Pode ser acessado por meio deste endereço: 

http://www.xper3.fr/.Está disponível em Português (BR) e também em Inglês. 

3. Descrição das características vegetativas e do padrão foliar 

Brosimumlactenses S. Moore. 

http://www.xper3.fr/
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Árvore, raiz sapopema presente, látex branco ou amarelado, estípulas não amplexicaule/ livres, indumento 

da face adaxial glabro. Forma laminar simples ou pinado ímpar, oblonga, elíptica, lanceolada; base 

assimétrica convexo; posição peciolar marginal; ápice curto acuminado/convexo; margem inteira. 

Venação pinada; broquidódroma, com espaçamento irregular; ângulo da nervura secundária suavemente 

diminuindo em direção à base. Nervuras intersecundárias fortes. Veias terciárias com alternância 

percutânea; curso da veia terciária sinuoso, com ramificação; ângulo da veia terciária perpendicular em 

relação à primária; variabilidade do ângulo da veia terciária inconsistente. Veias quaternárias com 

polígonos regular reticulado. Areolação moderadamente desenvolvidos, apresentando cinco ou mais 

lados. FEVs, sendo as nervuras finais da folha, onde nessa espécie são ramificados com duas ou mais 

ramificações; e por fim, nervura marginal fimbrial, onde ordem de veias superiores funde em um uma veia 

que corre apenas dentro da margem.  

Para todas as outras quatro espécies foram utilizados os mesmos critérios de descrição acima, podendo 

ver suas diferenciações a partir da nervuras terciárias e ordens maiores. 

 

CONCLUSÃO  

 

No presente estudo conseguimos realizar a técnica da diafanização de cinco espécies de Brosimum Sw., 

onde pudemos analisar o padrão de venação de cada uma, apenas utilizando material vegetativo. 

Presenciamos que o método escolhido não foi eficaz igualmente para todas as espécies, deixando algumas 

folhas muito fragilizadas em certo ponto do procedimento, fazendo com que se danificassem. Por motivos 

de danificação ou coloração nas folhas, algumas imagens adquiridas pelo microscópio não ficaram 

totalmente nítidas dificultando a descrição. A coleta do material total desejada não foi possível, pois as 

espécies faltantes são de difícil acesso e algumas chegam a não ser encontradas em herbário. Porém, a 

análise e a diferenciação do padrão de nervuras das espécies estudadas, foram satisfatórias possibilitando 

observar as diferenças claramente entre as espécies. Diferenciação essa que conjuntamente com a chave 

de identificação interativa permite que outros alunos e pesquisadores, possam ter acesso às informações 

mais detalhadas das referidas espécies.   
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INTRODUÇÃO  

 

 A floresta que corresponde à bacia do Rio Amazonas abriga cerca de 30.000 espécies de plantas, 

sendo assim a mais diversa comunidade de plantas da Terra. É caracterizada por ter grandes extensões de 

floresta densa com elevada biomassa e alta diversidade florística, sendo denominada de Floresta Tropical 

Úmida. (D’ângelo 2009).  

A Floresta de Terra Firme está situada em áreas com maior relevo, onde não há indícios de 

alagamentos e apresenta uma vegetação de grande porte e solo do tipo latossolo amarelo, pobre em 

nutrientes e ácido (Ferreira et al. 2006). É considerado um ecossistema de alta expressividade, composição 

complexa e alta heterogeneidade florística (Gama et al. 2005).  

As Campinaranas correspondem ao ecossistema introduzido numa região com clima úmido e 

possui características peculiares, como os solos arenosos de baixa fertilidade e hidromórficos. A vegetação 

é caracterizada por ser de pequeno porte devido à baixa quantidade de nutrientes no solo. (Mendonça et 

al. 2015). 

 As briófitas são um grupo de plantas com ampla distribuição geográfica e ocorrência em todos os 

biomas terrestres, embora sua ocorrência seja mais exuberante em florestas úmidas (Silva et al. 2014 

Dentre as ferramentas utilizadas por taxonomistas, a morfometria está inserida como uma das mais 

usadas, justamente porque através da mesma, é possível mensurar diferenças entre espécies, onde através 

destas diferenças é possível se obter referências para comparações. (Valletin et al. 1995).  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de estudo 
A área de estudo (Figura 01) está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. 

A Reserva é uma área natural que abriga populações tradicionais que vivem em sistema de exploração 

sustentável dos recursos naturais. 
  Figura 01: Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã com destaque para a área de estudo em vermelho. Fonte: Viviane Klein, 

2017. Projeto Ecológico de Longa Duração (PELD-MAUA).  
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 Amostras 

Para o estudo, foram mensurados morfometricamente duas espécies, sendo elas: Leucobryum martianum 

e Octoblepharum albidum, sendo analisadas 15 amostras de cada espécie correspondente a cada área, 

colocadas em lâminas microscópicas e identificadas, contendo cada uma, um total de 9 filídios 

 

Morfometria 

A morfometria foi realizada com bases nos caracteres preditos (Tabela 01). Para a fase 

gametofítica foram analisados 3 gametófitos de cada amostra, e, de cada gametófito, 3 filídios. As 

medições foram realizadas com Microscópio Óptico ligado ao software Leica que transformava os pixels 

das imagens em medidas, a lupa foi utilizada para separar os filídios das amostras para conseguinte serem 

medidos, e a análise estatística feita através de teste T. 

Tabela 1 - Caracteres mensurados provenientes do gametófito e do esporófito de briófitas. 

 

Morfometria do Filídio - Sigla  Descrição 

 Largura da lâmina apical (L.A)  Medida horizontal da área entre o ápice e ombros 

Largura da lâmina basal (L.B) Medida horizontal do espaço abaixo dos ombros 

Comprimento Apical (C.A) Medida que longitudinal que vai dos ombros até o ápice do filídio 

 

Comprimento Basal (C.B) Medida que longitudinal que vai dos ombros até a base do filídio; 

 

 

   Os filídios foram medidos com base nos caracteres propostos (Figura 02), através do microscópio óptico, 

aumento de 5x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o objetivo de verificar se ocorre variações entre as espécies, foram medidos um total de 540 

filídios, correspondentes aos caracteres estabelecidos. Além disso, foi realizado o teste estatístico (Teste 

T), para observar se ocorre diferenças significativas entre as tais. Com isso, em relação à espécie 

Leucobryum martianum após a realização do Teste T de Student verificou-se que para os caracteres 

Comprimento da Base, Comprimento do Ápice e Largura do ápice o p value indicou que a hipótese nula 

deve ser rejeitada (Tabela 2) e que que existem diferenças significativas para estes caracteres da espécie 

L. martianum entre as áreas de Campinarana e Terra Firme da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do Uatumã. 
 
Tabela 2 – Resultados da espécie Leucobryum martianum das áreas de Terra Firme e Campinara. 

Leucobryum martianum p value (das amostras)  p value (padrão) 

L.B 

L.A 

C.B 

C.A 

Figura 02 – Filídio de Octoblepharum albidum 

com os caracteres para morfometria. 

Fonte: Flora do Brasil 2020. 
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Características   

Largura da Base 0,517 

 

> 0,05 

Comprimento da Base 0,016 

 

< 0,05 

Comprimento do Ápice 0,046 

 

< 0,05 

Largura do Ápice 0,001 < 0,05 

Comprimento Total 0,851 > 0,05 

 

No tocante à espécie Octoblepharum albidum após a realização do Teste T de Student verificou-

se que para todos os caracteres medidos o resultado do p value indicou que a hipótese nula deve ser aceita 

e que não existem diferenças significativas para estes caracteres da espécie O. albidum entre as áreas de 

Campinarana e Terra Firme da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã. 

 
Tabela 3- Resultados da espécie Octoblepharum albidum das áreas de Campinarana e Floresta de Terra Firme 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
As medidas realizadas mostraram resultados significativos e não significativos, onde foi avaliado através 

de análises que mostraram os valores de p value, no qual observa-se que quando for <0,05 ocorre 

diferenças significativas, ou seja, com base nos caracteres ocorre variação entre as áreas, o que ocorreu 

com a espécie Leucobryum martianum. Em contrapartida, a espécie Octoblepharum albidum não obteve 

diferença significativa, tendo o p value >0,05. 

 

CONCLUSÃO   
        O presente trabalho mostrou-se bastante significativo, pois para os taxonomistas, a morfometria é de 

suma importância para delimitação e identificação de espécies. Além disso, através dos dados obtidos, foi 

possível mensurar diferenças em caracteres pré-estabelecidos entre as espécies, uma vez que as mesmas 

estavam presentes nos dois ambientes. A espécie Leucobryum martianum foi a espécie que apresentou 

variações em caracteres como Comprimento da base, Comprimento do Ápice e Largura do ápice, já a 

espécie Octoblepharum albidum, não apresentou diferenças significativas. Portanto, é importante os 

estudos voltados para morfometria não só para comparação de ocorrência entre duas áreas, mas verificar 

se determinada espécie ocorre em outras regiões e mensurar morfometricamente as mesmas. 
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INTRODUÇÃO  

A biodiversidade é regulada por vários fatores, em várias escalas, sendo que esses fatores possam 

ser locais ou regionais (Moreno 2001). Em uma mesma área geográfica, a diversidade reflete a 

coexistência entre os organismos, que interagem através da competição, ao utilizarem as mesmas fontes 

ou o mesmo ambiente (Whittaker 1967). 

Os diferentes tipos de solos presentes em uma topossequência (platô, encosta e baixio) apresentam 

variações na textura, no teor de umidade e nas concentrações de nutrientes, em uma micro-escala (Ferraz 

et al. 1998). Os mesmos autores afirmam que esta relação explica a elevada relação encontrada entre a 

topografia e as propriedades físicas e químicas do solo: umidade, estrutura, macro e micro-nutrientes. 

Pequenas variações nas características dos solos na topografia estão associadas às mudanças na 

decomposição da liteira fina e na ciclagem de nutrientes (Luizão et al. 2004; Luizão et al. 2007), as quais 

interferem na disponibilidade de nutrientes nos diferentes compartimentos topográficos. 

A diversidade pode ser representada por um conjunto de estatísticas multivariadas que resumem 

diferentes características da estrutura de comunidades (Ricotta 2005). Os estudos realizados com grandes 

dados, em escala regional, quase sempre ficam em nível de gênero (Ter Steege et al. 2013), enquanto a 

necessidade de medidas aplicativas é restrita às informações locais, dando maior confiabilidade da 

adaptação do vegetal àquele ambiente. Desta forma o estudo se propôs a definir a diversidade local dos 

ambientes analisados (platô, declive e baixio) e verificar se há diferença estatística entre os valores de 

diversidade, para uma escala local, onde a distância geográfica influencia na distribuição de espécies, cuja 

similaridade diminui com o aumento da distância entre as parcelas e verificar a similaridade florística 

entre estes ambientes, em uma área de terra firme na estação experimental de silvicultura tropical, na ZF-

2 (Distrito dois da zona franca de Manaus). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em um ambiente florestal de terra firme, a noroeste da cidade de Manaus, 

Amazonas, localizado na Estação experimental de Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (EEST – INPA) - Núcleo ZF2. Com ponto geográfico referencial em 2° 38’ 17.33’’ de 

latitude Sul e 60° 09’ 25. 79’’ longitude Oeste.  

O clima da área, segundo a classificação de Köppen, é do tipo “amw”, caracterizado como clima 

tropical chuvoso, que de acordo com o trabalho desenvolvido por Silva (2007), apresenta temperatura 

elevada, com variação térmica diurna maior do que a variação térmica noturna, com precipitação de 0,00 

a 116,2 mm. A temperatura média oscila entre 20,8 e 34,7 °C, com umidade relativa variando entre 69,0 

a 100%.  O tipo de solo varia dependendo dos ambientes, desde arenoso a argiloso bem drenado e pobre 

em nutrientes. O delineamento experimental constou de 30 amostras de 20x20 m (12000 m²), sendo 10 

em cada ambiente. A metodologia de coleta de dados atendeu ao critério de DAP>5 cm, incluindo todas 

as formas de vida, arbóreos, herbáceos e cipós. 

Análises foram baseadas em índices qualitativos ou coeficientes binários, sendo os mais utilizados 

os índices de Jaccard (Sj) e de Soresen (Ss). Nesse caso foi aplicado o índice de Sorensen, descrito pela 

fórmula Ss = 2a/(2a + b + c), onde a é o número de espécies encontradas em ambos os locais, A e B; b é 
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o número de espécies no local B, mas não em A, c é o número de espécies no local A, mas não em B, essa 

análise é baseada na presença e ausência das espécies (Barros 2007). 

O número de espécies (S) é uma variável importante, pois a partir dela é que se conhece a 

diversidade da floresta. O índice de Shannon (H') estima a diversidade específica (Magurran 1988 apud 

Amaral 2003) e expressa a heterogeneidade florística da floresta (Greig-Smith 1983; Krebs 1978 apud 

Amaral 2003), sendo calculado pela seguinte fórmula:  H’ = -∑pi * ln pi,  pi = ni/N,  onde: H’ = Índice 

de Shannon-Wiener; pi = proporção de indivíduos da i-ésima espécie; ln = logaritmo de base neperiano 

(e); ni = número de indivíduos amostrados para a espécie i; N = número total de indivíduos amostrados. 

O teste de hipótese da nulidade da diversidade, com o índice de Shannon, é avaliado pelo teste t, o 

qual é um teste estatístico paramétrico recomendado por Magurran (1988), cuja finalidade é verificar se 

existe ou não diferença significativa entre os valores de diversidade. Representado pelas hipóteses: 

H0(nulidade): as comunidades comparadas apresentam a mesma diversidade de espécies. 

H1(alternativa): não existe diferença estatisticamente significativa na diversidade entre as 

comunidades analisadas. 

Utilizando os valores de diversidade par-a-par e de variância de cada uma das localidades 

(ambientes) para a determinação do teste t:  

 

Teste t 

 

 

Variância  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O total de indivíduos dos três grupos de análise, como mostra a Tabela 1, foi de 1545, para todo o 

conjunto de dados dos três grupos (platô, declive e baixio). Taxonomicamente, essa abundância total está 

distribuída em 379 espécies, 184 gêneros e 57 famílias. O ambiente de baixio contém 510 espécimes, 

distribuídos em 47 famílias, 131 gêneros e 208 espécies. O ambiente de declive apresentou 517 espécimes, 

com 41 famílias, 124 gêneros e 204 espécies. E o ambiente de platô possuí 470 espécimes, com 45 

famílias, 116 gêneros e 192 espécies. 

Ao se comparar a diversidade das principais famílias encontradas neste trabalho, com outros 

levantamentos realizados em outras áreas na Amazônia (Amaral 1996; Matos e Amaral 1999; Lima Filho 

et al. 2001), mesmo levando-se em consideração que os resultados foram obtidos com métodos não 

uniformes, verificou-se que para estas florestas há um certo padrão de distribuição das espécies entre as 

famílias. Destacam-se Annonaceae, Burseraceae, Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 

Lauraceae, Lecythidaceae, e Sapotaceae, as quais são “rankeadas” como as primeiras em maior 

diversidade em espécie. 

A diversidade local (α) alcançada nos ambientes, obtidas com o índice de Shannon, registrou-se 

variações nos resultados da estimativa da riqueza de espécies, sendo o ambiente de baixio o mais diversos 

(H´ = 4,904nats-1), seguido pelo ambiente de declive (H´ = 4,859 nats-1) e platô (H´ = 4,833 nats-1), com 

maior diversidade no ambiente de baixio e menor diversidade no ambiente de platô. Numericamente, o 

ambiente de platô foi quem apresentou menor variação de espécies, possivelmente pela entrada de espécies 

secundárias, oportunistas, face a caída de árvores por eventos naturais, como o vento.  

A maior uniformidade na distribuição dos espécimes entre as espécies foi no ambiente de platô, 

Índices de equabilidade (E´) = 0,9211, quando comparado com baixio (E´) = 0,9189 e declive (E´)= 

0,9137.  

O Teste t, aplicado para a comparação dos valores de diversidade encontrados entre os ambientes, 

não apresentou nenhuma diferença significativa na diversidade dos três ambientes, então a hipótese válida 

foi a hipótese da nulidade (H0). 

Ainda na diversidade alfa, o índice de diversidade de Fisher, apresentou os seguintes valores: 

baixio com 131, declive 124,4 e platô com 118,6. 

A diversidade beta (β) alcançada nos ambientes, pelo índice de Jaccard, mostrou maior 

similaridade na composição das espécies entre os ambientes de declive e platô (35%) e as demais paridades 
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de similaridades foram mais baixas entre baixio e declive (31%), baixio e platô (28%). Segundo Whittaker 

(1984), todas as amostras que possuem valor do índice de Jaccard superior a 25% são consideradas 

similares. 

Nas análises pelo índice de Sorensen, a máxima similaridadade indicou que o platô e declive 

apresentaram maior similaridade (Ss=0,52). Para os ambientes declives e baixio apresentaram 

similaridade com (Ss=0,47). Comparando-se os ambientes platô e baixio no qual apresentaram uma menor 

similaridade de (Ss=0,44). 

 

CONCLUSÃO  

As famílias mais representadas em número de indivíduos para os Três ambientes (Platô, Declive e 

Baixio) foram Lecythidaceae e Fabaceae apresentou-se como a mais importante na análise entre os 

ambientes, tanto na composição florística, quanto na análise estrutural, e as espécies mais representadas 

foram: Euterpe oleraceae da família Arecaceae (Baixio), Eschweilera coriácea família Lecythidaceae ( 

Platô) e Protium apiculatum, família Burseraceae (Declive). 

O estudo florístico revelou que os valores médios de riqueza e diversidade foram diferentes do 

esperado, pois, na região amazônica o ambiente platô é sempre mais diverso.  Entretanto, em alguns locais 

há uma diferenciação, fato este que foram observados em alguns estudos realizados na Amazônia. Os 

fatores que podem ter influenciado é o tipo de solo, a topografia e a heterogeneidade ambiental. Uma vez 

que o ambiente de baixio estão sobre solos arenosos e também devido à pluviosidade, que é um fator 

determinante na entrada de umidade na serrapilheira e o aumento da precipitação encontrado na estação 

chuvosa influencia na adaptação de espécies a esse ambiente. 
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INTRODUÇÃO  

 

A floresta Ombrófila Densa de Terra firme é muito dinâmica, e para entender esse dinamismo é 

necessário avaliar o crescimento e as mudanças que ocorrem na estrutura e composição florística dessa floresta, 

utilizando estratégias visando a conservação desses ecossistemas. Em discussões sobre o futuro da floresta 

Amazônica, diversos segmentos da sociedade reconhecem a vocação florestal desta região e consideram 

ser possível conciliar seu desenvolvimento com a conservação de seu imenso patrimônio natural 

(Azevedo, 2006). Para o aproveitamento adequado dos recursos existentes, é necessário antes de tudo, 

avaliar a dinâmica da floresta, procedendo ao seu monitoramento, por meio de inventário florestal 

contínuo (IFC), onde se efetuam mensurações na floresta não perturbada em diferentes ocasiões, com o 

objetivo de avaliar seu comportamento frente às causas naturais de alteração (Azevedo, 2006) 

O crescimento de uma floresta é definido pelas mudanças de tamanho ocorridas em um 

determinado período de tempo. Sabe-se, portanto, que em uma floresta o crescimento é dado pela atividade 

das arvores vivas, mas sua somatória não reflete o crescimento da floresta como um todo, pelo fato de 

existirem arvores que morrem são cortadas ou recrutadas no período de crescimento. O crescimento das 

arvores, mais convenientemente medido pelo incremento da circunferência ou diâmetro a altura do peito 

e de grande interesse da silvicultura e do manejo florestal (Gomide, 1997). 

Mortalidade refere-se ao número de arvores que foram mensuradas inicialmente, que não foram 

cortadas, e morreram durante o período de crescimento (Sanquetta, 2003). 

Por este motivo o estudo tem como objetivo avaliar a dinâmica da vegetação arbórea, e a capacidade de 

manutenção a longo prazo de populações e comunidades de espécies arbóreas, procurando entender o 

dinamismo da floresta a partir da composição florística e da mortalidade e recrutamento dos indivíduos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

ÁREA DE ESTUDO 

A Estação Experimental ZF-2, localiza-se a noroeste de Manaus, tendo como limites a BR-174 

(Manaus – Boa Vista) e a bacia do Rio Cuieiras (2º35’45" S e 60º12’40" W), compreende uma área de 

aproximadamente 600 km². Pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).  No km 

15 da ZF-2 há uma torre metálica com 45 m de altura para medidas e observações biológicas e 

climatológicas, pertencente ao grupo de pesquisa LBA (Experimento de Larga Escala na Biosfera-

Atmosfera na Amazônia). 

 

DELINEAMENTO AMOSTRAL 

A instalação da parcela de estudos foi do tipo quadrada abrangendo uma área de 100 x 100 

metros, totalizando 1 hectare amostrado. Dividido em 25 sub-parcelas de 20 x 20 metros, no qual foram 

medidos, com fita diamétrica, todos os indivíduos com DAP (Diâmetro a altura do peito) ≥ a 10 cm. Os 

que tinham injurias (irregularidade na área de medição) eram medidos 5 cm abaixo ou acima das 

deformações, os que tinham raízes tabulares foram medidos acima dessas raízes. Os indivíduos 

mensurados foram marcados com tinta florescente ao nível das medições e plaquetados com placas de 

alumínios nas quais recebiam uma numeração especifica para facilitar o acompanhamento 
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(monitoramento) dos espécimes mensurados no período do monitoramento, que foi de 2004 a 2008. Após 

as medições dos indivíduos fez-se a coleta botânica de todos os indivíduos mensurados para identificação 

das espécies. As amostras botânicas férteis foram depositadas no Herbário do INPA.  

 

ANALISE DOS DADOS 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA   

Após a obtenção dos dados em campo, foram realizados dois procedimentos metodológicos de 

análise da composição florística. A identificação do material botânico foi feita a partir de comparação 

morfológica com material botânico depositado no acervo do INPA e bibliografia especializada. O sistema 

de classificação adotado foi o de Angiosperm Phylogeny Group (APG IV 2016). Após esta identificação 

e classificação botânica foi calculado o número total de família, gênero e espécie. Após a identificação 

das espécies, todos os nomes científicos foram corrigidos pela lista da Flora do Brasil 2020. A partir da 

identificação dos espécimes elaborou-se uma lista de espécies, contendo informações sobre habito, grupo 

ecológico e síndrome de dispersão. 

 

MORTALIDADE E RECRUTAMENTO 

A mortalidade e recrutamento foram analisados pela formula matemática proposta por Sheil et 

al. 1995, r[(Nt/No)1/t – 1] x 100; quando r>0 e de mortalidade quando r<0 e t é intervalo de tempo para 

primeira e a segunda medição, em ano; Nt e N0 são os valores referente ao número de indivíduos na 

primeira e na segunda medição, onde foram analisados os cinco (5) anos de monitoramento (2004 a 

2008), a partir da forma de vida e grupo ecológico. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

No primeiro ano de monitoramento (2004 – Ano 0), foram inventariados 693 indivíduos 

distribuídos em 47 famílias botânicas, 122 gêneros e 291 espécies arbóreas, neste ano não houve 

indivíduos recrutados nem mortos. No último ano de inventário (2008 – Ano 4), foram registrados 691 

indivíduos, concentrados em 45 famílias botânicas, 120 gêneros e 297 espécies. Comparando o primeiro 

e o último ano de monitoramento, observou-se que não houve mudanças significativas na composição 

florística da área. A aparente perda de duas famílias deu-se ao fato de que em 2004 usou-se a classificação 

APG II (Angiosperm Phylogeny Group), onde a família Fabaceae, era subdividida em três subfamílias 

(Caesalpinioideae, Mimosoideae, Papilionoideae), já em 2008 com a nova classificação APG IV, as três 

subfamílias si agregaram à família Fabaceae, tabela 1. Comparando esses resultados com outros obtidos 

na Amazônia Central como Vieira, 1989 e Lima-Filho, 1995 notou que a área é bem mais diversificada 

em termos de famílias e espécies, apesar do local amostrado possuir dimensões inferiores em relação às 

outras áreas avaliadas (Oliveira e Amaral 2005). 

 
Tabela – 1: O total de Família, Gênero, Espécie e Indivíduos do primeiro (2004 – Ano 0) e do último ano (2008 – Ano 4) de 

monitoramento, localizada na Estação Experimental ZF-2, Manaus, AM. 

 

Anos 2004 2008 

Família 47 45 

Gênero 122 120 

Espécie 291 297 

Total Indivíduo 693 691 

 

 

MORTALIDADE E RECRUTAMENTO 

MORTALIDADE 

A mortalidade dos indivíduos a partir da forma de vida, evidenciou maior mortalidade de árvores 

(4 indivíduos), arvoretas (1 indivíduo), palmeiras (4 indivíduos), sendo que as hemiepifitas, não ouve 

mortalidade nos cinco anos de monitoramento, tabela 2. Quanto ao grupo ecológico, clímax foi a única 

que evidenciou mortalidade de 0,32 %, os demais, secundaria inicial, secundaria tardia e pioneira não 

houve mortalidade, tabela 3. O ano de 2006 si destacou por apresentar maior mortalidade de indivíduos, 

este fato si deu por que em 2005 ouve uma grande seca, deixando assim espécies com baixa densidade de 
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madeira propicias a morte, fato ratificado por Aleixo et al. 2019, onde comenta-se que a seca (menos que 

100 milímetros de chuva por mês) aumenta a chance de morte das árvores, mas a maior mortalidade 

ocorrem em período chuvoso, em anos de seca extrema, árvores debilitadas de uma estação seca severa 

anterior costumam cair, quebrar, desenraizar durante o período de chuva. Phillips et al. 1994 agregaram 

dados sobre taxas anuais de mortalidade de florestas tropicais em 25 sítios localizados em quatro 

continentes, as taxas variaram de 0,67% a 2,85%, mostrando que mortalidade de árvores em floretas 

tropicais é bem baixa quando comparadas com outros tipos de vegetação. 

 
Tabela – 2: Mortalidade a partir da forma de vida, nos cinco anos de monitoramento, localizada na Estação Experimental ZF-

2, Manaus, AM. 

 Mortalidade 

 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Árvore 0 0,67 0 0 

Arvoreta 0 1,42 0 0 

Palmeira 0 10,52 0 0 

Hemiepífita 0 0 0 0 

 

 
Tabela – 3: Mortalidade a partir do grupo ecológico, nos cinco anos de monitoramento, localizada na Estação Experimental 

ZF-2, Manaus, AM. 

 Mortalidade 

 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Climax 0 0,32 0 0 

Sec. Inicial 0 0 0 0 

Sec. Tardia 0 0 0 0 

Pioneira 0 0 0 0 

 
RECRUTAMENTO 

A dinâmica da floresta a partir do recrutamento si mostrou mais evidente em 2005 (Ano – 2) e 

2008 (Ano – 4), tanto na forma de vida quanto no grupo ecológico, tabela 4 e 5. As que si destacaram a 

partir da forma de vida e do grupo ecológico foram as árvore e clímax, que juntas representam 74% do 

total. Resultados semelhantes foram encontrados por Oguchi et al. 2005, onde mostram que espécies não 

pioneiras têm potencial plástico para se ajustar à variação da luminosidade em função de características 

interespecíficas. 
Tabela – 4: Recrutamento a partir da forma de vida, nos cinco anos de monitoramento, localizada na Estação Experimental ZF-

2, Manaus, AM. 

 Recrutamento 

 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Árvore 2,06 0 1,52 3,17 

Arvoreta 2,94 0 0 2,89 

Palmeira 0 0 0 14,7 

Hemiepífita 0 0 0 0 

 
Tabela – 5: Recrutamento a partir do grupo ecológico, nos cinco anos de monitoramento, localizada na Estação Experimental 

ZF-2, Manaus, AM. 

 Recrutamento 

 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 

Climax 1,63 0 0,8 2,87 

Sec. Inicial 7,69 0 0 7,14 

Sec. Tardia 6,81 0 6,38 0 

Pioneira 0 0 0 0 
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CONCLUSÃO  

A área da ZF-2 (Km 14), encontra-se bastante preservada, por ser uma área de difícil acesso,  

não sofre pressão antrópica por está disposta em floresta continua, apresenta uma alta diversidade florística 

em inventários de parcelas com indivíduos de DAP ≥ 10 cm. Nos cinco anos de monitoramento não houve 

mudanças significativas na composição florística nem em relação a mortalidade e recrutamento, onde 

mostrou-se que para si ter a real noção na dinâmica da floresta precisa-se de mais anos de monitoramento, 

já que o crescimento vertical da floresta é um processo demorado e lento.  
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INTRODUÇÃO  

 

Diante da vasta biodiversidade da Floresta Amazônica, destaca-se a familía Burseraceae pela 

importância ecológica e econômica, esta é composta por 19 gêneros e 750 espécies, distribuídas pelos 

trópicos e subtrópicos, sendo que algumas ocorrem em áreas temperadas (Daly 2011). 

O gênero Protium é encontrado na região amazônica, onde seus óleos-resinas são popularmente 

conhecidos como “breus”. As espécies são endêmicas da Amazônia e possuem enormes possibilidades 

econômicas, destacando-se seus óleos essenciais, um dos mais importantes grupos de matérias primas 

para varias indústrias, notadamente as de perfumaria, alimentícia e farmacêutica (Andrade 2009; Marques 

et al. 2010). 

Considerando a vasta riqueza da biodiversidade Amazônica e a carência de estudos científicos 

voltados ás espécies nativas, o trabalho tem como objetivo descrever os caracteres morfológicos de frutos, 

pirênio e do desenvolvimento das plântulas de Burseraceae, além de obter informações sobre o tipo de 

germinação para determinar as características morfológicas mais relevantes das espécies para fins 

taxonômicos, ecológicos e econômicos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os frutos de Protium coletados, no período de outubro/2018 a abril/2019, de árvore matrizes 

ocorrentes na Universidade Federal do Amazonas UFAM , localizado no setor sul, antigo mini campus 

localizado na Avenida Rodrigo Otávio no bairro coroado Manaus-AM. A área tem o clima classificado 

como Afi de Köpen, apresentando temperatura média anual, a qual oscila em torno de 26ºC, com pequena 

amplitude térmica (no mês mais frio nunca inferior a 18ºC), a precipitação anual é sempre superior a 2000 

mm por ano (Barreira e Cavicchioli 1997). Também foram coletados frutos em árvore matrizes ocorrentes 

na Reserva Florestal Adolpho Ducke, na região de Manaus, em uma área de 100 km² de floresta, situada 

nas coordenadas 02º 53’de latitude S e 59º 58’ de longitude W.A região caracteriza-se pelo clima do tipo 

Afi no Sistema de koeppen, tropical úmido de monção, com precipitação média anual de 1,800 a 2,800 

mm (Luizão e Vasconcelos 2005). 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Taxonomia Vegetal da coordenação de pesquisas 

em Botânica (COBIO), do INPA, onde foi realizado o procedimento da biometria dos frutos e pirênios. O 

experimento foi montado á céu aberto num espaço localizado próximo ao Laboratório de Taxonomia 

Vegetal. Os dados biométricos dos frutos e pirênio foram obtidos através de 100 amostras selecionadas 

aleatoriamente medindo-se o comprimento, largura e espessura dos frutos e pirênio com o auxílio de um 

paquímetro digital da marca Mitutoyo com precisão de 0.1mm. Após a realização do teste biométrico dos 

frutos, os pirênio foram beneficiados manualmente por maceração ou debulhamento até a completa 

remoção do ariloide. 

Foram semeados 100 pirênios de todas as espécies, colocados em bandejas plásticas com 

dimensões 30 x 20 x 6 cm, tendo como substrato uma camada de vermiculita, regada com água quantidade 

suficiente para umidade do substrato. Para descrição morfológica dos frutos foram considerados os 

seguintes parâmetros: tipo, forma, coloração, dimensões, textura e consistência do pericarpo e sua 

deiscência. Os parâmetros observados para análise morfológica de pirênio foram: tipo, coloração, 
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dimensões, textura, forma, presença ou ausência de tricomas, consistência e superfície. Para análise e 

acompanhamento da germinação foram utilizados 100 pirênios para todas as espécies. Considerou-se o 

período compreendido desde a emissão da raiz primária até a emergência do epicótilo. Foram consideradas 

germinadas as sementes que apresentavam os seguintes caracteres: raiz primária, hipocótilo, cotilédones. 

As plântulas mais vigorosas foram utilizadas para a descrição morfológica. Considerou-se plântula a fase 

em que os eofilos apresentava-se totalmente formados. 

Os elementos vegetativos observados, descritos e ilustrados na fase de plântula foram: raiz 

(primária e secundária): forma, cor e superfície; coleto: forma, cor e superfície; hipocótilo: forma e cor; 

eofilos: filotaxia.  

A terminologia e a metodologia utilizadas para estudo morfológico basearam-se nos trabalhos de 

Barroso et al. (2000), Vidal e Vidal (2006) e Gonçalvez e Lorenzi (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em virtude das características já mencionadas de Protium spruceanum possui gemas auxiliares, 

protegidas por escamas pubescentes, as quais apresentam-se na espécie adulta, situadas aos longos do 

ramos, este estudo pode contribuir com eficiência na identificação das espécies. 

Existem várias divergências entre os autores sobre interpretação de frutos carnosos e deiscentes de 

Protium. (Roosmalem 1985) classifica como drupa, entretanto este termo torna-se inadequado para 

(Barroso et al 1999) menciona que drupas são frutos simples e indescentes. Os últimos autores classificam 

os frutos como filotrímidios. Porém (Spujt1994) prefere o termo nuculânio. 

De modo geral, os frutos apresentaram características diferentes. Crepidospermum rhoifolium 

diferenciam-se pelos frutos globosos, alaranjados a avermelhados com tricomas simples em toda sua 

extensão, P. spruceanum diferi pelos frutos vermelhos, quando maduros e resina branca persistente, 

enquanto o P. strumosum destaca-se pelos frutos globosos, verdes quando maduros, lisos, brilhosos, 

porém o P. pilosíssimo diferencia-se pelos os frutos vermelhos intenso quando maduros, estipitado de 

forma ovado, lisos, brilhosos (Figura A e B). 

Com relação aos pirênios. Crepidospermum rhoifolium mostra algumas semelhanças com relação 

a Protium, porém diferenciam-se pela forma ovado entre as espécies com região definida. P. strumosum 

mostra algumas semelhanças em relação a P. spruceanum, porém diferenciam-se entre si pela forma 

deltoide e irregular em P. strumosum; e forma ovóide a amplamente lanceolada, com região diferenciada 

bem definida em P. spruceanum; a forma obovado e pubescente em P. pilosíssimo (Figura C). 

As plântulas de Crepidospermum rhoifolium estão estreitamente relacionadas a Protium, 

Crepidospermum rhoifolium diferenciam-se pelos eofilos serreado de coloração verde claro, cotilédones 

alternos e evidentes, com venação secundária broquidódroma, em relação ao P. strumosum apresenta os 

eofilos cartáceos, coloração verde escuro, margem inteira, superfície foliar bulada. P. spruceanum, porém 

apresenta nervura quase imperceptível em eofilos membranáceos, P. pilosíssimo distingue-se pelos eofilos 

compostos, trifoliolados, margem ciliadas (Figura D). 

Entretanto as espécies de Protium e Crepidospermum rhoifoium apresentaram comportamentos 

diferentes em relação à germinação dos pirênios. Das espécies estudadas, P. strumosum apresentou maior 

número de pirênios germinados (61), P. pilosíssimo com (55), Crepidospermum rhoifoium com (45), o 

menor número de pirênios germinados foi de P. spruceanum (2), devido à ocorrência de embriões 

subsenvolvidos e de pirênios ocos em frutos maduros. 

Os caracteres morfológicos mais relevantes relacionados a delimitação das espécies de Protium e 

Crepidospermum rhoifoilum foram observados principalmente em relação a coloração, forma e superfície 

do fruto e pirênio, forma e textura dos eofilos. 
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Figura 1- Protium pilosíssimo Engl. A) Ramo com frutos; B) Fruto maduro; C) Pirênio; D) Plântula 

( rp- raiz primária, hp- hipocótilo, pi- pirênio, ep- epicótilo, ef- eofilos). 

 

CONCLUSÃO  

Considerando que os frutos e pirênio possui recursos visuais facilmente observáveis na 

identificação das espécies e, apesar da semelhança entre as plântulas que foram estudadas, foi possível 

observar particularidades de cada espécie, correspondente para o seu reconhecimento em campo.  

O presente trabalho sobre morfologia de frutos, sementes (pirênio) e plântula de espécies de 

Burseraceae é importante para o conhecimento de seu ciclo biológico, para auxiliar trabalhos relacionados 

à identificação das espécies em campo, manejo florestal, reflorestamento e recuperação de áreas 

degradadas. 
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INTRODUÇÃO  

 

A floresta de terra firme ocupa terras mais altas numa área que abrange 90% da área total da bacia 

amazônica. As árvores são altas (60-65 m), carregadas de epífitas e cipós lenhosos. No alto, as copas das 

árvores formam um dossel contínuo que retém 95% dos raios solares, tornando o interior da floresta muito 

escuro e úmido (Ross 2005). Essa tipologia florestal é composta de diferentes formas de vida: árvores, 

arvoretas, arbustos, cipós (lianas), epífitas, hemiepífitas, ervas terrestres, hemiparasitas, parasitas e 

saprófitas (Vicentini 2001).  Numa escala mais detalhada, diferentes habitats podem ser reconhecidos 

dentro dessa tipologia vegetal (Ribeiro et al. 1999). 

 Nesses tipos florestais, é importante mencionar os ecossistemas que interagem com outros 

ocupantes, como a fauna, que é um agente responsável pela dispersão dos frutos e sementes, que dar 

continuidade à diversidade da biota. Portanto, a manutenção de população de espécies em florestas 

tropicais é regulada por diversos processos bioecológicos e físicos, entre os quais há dispersão de seus 

frutos e sementes (Saravy et al. 2003). A dispersão de sementes é um processo mutualístico no qual os 

dispersores recebem um retorno nutricional e as plantas têm suas sementes dispersas (Lima 2013), esse 

processo pode ser definido como o transporte dos diásporos para longe da planta-mãe (Rother 2010). 

Diásporos são as unidades de dispersão da planta Mãe, que podem ser sementes, frutos ou partes da planta 

como um todo (Wiesbauer et al. 2008). Os diásporos são classificados em quatro grandes categorias: 

anemocóricos (diásporos adaptados à dispersão pelo vento); zoocóricos (diásporos adaptados à dispersão 

por animais como aves, morcegos, roedores e outros); autocóricos - agrupando espécies barocóricas 

(dispersão por gravidade) e com dispersão explosiva. E aqueles que são adaptáveis à dispersão por água, 

padrão hidrocória (Gomes 2018). 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo caracterizar e descrever os padrões de dispersão 

de espécies existentes em trechos de Floresta Ombrófila densa de Terra Firme, próximo a Manaus, a fim 

de identificar os principais tipos de dispersão de sementes desse tipo de floresta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi desenvolvido com os dados obtidos em três áreas de floresta Ombrófila Densa de 

Terra Firme, localizadas na reserva florestal Ducke, que fica na estrada Manaus-Itacoatiara (AM-010), 

entre 02° 35” 32’ latitude S e entre 59° 57” 07’ longitude W. Estação Experimental ZF-2, Km 14 da BR-

174 que fica na estação experimental de Silvicultura Tropical, entre 02° 36” 01’ latitude S e entre 60° 06” 

54’ longitude W; área experimental do Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), 

na ZF-3, km 22, também na BR-174, entre 02° 24” 15’ latitude S e entre 59° 53” 47’ longitude W. Figura 

1. 
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Figura 1. Localização das três áreas de estudo em floresta de terra firme no município de Manaus, Amazonas.  

 

Os dados foram coletados nos meses de janeiro a maio de 2004, pelo projeto TEAM (Programa de 

Ecologia, Avaliação e Monitoramento de Florestas Tropicais) em áreas de terra firme. Em cada área foram 

instaladas parcelas de um hectare (100 x 100 m). Esta parcela de floresta foi dividida em 25 sub parcelas 

20 x 20 m. Com auxílio de fita diamétrica, mensurou-se os indivíduos com DAP (diâmetro a altura do 

peito) >10 cm, a 1,30 acima do solo. 

Após a obtenção dos dados em campo, foram selecionadas as 20 espécies arbóreas, mais 

abundante, de cada área, perfazendo um total de 60 espécies, nas quais foi montado uma lista dessas 

espécies.  Fez-se uma macro descrição de cada espécie contendo as seguintes informações: a) família; b) 

número de indivíduos; c) distribuição; d) ocorrência; e) forma de vida e f) grupo ecológico, essa 

informações foi coletada de literatura especializada. Na caracterização da síndrome de dispersão das 

espécies coletadas, foi utilizado os critérios e proposto por Van Der Pijl (1982), que reuni três grupos 

principais: 1) espécies anemocóricas - apresentam mecanismos que facilitam a dispersão pelo vento; 2) 

zoocórica- aquelas que possuem características relacionadas à dispersão por animais; e 3) autocóricas - as 

espécies que dispersam os diásporos por gravidade ou apresentam mecanismos de auto-dispersão, como 

a deiscência explosiva. Nas descrições das síndromes foram utilizadas informações de literatura 

especializada, e em Roosmalen (1985).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

O Levantamento florístico das três áreas florestais indicou que na Reserva Florestal Ducke 

registrou-se 594 indivíduos, distribuídos em 45 famílias, 129 gêneros e 270 espécies; na ZF-2 foram 

amostrados 580 indivíduos, com 39 famílias, 123 gêneros e 267 espécies e na ZF-3 com 631 indivíduos, 

distribuídos em 42 famílias, 126 gêneros e 280 espécies, Figura 2. 

 
Figura 2. Número de indivíduos, espécies, gênero e famílias das três áreas de estudo de floresta de terra firme de Manaus, no 

Amazonas. 
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Resultado de números quantitativos de indivíduos, foram obtidos em Yanamoro – Peru, por 

Gentuy (1988), Carneiro (2004) encontrou, na bacia do Rio Negro, mais precisamente no rio Cuieiras, 

623 indivíduos, sendo inferior um pouco em relação aos encontrados neste trabalho. Malheiros et al. 

(2009) registrou 594 e 507 indivíduos em uma floresta de terra firme em Mato Grosso, resultados 

semelhantes aos obtidos na Ducke. 

As espécies mais abundantes nas áreas de estudos, em ordem decrescente de indivíduos, são: 

Micrandropsis scleroxylon (48 indivíduos), e Eschweilera wachenheimii (19) na ZF-2, Oenocarpus 

bacaba (37), Protium habetatum e Eschweilera tassmannii (22) na ZF-3, e na Ducke Eschweilera 

wachenheimii com (28) e Oenocarpus bacaba com (18), Figura 3.  Na Ducke, 10 espécies foram 

responsáveis por 12, 8% do total dos indivíduos; na ZF-2, 10 espécies foram responsáveis por 16, 7% do 

total dos indivíduos; na ZF-3, as 10 espécies foram responsáveis por 20, 2% do total de indivíduos. 

 
 

Figura 3. Distribuição das principais espécies amostradas nas três áreas de Floresta de terra firme, em Manaus, AM. 

 

Quanto a síndrome de dispersão das 60 espécies selecionadas nas três áreas de estudo, a Zoocoria 

com 88% das espécies, foi o mecanismo de dispersão mais predominante nos estudos, seguidas por 

Autocoria 8%, Anemocoria 2%, e  desconhecida 2%, Tabela 1. Estes resultados reforçam os dados 

encontrados por Silva et al. (2012), e Carvalho et al. (2014). De acordo com McConkeysa (2000), primatas 

são agentes dispersores com maior importância, pois os mesmos são capazes de ingerir grande número de 

sementes e frutos, e serem capazes de comer quase tudo que existe na natureza, que posteriormente serão 

eliminados nas fezes, apto para germinação. Gomes (2018) mostrou que, a ocorrência do mecanismo de 

zoocoria em florestas de terra firme, pode chegar a 90% do total de dispersores zoocóricos em florestas 

tropicais.  

 
Tabela 2.  Relação das espécies presentes na Floresta Ombrófila de terra firme, Manaus, Amazonas. Onde N = número de 

indivíduos, RD = Reserva Ducke; ZF-2 e ZF-3 = Ramal da BR-174, distrito agropecuário. SD = Síndrome de dispersão. 

 Ocorrência RD ZF-2 ZF-3  

Família Espécie N° de indivíduos SD 

Lecythidaceae Eschweilera wachenheimii 28 19 5 ornitocoria 

Arecaceae Oenocarpus bacaba 18 2 37 ornitocoria 

Burseraceae Protium hebetatum 16 10 22 ornitocoria 

Olacaceae Minquartia guianensis 9 5 0 
primatocoria, ornitocoria ou 

quiropterocoria 

Burseraceae Protium apiculatum 8 0 7 ornitocoria 

Moraceae Helianthostylis sprucei 8 0 7 primatocoria 

Lecythidaceae Eschweilera coriacea 7 10 0 zoocoria 

Lecythidaceae Eschweilera pseudodecolorans 7 0 0 zoocoria 

Lecythidaceae Gustavia hexapetala 7 0 0 
quiropterocoria ou 

primatocoria 

Meliaceae Guarea trunciflora 7 0 0 zoocoria 
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Continuação tabela 1      

 Ocorrência RD ZF-2 ZF-3  

Família Espécie N° de indivíduos SD 

Sapotaceae Pouteria freitasii 7 0 0 primatocoria 

Chrysobalanaceae Licania octandra 6 0 0 zoocoria 

Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata 6 0 0 ornitocoria 

Sapotaceae Manilkara bidentata 6 0 0 ornitocoria ou primatocoria 

Sapotaceae Micropholis guyanensis 6 0 11 primatocoria 

Anonaceae Unonopsis duckei 5 0 0 Primatocoria ou ornitocoria 

Fabaceae Zygia racemosa 5 0 5 zoocoria 

Lecythidaceae Lecythis prancei 5 0 0 zoocoria 

Moraceae Brosimum potabile 5 0 0 primatocoria 

Sapotaceae Ecclinusa guianensis 5 0 0 Primatocoria ou saurocoria 

Euphorbiaceae Micrandropsis scleroxylon 0 48 0 autocoria 

Arecaceae Euterpe precatoria 1 13 0 ornitocoria 

Moraceae Naucleopsis caloneura 0 13 0 primatocoria 

Violaceae Rinorea guianensis 0 13 0 autocoria 

Euphorbiaceae Mabea speciosa 0 11 0 autocorica 

Burseraceae Protium altsonii 0 10 0 ornitocoria 

Malvaceae Scleronema micranthum 0 10 0 autocoria 

Apocynaceae Geissospermum argenteum 0 9 0 anemocoria 

Fabaceae  Sclerolobium MA Sp 2 0 8 0 desconhecida 

Fabaceae  Eperua glabriflora 0 6 0 zoocoria 

Lacistemaceae Lacistema aggregatum 0 6 0 zoocoria 

Lauraceae Ocotea nigrescens 0 6 0 zoocoria 

Lecythidaceae Corythophora alta 0 6 0 zoocoria 

Moraceae Maquira sclerophylla 0 6 0 zoocoria 

Urticaceae Cecropia sciadophylla 0 6 0 mimercocoria 

Fabaceae  Macrolobium microcalyx 0 5 0 zoocoria 

Lecythidaceae Eschweilera bracteosa 0 5 0 zoocoria 

Arecaceae Eschweilera tessmannii 4 0 22 zoocoria 

Chrysobalanaceae Licania apetala 0 0 10 quiropterocoria 

Moraceae Brosimum rubescens 0 0 9 primatocoria 

Sapotaceae Chrysophyllum sanguinolentum 0 0 9 primatocoria 

Annonaceae Guatteria scytophylla 0 0 8 mimercoria 

Moraceae Pseudolmedia laevis 0 0 8 primatocoria ou ornitocoria 

Moraceae Protium paniculatum 0 0 7 zoocoria 

Sapotaceae Pouteria retinervis 0 0 7 primatocoria 

Burseraceae Protium decandrum 0 0 6 ornitocoria 

Malvaceae Theobroma sylvestre 0 0 6 zoocoria 

Sapotaceae Pouteria caimito 0 0 6 primatocoria 

Chrysobalanaceae Licania heteromorpha 0 0 5 zoocoria 

Dichapetalaceae 
Tapura amazonica var. 

manausensis 
0 0 5 

zoocoria 

 

CONCLUSÃO 

Na composição florística, a espécie que mais se destacou, quanto ao número de indivíduos, foi 

Micrandropsis scleroxylon detendo 3% de todos os indivíduos registrados e na ZF-2, 8,3%. Devido ser 
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uma espécie que ocorreu só em uma área, e por ser abundante, tende a se dispersar para outros fragmentos 

e colonizar novas áreas. Além disso, ela é uma espécie relativamente comum localmente. O índice de 

Shannon-Wiener evidenciou que as áreas de estudo possuem alta diversidade.  

A predominância de animais na dispersão, indica a importância desses seres vivos para 

manutenção, preservação e conservação da biodiversidade e também da espécie Micrandropsis 

scleroxylon, mostrando-se que esta espécie pode ser dispersa também por animais e sua biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo foi realizado no Município de Iranduba, precisamente no distrito de Cacau Pirêra, onde 

destacou-se quatro tipos fisionômicos de vegetação designado por Pires e Prance (1985) como: Floresta 

densa de Igapó, Floresta Ombrófila densa de terra firme, Floresta secundaria e Savana do Iranduba. 

Ressalta-se que tanto a Savana como a vegetação secundária, apesar de estarem localizadas próximo à 

Manaus são pouco conhecidas e quase não se tem coletas desse local. A área de estudo vem sofrendo 

impactos, segundo Azevedo et.al. 2002, o polo oleiro do Município de Iranduba exerce grande 

importância socioeconômica para o mesmo, porém, vem produzido danos ao meio ambiente.  

Que em decorrência de tais atividades como é o caso da extração de argila, madeiras e processo 

de expansão urbana e populacional, nota-se que o Município tem sofrido um processo acentuado de 

degradação ambiental de acordo com o IPAAM (2012). Com a construção da Ponte que interliga Manaus-

Iranduba, a vegetação que ocorre ao longo de todo o trajeto AM 070 estar sendo cada vez mais reduzida. 

Portanto, informar a população local da existência dessas espécies e a importância de preserva-las se faz 

necessário para manutenção dos remanescentes, que influenciará na qualidade de vida da população. Por 

isso, elaborou-se um projeto visando inventariar e catalogar as espécies florísticas dessa região com 

objetivo de conhecer melhor a composição da flora local, principalmente informar a população sobre a 

importância da manutenção da flora em geral. Com base nos dados do projeto, elaborou-se uma cartilha 

contendo informações sobre as espécies da área de influência da ponte sobre o Rio Negro, tendo como 

finalidade orientar e conscientizar a população local, principalmente os alunos do Município de Iranduba, 

sobre a importância de preservar o que restou da flora local.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi desenvolvido entre a cidade de Manaus e o Município de Iranduba, compreendendo 

uma área de 12 km de extensão. Foi realizada duas visitas de quatro dias ao local do empreendimento, 

onde foram coletadas material botânico de cada ambiente de floresta abordado. O material coletado passou 

por processo de identificação, realizado através de morfologia comparada com as exsicatas depositadas 

no acervo do herbário e em literatura especializada. Para a elaboração da cartilha foram selecionadas 26 

espécies arbóreas da área de estudo, contendo uma seleção fotográfica de cada espécie para elaboração 

das pranchas a serem amostradas. Cada prancha fotográfica constará uma breve descrição das espécies 

botânicas como: nome da família, nome científico, caracterização morfológica, aspecto ecológico, 

ocorrência, distribuição, importância, usos e nomes vernáculos de cada espécie. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no material botânico coletado e identificado, elaborou-se uma lista de espécies dos 

ambientes estudados, dais quais selecionou-se 26 espécies para compor uma cartilha educativa (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Famílias e espécies que compõem a cartilha elaborada para área de estudo.  

                     FAMILÍA                      ESPÉCIE 

CHRYSOBALANACEAE  Couepia paraenses (Mart.& Zucc.) Benth 

CHRYSOBALANACEAE Licania apetala (E.Mey.) Fritsch 

CLUSIACEAE Garcinia madruno Lindl. 

DILLENIACEAE Curatella americana L. 

EUPHORBIACEAE Hevea spruceana (Benth.) Miill.Arg 
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EUPHORBIACEAE Mabea nitida Spruce ex Benth 

FABACEAE Clitoria amazonum Mart. ex Benth. 

FABACEAE Heterostemon mimosoides Desf. 

FABACEAE Leptolobium nitens Vogel 

FABACEAE Macrosamanea duckei (Huber) Barneby. & J.W.Grimes 

FABACEAE Swartzia laevicarpa Amoshoff 

FABACEAE Tachigali paniculata   Aubl. 

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

LAURACEAE Ocotea amazônica (Meisn.) 

LECYTHIDACEAE Eschweilera albiflora (D.C.) Miers 

LECYTHIDACEAE Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers 

LECYTHIDACEAE Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 

LECYTHIDACEAE Lecythis chartacea  A.Rich. 

MALPIGHIACEAE Burdachia prismatocarpa  Mart. ex A. Juss. 

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

OCHNACEAE Elvasia calophyllea DC. 

OCHNACEAE Ouratea castaneifolia (D C.) Engl. 

RUBIACEAE Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. 

RUBIACEAE Psychotria capitata Ruiz & Pav. 

SAPOTACEAE Pouteria pachyphylla T.D.Penn. 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 

 

  

ESPÉCIES DA FLORA DE IRANDUBA  

A seguir apresenta-se descrição de duas espécies que comporão a elaboração da cartilha, contendo 

informações botânica necessárias para conhecimento da importância da preservação dessas espécies nos 

ambientes abordados. 

Fabaceae 
Swartzia laevicarpa   Amoshoff  

Nome popular: Saboarana.  

Caracterização Morfológica: Árvore de 9m de altura, possui seiva cor de sangue, botões florais globosos, pétalas 

brancas, glabra, arredondadas a cordadas, estipulas caducas. Frutos lenhosos, glabros, indeiscentes, ovais a 

ovalados, casca fina persistente, com resina abundante na entrecasca, sua madeira é muito bonita e pesada, fácil de 

trabalhar e atrativa para o mercado.  

Ecologia e Distribuição: Ocorre em rios e igarapés de água preta e floresta de Igapó. Espécie nativa, não endêmica 

do Brasil. Distribuição na Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela e Brasil. No Brasil ocorre na região Norte 

(Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima). Espécie foi encontrada na cabeceira da Ponte do Rio Negro. Com domínios 

na Amazônia. 

Usos: Madeireiros, marcenaria, carpintaria, construção em geral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Swartzia laevicarpa   Amoshoff 
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Ochnaceae 
Ouratea castaneifolia  (D C.) Engl.  

Nome popular: Farinha- seca, pau -de -serra.  

Caracterização Morfológica: Árvore de 16m de altura, folhas alternas, margens serreadas, coriáceas. 

Inflorescência em cacho terminal, flores com pétalas e sépalas amarelo dourado, estames amarelo escuro, botões 

florais amarelos. Fruto carpóforos, verde-avermelhados, vermelhos quando maduros, carnoso.  

Ecologia e Distribuição: Ocorre em floresta ombrófila densa de terra firme. Nativa, endêmica do Brasil. Espécie 

distribuída na América tropical, com registros na Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil. No Brasil, ocorre 

nas regiões Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), Nordeste (Bahia, Ceará, Maranhão, 

Piauí), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso), Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo).  Na área de estudo ocorreu em um fragmento de terra firme. Espécie com 

domínios na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, Caatinga.  

Usos: Construção, madeireiros, paisagismo, medicina popular (casca serve de tônico e adstringente).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   Ouratea castaneifolia  (D C.) Engl.  

 

CONCLUSÃO  

Os estudos demonstraram que a flora do Distrito de Cacau Pirera está extremamente ameaçada de 

extinção devido ao aumento da indústria oleira e expansão urbana do Distrito com a expansão de 

empreendimentos da construção civil. 

Nota: As fotos estão atribuídas à Maria de Lurdes Soares e Carla Luciene Nogueira. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Lixo urbano constitui uma problemática ampla da sociedade, com abrangência em 

escala mundial visto que a forma como é gerenciado pode ocasionar danos tanto à natureza 

quanto a sociedade. Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas, 2018) a humanidade 

produz por ano mais de 2 bilhões de toneladas de lixo e 5,2 milhões de pessoas, entre elas quatro 

milhões de crianças menores de cinco anos, morrem a cada ano devido a enfermidades oriundas 

dos resíduos sólidos. 

Se paga um elevado custo ambiental e financeiro por isso. A maior parte do lixo 

produzidos no mundo, cerca de 800 milhões de toneladas/ano, é descartada em aterros. O 

Conselho de Pesquisa em Tecnologia de Geração de Energia a Partir de Resíduos dos Estados 

Unidos estima que um metro quadrado de terreno seja desperdiçado, para sempre, para cada dez 

toneladas de lixo aterrado. 

Segundo o Guia de Estratégias Nacionais para o Manejo do Lixo: mudando de desafios 

para oportunidades, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma 

2018), essa situação, além de prejudicar a economia, representa riscos à saúde e ao meio 

ambiente. A falta de coleta ou o descarte em locais inapropriados contamina o solo e os cursos 

d’água, a queima sem controle polui o ar e o baixo uso de materiais reciclados acelera o 

esgotamento dos recursos naturais. 

Por isso o processo de coleta, transporte e disposição final dos resíduos da cidade é 

indispensável para a prevenção dos impactos causados pelo lixo urbano, tais serviços integram 

os cumprimentos estabelecidos na legislação (Lei Federal 11.445/2007), a qual dispõe da política 

nacional do saneamento básico, que atende o tratamento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e o manejo dos resíduos sólidos. 
 

Estima-se que são geradas entre 140.000 e 173.500 toneladas/dia de resíduos urbanos 

no país (ABRELPE, 2009). Em Manaus somente em 2018 foram coletadas pela Secretaria 

Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP) mais de 900.000 toneladas, Cada um de nós produz 

por dia aproximadamente 1 kg de resíduos (GOLDEMBERG, 2012, p.14). 

Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), Brandão (2010). Afirma que: 
 

“46,7% dos resíduos sólidos urbanos gerados pela população do 

Amazonas não tem destinação adequada. Esse volume é jogado nos 

igarapés, rios ou depositados em lixões clandestinos ou aterros 

controlados que funcionam em condições precárias, sem tratamento do 

chorume – líquido resultante da decomposição e fermentação do 

conjunto dos resíduos (BRANDÃO, 2010, p.215)”. 
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Realidade que foi identificada na cidade de Manaus, pois a destinação adequada dos 

resíduos em Manaus não tem acompanhado a sua produção, com isso surge o descarte irregular 

nas denominadas lixeiras viciadas, terrenos baldios e igarapés localizados no perímetro urbano 

que estão poluídos por diversos fatores, dentre eles o descarte dado aos resíduos sólidos urbanos. 

O que projeta a problemática do lixo como um dos que compõem os riscos urbanos, 

principalmente pela sua cadeia de impactos na cidade. 

Este trabalho tem como objetivo pricipal analisar os impactos e os riscos causados à 

sociedade e identificar as áreas e a população mais vulneravel, e ainda analisar os aspectos que 

estão diretamente ligados aos problemas gerados pelo descarte irregular de lixo no ambiente 

urbano. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
A medodologia adotada para eleboração da pesquisa se pautou em levantamentos 

bibliográficos tanto de aporte teórico quanto de relatórios técnicos de instituições, assim como 

trabalhos de campo para identificar e analisar a dinâmica da distribuição espacial dos resíduos 

sólidos e a gestão deste por parte do poder público como elementos do saneamento básico. 

Para as análises foi utilizado o SAU (Sistema Ambiental Urbano) que propõe a relação 

entre a sociedade e a natureza no ambiente, de Francisco Mendonça, o sistema constitui-se de 

“Análises relativas as interações entre a natureza e a sociedade, considerando principalmente a 

diversidade escalar da manifestação de problemas ambientais advindos dessa interação nas 

cidades”. MENDONÇA (2004). 

 
Figura 1: Sistema Ambiental Urbano (SAU). Adaptado de Mendonça, F.A. (2004), 

organização Barbosa, E.C (2018). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As questões sociais, ambientais, econômicas e politicas estão diretamente ligadas à falta 

de saneamento básico, falta de infraestrutura e o déficit no atendimento da coleta e disposição 

final dos resíduos sólidos ocorrente nas cidades, em específico nas áreas mais afetadas 

predominam população com baixo poder aquisitivo que busca fixar moradia em áreas de risco e 

em ocupações irregulares, fatores que contribuem para ocorrência de implicações  na saúde da 

sociedade e consequentemente na sua qualidade de vida, assim afirma COSTA (2012):. 

“nos últimos anos, vem ocorrendo acentuado crescimento 

demográfico que implica na expansão da espacialidade urbana. Esse 

aumento fez com que diversos problemas urbanos se agravassem, dentre 

eles o das áreas de risco o qual não está restrito às grandes cidades. Isso 

ocorre,dentre outros fatores, porque as cidades não estão preparadas do 

ponto de vista da infraestrutura para receber o fluxo de pessoas e o que 

elas significam do ponto de vista do metabolismo urbano, entre eles, a 

produção de descartes (COSTA, 2012 p. 90)”. 
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Figura3: Pontos de descarte irregular de lixo no bairro Cidade de Deus e Jorge Teixeira 

respectivamente na cidade de Manaus. Fonte: Barbosa, E.C 2018 

 
 

A gestão dos resíduos sólidos é de suma importância para a tentativa de diminuição 

desses impactos, contudo diante do aumento da produção destes, os mesmos tornaram-se um 

desafio para a administração pública. Em Manaus a quantidade média diária de resíduos sólidos 

urbanos coletados, alcançou atualmente a massa de 2.530 toneladas de resíduos, resultando em 

uma taxa média per capita igual a 1,164 Kg/dia de resíduos sólidos urbanos (SEMULSP, 2018).  

 

Conforme apresenta o (gráfico 01), a quantidade de resíduos coletados no período de 

2016 a 2018 na cidade de Manaus vem apresentando crescimento gradativo a cada ano. 
 

Gráfico 1: Quantidade anual de resíduos sólidos coletados, em toneladas pela Secretaria de Limpeza Urbana de 

Manaus nos anos de 2016, 2017, 2018. Fonte: SEMULSP, Organização Barbosa, E.C (2018). 

 
A partir disso foram identificados os impactos causados ao ambiente, a poluição do 

solo, do ar e os riscos à sociedade, que são as implicações que afetam principalmente a saúde 

humana, visto que os locais de descarte irregular tornam-se ambientes favoráveis à proliferação 

de vários vetores de doenças, como moscas, baratas e roedores. Dentre as doenças identificadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) têm-se as verminoses, cólera, diarreia, dengue e 

outras que estão relacionadas à falta de higiene e destinação incorreta dos resíduos sólidos. 
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CONCLUSÃO 

 
Faz-se necessário que para além dos serviços de limpeza e coleta de lixo executadas 

pelo poder público competente a população tome consciência do mal que causam tanto ao meio 

ambiente quanto a si mesma ao dispor de seus lixos em vias públicas, terrenos baldios ou 

igarapés. 

É necessário que haja um fortalecimento da coleta seletiva visto que do total de 

resíduos gerados na cidade menos de 2% é reciclado, e ainda um processo de educação da 

população quanto às formas adequadas de descarte para uma formulação de planos que evitem 

e minimizem os impactos indesejados da produção de lixo no espaço urbano. O atendimento 

referente ao saneamento básico a ser realizado em sua totalidade da população manauara, ainda 

consiste em um desafio ao poder público. 

Dentre os espaços ocupados pela moradia no município de Manaus, têm-se as margens 

dos igarapés, estas quando ocupadas constituem-se em áreas de risco, pois são áreas de 

transbordamento do rio, onde no período de cheia a probabilidade de ocorrência de inundação 

e alagação é recorrente. Os igarapés sofrem as consequências, a partir das ações de uso do solo 

e com a prática errônea de jogar resíduos no leito desses igarapés, o que contribui para a 

ocorrência de diversas doenças e proliferação de doença. 
 

Atualmente grande parte dos igarapés da cidade de Manaus está poluída, seja por conta 

do destino dado aos resíduos que vão parar em seus leitos, ou pelos esgotos sem tratamento, 

águas servidas. Nesse contexto a distribuição espacial inadequada do lixo em Manaus encontra 

nos cursos fluviais urbanos um caminho de poluição, doenças entre outros males oriundos da 

precariedade da coleta de lixo e práticas equivocadas de setores da sociedade em relação aos 

descartes do lixo. 
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INTRODUÇÃO 

A urbanização, industrialização e o crescimento da pobreza em Manaus, além das condições 

climáticas, alteram as condições de saúde ambiental, o que aumenta o número de ocorrências de 

doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti. Essas mudanças alteram profundamente as 

condições socioambientais. Desmatamento, emissão de gases poluentes, ocupação de áreas de risco e 

irregulares, uso inadequado do solo contribuíram para uma deterioração de saúde ambiental regional. O 

crescimento acelerado da pobreza, expansão de áreas ocupadas inadequadamente e sem infraestrutura 

produz um aumento pela demanda de serviços básicos como os de saneamento (rede de água, esgoto, 

coleta seletiva, limpeza urbana), o que a administração pública não tem condições de suprir, são 

alguns dos problemas que ocorrem na região de Manaus. Nesse contexto do Aedes, devemos 

identificar e analisar os seus impactos em Manaus. (Mendonça et al., 2009) explica que: “vários fatores 

podem estar associados à expansão dos vetores destas doenças, dentre os quais se destacam as alterações 

climáticas, mudanças nas paisagens e nos ecossistemas, estabelecimento de novos padrões e modos de 

vida da população, crescimento e concentração demográfica, debilidade dos serviços de saúde pública, 

além de aspectos atinentes à própria mutação de vírus e bactérias.” (p. 259). 

Os bairros que se localizam nas Zonas Leste e Norte de Manaus têm os maiores números de 

ocupações irregulares e ainda sofrem com a falta de infraestrutura. Sendo nesses bairros que se 

notificam mais as doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti. Portanto, a pesquisa tem como objetivo 

identificar e analisar os impactos do Aedes Aegypti nos bairros de Manaus. Como vai afetar o modo de 

vida das pessoas que vivem nos bairros com maiores índices de dengue, zika e chikungunya, doenças 

transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 
Este trabalho tem como unidade espacial de análise os 63 bairros da cidade de Manaus, dando 

ênfase em 5 bairros, pois esses bairros em 2017 foram identificados com maiores índices de 

doençascausadas pelo mosquito, como, Alvorada, Cidade Nova, Compensa, Planalto, e Jorge Teixeira, 

sendo estes oriundos principalmente de ocupações irregulares. 
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2.2 Obtenção de dados 

2.3  

2.4 Figura 1. Localização da área de estudo 

A metodologia adotada para elaboração da pesquisa se pautou em levantamentos bibliográficos 

tanto de aporte teórico quanto de relatórios técnicos de instituições, assim como trabalhos de campo 

para identificar e analisar as áreas mais impactadas. 

2.5 Procedimentos Teóricos – Metodológicos 
 

Para as analises foi utilizado o SAU (Sistema ambiental urbano) que propõe a relação entre  a 

sociedade e a natureza no ambiente, de Mendonça (2004). O sistema constitui-se de “Análises relativas 

às interações entre a natureza e a sociedade, considerando principalmente a diversidade escalar da 

manifestação de problemas ambientais advindos dessa interação nas cidades”. MENDONÇA (2004). 

 
Figura 2: Sistema Ambiental Urbano (SAU). 

Adaptado de Mendonça, F.A. (2004), organização Mendes E.S (2018). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A falta de infraestrutura, a desigualdade socioespacial, e a falta de políticas públicas adequadas 

acarretam no desenvolvimento do vetor, e consequentemente identificando o impacto que a sociedade 

causa na natureza. .“À relação entre os mosquitos e a transmissão de doenças, travou-se 

um intenso combate na busca da melhoria da qualidade de vida das populações, que perpassaram pelas 

condições de planejamento urbano, valorização do saneamento básico, da higiene e da saúde pública, 

que resultou na consequente Reforma Sanitária no contexto brasileiro” MENDONÇA (2009). 

O bairro, como, Compensa, Cidade de Deus, Cidade Nova, e Jorge Teixeira Com o constante 

crescimento de ocupações irregulares, como os que foram analisados nos trabalhos de campo no ano de 

2018, tem os maiores números de casos de doenças causadas pelo Aedes Aegypti. O gráfico 1 mostra os 

bairros Com maiores casos confirmados e notificados de doenças causadas pelo vetor (Dengue, Zika, 

Chikugunya) até Maio de 2017 que foram Redenção, Alvorada, Planalto, Cidade Nova. 
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Gráfico 1: Gráfico com casos notificados de Aedes Aegypti em Manaus – Maio de 2017 

Organização Mendes, E.S (2018). 

 

 
Os bairros como o Alvorada, Cidade Nova, Compensa, Jorge Teixeira e Redenção, as ruas nem 

sempre recebem a coleta seletiva de lixo, assim fazendo com que os moradores dessas áreas descartem 

irregularmente dejetos como pneus de automóveis, geladeiras, TV, dentre outros. Assim formando 

criadouros para o desenvolvimento do mosquito e deixando a população de tais áreas mais vulneráveis 

para a transmissão de doenças. 
 

 
Figura 4. Imagens (a) e (b) ocupação irregular localizada no bairro da Cidade Nova. 

8 Imagens (c) e (d) descartes irregulares no bairro do Jorge Teixeira. Mendes. E.S. (2018) 

 

 

NOTÍCIAS SOBRE O AEDES AEGYPTI EM MANAUS-AM 

Segundo o site da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) o Boletim 

Epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, no primeiro trimestre de 2019, as três 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti estão em queda no Estado. 

Até março de 2019, houve redução de 92% nas notificações de zika, com notificação de 11 

casos. No ano passado, no mesmo período, foram 143 casos notificados. Dengue reduziu 35%, com 

1.132 casos notificados em 2019. Em 2018, foram 1.745 casos. A chikugunya caiu 32%. Foram 46 

casos em 2019 contra 68 notificações no ano passado. 

 
CONCLUSÃO 

O que se pôde constatar a partir deste estudo foi que as variáveis com maior influência na 

ocorrência das doenças causadas pelo Aedes Aegypti são as demográficas e sociais, o que indica que  o 

controle dessa epidemia está associado a investimentos em obras de infraestrutura urbana e melhorias 

nas condições de moradia e de saneamento básico. 
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A proliferação do vetor Aedes Aegypti, ocorre por meio do acúmulo inadequado de água, é 

necessário considerar que recipientes inadequadamente armazenados podem acumular água e torna- se 

local propício à reprodução do mosquito. 

A coleta adequada do lixo, a limpeza das ruas, de terrenos abandonados e de quintais, bem como 

a correto depósito desse lixo, são importantes para o controle da doença. É preciso analisar que essas 

doenças que o vetor transmite, são doenças com múltiplos impactos (sociais, biológicos, econômicos, 

entre outros), há também as variáveis ambientais como a temperatura, pluviosidade que são o ambiente 

natural de potencializar uma doença de espacialidade socioeconômica de múltiplas dimensões. 
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INTRODUÇÃO 

 

Temáticas envolvendo os elementos biofísicos e sua relação com a floresta têm se constituído, 

no contexto educacional, em temas transversais importantes de ações de Educação Ambiental e de 

divulgação científica (Alves 2016; Azevedo e Higuchi 2016; Higuchi e Azevedo, 2014; Saraiva e Garcia 

2014). No entanto, tem sido um desafio para os professores do ensino fundamental trabalhar tais 

temáticas em sala de aula, seja pela complexidade desses temas ou pelo desconhecimento conceitual e 

suas relações no ecossistema (Higuchi et al. 2018; Higuchi e Higuchi 2012; Santana e Lemos 2014).  

Para tornar tais temáticas acessíveis no contexto educacional são necessários métodos e recursos 

didáticos que facilitem a aprendizagem e favoreçam atitudes pró-ambientais. Iniciativas nessa direção 

vem sendo apresentadas pelo Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental (LAPSEA/INPA), a partir 

da publicação de uma série de cartilhas chamada “Saga Científica” que trata das relações dos ciclos 

biogeoquímicos e a florestas (Higuchi e Azevedo, 2014).  Com esse objetivo foi elaborada a cartilha “As 

Águas que circulam na floresta Amazônica” (Oliveira, Santos e Higuchi no prelo) no formato HQ, 

colorida e com atividades e jogos interativos para o público infanto-juvenil.  O uso de HQ vem ao 

encontro das orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais os quais propõem estratégias 

que auxiliem os professores a levarem conteúdos complexos de maneira mais clara, lúdica e dinâmica 

(Caruso e De Freitas 2009; Piva Jr e Freitas 2010; Santos e Vergueiro 2012). 

Esta pesquisa se debruçou na descrição da referida cartilha bem como na elaboração de um 

instrumento passível de ser aplicado aos leitores para verificar tanto a qualidade da cartilha como recurso 

quanto a aprendizagem os conceitos relativos ao ciclo hidrológico e a contribuição da floresta amazônica 

nesse ciclo.  

 

MÉTODOS E TÉCNICAS  
O estudo de abordagem descritiva exploratória se ocupou da análise do recurso didático 

considerando-o como texto de comunicação utilizável no contexto escolar no ensino fundamental. A 

análise textual se deu em duas etapas: a primeiro de descrição do recurso e segundo a proposição do 

instrumento de avaliação, a partir das categorias evidenciadas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de descrição dos conteúdos se deu a partir de uma leitura sistemática da cartilha. O 

primeiro passo foi realizar a leitura flutuante da cartilha, onde foram observados aspectos da linguagem 

que é utilizada, as intencionalidades e as ideias que o material se propõe. A leitura da cartilha flutuante 

foi realizada várias vezes, e sua leitura completa dura em média 45 minutos. Nas leituras foram 

observados os desenhos, os jogos, os desafios e os textos em um tempo consideravelmente suficiente 

(Figura 1).  
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Figura 1: Visualização da capa e miolo da cartilha 

O processo de análise se deu a partir de três parâmetros de eficácia que um recurso didático 

possui: o conteúdo (objetividade dos conceitos comunicados); a forma (linguagem gráfica e ilustrativa 

ao público alvo) e o material (suporte físico - tamanho e número de páginas).   

A partir desses parâmetros foram elaboradas cinco categorias (aspectos): a) visual; b) conceitual, 

c) emocional, d) reflexiva e e) operacional (Quadro 1). 

Quadro 1: Categorias descritivas da cartilha  

Aspecto  Descrição 

Visual 
Aspectos de linguagem visual (palavras, desenhos e figuras). Capacidade de combinar imagem 

e texto que, através do encadeamento de quadros, narra uma história e ilustra uma situação.   

Conceitual 

Aspectos do conhecimento técnico acerca do processo que ocorre no ciclo hidrológico e o 

papel da floresta nesse ciclo e respectivo grau de dificuldade.De modo específico há conceitos 

relativos aos Recursos Hídricos, Mudança Climática, Movimentos Hidrológicos, Mudanças 

de Estado da Água e Processos relativos ao ciclo da água via vegetação. 

Emocional 
Aspectos emotivos e afetivos que os personagens e/ou situações trazem de modo 

implícito/explícito no contexto narrado na história.  

Reflexivo 

Aspectos que possibilitam o desencadeamento de reflexões que fomentem a construção de 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade. 
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Operacional Aspectos relativos ao uso da cartilha, seja na forma, contexto e público alvo.  

 

A partir do entendimento dos conteúdos procedeu-se com a construção de um instrumento para 

avaliação que se configurou como um questionário com perguntas em forma de escala tipo likert para o 

público escolar. Além da identificação o formulário contém seções com itens correspondentes aos cinco 

aspectos, num total de trinta itens, sendo: Visual (5) Conceitual (17); Emocional (3); Reflexivo (4); 

Operacional (3).  Por último o instrumento conta com uma pergunta aberta para que o usuário possa 

expressar sua avaliação geral sobre a cartilha. Após uso da cartilha o questionário pode ser aplicado aos 

leitores e os dados transcritos para uma base de dados do Excel para análise posterior. Os dados oriundos 

das perguntas abertas serão submetidos à análise de conteúdo e os dados oriundos das perguntas fechadas 

serão submetidos à análise estatística descritiva e não paramétrica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo mostra elementos básicos para que a cartilha ‘‘As Águas que circulam na floresta 

Amazônica’’ possa ser considerada um recurso viável e passível de ser utilizado no contexto escolar para 

o ensino e aprendizagem acerca do tema ciclo hidrológicos e a floresta. O instrumento proposto poderá 

indicar a efetividade para o usuário e apresentar dados para continuar estudos sobre sua eficácia com 

alunos do ensino fundamental no contexto escolar.  
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INTRODUÇÃO  

Diferentes metodologias são utilizadas para melhorar a qualidade no processo de ensino-

aprendizagem. As temáticas envolvendo os elementos biofísicos (água, ar, terra e fogo) têm se constituído 

no contexto educacional, em temas transversais que são importantes para a Educação e para investigação 

científica (Azevedo & Higuchi, 2018; Higuchi & Azevedo, 2014; Alves, 2016). Tornar tais termas 

transversais tem sido um desafio, e isso exige recursos didáticos que facilitem a aprendizagem. O uso de 

cartilha pode ser um deles, no entanto, se requer a verificação de sua eficácia e eficiência o que este 

projeto buscou avaliar.  

Mergulhão (2000) pontua alguns aspectos relevantes que foram considerados na propositura da 

cartilha “Conhecer e proteger as florestas: missão de todos”, e aborda problemáticas ligadas aos usos e 

ocupação do solo, formas de proteção em Unidades de Conservação e usos adequados dos serviços e 

produtos das florestas (Amâncio, Higuchi M, Higuchi, N 2017). Criada em formato HQ, com ilustrações 

coloridas, linguagem acessível e de fácil interação, e atividades para serem realizadas sozinhas ou com 

mediação didática, sem perda de profundidade científica.  

A pesquisa buscou responder à questão: Qual o potencial do uso de uma cartilha e a sua eficácia 

no contexto da sala de aula? Os objetivos foram avaliar o uso e eficácia da cartilha no contexto 

escolar/sala de aula, descrever o processo educativo potencializado pelo uso da cartilha em dois 

procedimentos didáticos, e verificar o entendimento dos escolares acerca do papel das Unidades de 

Conservação (UCs) na proteção das florestas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e de intervenção, que teve tempo médio de 3h 

em sala de aula. A aplicação da cartilha orientou-se em Solé (1998) ocorrendo em três momentos: 1. 

Antes, o leitor deve fazer suas predições iniciais sobre o texto; 2. Durante a leitura, o leitor faz o 

levantamento de questões e controle da compreensão e; 3. Depois da leitura, o leitor faz a construção da 

ideia principal. Tal procedimento ocorria na intervenção 1 onde a educadora atuava ativamente, 

esclarecendo dúvidas e destaques, e promovendo a discussão e reflexão acerca dos conceitos básicos em 

cada bloco de sequência da leitura; e na intervenção 2, onde a educadora apenas instruía diretivamente 

os alunos para a sequência de leitura em cada bloco,  não intervindo nos esclarecimentos de dúvidas ou 

comentários. Em cada intervenção tinha no máximo 20 alunos da turma selecionada, mantendo-se a 

equivalência proporcional.  

1. Participantes 

Participaram 65 alunos do 9° ano (32) e do 7° (33) do ensino fundamental de duas (02) escolas, 

sendo uma de Manaus (1) e uma de Presidente Figueiredo (2). A escolha das escolas se deu em função 

da acessibilidade e conveniência.  

2. Técnica de Coleta 

Com base no cronograma acordado, cerca de 15 dias após as intervenções em cada turma, aplicou-

se um Questionário com perguntas fechadas e abertas. No dia da aplicação, em uma única sala, os 
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estudantes recebiam o instrumento individualmente e instruía-se o preenchimento de cada item. Checava-

se ao final, e o mesmo assinava, sendo utilizado apenas um tempo de aula de 45 minutos.   

3. Procedimento de Análise 

Todos os questionários foram incluídos numa base de dados no Excel. Foi realizada estatística 

descritiva não paramétrica dos dados fechados. A pesquisa seguiu todos os critérios éticos e foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo CAAE: 37940714.6, com a anuência do professor 

através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Traz-se para discussão os principais dados da avaliação sobre o uso e eficácia da cartilha, nas 

categorias: conhecimento (conceitual e atitudinal); estética (formato HQ); reflexão do aluno em relação 

a possíveis ações de proteção e cuidado com a floresta; e experiência com a cartilha). 

Análise de alguns dados da Categoria Conhecimento 

 Verifica-se na Tabela 1 que, os percentuais de acertos para todas as questões são aproximados. 

Os itens relacionados ao conhecimento conceitual obtiveram os índices mais altos, com destaque para os 

conceitos de recursos biológicos relacionados à floresta (91% - 9º ano). 

Os índices acima de 80% para a classificação dos tipos de Unidade de Conservação (UCs) 

indicam que esse conhecimento foi potencializado e internalizado, sendo um bom indicador do 

entendimento da importância das UC’s, como uma das formas de proteção das florestas. Já para o item 

que enseja a avaliação de ações prejudiciais às florestas e às UCs, e no caso quanto ao conceito de 

desmatamento ilegal os estudantes do 9º tiveram uma avaliação melhor, obtendo 76% de acertos; e para 

as ações que ensejam ações de conservação, via manejo florestal, como sendo uma das formas de utilizar 

bem as florestas, e aproveitando melhor os recursos madeireiros e não madeireiros, os do 9º ano também 

obtiveram o índice mais alto (75%) (Higuchi & Higuchi, 2012).  
Tabela 1. Percentuais de acertos relativos ao entendimento conceitual e as implicações de ações de proteção ou degradação 

das florestas.   

Questões de Conhecimento Conceitual e Atitudinal Acertos 
9º ano 

Acertos 
7º ano 

Os recursos biológicos são todos os produtos que a floresta nos dá para 
nos alimentarmos, utilizarmos e transformarmos para nossas 
necessidades de sobrevivência.  

91% 70% 

O desmatamento ilegal não respeita as leis ambientais e ainda causa 
muitos danos para as comunidades nas Unidades de Conservação. AD 

76% 60,5% 

As Unidades de Conservação podem ser de Proteção Integral e de Uso 
Sustentável. 

80,5% 84,5% 

O manejo florestal é uma técnica de uso da floresta para obter 
benefícios econômicos, sociais e ambientais. AC 

75% 64% 

Fonte: Dados de campo, 2019.  

 

Esses dados sugerem que, a cartilha cumpre a função de tornar conceitos sobre a floresta, que não 

são de uma única área disciplinar, compreensíveis numa perspectiva relacional e interdisciplinar. Para 

além dos acertos ou erros, há que se problematizar a relevância dos sujeitos se sentirem implicados na 

situação, de certa forma, posicionar-se responsavelmente em prol da sustentabilidade.  

 

Análise de alguns dados da Categoria Estética do Objeto 

 Quanto aos itens de atribuição de notas a estrutura interna da cartilha, os alunos atribuíram 

Notas para: FT = Forma dos Textos; PE = Personagens; IL = Ilustrações; LG = Linguagem; CO = Cores; 

HI = História/Conteúdos; PA = Quantidade de Páginas. Verifica-se na Tabela 2 que, a média das notas 

atribuídas foram muito semelhantes para todos os itens avaliados. Os itens NLG e NHI, ficaram com 

médias idênticas. Para os estudantes do 7º ano, da intervenção 2, o número de páginas e o formato dos 

textos mereceram uma nota um pouco menor, e para estes a ilustração juntamente com a história foram 
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o ponto alto da cartilha. Ressalta-se que a sequência das páginas 20 a 25 continha muitas informações, o 

que parece ter influência na média da avaliação desses itens.  

 

 

 

 
Tabela 2: Média das notas atribuídas a estrutura interna da Cartilha por estudantes do 9º e 7º anos. 

9º ano NFT NPE NIL NCO NLG NHI NPA 

Intervenção 1 9 9 9 9 9 10 9 

Intervenção 2 9 9 9 9 9 9 9 

7º ano NFT NPE NIL NCO NLG NHI NPA 

Intervenção 1 9 9 10 9 9 10 9 

Intervenção 2 8 9 9 9 9 9 8 

Fonte: Dados de campo, 2019.  

 

 No geral, os aspectos centrais que uma HQ precisa ter se apresentam com coerência, recebendo 

dos escolares a aprovação em 90,4% com notas entre 8 e 10.  

Quanto aos níveis de dificuldades para a realização dos Desafios/Tarefas, classificou-se em: 1= 

Muito Fácil; 2= Fácil; 3= Difícil; e 4= Muito Difícil. Na Tabela 3 se observa que para a grande maioria 

dos estudantes os desafios/tarefas foram considerados como muito fácil, ou fácil de serem realizados, 

independentemente do ano escolar. Por outro lado, proporcionalmente, para 10 estudantes do 9º ano, o 

desafio complete a frase foi considerado difícil, já para os do 7º ano 13 deles considerou como difícil e 

muito difícil o desafio perguntas e respostas. Portanto, tais atividades estão coerentes com os conteúdos 

e cumprem a função de facilitar, não somente o entendimento das informações, mais também de mediar 

a compreensão de conceitos complexos, tornando-os mais acessíveis.  

 
Tabela 3: Níveis de Dificuldade atribuídos pelos alunos do 9º e 7º anos. 

Fonte: Dados de campo, 2019.  

 

Análise de alguns dados da Categoria Reflexiva 

Verifica-se na Tabela 4 que, de modo geral, os estudantes das duas séries conseguiram 

compreender a importância dos serviços oferecidos pela floresta e da cobertura vegetal em locais 

alterados, com percentuais muito semelhantes (69% e 70%). Ainda assim, entre os que não concordam e 

nem discordam, de ambas as séries, somam-se 30% (Q1) e 36% (Q3), o que nos leva a inferir que tais 

conteúdos e reflexões associadas devem compor a agenda de debates nas escolas, considerando a 

relevância de se proteger as encostas, cenários alterados e conhecidos nas zonas de expansão das cidades.  

 
Tabela 4: Percentual de Concordância e Discordância para questões de compromisso com a proteção das florestas  

Questões Reflexivas 

Ano Escolar 

 9º ANO 7º ANO 

C D NCD C D NCD 

Ano 
escolar 

Tipos de Desafios/Tarefas na Cartilha 

Respostas 
Livres 

Complete a 
Frase 

Caça-Palavras Jogo de Erros Perguntas e 
Respostas 

Níveis de 
Dificuldade 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9º ano 1
5 

15 1 1 5 17 1
0 

- 23 6 3 - 14 12 6 - 7 2
0 

5 - 

7º ano  7 20 5 - 8 18 5 2 16 12 4 1 15 13 4 1 6 1
4 

9 4 

Total 2
2 

35 6 1 1
3 

35 1
5 

2 39 18 7 1 29 25 10 1 1
3 

3
4 

1
4 

4 
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Q1. Os serviços das florestas (madeira, óleos, 

resinas, regulação do clima, estoque de 

carbono) só servem para quem mora nas 

Unidades de Conservação (UCs). 

19% 

 
69% 

 

12% 

 

12% 

 
70% 

 

18% 

 

Q3. Plantar árvores em encostas, beiras de rios 

e em área desmatadas deveria ser uma ação de 

responsabilidade de todos. 
90,5% 3% 

 

6,5% 

 

64% 

 

18,5% 

 

17,5% 

Fonte: Dados de campo, 2019.  

 

 

 

 

Análise de alguns dados da Categoria Experiência Pessoal 

Na atribuição de notas entre 1 e 10 para a cartilha HQ no geral, observa-se na Tabela 5 que, 86,2% 

avaliou com as notas 9 e 10, independentemente do tipo de intervenção ou o ano escolar, indicando que 

HQ da Terra foi aprovada.   
Tabela 5: Notas atribuídas para a cartilha de forma geral pelos estudantes do 9º e 7º anos. 

Intervenção Distribuição das Notas Atribuídas 

Notas 7 8 9 10 

Interv 1 -  2 14 17 

Interv 2 1 6 10 15 

                                     Fonte: Dados de campo, 2019 

 

CONCLUSÃO  

 Diante da análise das diferentes categorias, conclui-se que a experiência do aluno com a Cartilha 

HQ Terra no contexto da sala de aula potencializou a ampliação de conhecimentos e reflexões, seja com 

a mediação do professor, seja como um recurso que o próprio aluno pode explorar. Apenas com a leitura 

ou com esclarecimento de dúvidas, a cartilha mostrou ser um recurso muito importante para auxiliar em 

processos de educação ambiental que envolvam o uso da terra, a valorização das florestas tropicais e o 

conhecimento acerca das Unidades de Conservação. O formato, linguagem e desafios foram aprovados 

pelos estudantes do 7º e do 9º ano, e no seu conjunto, a cartilha se mostra com bom potencial para ser 

utilizada como recurso didático em sala de aula, com eficiência e eficácia.   
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INTRODUÇÃO  

Trabalhar temas transversais como os relacionados ao meio ambiente no contexto escolar tem 

sido um desafio para escolas e professores. Diferentes metodologias são utilizadas para melhorar a 

qualidade no processo de ensino e da aprendizagem. As temáticas envolvendo os elementos biofísicos 

(água, ar, terra e fogo) têm se constituído no contexto educacional, em temas transversais que são 

importantes para a Educação e para investigação científica (Azevedo & Higuchi, 2018; Higuchi & 

Azevedo, 2014; Alves, 2016). O uso de cartilha pode ser um deles, no entanto, se requer a verificação de 

sua eficácia e eficiência o que este projeto buscou investigar.  

Mergulhão (2000) pontua alguns aspectos relevantes que foram considerados na propositura da 

cartilha “A terra em tempos de mudança climática e a ação da floresta” (Saraiva et. al 2014) na qual foi 

proposta como suporte de conteúdos para ser usada com estudantes da educação básica em sala de aula. 

Possui formato HQ, ilustrações, linguagem acessível e de fácil interação, e com atividades lúdicas e jogos 

para serem realizadas sozinhas ou com mediação, sem perda de profundidade científica. 

A pesquisa buscou responder à questão: Qual o potencial do uso de uma cartilha e a sua eficácia 

no contexto da sala de aula? Os objetivos foram avaliar o uso e eficácia da cartilha no contexto 

escolar/sala de aula, descrever o processo educativo potencializado pelo uso da cartilha em dois 

procedimentos didáticos, e verificar o entendimento dos escolares acerca do papel da floresta na 

mitigação dos gases de efeito estufa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e de intervenção, que teve tempo médio de 3h 

em sala de aula. A aplicação da cartilha orientou-se em Solé (1998) ocorrendo em três momentos: 1. 

Antes, o leitor deve fazer suas predições iniciais sobre o texto; 2. Durante a leitura, o leitor faz o 

levantamento de questões e controle da compreensão e; 3. Depois da leitura, o leitor faz a construção da 

ideia principal. Tal procedimento ocorria na intervenção 1 onde a educadora atuava ativamente, 

esclarecendo dúvidas e destaques, e promovendo a discussão e reflexão acerca dos conceitos básicos em 

cada bloco de sequência da leitura; e na intervenção 2, onde a educadora apenas instruía diretivamente 

os alunos para a sequência de leitura em cada bloco,  não intervindo nos esclarecimentos de dúvidas ou 

comentários. Em cada intervenção tinha no máximo 20 alunos da turma selecionada, mantendo-se a 

equivalência proporcional.  

1. Participantes 

Participaram 63 alunos do 7° (27) e do 9° (36) ano do ensino fundamental. Envolveu duas (02) 

escolas, sendo uma de Manaus e uma de Presidente Figueiredo. A escolha das escolas se deu em função 

da acessibilidade e conveniência.  

2. Técnica de Coleta 

Com base no cronograma acordado, cerca de 15 dias após as intervenções em cada turma, aplicou-

se um Questionário com perguntas fechadas e abertas. No dia da aplicação, em uma única sala, os 
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estudantes recebiam o instrumento individualmente e instruía-se o preenchimento de cada item. Checava-

se ao final, e o mesmo assinava, sendo utilizado apenas um tempo de aula de 45 minutos.   

3. Procedimento de Análise 

Todos os questionários foram incluídos numa base de dados no Excel. Foi realizada estatística 

descritiva não paramétrica dos dados fechados. A pesquisa seguiu todos os critérios éticos e foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo CAAE: 37940714.6, com a anuência do professor 

através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Traz-se para discussão os principais dados da avaliação sobre o uso e eficácia da cartilha, nas 

categorias: conhecimento (conceitual e atitudinal); estética (formato HQ); reflexão do aluno em relação 

a possíveis ações de proteção e cuidado com a floresta; e experiência com a cartilha). 

Análise de alguns dados da Categoria Conhecimento 

Na figura 1 verifica-se os acertos e erros em relação a questão conceitual: “Algumas atividades 

que os humanos fazem emitem quantidades absurdas de GEE’s que causam problemas planetários). Os 

estudantes do 7º (A) e 9º (B) anos obtiveram os mesmos percentuais de acertos (78%) e de erros (22%), 

inferindo-se que, independente da experiência vivenciada, houve o entendimento de que determinadas 

atividades que os humanos praticam, emitem grandes quantidades de gases poluentes para a atmosfera.  

 

Figura 1: Percentual dos acertos e erros conceituais dos alunos em ambas as escolas. 

 

E a questão de conhecimento atitudinal: “Praticar o “consumo consciente” é uma forma de 

contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa”, observa-se na figura 2 que, os alunos 

do 9º ano obtiveram maior índice de acertos (72%) enquanto que os do 7º ano, 59%. Ainda que mais da 

metade já consiga relacionar consumo e redução das emissões de GEEs, talvez, potencializado pela 

experiência com a HQ, há um bom percentual de estudantes para quem tais relações não parecem fazer 

parte de suas preocupações, e possivelmente haverá menor comprometimento com a causa.  
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Figura 2: Percentual dos acertos e erros atitudinais em ambas as escolas. 

 

 

Análise de alguns dados da Categoria Reflexiva 

A questão “Posso mudar alguns hábitos que contribuem para as emissões dos gases, tais como: 

economizar energia, reciclar meus resíduos”, mereceu a concordância de 63% dos estudantes do 7º ano 

e 92% dos do 9º ano. Verifica-se que a capacidade de se colocar como também corresponsável, para os 

alunos com mais idade e ano escolar parece que se consolidou mais do que para os mais novos. Assim, 

infere-se que os estudantes compreenderam que podem mudar hábitos que podem implicar diretamente 

no aumento das emissões dos gases de efeito estufa.  

 
Figura 3. Quantidade de Concordância e Discordância dos alunos do 7º e 9º anos.   

 

Análise de alguns dados da Categoria Estética do Objeto 

 Quanto aos itens de atribuição de notas a estrutura interna da cartilha, os alunos atribuíram Notas 

para: FT = Forma dos Textos; PE = Personagens; IL = Ilustrações; LG = Linguagem; CO = Cores; HI = 

História/Conteúdos; PA = Quantidade de Páginas.  

 Verifica-se na Tabela 1 que, a média das notas atribuídas foram muito semelhantes para todos os 

itens. As cores e número de páginas, ficaram com médias idênticas (7). Para os estudantes do 9º ano, da 

intervenção 1, a ilustração juntamente com a história foram o ponto alto da cartilha. Os do 9º ano 

tenderam a avaliar com notas mais altas, atribuindo a menor nota para as cores (8).  

Ressalta-se que a Cartilha HQ do Ar foi a primeira a ser produzida pelos Laboratórios de Manejo 

Florestal e de Psicologia e Educação Ambiental do INPA, na série “Saga Científica”, e as ilustrações são 

em sua maioria pouco coloridas (opção da época da produção da mesma), um trabalho característico do 

ilustrador. Observa-se também que, para esses estudantes, há coerência entre os itens formato do texto, 
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personagens, linguagem e o número de páginas, de acordo com a avaliação ótima (9) atribuída pelos 

participantes em ambas as intervenções.   

 
Tabela 1: Média das notas atribuídas a estrutura interna da Cartilha por estudantes do 7º e 9º anos. 

7º ano NFT NPE NIL NCO NLG NHI NPA 

Intervenção 1 8 9 9 8 8 9 9 

Intervenção 2 8 9 9 7 8 8 7 

9º ano NFT NPE NIL NCO NLG NHI NPA 

Intervenção 1 9 9 10 8 9 10 9 

Intervenção 2 9 9 9 8 9 9 9 

Fonte: Dados de campo, 2019.  

Os resultados levam a afirmar que, para esses alunos, dessas escolas, a cartilha em pauta, quando 

avaliada de maneira detalhada, foi aprovada em todos os seus itens, recebendo a média entre 7 e 10 

(conceito bom e ótimo) no seu conjunto, sendo que os alunos do 9º ano atribuíram notas mais altas para 

todos os quesitos. Para ambos os segmentos de ensino, a cartilha se apresenta como eficiente em sua 

estruturação interna e estética.  

 

Análise de alguns dados da Categoria Experiência Pessoal 

Na atribuição de notas entre 1 e 10 para a cartilha HQ no geral, observa-se na Tabela 2 que, 84,2% 

avaliou com as notas 9 e 10, independentemente do tipo de intervenção ou do ano escolar, indicando que 

HQ do Ar foi aprovada.   
 

Tabela 2. Frequência das notas atribuídas pelos estudantes do 7º e 9º ano. 

Notas 4 5 7 8 9 10 

7º ano 1 1 2 1 4 18 

9º ano - - 1 4 17 14 

Total 1 1 3 5 21 32 

CONCLUSÃO  

 Diante da análise das diferentes categorias, em relação a de conhecimento conceitual e atitudinal, 

os estudantes conseguiram mais da metade de acertos. Na categoria reflexiva, os mesmos compreendem 

algum grau de responsabilidade na redução dos GEE’s. Na estética do objeto, aprovaram a estrutura geral 

da Cartilha HQ do elemento Ar com boas notas. E na categoria experiência, atribuíram notas altas para 

o recurso didático, portanto, a cartilha se mostra com bom potencial para ser utilizada como recurso 

didático em sala de aula, com eficiência e eficácia.   
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo foi desenvolvido no Lago do Aleixo, que está localizado ao menos de 200 

metros do encontro das águas 3°05’50”S e 59°53’16”O, o lago está situado na área urbana na zona leste 

da cidade de Manaus/AM, vêm apresentando um crescimento urbano acelerado sem o devido 

acompanhamento de infraestrutura de saneamento (Ribeiro Filho, 2012). Em lagos urbanos a eutrofização 

está efetivamente associada a um processo de poluição. A urbanização acelera o processo natural de 

eutrofização de lagos, degradando assim, a qualidade da água. O processo de eutrofização é desencadeado 

pelo excesso de nutrientes na água, os principais são o nitrogênio e fósforo. Esse processo resulta num 

aumento de fitoplâncton e plantas aquáticas superiores (Esteves, 1998). O aumento da concentração de 

nutrientes implica não só na densidade de algas, mas também nas alterações qualitativas, como o 

surgimento de novas espécies e o desaparecimento de outras (Esteves, 1998). As águas do Lago do 

Aleixo, no período da cheia devido seu volume de água visualmente ele não aparenta estar poluído, 

período onde o Lago é muito usado em diversas atividades na área, do consumo humano ao laser. No 

período de estiagem estas atividades são prejudicadas, devido à redução do volume de água e também a 

grande quantidade de esgotos despejados no lago que é visível no período da estiagem (Ribeiro Filho, 

2012). 

Este trabalho teve objetivo de avaliar os efeitos dos impactos das ações antrópica sobre o lago do Aleixo, 

avaliando o reconhecimento do ambiente a ser estudado e identificar as pressões a que este ambiente está 

submetido.Análises físico-químicas das amostras de águas coletadas e averiguar possíveis alterações no 

lago, avaliando os dados dos parâmetros, avaliando as condições tróficas do lago através de um índice 

de estado trófico (IET). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Foram realizadas setes coletas no lago do Aleixo período de seca (2 vazantes e 2 estiagens) e 3 

coletas no período de cheia, onde os dados das análises das amostras de água coletadas no lago serão 

trabalhados e analisados através das médias no período de seca e período de seca.  

Coletas no período de seca, vazante de agosto a setembro de 2018 (31/08/2018 e 12/09/2018,), e 

estiagem de outubro a novembro de 2018 (06/10/2018 e 28/11/2018). Coletas no período de cheia, de 

fevereiro a abril de 2019 (nas datas 27/02/2019; 20/03/2019 e 10/04/2019). No dia 10/04/2019, período 

de cheia foi realizado coletas no (P5- Margem Esquerda; P6- Meio do lago- 0,0m; P7- Meio do lago- 

5,0m; P8- Meio do lago - 10m e P9- Margem Direita), para realização do perfil do lago do Aleixo. 

Inicialmente em 31 de agosto de 2018 foi realizada a primeira coleta, para demarcar as coordenadas 

geográficas dos pontos usando GPS. As temperaturas do ar e das águas foram medida no momento da 

coleta com ajuda de um termômetro de mercúrio;Nas coletas de amostras de água foram feitas com 
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auxilio de uma garrafa coletora tipo VAN DORN, que é um tubo cilíndrico de PVC de acrílico, que tem 

capacidade de 2L á 6L, este equipamento é dotado de um mensageiro. A água foi acondicionada em 

garrafa polietileno de 1L. Todas as amostras foram coletadas em duplicatas em frascos tipo Winkler para 

realização da análise de Oxigênio Dissolvido e duplicadas para analise de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

  

  
Tabela 1: Comportamento dos parâmetros e do perfil: disco secchi, temperatura, nitrogênio total e fosforo total. 

 

 

Os resultados do fósforo total no período seco variou 0,013 mg/L (P1 – Inicio do Igarapé) a 0,144 

mg/L (P3 – Meio do Igarapé) e no período cheio variou de 0,026 mg/L a 0,069 mg/L. No período seco 

(P1- Inicio do Igarapé) não houve muita concentração de nutrientes, pois, ainda é bastante preservado 
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pela natureza, sua vegetação ao seu redor está intacta com uma água bem transparente, porem no (P3 – 

Meio do Lago)  é totalmente diferente, além de estar bem seco, o corpo d’água presente na superfície  

acaba se misturando com a do fundo do igarapé tornando-se turvo, junto com o esgoto domestico que são 

despejado, com os dejetos dos flutuantes ao local contribui para que os nutrientes aumente. Nitrogênio 

total no período seco variou de 0,499 mg/L (P1 – Inicio do Igarapé) a 1,769 mg/L (P4 – Fim do 

Igarapé/Começo do Lago do Aleixo), no período cheio de 0,360 mg/L (P1 – Inicio Do Igarapé) a 0,722 

mg/L (P3 – Meio do Lago). No (P1 – Inicio do Igarapé) é sempre mais baixo, pois, porque é a parte mais 

preservada do Igarapé até mesmo no período seco, já o (P4 – Fim do Igarapé/Começo do Lago do Aleixo) 

podemos dizer que é o mais afetado, pela quantidade de flutuantes, lanchas, e esgotos domésticos por isso 

há uma concentração maior de nutrientes. Nitrogênio Total variou de 0,434mg/L (P5 – Margem Esquerda) 

há 0,555mg/L (P7 – Meio do Lago 5,0 metros) e Fósforo Total variou de 0,039mg/L (P5 – Margem 

Esquerda) há 0,063mg/L (P7 – Meio do Lago 5,0 metros). Lago se mostrou com bastante nutrientes 

devido a vegetação, e com influência do Rio Solimões. O disco de secchi variou de 0,95cm (P4 – Fim do 

Igarapé/Começo do Lago do Aleixo) a 0,21cm (P3 – Meio do Lago) no período seco. No dia 31/08/2018 

iniciando o período da vazante, aonde começamos a fazer medidas com o disco de secchi. 12/09/2018 foi 

feita a segunda coleta utilizando o Disco de secchi aonde o valor foi de 0,83cm (P4 - Fim do 

Igarapé/Começo do Lago do Aleixo), o igarapé já estava mais seco, o corpo d’água já estava mais turva 

referente ao solido em suspensão. O disco de secchi ocorreu uma variação de 0,60 (P5 - Margem 

esquerda) há 0,70 cm (P6 - Meio do Lago 0,0) o (P8 – Meio do Lago – 10,0m), que é a profundidade do 

lago do Aleixo obteve de 10 metros, (P9 – Margem Direita) 0,60cm. A temperatura do ar variou entre 

29°C (P1- igarapé; período da cheia) e 34°C no período da seca no (P3- Meio do Igarapé), e da água entre 

27,7°C no (P1 – Igarapé) no período cheio a 32,5°C no (P4 – Fim do Igarapé) no período seco, as 

medições foram ocorridas na superfície do corpo aquático o mais próximo do meio possível. No ponto 

(P1- Igarapé; período da cheia) onde foi observada menor temperatura, se justifica por um local ainda 

preservado e com bastante cobertura ao redor do igarapé, já a temperatura 32,5°C no (P4 – Fim do 

Igarapé) o calor excessivo e o aumento da temperatura da água promovem a vulnerabilidade de animais 

aquáticos, doenças e substâncias químicas tóxicas. Podemos observar que há um equilíbrio nas variações 

térmicas entre os meses mesmo tendo variado pelas misturas d’águas. 

 

 

   
Figura 2: imagens sobre lixo no lago do Aleixo/AM. 

 

Nas imagens podemos observar córregos que vêm das casas próximas à margem, é que todo esse 

lixo vem da própria população que mora ao redor, pode-se ver na terceira imagem um olho d’água todo 

contaminado de rejeitos (fraldas, absorventes, sacolas, madeiras, plásticos, etc.). Todo esse lixo continua 

ai, se decompondo até as águas se renovarem e ficar no fundo lago, ou ser levada até o rio principal (Rio 

Amazonas). Se não fosse essa renovação d’águas provavelmente esse lago seria bastante poluído, 

impróprio para tudo, mas mesmo com toda essa quantidade de lixos, muito utilizam na época da cheia e 

estiagem com área de balneabilidade, por isso existe muito flutuante no local para comercialização. 
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CONCLUSÃO  

 

 O lago do Aleixo vem sofrendo com a infraestrutura básica aonde levam as pessoas jogarem lixos 

no seu meio aquático, vários esgotos domestico despejado a suas margens, e uma grande quantidade de 

flutuantes ao local acabam contribuindo para alteração do corpo hídrico. 

Avaliando o aspecto físico e químico do lago, houve mudanças comparando a 20 anos atrás, onde pode 

se observar que o lago seca 80% no período seco sendo abastecido pelos igarapés que o drenam. A 

temperatura do ar variou entre 29°C a 34°C no período da seca, e no período cheio de 30°C a 32°C, e da 

água entre 27,7°C no período cheio a 32,5°C no período seco com relação do período cheio e seco 

observou um aumento aonde pode perceber que há influencias do Rio Negro e Solimões. 

Através do índice do estado trófico (IET) para avaliar as condições tróficas do lago por meio do disco de 

secchi, conclui-se que no P4-próximo à foz do Lago a transparência no período de estiagem variou de 

0,21cm a 0,95cm, isto em decorrência do Lago se encontrar bastante raso, é revolvido pelo vento que 

interrompe os sedimentos do fundo diminuindo a transparência. Fosforo total no período seco variou 

0,013 mg/L P1 a 0,144 mg/L no período cheio variou de 0,026 mg/L a 0,069 mg/L.  
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INTRODUÇÃO  

 

A pouca cobertura vegetal nas cidades é um dos fatores que agravam o aumento das temperaturas 

estabelecidas pela estrutura das edificações urbanas. Segundo Minaki e Amorim, (2012) é preciso novas 

tecnologias para mitigar os problemas decorrentes da intensa urbanização como forma de reduzir os 

efeitos de ilha de calor nos centros urbanos.  Ao incluir a cobertura vegetal em maior densidade no espaço 

construído, as temperaturas podem ser mais amenas no ambiente externo e também no interior das 

residências. Nesse contexto, torna-se necessário um estudo que visa verificar a eficiência das coberturas 

verdes nos telhados das residências e edifícios que possam minimizar os efeitos de ilha de calor. Estas 

mudanças têm o potencial de gerar um impacto direto no clima local dos espaços urbanos, especialmente 

nas partes centrais da cidade, causando uma redução da temperatura urbana e outras alterações na 

manutenção da água nestas áreas (Onmura et al.,2001). 

Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a contribuição dos telhados verdes em edificações da 

cidade de Manaus que contribua para o resfriamento do ambiente urbano, através de uma análise 

comparativa entre diferentes telhados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo compreendeu 3 ensaios de edificações em escala reduzida (1/6 das dimensões reais) com 

diferentes sistemas de telhados: um convencional (CV) e dois telhados com espécies de gramíneas (VR1 

e VR2).  Em todos os ensaios foram monitorados temperatura do ar acima do telhado, temperatura do 

substrato da vegetação e temperatura do interior das edificações. Além da obtenção de medidas de 

radiação solar incidente e refletidas pelos diferentes tipos de telhados. As variáveis relacionadas aos 

processos hídricos foram avaliadas: teor de água no solo, escoamento e entrada de água (precipitação). 

A estrutura de cada telhado verde compreendeu duas espécies de plantas: VR1: grama-esmeralda (Zoyzia 

japonica)  e; VR2: grama-amendoim (Arachis repens).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A temperatura média para o dia 09/05/2019 no telhado convencional (CV) foi registrada ás 12:00 hora 

local com valor de 38,17 °C. No entanto, para os telhados verdes (VR1 e VR2) apresentou média de 

36,06 °C e 34,62 °C, respectivamente, com uma variação de aproximadamente 2°C para VR1 e de 4°C 

para VR2 (Figura 1a). No período noturno a variação tende a ser menor no telhado convencional, devido 

ao resfriamento mais rápido da superfície e do material.  Já para a umidade do ar foi observado um 

comportamento inverso, em que os telhados verdes (VR1 e VR2) apresentaram umidade relativa com 

valores maiores em relação ao telhado convencional (CV) (Figura 01c).  

Na Figura 01b, foi observado que as diferenças entre a temperatura do ar interno, nos experimentos, não 

foram tão acentuadas quando comparadas com as temperaturas externas (Ta). Essa discrepância pode ser 

explicada pelo efeito de sombreamento e das condições meteorológicas que predominaram durante o 

experimento. A umidade relativa do ar interna (Figura 1d) apresentou valores de 67 % para a grama-
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amendoim (Arachis repens), 64,7 % para a grama-esmeralda (Zoyzia japonica) e 60,8 % sobre o telhado 

convencional, mostrando diminuição no período mais quente do dia e aumento no período noturno. 

Carneiro et al. 2015 em um estudo sobre condicionamento térmico, no município de Recife- PE, 

verificaram que os valores para temperatura interna se assemelham àqueles encontrados nos abrigos com 

telhado verde, proporcionado possivelmente pela alteração das variáveis meteorológicas, decorrente das 

chuvas e pelas características do material que compõe os telhados convencionais. 

 

Figura 01. Ciclo diário da Temperatura do ar externa -Ta (a), interna -Ti  (b) e umidade relativa do ar externa -

URe (c), interna - URi  (d). Para os telhados convencional (CV), telhados verdes: grama-esmeralda (Zoyzia 

japonica) - VR1 e grama-amendoim (Arachis repens) - VR2. 

 

Na análise do albedo para os diferentes telhados foram obtidos valores médios de 0,32 para 

grama-amendoim (Arachis repens) (VR2), 0,30 para grama-esmeralda (Zoyzia japonica) (VR1) e 0,26 

para o telhado convencional (CV). Esses valores mostram que os telhados verdes têm uma maior 

contribuição para a reflexão da radiação solar que o telhado convencional. 

A variação da temperatura da superfície nos telhados verdes (VR1 e VR2) apresentou um 

comportamento mais uniforme ao longo do dia, com médias de 28,3°C e 31,02°C, respectivamente. 

Entretanto, o telhado convencional apresenta um ciclo diurno com maiores temperaturas durante o 

período de máxima temperatura, com valores máximos de 50,2 °C entre 12 e 15hora local, e mínimas no 

período noturno (Figura 02). 
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Figura 02. Temperaturas da superfície dos telhados verdes VR1 (linha azul), VR2 (linha verde) e temperatura da 

superfície do telhado convencional (CV), (linha vermelha). 

 

CONCLUSÃO  

Os telhados verdes apresentaram um arrefecimento de magnitude de 4-5°C para o VR2 e 2-3°C 

no VR1, nos horários de máxima temperatura externa do ar. O mesmo efeito foi constatado nas 

temperaturas internas em menor magnitude. Os telhados verdes possuem uma capacidade de redução de 

emissão de radiação infravermelha e uma maior eficiência na reflexão (albedo) da radiação solar que o 

telhado convencional cerca de 23% (VR2) e 15% (VR1). Além disso, a camada de substrato contribui 

para a redução do calor externo, colaborando para o conforto térmico. O presente estudo mostrou que os 

telhados verdes contribuem significativamente para a mitigação dos efeitos associados a urbanização na 

cidade de Manaus. E podem servir como estratégia para a redução da temperatura do ar e para o aumento 

do conforto térmico. Embora, o estudo aqui realizado foi desenvolvido em uma escala reduzida ele é 

representativo de um ambiente real e das condições locais.  
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INTRODUÇÃO  

 

Quantificar o saldo de radiação, que consiste na quantidade de energia disponível para ser 

utilizada em processos de aquecimento do ar e do solo, na fotossíntese e no fluxo de calor latente, é de 

grande importância para a estimativa da evapotranspiração e consequente avaliação dos déficits hídricos 

(Matos et al., 2016). Uma vez que a Amazônia está constantemente envolvida em trocas de energia e em 

vários processos climáticos. Portanto, é de fundamental importância o entendimento da partição e do 

balanço de energia em superfície (BES) para a compreensão dos processos de interação entre a floresta 

e a atmosfera. Adicionalmente, é essencial compreender o papel da vegetação sobre a distribuição das 

componentes desse balanço pelas trocas de calor e massa e os possíveis impactos nos processos de 

superfície quando ocorre a substituição da vegetação original. Uma das maiores preocupações 

relacionadas às observações micrometeorológicas em florestas é a falta de fechamento do BES, um 

problema particularmente sério sobre vegetação alta (Lee, 1998). Contudo, a quantificação, por longos 

períodos, dessas trocas em diferentes ecossistemas, pode ser feita através de medidas diretas e indiretas 

com a utilização de técnicas meteorológicas, como a covariância de vórtices turbulentos (Moncrieff et 

al., 1997). O método de covariância (ou correlação) de vórtices turbulentos é uma técnica 

micrometeorológica que obtém as trocas totais de calor e massa em ecossistemas (Moncrieff et al., 1996, 

Baldocchi et al., 2003, Rocha et al., 2009). 

Os objetivos deste trabalho foram: verificar a variação sazonal dos fluxos de energia e analisar o 

fechamento do BES, comparando os resultados de uma área de vegetação intacta com as de uma área de 

floresta secundária na Amazônia Central. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os dados utilizados no presente trabalho foram coletados em duas torres de observação 

micrometeorológica descritas abaixo. 

 

Torre Instant 
A torre “Instant” com 82 metros de altura está localizada na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Uatumã (RDSU), fazendo parte do Observatório Amazônico com Torre Alta (Amazon 

Tall Tower Observatory–ATTO), e foi instalada em uma floresta de terra firme densa. Esse tipo de 

ecossistema prevalece em planaltos a uma altitude máxima de aproximadamente 130 m acima do nível 

do mar, na Amazônia central, a cerca de 150 km a nordeste da cidade de Manaus. 

 

Torre ZF3 
A torre “ZF3” de 36 metros de altura, está localizada em uma área onde se desenvolvem estudos 

do projeto “Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais” (DBFF), coordenado pelo INPA dentro da 
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fazenda Colosso, a cerca de 65 km a nordeste de Manaus. Foi instalada em uma área de pastagem 

abandoada e desmatada em 1970. Atualmente, uma floresta em processo de crescimento no local.  

 

Instrumentos e Medidas 
Na tabela abaixo apresentam-se descrição da instrumentação utilizada em cada plataforma de 

coleta de dados das torres ZF3 e Instant, a variável correspondente à medida de cada sensor as unidades 

de medida e o intervalo de coletas. 

 

Tabela 1. Instrumentos instalados na plataforma de coleta de dados AWS 

Intervalo de tempo da média: 30 minutos  

Variável Meteorológica  Instrumentos  

Saldo de radiação (W m-2)  Saldo radiômetro  

Fluxo de calor no solo (W m-2)  Sensor de fluxo de calor  

Velocidade do vento nas componentes u,v,w 

e temperatura do sônico  

Anemômetro sônico – 3D  

Densidade de H2O (mmol m-³)  Analisador de gás por infravermelho  

 

 

Cálculo do balanço de energia e de seu fechamento 
O balanço de energia determina o fluxo de energia disponível para evaporar a água superficial e 

aumentar ou diminuir a temperatura da superfície (Hatmann,1994).  

 𝑅𝑛= LE+H+G 

Na qual, Rn é o saldo de radiação, H e LE são os fluxos verticais de calor sensível e de calor 

latente, e G fluxo de calor no solo. O fechamento do BES será avaliado por meio da razão do balanço de 

energia EBR entre a soma acumulativa LE+H+G e Rn, definido como:  

 𝐸𝐵𝑅 =
∑ LE+H+G

∑ 𝑅𝑛
 

Será avaliado também, por meio da obtenção dos coeficientes linear, angular e de determinação, 

de regressões lineares entre os valores horários da soma dos fluxos não-radioativos LE+H+G e do saldo 

de radiação Rn. O fechamento ideal é representado pelos valores 0,1 e 1 dos coeficientes linear, angular 

e de regressão, respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as análises foram realizadas considerando o período chuvoso entre os meses de janeiro e 

abril e o período seco entre os meses de agosto e outubro. Em razão de falha de dados, foram selecionados 

10 dias de cada período considerado. Os perfis médios diários das componentes do balanço de energia 

foram quantificados para intervalos de 30 min. A Figura 1 mostra o comportamento horário das 

componentes do balanço de energia, isto é, saldo de radiação (Rn), fluxo de calor latente (LE), fluxo de 

calor sensível (H) e fluxo de calor no solo (G). 
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Figura 1- Perfis diários das componentes do balanço de energia nas torres “Instant” e “ZF3”, nos 

períodos chuvoso (a) e (c) e seco (b) e (d). 

 

Na torre “Instant”, durante o período chuvoso o valor máximo médio do saldo de radiação foi de 

534 W/m
2
, enquanto H e LE chegaram, respectivamente, a 133 W/m

2 
e 383 W/m

2
. No período seco, 

como ocorre redução de nuvens, Rn, H e LE atingiram valores maiores, alcançando valores de até 692, 

242 e 478 W/m
2

. 

Na torre “ZF3”, durante o período chuvoso o valor máximo médio do saldo de radiação foi de 

779 W/m
2
, enquanto H e LE chegaram, respectivamente, a 124 W/m

2 
e 458 W/m

2
. No período seco, 

como ocorre redução de nuvens, Rn, H e LE atingiram valores maiores, alcançando valores de até 762, 

96 e 496 W/m
2
. 

Dessa forma, a energia disponível (Rn-G), exibe-se maior para ZF3, no período chuvoso, e na 

Instant durante seca. A diferença do saldo de radiação na ZF3, nos períodos seco e chuvoso não é tão 

visível com mostra a figura 1, pois o local foi desmatado em 1970 e ainda está em processo de 

crescimento. É mostrado também, que o fluxo de calor latente devido à evapotranspiração, LE, é uma 

parte atuante que está, aproximadamente, em balanço com o saldo de radiação, Rn, dado que H e G são 

de menor magnitude.  

O fluxo calor sensível H é uma consequência direta do aquecimento da superfície por meio da 

radiação. E esse fluxo é maior em áreas desmatadas na estação seca; porém; a partir da análise realizada 

com dados da ZF3 verifica-se o inverso. Provavelmente, isso ocorreu em razão de alguns episódios de 

precipitação na região, aumentando a água disponível e resfriando a superfície. Observa-se os fluxos de 

calor sensível H e latente LE acompanham o comportamento do saldo de radiação Rn, e, a energia que 

entra no sistema florestal não é particionada entre eles em mesma magnitude por meio dos seus valores, 

verifica-se.  
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Figura 2- Regressões lineares entre a soma LE+H+G e o saldo de radiação Rn. 

 

Na Figura 2, apresentam-se regressões lineares entre a soma dos fluxos de calor latente, sensível 

e solo LE+H+G e o saldo de radiação Rn para intervalos de 30 minutos. Na “Instant”, teve-se, para o 

coeficiente angular, 0,85, no período chuvoso, e 0,81, para o período seco. Na “ZF3”, teve-se, para o 

coeficiente angular, 0,86, no período chuvoso, e 0,89, para o período seco. Pelos coeficientes de 

determinação, verifica-se que houve um maior espalhamento de pontos durante o período seco na torre 

“Instant” (R
2
 = 0,79), indicando que existe uma menor dependência entre os fluxos de energia e o saldo 

de radiação. 

 

Tabela 1. Razão dos fluxos não radioativos pelo Rn e do balanço de energia EBR durante o 

período diurno,entre 7 e 17 HL. 

   

Torres  

Período Chuvoso  Período Seco  

LE/Rn  H/Rn  G/Rn  EBR  LE/Rn  H/Rn  G/Rn  EBR  

Instant  70%  20%  0%  90%  65%  15%  0%  80%  

ZF3  66%  26%  0%  92%  64%  11%  0%  75%  

 

Na Tabela 1, verificaram-se valores diários, no período diurno, da razão do balanço de energia 

EBR. Observa-se que a percentagem durante período seco nas torres é de 80% e 75%. O melhor 

fechamento do balanço de energia, nas áreas de floresta analisadas, ocorreu na estação chuvosa, nas torres 

“Instant” e “ZF3” foi no período chuvoso com percentagem de 90% e 92%. 

 

CONCLUSÃO  

 

No presente estudo, avaliou-se os componentes e o fechamento do BES sobre uma área de 

vegetação intacta e uma área de floresta secundária na Amazônia Central, durante os períodos seco e 

chuvoso. Os perfis médios diários do balanço de energia para intervalos de 30 minutos mostraram ciclos 

diurnos bem definidos com maiores valores no período diurno e menores no noturno. Os componentes 
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do balanço de radiação LE, H e G acompanharam o comportamento do saldo de radiação Rn, e a floresta 

utilizou grande parte de Rn para a evapotranspiração LE/Rn durante os dois períodos nas torres. O melhor 

fechamento do balanço de energia ocorreu na análise diária e diurna, como já se esperava. 

Os resultados deste trabalho ajudam a caracterizar os aspectos abióticos em áreas de uma floresta primária 

e secundária. Tais resultados podem ser utilizados para melhorar modelos de interação solo-vegetação-

atmosfera. 
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INTRODUÇÃO  

As ações antrópicas como a queima de combustíveis fósseis, as queimadas e o desmatamento de 

florestas têm alterado o clima do planeta em escalas local e global, indo além de sua variação natural 

(IPCC, 2014a; IPCC, 2014b). Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 

as temperaturas vêm aumentando, havendo previsões de continuidade de aumento além do final do século 

(IPCC, 2014b). Essas mudanças globais não se resumem apenas no aumento da temperatura, mas também 

em variações nas taxas de precipitação, no padrão de ventos e no aumento de eventos extremos tanto em 

termos de quantidade quanto de intensidade (Marengo, 2010; IPCC, 2014b). 

As mudanças já observadas na Amazônia foram todas relacionadas com eventos naturais, como 

o evento extremo de seca hídrica ocorrido na Amazônia em 2005 (Marengo et al., 2008) e um evento de 

cheia prolongada em 2009 (Marengo, 2010), que apesar de terem sido relacionados ao El Ninõ Oscilação 

Sul (ENSO) e anomalias na Temperatura da Superfície do Mar (SST), mostram que os eventos extremos 

estão se tornando mais frequentes e intensos (Marengo et al., 2008, Marengo, 2010). 

Todas as mudanças no clima global, atuais ou passadas, influenciam a biodiversidade e tornam as 

mudanças climáticas uma causa relevante, senão, a maior causa da extinção de espécies no próximo 

século (Brook et al., 2008). Muito já se tem especulado sobre as implicações das mudanças climáticas 

nos sistemas naturais, retratos e previsões sobre seus efeitos em diferentes espécies, habitando diferentes 

biomas ao redor do mundo são feitas a todo momento (Pounds, 1999; Sheridan & Bickford, 2011; Pecl 

et al., 2017). As principais alterações incluem alterações nos ciclos de vida de muitas espécies, em seus 

padrões de distribuição, até mesmo em grandes aumentos nas taxas de extinção e consequente perda de 

biodiversidade (IPCC, 2014b; Canestrelli et al., 2017; Vasconcelos et al., 2018). 

Neste sentido, poucos animais são tão dependentes das condições do ambiente externo quanto os 

anfíbios, que têm todos os aspectos de sua história de vida fortemente influenciados pelo ambiente, sendo 

a temperatura e umidade especialmente importantes (Corn, 2005). Diversos exemplos já podem ser 

observados de como as mudanças climáticas em curso têm afetado os anfíbios em sua história de vida 

(Canestrelli, 2017), comunicação utilizada para a reprodução (Lingnau e Bastos, 2007; Haddad et al., 

2008) e em distribuições geográficas (Cassemiro et al., 2012). Desta forma, as especificidades ambientais 

tornam os anfíbios excelentes modelos para estudos relacionados a alterações ambientais e climáticas no 

habitat em que estão inseridos, de modo que suas demandas ambientais podem ainda salvaguardar outros 

grupos taxonômicos, sendo considerados espécies guarda-chuva (Silvano et al., 2005). Sendo a floresta 

amazônica conhecida pela sua alta biodiversidade, incluindo mais de 400 espécies de anfíbios e ameaçada 

por diversos motores de mudança climática, buscamos responder como irão ser afetadas as espécies de 

anfíbios na Amazônia, de acordo com as mudanças climáticas previstas para o futuro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Como áreas do estudo foram utilizadas a parcelas do PPBio da Reserva Florestal Adolpho Ducke 

e parcelas da Fazenda Experimental da UFAM. A Reserva Florestal Adolpho Ducke está localizada na 

região urbana de Manaus - AM (2°57’45” S; 59°55’32” W) e a Fazenda Experimental da UFAM na 



 
v 

94 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

região rural (2°39'15.98"S; 60°3'16.09"W). As duas paisagens estão inseridas na Amazônia Central, 

apresentando temperatura média anual de 26°C, com pouca variabilidade, e uma precipitação anual média 

de 2400 mm (Malhi et al., 2009).  

 Atualmente, são conhecidas cerca de 53 espécies de anfíbios anuros na reserva (Lima et al., 2012), 

enquanto na fazenda experimental são conhecidas 33 espécies (Rojas-Ahumada et al., 2010). Dada a 

composição similar escolhemos 6 espécies presentes em ambas as paisagens para compor o foco deste 

estudo. As espécies escolhidas foram Atelopus spumarinus, Rhinella marina, Boana geographica, 

Leptodactylus pentadactylus, L. rhodomystax e Osteocephalus oophagus, que distribuem-se em 3 das 10 

famílias distintas presentes nessas duas áreas. 

Para prever como os anfíbios serão afetados pelas mudanças climáticas na Amazônia Central, 

utilizaremos os dados previamente publicados em Menin et al., (2008) e Rojas-Ahumada et al., (2010). 

As coletas foram realizadas entre novembro de 2002 a maio de 2004 na Reserva Adolpho Ducke (Menin 

et al., 2008) e em novembro de 2008 a maio de 2009 na Fazenda Experimental da UFAM (Rojas-

Ahumada et al., 2010). Com base nos dados populacionais das espécies alvo e dados climáticos do mesmo 

período, nós investigamos através de regressão linear a influência do clima sobre a abundancia 

populacional de cada espécie. Todas as análises foram rodadas no software Statistica 8.  

Nós não utilizamos regressões multivariadas considerando as 3 variáveis ao mesmo tempo devido 

ao (n) amostral ser insuficiente e tornar o modelo instável de acordo com Burnham & Anderson (2002). 

Posteriormente, com base na função [proj.lin] e regressões polinomiais através do software Statistica 8, 

projetamos a resposta da abundância de indivíduos às alterações climáticas previstas de aumento de 

temperatura, umidade e precipitação para a metade e final deste século. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nossos resultados indicam que apenas a temperatura média e a umidade relativa são variáveis que 

influenciam na abundância das espécies da anuros testadas, um dado não surpreendente dada a intrínseca 

relação dos anfíbios com estas variáveis. Já a precipitação média não foi uma variável significativa. Das 

setes espécies alvo deste estudo apenas quatro responderam às variáveis ambientais, sendo elas B. 

geographica, L. pentadactylus, L. rhodomystax e A. spumarinus (Tabela 1).  

 

Tabela. 1 – Variáveis climáticas e as espécies as quais afetam. 
TEMPERATURA UMIDADE RELATIVA 

B. geographica (p=0,0494; r2=0,5710) A. spumarinus (p=0,0014; r2= 0,8920) 

L. pentadactylus (p=0,0156; r2=0,7214) L. rhodomystax (p=0,0074; r2=0,7905) 

 Além disso, nossos resultados demonstram que, em cenários futuros, haverá uma perda de 

diversidade das espécies de anfíbios. Como estes animais são diretamente influenciados pelas variáveis, 

estima-se que, no futuro, muitos não conseguirão sobreviver aos aumentos previstos de temperatura e 

quedas de umidade. A maioria dos estudos de projeção modelam a distribuição espacial dos anfíbios em 

relação às mudanças climáticas esperadas para cenários futuros, entretanto, poucos estudos preveem 

como as mudanças climáticas afetarão a abundância dos indivíduos em uma população. A partir desses 

novos dados podemos sugerir que, antes do declínio populacional, podermos esperar problemas 

relacionados a abundância de indivíduos em uma população, que, ao cair limita grandemente a 

diversidade genética, podendo sugerir um colapso.  

 

CONCLUSÃO  

A partir de nossos resultados podemos concluir que os anuros são afetados pela temperatura e 

umidade do ambiente e serão afetados negativamente pelas mudanças climáticas na Amazônia Central. 

Além disso, conclui-se que cada espécie responde diferentemente às alterações climáticas, podendo ou 

não ser impacta por tal. Estas respostas são influenciadas pela fisiologia, comportamento, ecologia e 

evolução destes organismos, e estes aspectos definirão a capacidade destes organismos sobreviverem em 

cenários futuros. Ademais, as condições do ambiente externo também influenciarão na resiliência dos 

animais, sendo os ambientes de vegetação nativa um refúgio climático para diversas espécies. Neste 
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sentido, a perda e a fragmentação do habitat representarão obstáculos para que as espécies transitem entre 

habitats climaticamente favoráveis, impossibilitando o deslocamento. Em termos de Amazônia, a perda 

de vegetação nativa para a implementação de pastos e cultivos agrícolas representa uma ameaça ao 

deslocamento das espécies, além de alterar o microclima.  
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INTRODUÇÃO  

A vegetação atua tanto na conservação e proteção dos recursos naturais, como na “manutenção do 

fluxo nas nascentes e cursos d'água, e da integridade das acumulações das águas subterrâneas. Além 

disso, funcionam como filtros ao evitar ou reduzir o carreamento de sólidos e substâncias nocivas aos 

corpos d´água superficiais” (SOUZA, 2012, p.17).  

Conforme o Código Florestal Federal a vegetação ripária é considerada uma área de preservação 

permanente, com diversas funções ambientais, devendo atender uma dimensão específica de acordo com 

a largura do rio, lago, represa ou nascente (DIAS E POTT, 2013). 

Como referência da crescente urbanização e ocupação em áreas que necessitam de proteção, temos 

como exemplo, o Lago do Aleixo, que atualmente é um ambiente que vem ocorrendo bastante degradação 

ambiental em seu entorno, principalmente a redução das matas ripárias e matas de galerias em suas 

margens e proximidades, isto devido ao desmatamento para a expansão de moradias e instalação de 

empresas no mesmo.  Essa degradação no Lago teve inicio, devido às oportunidades de empregos que 

foram oferecidas pelo polo industrial de Manaus, que trouxeram um grande contingente de migrantes 

trabalhadores e essas oportunidades modificaram a paisagem natural do Lago (RIBEIRO, 2012).  

Diante do exposto, o presente estudo objetivou caracterizar a vegetação ciliar quanto ao aspecto de 

degradação e possíveis fontes que estejam contribuindo para a perda do ecossistema original no lago do 

Aleixo, como também identificar a vegetação ripária remanescente, e descrever possíveis áreas 

impactadas ou inexistentes, determinar possíveis agentes impactantes no ecossistema ripário, comparar 

através de bibliografias, a atual situação de preservação desse ecossistema.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A área da pesquisa compreende o Lago do Aleixo, que está situado na zona leste da cidade de 

Manaus, na capital do estado do Amazonas. 

Para descrever a metodologia de comparação de fotos e mapas, no local de estudo, as fotos 

coletadas foram observadas e analisadas, algumas possíveis alterações da vegetação ripária no entorno 

do Lago do Aleixo e, através da revisão de bibliografias, foi comparado e descrito essas mudanças. Assim 

foram feitas no total de sete coletas em diferentes pontos no sítio amostral nos períodos de vazante, 

estiagem e cheia, para tomadas de fotografias da vegetação ciliar e dos aspectos físicos in loco, e para 

isso utilizou-se uma câmera digital.  

Foram elaborados dois mapas de uso e ocupação do solo, um referente ao ano de 2008 e outro para 

2019 onde foi realizada uma comparação dos dois anos para observar a situação de preservação e 

degradação do Lago em um período de mais ou menos 10 anos. O mapa de classificação de uso e 

ocupação do solo do referente ao ano de 2019 foi elaborado a partir de imagem do satélite SENTINEL 

2. A imagem apresenta resolução espacial de 10 m, e foi obtida pelo United States Geological Survey 

(USGS, 2019). Para a classificação supervisionada foi utilizada a ferramenta Image Classification no 

software ArcGIS 10.3, na composição colorida R (banda 4), G (banda 3) e B (banda 2). Devido as 

imagens referente ao SENTINEL 2 só estarem disponíveis de junho de 2015 aos dias atuais, foi utilizada 
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imagens do Google Earth para analisar o uso e ocupação do solo referente ao ano de 2008. A imagem foi 

obtida diretamente do software Google Earth Pro, já em formato RGB e georreferenciada no Software 

QGIS 3.1. Para a classificação foi utilizado o mesmo procedimento aplicado a imagem referente a 2019.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Lago do Aleixo no período de vazante  

 

Observou-se a vegetação ripária mais verde, assim como foi possível identificar árvores e arbustos 

com predominância ao longo das margens do Lago nesse período, mas, em algumas áreas, constatou-se 

que a bacia do Lago se encontra bastante antropizada, por inúmeras moradias em suas margens. No ponto 

2, próximo a nascente do Lago (Figura 1) em seu entorno verificou-se que a mata ciliar está mais 

compacta e presente com vegetação arbórea de médio e grande porte. No ponto 4, localizado próximo a 

foz do Lago do Aleixo (figura 2), é evidente a interferência antrópica em suas margens, observando-se 

ausência de vegetação ciliar, solo exposto devido ao desmatamento que foi realizado para construção de 

moradias e flutuantes as margens do Lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lago do Aleixo no período de estiagem 

 

 Constatou-se que nesse período são mais observáveis os impactos ambientais causados pela 

ocupação urbana do entorno do Lago. No ponto 2, localizado próximo da nascente do Lago, já é possivel 

observar algumas mudanças quando comparando com a vazante, a água do lago está  mais escura, que 

pode está recebendo influências do Rio Negro, mas esse trecho não tem muita inteferência antrópica, é 

entao considerado o ponto mais preservado no Lago (Figura 3). No ponto 4, localizado próximo a foz, 

ficou notável a interferência antrópica. O trecho apresenta características das águas do rio Negro, e a 

vegetação ripária não é muito presente nas margens, mas existe uma considerável vegetação arbórea, 

porém longínqua das margens do lago (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. P2- Próximo a nascente do Lago.               Figura 2. P4- Próximo a foz do Lago. 

Fonte: Registro de Campo da autora, 2018.               Fonte: Registro de Campo da autora, 2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Figura 1. P2- Próximo a nascente do Lago.       Figura 2. P4- Próximo a foz do Lago. 

Fonte:Registro de Campo da autora, 2018.                          Fonte: Registro de Campo da autora, 

2018. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Figura 3. P2- Próximo a nascente do Lago.       Figura 4. P4- Próximo a foz do Lago. 

Fonte: Registro de campo da autora, 2018.       Fonte: Registro de campo da autora, 2018. 
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Lago do Aleixo no período de cheia 

Esse período a vegetação se apresentou mais consistente, com maior proteção, mas, é possível 

identificar em algumas áreas que houve uma significativa degradação da vegetação ciliar. No ponto 2, 

situado próximo a nascente do Lago do Aleixo, observa-se a vegetação ripária, mais densa e preservada 

em suas duas margens (figura 5). No ponto 4, Próximo à foz do Lago, ficou mais evidente, no período da 

cheia, a degradação do Lago em suas margens (figura 6), percebe-se que a vegetação ripária notadamente 

reduziu devido ao desmatamento para construção de moradias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso e ocupação do solo de 2008 vs 2019 no Lago do Aleixo 

 

Na classificação do uso e ocupação do solo na área da bacia do Lago do Aleixo, foram identificadas 

4 classes: vegetação, solo exposto, área construída e corpos d’água no ano de 2008 e 2019. Percebe-se 

nas (figuras 7 e 8), que nos dois períodos estudados a vegetação da bacia do Lago do Aleixo reduziu de 

17,86 km² em 2008 para 13,10 km² em 2019 (Tabela 1), isto em decorrência do acréscimo na área urbana 

de 3,30 km², representando uma redução de 28,77% na cobertura vegetal, entre 2008 e 2019. Esse 

processo de ocupação ocorre sem planejamento, avança em áreas de encostas, e causa o desmatamento 

para expansão de áreas construídas.  

 

 
Tabela 

1. 

Estatísticas de dados em área e proporção: classificação do uso e ocupação do solo em 2008 e 2019. 
 

 ANO 2008 ANO 2019 Diferença 

Classe Área 

(Km²) 

Proporção 

(%) 

Área 

(Km²) 

Proporção 

(%) 

Área 

(Km²) 

Proporção 

(%) 

Vegetação 17,86 51,81% 13,10 38,00% -4,76 -26,64% 

Corpos D'água 5,06 33,32% 3,57 10,36% -1,48 -29,36% 

Solo exposto 0,07 0,21% 3,01 8,73% 2,94 4129,61% 

Área 

construída 
11,48 14,67% 14,79 42,90% 3,30 28,77% 

Área total 34,47 100% 34,47 100,00% 34,47 100,00% 

Figura 5. P2- Próximo a nascente do Lago.       Figura 6. P4- Próximo a foz do Lago. 

Fonte:Registro de Campo da autora, 2018.       Fonte:Registro de Campo da autora, 2018. 

 

Figuras 7 e 8. Mapa de uso e ocupação do solo no Lago do Aleixo no ano de 2008 e 2019.Fonte: Registro da autora, 2019. 
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CONCLUSÃO  

 

Através das duas metodologias utilizadas, foi possível concluir que o Lago do Aleixo, no período 

de estiagem, a vegetação ripária se encontra menos densa e pouco presente assim como ficou evidente os 

impactos ambientais causados pela ocupação urbana. 

No período chuvoso com a vegetação ripária em fase de crescimento e desenvolvimento, é possível 

identificar uma vegetação mais encorpada em algumas áreas, porém, os efeitos da urbanização as margens 

do Lago são evidentes em outras. 

Nos mapas de classificação do uso e ocupação do solo referente aos anos de 2008e 2019, a 

vegetação da bacia do Lago do Aleixo foi bastante reduzida isto devido ao aumento da área construída ao 

redor do mesmo, com esses dados foi possível ter uma real noção de quanto o Lago vem sendo degradado 

ao decorrer dos anos.  
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INTRODUÇÃO  

O Buriti, cientificamente conhecido como Mauritia flexuosa, pertencente à família das 

palmáceas, é abundantemente encontrado na região Amazônica, geralmente próximo a meios hídricos, 

chegando a atingir até 30 metros de altura (SAMPAIO et. al, 2010).  A dificuldade de se encontrar no 

mercado coagulantes como: sulfato de alumínio, cloreto férrico, hidroxicloreto de alumínio e sulfato 

férrico que além de não serem biodegradáveis podem trazer riscos a saúde pública, enfatiza a busca de 

se estudar coagulantes naturais. Muitas pesquisas já feitas comprovam a eficácia de coagulantes 

orgânicos como boas alternativas, é o caso da Moringa oleífera (MONACO et. al, 2013; PATERNIANI 

et. al, 2009; MATOS et. al, 2007), o Tanfloc SS (BONGIOVANI et. al, 2010) e quitosana (CAPELETE, 

2011).As vantagens em se trabalhar com coagulantes naturais comparados aos não naturais são que os 

mesmos são biodegradáveis, não são tóxicos e se tem menor produção de lodo com o mínimo teor de 

metais (KAWAMURA, 1991). 

As águas da Amazônia podem ser classificadas como, rios de águas brancas, rios de águas 

pretas (SIOLI, 1950) e rios de águas claras. Os de água branca são rios e de águas barrentas por conterem 

muito material argiloso em suspensão. Contudo, os de águas pretas são rios de cores marrons escuros, 

devido a dissolução de substâncias húmicas coloidais presentes em seu curso. E os de águas claras são 

caracterizados por transportarem ao longo de todo o seu percurso pouco material argiloso, e por 

possuírem águas de aparência mais cristalinas (IBGE, 1977). 

Buscando soluções sustentáveis e de forma economicamente acessível para as pessoas de 

baixa renda da região, objetiva-se avaliar o extrato da semente do buriti (Mauritia flexuosa) como um 

coagulante natural e o efeito da adição de substâncias químicas em diferentes concentrações que 

potencializem no efeito de clarificação e turbidez em tipos diferentes de águas, com intuito de 

disponibilizar um método acessível para essas pessoas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A parte experimental dessa pesquisa foi realizada, no Laboratório de Química Ambiental – 

LQA/CODAM/INPA, as sementes coletadas foram retiradas do Parque Municipal da Nascente do 

Mindu, Manaus – Amazonas (Latitude de 3º 0’38.36” S e Longitude de 59º56’3.37” O). 

As sementes foram lavadas, secas e trituradas até obter o pó. Em seguidas o material seco foi 

tratado com peróxido de hidrogênio (H2O2), os resíduos peneirados em malha de 0,150mm e lavados com 

água destilada, sendo monitorado o pH a cada 30 minutos até pH constante. Logo, os resíduos foram 

testados em dois tipos de água e comparados ao P&G purificador de água, constando ainda que se trata 

de um desinfetante de água para o consumo. Avaliando 0,5 g do material nas águas do rio Negro (ácidas) 

e do Ariaú (neutro com muito material suspensão) e também o P&G purificador de água (sachê). No 

segundo experimento, foram testados os resíduos do buriti com a adição do Cloreto de Ferro III 
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(FeCl3.6H2O) em apenas um tipo de água (Rio Negro) e comparados ao P&G Purificador de água, 

constando ainda que se trata de um desinfetante de água para o consumo. 

As águas utilizadas para as análises físico-químicas foram águas negras (Rio Negro) que 

possui pH ácido e condutividade elétrica baixa e águas brancas (Rio Ariaú) que possuem pH mais neutro 

e uma condutividade elétrica mais alta. Na avaliação do uso do buriti como agente coagulante foi 

observada as variações nos resultados usando como referência controle – os valores obtidos nas 

determinações efetuadas nos tratamentos logo após a coleta no tempo zero.  

Usando a seguinte equação: 

 

 
Onde: 

% V – Variação da concentração no tempo em relação a concentração no tempo zero 

C(tn) – Concentração num tempo qualquer 

C(ti) – Concentração inicial 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coleta e análise feita com águas do rio Negro mais a adição do Cloreto de Ferro III 

(FeCl3.6H2O), notou-se um aumento na acidez passando de pH 4,88 a 4,67, essa acidez já era esperada 

por conta do FeCl3.6H2O presente nas amostras (Figura 1).  

Em questão a turbidez percebe-se uma redução bem significativa, na fase inicial sem a adição 

do FeCl3.6H2O a redução foi de 43%, e com a adição do Cloreto de Ferro III, foi 100% precipitado 

(Figura 2). 

A condutividade elétrica na água do rio Negro natural e as alíquotas com extrato de buriti e 

o FeCl3.6H2O, no período de 10 dias, não mostraram uma variabilidade significativa mantendo-se entre 

8,08(rio Negro natural) a 8,88 (contendo buriti e FeCl3.6H2O) µS/cm (Figura 3). Este pequeno aumento 

pode ser devido a adição do Cloreto de Ferro III. Entretanto não invalida a eficácia do coagulante.  

Nas concentrações estudadas da cor, os valores obtidos mostram que não houve uma variância 

significativa no período de 10 dias. Apenas as alíquotas MÉDIA_0,02 e MÉD_RNP&G apresentaram 

uma pequena queda em seus resultados, quando comparados com a amostra natural (RN) (Figura 4). 

Segundo os padrões estabelecidos pela Portaria 2.914/11 (BRASIL,2011), o limite máximo 

de amônia permitido em água potável é de 1,5 mg/L. Apesar dos resultados não variarem 

significativamente, os mesmos estão dentro do padrão variando de 0,414 a 0,379 mg/L (Figura 5). 

Os valores máximos permitidos para nitrato são de 10 mg/L (BRASIL, 2011), nota-se que os 

valores se mantiveram dentro do padrão exigido pela Portaria. Quando comparadas aos valores da amostra 

natural (RN) as alíquotas: MÉDIA_0,02; MÉDIA_0,05 foram as que apresentaram resultados 

satisfatórios, pois nessas concentrações o índice de nitrato apresentou quedas relevante (Figura 6). 

 
Figura 1: Resultado do pH analisado durante 10 
dias. 

 
Figura 2: Resultado da turbidez analisada durante 
10 dias. 

% V = C(tn)-C(ti)x100 

                  C(ti) 
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Figura 3: Resultado da condutividade elétrica 
analisada durante 10 dias. 

 
Figura 4: Resultado da cor analisado durante 10 
dias. 

 
Figura 5: Resultado da amônia analisada durante 10 
dias. 

 
Figura 6: Resultado de nitrato analisado durante 10 
dias. 

 

 

CONCLUSÃO  

O uso da semente de buriti (Mauritia flexuosa) como agente coagulante natural na 

clarificação e turbidez nos diferentes tipos de água da região mostraram resultados significativos para a 

turbidez, ferro total, ferro dissolvido e nitrato. Os testes com o extrato da semente de buriti tratada em 

águas ácidas (rio Negro) e com alta carga sedimentar (rio Ariaú) mostrou serem eficiente. 

Nos primeiros testes o rio Negro apresentou pH de 5,20 (pouco ácida) à 6,26 (próximo da 

neutralidade); turbidez com redução de 8,84 a 5,72 NTU e ferro total 1,04 a 0,47 mg/L. No rio Ariaú, pH 

6,49 (próximo do neutro) a 7,01(neutro), turbidez de 12,22 a 7,54, ferro total de 0,63 a 0,37 mg/L, 

mostram efeitos significativos.  

Na fase seguinte, com adição do Cloreto de Ferro III (FeCl3.6H2O), notou-se um aumento na 

acidez passando de pH 4,88 a 4,67, já esperado por conta do FeCl3.6H2O. Das variáveis, a turbidez 

apresentou uma redução bem significativa, na fase inicial sem a adição da substancias a redução de 43%, 

e com a adição do Cloreto de Ferro III (FeCl3.6H2O), foi 100% precipitado. 

Desta forma, consta-se que a utilização da semente de buriti (Mauritia flexuosa) como 

coagulante natural, é uma alternativa a ser analisada e estudada com mais detalhes, pois a mesma traz 

tanto benefício para o meio ambiente por ser biodegradável quanto para a saúde da saúde pública. Outros 

testes elaborados com adição de sais junto a semente podem ajudar na potencialização do efeito 

coagulante, colaborando para que a água que será submetida a esse tipo de tratamento esteja atendendo 

os padrões de qualidade estabelecidos pela Portaria 2.914/2011. 
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INTRODUÇÃO  

 

As áreas verdes têm um papel muito importante no conforto térmico e na mitigação de efeitos 

ligados a urbanização, pois contribuem para a diminuição da temperatura do ar em ambientes urbanos. 

Segundo as previsões do IPCC 2007 a média global da terra que hoje é de 15°C, deverá ficar entre 16,5°C 

a 19°C em 2100, dependendo das emissões de gás carbônico, da economia e do crescimento populacional. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência da área do Bosque da 

Ciência na temperatura do ar e os ciclos Diurnos das concentrações do Dióxido de Carbono (CO2)  , pois 

esta localização é ideal para comparar as mudanças do microclima de uma área verde para uma área 

Urbana. 

A metodologia utilizada consistiu na instalação de sensores termohigrômetros e de transdutor 

de pressão de CO2 em ambos os ambientes, por meio da variação espacial e temporal da temperatura do 

ar e da concentração diurna de Dióxido de Carbono.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi elaborado na área do Bosque da Ciência, localizado no Instituto de Pesquisas da 

Amazônia- INPA, onde foram desenvolvidas várias estratégias de monitoramento e coletas de dados 

climáticos e ambientais que envolveu - se o uso de sensores de concentração de CO2, de temperatura e 

umidade do ar. Para analisar a concentração de CO2 foi adotada uma estratégia diferente com medição 

fixas em um local urbanizado (Urbano) e no interior do bosque (Bosque). Foi medido a concentração 

atmosférica de Dióxido de Carbono (CO2) para verificar se havia diferenças diurnas entre os locais. Para 

determinar a diferença de temperatura entre os dois ambientes foram usados para coletar dados os 

Termohigrômetros da marca HOBO. Outro procedimento utilizado para medição da Temperatura foi o 

transecto móvel sendo registrado com a utilização de um GPSmap 60 CSx da marca Garmin. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

- Concentração de dióxido de carbono na atmosfera 

 

A concentração atmosférica de CO2 (figura a) mostrou um comportamento variável entre os dois locais 

durante os cincos dias de coleta, sendo que a maior concentração foi de 652,5 ppm no dia 23 de junho na 

área do Bosque e que diminui de 600 ppm no entorno das 6:00 horas, caindo até 530 ppm no horário de 

14:00 horas. 
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Figura 01: Concentração de CO2 na área do Bosque (Linha azul) e Urbana (Linha Vermelha). 

 

 

No período chuvoso (Figura 2a), a temperatura do ar entre os ambientes apresenta 

comportamento similar, contudo, na área urbana (T_urb) apresentou temperaturas mais elevadas de 

aproximadamente 32°C. Enquanto, na estação bosque (T_bos) a temperatura foi em menor magnitude 

com 27°, devido a presença de vegetação na área. A variação de temperatura entre a área urbana e verde 

atingiu o máximo de 3°C nesse período. 

Já no período seco, os valores diurnos médios de temperatura do ar no bosque foram inferiores 

àqueles registrados na área urbana, sendo que tal constatação confirma o efeito das áreas verdes no clima 

local, em que a presença de vegetação torna o ambiente mais ameno, enquanto valores mais elevados são 

observados em áreas densamente urbanizadas. A variação de temperatura entre a área urbana e verde 

atingiu o máximo de 4,5 °C nesse período (Figura 2b).  

No período noturno observou-se uma aproximação das curvas quando comparado com período 

chuvoso no mesmo período. No período seco as amplitudes noturnas são menores, enquanto que no 

período diurno as amplitudes são maiores.  
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Figura 02: Ciclo diurno médio para temperatura do ar urbano (T_urb), bosque (T_bos) e variação entre 

urbano e bosque (ΔTurb_bos), representados nas cores vermelho, azul e cinza, respectivamente. Para o 

período chuvoso (a) e período seco (b) de 2018 

 

CONCLUSÃO  

 

A área de bosque possui um papel fundamental no clima local, contribuindo como fonte de 

umidade e conforto térmico. A ausência desses pequenos fragmentos florestais em áreas urbanizadas 

pode contribuir para a intensificação do fenômeno de ilha de calor urbano. Nessa perspectiva, o presente 

estudo avaliou o papel de área de bosque no microclima de Manaus e seu potencial para mitigar os efeitos 

ligados a urbanização. Utilizando medidas fixas e móveis, demonstra-se que a presença de áreas verdes 

arrefece e umedece o ar em escala local, configurando variações no microclima que contribuem para a 

melhoria das condições do ambiente. Enquanto, a urbanização sem a presença de áreas verdes degrada 

as condições do ambiente e alterando o clima local. Em termos de concentração de Dióxido de Carbono 

na atmosfera, as concentrações tendem a ser maiores durante o dia sobre o ambiente urbano, associados 

com a intensidade do tráfego de veículos. 
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INTRODUÇÃO  

O lago do Aleixo possui características de lago de várzea apresentando a sazonalidade do ciclo 

hidrológico do sistema Solimões-Amazonas (Soares et al., 2008). Está no domínio exclusivo do rio 

Amazonas com predomínio visual das águas pretas do rio Negro e influência das águas brancas do rio 

Solimões, possui um contato direto com o rio na época da cheia o que permite a esse lago possuir uma 

grande riqueza de animais e plantas assim como também serve como fonte de alimentação principalmente 

na cheia e como enriquecedor do solo para a plantação as suas margens no período de vazante e seca, 

outra característica a ser observada é a sua utilização tanto para contato primário e secundário por 

moradores ribeirinhos e empresas que recentemente se instalaram em suas margens (Cleto Filho, 1998). 

Atualmente sua bacia vem sofrendo um forte impacto, devido a urbanização e a instalação de empresas 

em sua proximidade. Mesmo assim comporta atividades de pesca e lazer. Características, estas, que estão 

sofrendo danos devido ao aumento do despejo de esgoto doméstico e industrial no lago e, assim afetando 

drasticamente cada vez mais a diversidade do lago, fauna e flora. Esse projeto tem como objetivo 

conhecer as características físicas e químicas das águas do Lago do Aleixo/AM e avaliar a influência das 

águas dos rios Solimões e Negro. No estudo pretende-se identificar e quantificar através das análises 

físico-químicas a qualidade da água do Lago do Aleixo; acompanhar as alterações das condições física, 

físico-química e químicas durante os diferentes períodos (estiagem e cheio) e caracterizar a composição 

química das águas do Lago e a sua relação com os rios Negro e Solimões. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Descrições da Área: 

O trabalho foi realizado no lago do Aleixo, localizado na Zona Leste da cidade de Manaus, região 

norte do Brasil, a 200 metros de um dos mais famosos e principais pontos turísticos da região, o Encontro 

das Águas, a 3° 05’50” S e 59°53’16” O, e em aproximadamente 20 quilômetros do porto flutuante no 

centro de Manaus. O Lago do Aleixo tem o comprimento em torno de 4.800 metros e a largura em torno 

de1000 metros (Ribeiro Filho 2012). 

 Locais e Período de Coletas: 

Foram realizadas 4coletas no período de seca, com 2 na vazante de agosto a setembro de 2018 

(31/08/2018 e 12/09/2018,), e 2 na estiagem de outubro a novembro de 2018 (06/10/2018 e 28/11/2018), 

nos pontos (P1- Igarapé; P2- Próximo a nascente; P3- Meio do lago e P4- Próximo a foz). Foram 

realizadas 3 coletas no período de cheia, de fevereiro a abril de 2019 (nas datas 27/02/2019; 20/03/2019 

e 10/04/2019). No dia 10/04/2019, período de cheia foi realizado coletas no (P5- Margem Esquerda; P6- 

Meio do lago- 0,0 m; P7- Meio do lago- 5,0 m; P8- Meio do lago- 10 m e P9- Margem Direita), para 

realização do perfil do lago do Aleixo. 

 Metodologias de análise 

As coletas das amostras de água foram realizadas com garrafa do tipo Van Dorn e 

acondicionadas em frascos de polietileno de 1 litro. Foram determinadas as variáveis físicas, químicas e 

físico-químicas: 
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A temperatura da água e do ar, medidas com termômetro mercúrio (in locu); pH por potenciometria, 

utilizando o instrumento chamado pH-metro da marca INSTRUTERM (PH-2000) (APHA, 2005); 

Condutividade elétrica com auxílio de um condutivímetro, de marca Mettler Toledo com unidade de 

medida em (μS/cm); turbidez com amostras não filtradas, usando turbidímetro da marca ALFAKIT; 

oxigênio dissolvido (OD) acondicionada em frasco tipo Winkler, fixadas com 1 ml de azida sódica e 1 

ml de sulfato manganoso no momento da coleta e determinada pelo método de Winkler modificado por 

titulometria, utilizando como titulante o tiossulfato de sódio(Golterman et al, 1978, APHA, 2005); cor é 

determinada utilizando o aparelho espectrofotômetro da marca FEMTO 700 Plus (APHA, 2005) e os 

nutrientes (nitrogênio total (NT), nitrato (NO3
-1), amônio (NH4

+1), sílica (Si(OH)4, fosfato (PO4
-3), 

fósforo total (PT) e ferro dissolvido (Fe-dis) e total (Fe-T) determinado utilizando o aparelho 

espectrofotômetro da marca SHIMADZU UV-1800 com auxilio do FIA (Análise por Injeção em Fluxo).  

A metodologia utilizada para as análises está descrita em APHA, 2005; Goltermanet al, 1978 e 

Strickland & Parsons (1968).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A condutividade elétrica teve uma variação média significativa de 7,53 µs/cm (P1- Igarapé- P. 

Seca) à 135,15 µs/cm (P3- Meio do lago- P. seca). Cor teve uma variação de 1,92 mg Pt/L (P1-Igarapé-

março/2019) à 139,99 mg Pt/L (P4-Foz do lago do aleixo- fevereiro/2019). Segundo (Campos, 1994 e 

Cleto Filho, 1998), os igarapés de terra firme na Amazônia Central tem valores de pH variando entre 3,3 

a 6,3. No lago do Aleixo, o (P1- Igarapé- P. Seca) mostrou uma média no pH de 5,11. Nos outros pontos 

o Lago mostrou uma variação média de 5,66 (P2- Próximo a nascente) a 6,70 (P5- Margem esquerda), 

mostrando um pH mais próximo da neutralidade evidenciando a maior contribuição do rio Solimões para 

o pH do Lago, onde (Silva, 2013) encontrou variações média no pH de 5,74 a 6,25 no rio 

Solimões/Amazonas (alto, médio e baixo Amazonas). A Turbidez teve uma variação média de 5,72 NTU 

(P1- Igarapé- P. Seca) a 59,36 NTU (P3- Meio do lago- P. Seca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráficos com o comportamento das variáveis no Lago do Aleixo. 
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Tabela 1. Comportamento do perfil das variáveis do Lago do Aleixo. 

 

O oxigênio dissolvido teve uma variação média de 2,19 mg/L (P2-Próximo a nascente do lago- 

P. Cheia) à 5,49 mg/L (P1-Igarapé- P. Cheia). No igarapé (P1) as águas do lago mostraram-se mais 

oxigenadas com valores acima de 5,0 mg/L, dentro dos padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 

para águas de superfícies. Segundo (Silva, 2013), a sílica nas águas do rio Solimões mostrou uma média 

de 5,09 mg/L e as águas do rio Negro mostraram valores médio de 2,15 mg/L. No lago do Aleixo o 

silicato teve uma variação média de 1,57 mg/L (P2- Próximo à nascente- P. Seca) a 2,811 mg/L (P5- 

Margem esquerda- P. Cheia), esses valores nos indicam que o Lago recebe maior influência das águas 

do rio Negro. O Ferro Dissolvido teve uma variação média de 0,144 mg/L (P4- Próximo a Foz do lago- 

P. Seca) a 0,212 mg/L (P9- Margem direita-P. Cheia). O Ferro Total teve uma variação média de 0,55 

mg/L (P1- Igarapé- P. Seca) a 4,17 mg/L (P3- Meio do lago- P. Seca). O nitrato teve uma variação média 

de 0,028 mg/L (P1-Igarapé-P. Cheia) a 0,566 mg/L (P3-Meio do lago-P. Seca). A amônia teve uma 

variação média de 0,042 mg/L (P1- Igarapé-P. Cheia) a 2,862 mg/L (P3-Meio do lago-P. Seca), 

mostrando os grandes impactos da urbanização no período seca, onde diminui a quantidade de água, 

assim aumenta a concentração dos poluentes, não ultrapassando o valor máximo permitido para consumo 

humano de 3,7 mg/L de amônia, segundo a Portaria 357/2005. O lago mostrou uma homogeneidade no 

perfil (superfície, 5,0 e 10,0 m) para a maioria das variáveis. 

 

CONCLUSÃO  

As águas do Lago do Aleixo mostraram características bastante heterogêneas. No P1 igarapé, um 

dos afluentes que contribui para a formação do lago apresenta características de igarapés naturais de terra 

firme, águas ácidas pH (˂ 5,3), pouco mineralizada com condutividade menor que 18,05 µs/cm, turbidez 

menor que 12,74 NTU e oxigênio variando de 3,18 a 6,61 mg/L, já ao longo do   Lago verifica-se 

diferenças significativas entre os pontos coletados e nos diferentes períodos de estiagem e chuvoso. Os 

valores de sílica ao longo Lago oscilando de 1,09 mg/L (P2-periodo de estiagem) a 3,11mg/L (P4-período 

de estiagem) nos diferentes períodos   mostram a forte influência das águas do rio Negro nas 

características do Lago, é o que reflete a cor, que apresentou maiores concentrações no período de cheia 

e máximo de 139,99 mg Pt/L (P4-Foz do Lago). A concentração do íon amônio 3,42 mg/L (P4-Foz do 

lago-P. Seca), é forte indicativo de impactos na qualidade da água efeitos da urbanização ao redor do 

Lago. Com isso é necessário monitorar as condições físicas e química do Lago para minimizar os 

impactos.  
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INTRODUÇÃO  

 

Desde os tempos mais remotos a Amazônia tem desafiado naturalistas de todas as nacionalidades, 

com o seu patrimônio relevante: a biodiversidade, o Eldorado de fato (Val 2014). E o seu bioma é 

caracterizado por uma enorme floresta tropical úmida e mantido por uma íntima relação da atmosfera 

com os solos pobres, em uma imensa rede de drenagem formada por igarapés, e estes aos rios (Artaxo et 

al., 2014). A grande disponibilidade de água e os processos hidrológicos, portanto, favorecem a eficiente 

reciclagem da matéria orgânica produzida pela própria floresta composta por espécies adaptadas às 

condições climáticas e nutricionais do solo (Luizão, 2007; Ferreira et al., 2006). A reciclagem da matéria 

orgânica é fortemente dependente da atividade biológica (Luizão, 2007) e os nutrientes resultantes do 

processo de decomposição são rapidamente assimilados pela vegetação, não permitindo que haja perda 

do sistema florestal (Ferreira et al., 2006).  

O solo de terra firme (especificamente o Latossolo Amarelo), fica localizado nos níveis 

topográficos mais elevados e planos, chamados de platô. Solos sob floresta primária de terra firme na 

Amazônia Central apresentam essas características (Ferraz et al., 1998; Ferreira et al., 2001), além de 

uma baixa capacidade de disponibilizar água para as plantas (Ferreira et al., 2002; Ferreira et al., 2004).  

Estudar atributos do solo na Amazônia é importante para contribuir com o entendimento dos 

processos da água no sistema solo-planta-atmosfera. Esta proposta tem como objetivo avaliar a 

variabilidade temporal da umidade do solo em um perfil, num poço profundo, visando o entendimento 

da dinâmica da água em uma grande profundidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Esta proposta é desenvolvida em uma área de floresta primária medindo cerca de 22.735ha, em 

uma das reservas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, a Reserva Biológica do 

Cuieiras, que está localizada a 60 km ao norte da cidade de Manaus. A reserva tem acesso apenas pela 

estrada vicinal ZF-2, com entrada pelo km 50 da BR- 174, percorrendo 34 km de ramal de estrada de 

barro até a estação LBA/INPA. Nesta reserva está instalada uma torre de 54 m de altura chamada K34 

onde também está instalado o pluviômetro T7 (latitude: 2o 36’ 32,67” S; longitude: 60o 12’ 33,48” W).  

No poço profundo, de 15 metros de profundidade, estão instalados um conjunto de sondas de 

TDR (Time Domain Reflectometry) em diferentes profundidades (0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 6,5 e 14,2 m). Os 

dados são coletados a cada 15 minutos pelas sondas TDR. As sondas de TDR vêm sendo largamente 

utilizada em medidas de umidade do solo (TDR), devido a facilidade de operação e instalação das sondas 

no solo. A técnica baseia-se na medida do tempo de viagem de um sinal eletromagnético através de um 

meio.  

Para os dados do presente trabalho usa-se uma equação empírica baseada na equação de Topp et 

al. (1980) realizada em laboratório para o uso em solo Amazônico também relacionando a umidade do 

solo com a constante dielétrica:  

v = -0,084 + 0,056ka – 0,002ka2  + 2,82 x 10-5 ka3.  
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Os registros foram armazenados em “Datalogger” e os dados foram coletados quinzenalmente. 

Com os resultados de umidade do solo foi possível observar o comportamento da água no solo em 

diferentes camadas, ao longo do ano de estudo e correlacionar com os eventos de chuva, tanto no período 

chuvoso como no período seco. 

Os dados foram extraídos do Datalogger por meio do programa LoggerNet cujo qual já trabalha 

os dados e os converte para 𝑚3/𝑚3. Após a extração desses dados eles foram enviados para planilhas no 

Excel onde foram organizados por períodos de meses, trabalhados usando as formulas de correção e então 

foram feitos os gráficos para mostrar o estoque de água presente no solo do poço profundo.  

Os pluviômetros instalados nas torres, em diversos pontos da reserva de Cuieiras, coletam os dados de 

precipitação e temperatura do local. Esses dados são utilizados pata obter a precipitação média mensal 

na Bacia do Igarapé Asú (FIGURA 1). Esses dados são utilizados para a confecção de boletins de 

precipitação, disponibilizados na página virtual do INPA. 

 

 
Figura 1: Mapa com a posição dos pluviômetros 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise da influência da precipitação com os dados de umidade do poço foram utilizados os 

dados de umidade trabalhados com um somatório da umidade de todas as camadas do poço profundo, 

criando um estoque de água do solo, e relacionado com a precipitação no local. O período de umidade do 

solo utilizado foi do mês de julho de 2018 a junho de 2019 e relacionado com a precipitação no mesmo 

período de tempo. 

Após a coleta de dados em campo, passou-se os dados de umidade do solo para planilhas do Excel 

por nome de “dados brutos”. Feito isto começou-se a trabalhar esses dados, corrigindo-os utilizando a 

fórmula corrigida nesses dados. Após isso, utilizando um somatório de médias entre as camadas chegou-

se ao conteúdo de água do solo em cada perfil. Tirou-se a média mensal desses dados e criou-se um 

gráfico de estoque mensal de água no solo em 𝑚3/𝑚3(Figura 2). 

Utilizando esses dados de estoque de água do solo relacionou-se como dados de precipitação que 

são coletados próximos à área do poço profundo. 

Ao relacionar essas duas variáveis, criou-se vários gráficos de relação precipitação e estoque de 

água do solo, propiciado assim uma melhor visualização dessa interação (Figura 3). 
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Figura 2: Média mensal do estoque de água no solo.  

Fonte: Coordenação de pesquisas Hidrológicas –CPH/LBA – INPA 

 

 

 
Figura 3: Média mensal do perfile de água no solo relacionado á precipitação. 

Fonte: Coordenação de pesquisas Hidrológicas –CPH/LBA – INPA 

 

Analisando entre os meses de menor precipitação e o de maior precipitação analisamos uma 

interação entre a precipitação e o conteúdo de água no solo (Figura 7) onde mostra uma constância no 

conteúdo de água no solo, exceto nas camadas mais próximas á superfície. Esse efeito é causado pela 

evapotranspiração no local.  

 

CONCLUSÃO  

Com base na análise dos dados apresentados podemos verificar a interação entre a precipitação e 

a quantidade de água no solo. 

É possível observar a constante presença de água nos perfis de solo estudados e que, quando chega 

o período de seca na Amazônia as camadas respondem a esse período, reduzindo sua quantidade de água 
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no perfil. Esse efeito é melhor observado nas camadas superficiais, por conta da evapotranspiração que 

as afetam diretamente e a constante absorção de água pelas raízes das plantas, como observado por 

Chauvel et al. (1992). 

Os valores de umidade mais altos presentes no trabalho remetem às camadas com a maior 

capacidade de retenção de água. 

Para um melhor entendimento de quanto e por quanto tempo o solo pode reter/armazenar água 

precisa-se de mais tempo e dados para estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O vasto sistema amazônico fornece serviços ambientais fundamentais para a manutenção do clima 

regional e global, porém esse sistema está mudando devido às intensas atividades antrópicas na região 

que acabam emitindo grande quantidade de partículas e gases poluentes para atmosfera alterando sua 

composição química, onde a remoção mais comumente desses poluentes ocorre por deposição seca ou 

úmida objeto de estudo desse trabalho. Quimicamente essas partículas e gases são os principais 

constituintes da água da chuva, e como tal são fundamentais para a sua caracterização (Araújo, 2016).  

 Dessa forma, o conhecimento quantitativo e qualitativo das concentrações de elementos químicos 

a partir da deposição úmida é relevante para verificar os possíveis riscos a que a população está sendo 

submetida ao longo dos anos assim como a preservação de ecossistemas que ficam expostos a essa 

deposição. Para avaliar as possíveis alterações na deposição úmida, em associação com o avanço da 

poluição de origem urbana, sugere-se analisar a dinâmica espaço-temporal das concentrações químicas 

retiradas da atmosfera a partir da deposição úmida; verificando se as condições ambientais decorrentes 

da urbanização e queimadas estão influenciando outras áreas. 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

  O presente estudo abrange áreas do município de Manaus considerando área urbana (P1)- Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia-INPA e (P2)- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, 

área periurbana (P3)- Reserva Biológica Adolpho Ducke e floresta primária Reserva do Cuieiras (P4)- 

KM 14 e  (P5) Fazendinha, todos os pontos são áreas abertas sem interferência de árvores.  

 Para as coletas de deposição úmida foram confeccionados cinco pluviômetros sendo área de 

captação 162,55cm2. As coletas foram realizadas semanalmente e quinzenalmente pela parte da manhã 

em todas as áreas.  

 É coletada uma alíquota da água de deposição úmida de cada local de amostragem, 

acondicionados em frascos de polietileno de alta densidade. Foram determinadas as variáveis de volume 

com proveta graduada de plástico, condutividade elétrica com condutivímetro da marca WTW modelo 

Cond. 315i, ambos medidos in loco; pH  medido com pHmetro de bancada da marca METER, modelo-

3510; concentrações de íons (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg 2+), cloreto (Cl-), fosfato 

(PO4
3-), nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-)  por  espectrofotometria do modelo UV visível ultravioleta, 1800- 

Schimutz com auxílio do sistema FIA (Flow Injection Analysis) e por absorção atômica (EAA) do 

modelo VARIAN, CBC-906 analisados no LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL da 

Coordenação de Dinâmica Ambiental- CODAM e LABORATÓRIO TEMÁTICO DE SOLO E 

PLANTA-V8, ambos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Todas as técnicas de análises 

realizadas estão descritas em APHA (1985 e 2005) e (Golterman et., al 1978). 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos são referentes a sete meses de coleta ocorridas entre setembro de 2018 a 

março/2019, com um total de 92 amostras de todos os pontos de coleta. O mês de setembro e outubro, 

considerado os mais quentes no Município de Manaus foram críticos para a coleta de deposição úmida, 
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em outubro não teve coleta no P2- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, a quantidade 

das amostras nesses meses não foi suficiente para realizar todas às análises. 

 
Figura 01. Média aritmética da condutividade elétrica (μS/cm) da água da precipitação nos diferentes 

locais de amostragem. 

 De acordo com a (figura 01) os meses de setembro e outubro apresentaram maior condutividade 

em todos os pontos (período seco) os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março 

apresentaram os menores valores em todos os pontos (período chuvoso). O P1- INPA a condutividade 

elétrica sempre se manteve alta em relação ao P3- Reserva Biológica Adolpho Ducke, P4-KM 14 e P5- 

fazendinha. 

 A condutividade média no presente estudo foi relativamente baixa de 9,71 μS/cm, no estudo de 

(Santos e Gastmans, 2016) apresentaram condutividade elétrica com média de 10,13 μS/cm considerando 

o valor CE muito baixos ressaltando suas características de água muito diluída. Valores superiores à 

média deste estudo foram observados em área rural de Figueira-PR, próximo a uma termoelétrica a 

carvão, em que a condutividade elétrica média em água de precipitação foi 22,5 μS cm-1 (Flues et al., 

2002).  

 
Figura 02. Média aritmética do pH da água da precipitação dos diferentes locais de amostragem. 

 O valor de pH nos diferentes locais de amostragem se mantiveram constante, tanto em período 

seco como chuvoso. É notório na (figura 02) que o P1- INPA apresenta os maiores valores e o P4 -kM 

14 o menor valor diferente do esperado, devido o P1 está localizado em área urbana. A alcalinidade do 

pH em média (pH 6,19) área urbana e periurbana (pH 5,76) encontrado é similar ao estudo de (Khare et 

al., 2004) e (Marques et al., 2010).  

As concentrações dos íons Cálcio (Ca2+), Magnésio (Mg2+), Cloreto (Cl-), Nitrato (NO3
-), Nitrito 

(NO2
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+
) das deposições úmidas dos diferentes locais de 

0

5

10

15

20

25

30

35

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19

Condutividade Életrica (μS/cm)

INPA

BOMBEIROS

DUCK

KM 14

FZ

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19

pH da precipitação

INPA

BOMBEIROS

DUCKE

KM 14

FAZENDINHA



 
v 

118 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

amostragem foram analisados para os seis meses já que no mês de setembro a quantidade das amostras 

não foi suficiente.  As concentrações de íons apresentarem maior valor em média de Cl- 0,63; Na+ 0,45; 

k+ 0,16; Ca2+ 0,097; Mg 2+ 0,085; NO3- 0,041; PO43--0,011; NO2- 0,010. 

 
Figura 03.  Valores médios de íons dos locais de amostragem 

Os valores dos íons nos diferentes locais de amostragem são relativamente baixos em comparação 

com outros esudos como (Khan & Sawar, 2013) valores encontrados, por exemplo, de Cl> 50 mg/L,  

neste estudo Cl<1,00 mg/L valores altos encontrados também (Fornaro  e Gutz, 2003) e (Marques, 2006). 

Os íons apresentaram sequência similar (P1) Cl-> Na+>K+>Ca2+>Mg2+>NO3->NO2->PO4
3-, (P2) Cl-

>Na+>K+>Ca2+>Mg2+>NO3->NO2->PO4
3-, (P3) Cl->Na+>K+>Mg2+>NO3->Ca2+>NO2->PO4

3, (P4) Cl-

>Na+>Ca2+>K+>Mg2+>NO3->PO4
3->NO2-e (P5) Cl>Na+>K+>Ca2+>Mg2+>NO3-> PO4

3->NO2-. 

 

3. CONCLUSÃO 

A composição química da água nas diferentes áreas de amostragem da cidade de Manaus 

apresentaram pH alcalino na área urbana em média (pH 6,19)e área periurbana (pH 5,76) sendo 

levemente ácida em área de floresta primária (pH 5,40), o valor de pH não diferiu do período seco e 

chuvoso. A condutividade foi considerada baixa neste estudo sendo em média área urbana (13,27 μS/cm), 

área periurbana (10,65 μS/cm) e área de floresta primária (6,73 μS/cm). O íon Cl- representou 43% de 

todas as amostras nos diferentes pontos de amostragem os íons PO4
3- e NO2- representaram cerca de 1%. 

Esta sequência de íons maiores Cl-, Na+, K+ indicam a forte relação com atividades industriais, intensa 

frota veicular e queimadas o que por sua vez acabam aumentando o teor do pH e da condutividade 

elétrica. Os valores dos íons não foram tão elevados como de outros estudos, provavelmente se deve ao 

fato de Manaus por estar localizada nos trópicos apresenta abundantes chuvas que ajudam a dissipar os 

poluentes presentes na atmosfera. 

 

4. REFERÊNCIA 

APHA 1985. American Public Health Association. Standard methods for the exam ination of water and 

wastewater. 16 ed. Washington: APHA. 1269p. 

APHA 2005 American Public Health Association. Standard methods for the exam ination of water and 

wastewater. 21st ed. Washington, D.C.: APHA-AWWA-WEF. 

Araújo, S.C. 2016. Efeitos das emissões de aerossóis sobre as nuvens e a precipitação: Um olhar sobre a 

região amazônica. Trabalho de Final de Curso, Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Juiz 

de Fora, 31pp. 

Flues, M.; Hama, P.; Lemes, M. J. L.; Dantas, E. S. K.; Fornaro, A. 2002. Evaluation of rainwater acidity 

of the ruralregion due to a coal-fired power plant in Brazil. Atmospheric Environmen, 36: 2397-2404. 

Fornaro, A; Gutz; I.G.R. 2003. Wet deposition and related atmospheric chrmidtry in the São Paulo 

Metropolis, Brazil: Part 2- contribution of formic and acetic acids. Atmospheric environment, 37: 117-

128. 

Golterman, H.; Clymo, R.S.; Ohmastad, M.A.M. 1978. Methods for physical & chemical analysis of 

freshwater. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 213p. 

7%
7%

25%

13%

43%

1%3%1%

Concentrações de Íons (mg/L) 

Ca Mg Na+ K Cl PO4 NO3 NO2



 
v 

119 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

Khan, N.M; Sarwar, A. 2013. Chemical composition of wet precipitation of air pollutants: A case study 

in Karachi, Pakistan. Amosfera. 1:35-46. 

Khare P; Goel, A.; Pantel, D and Behari, J. 2004. Chemical characterization of rainwater at a developing 

urban habitat of Northern India, Atmos Res, 69: 135-145. 

Marques,R.A. 2006 Poluição atmosférica em Cuiabá-MT: A água de chuva, deposição seca e material 

particulado inalável. Dissertação de mestrado, Instituto de Ciencias Humanas e Sociais. Mato grosso, 

Cuiabá, Mato Grosso. 113p. 

Marques, R.; Zamparoni, C. A. G. P.; Silva, E. C.; Barbosa, A. M.; Arruda, D.; Evangelista, S.; 

Magalhães, A. 2010. Ensaios preliminares para o monitoramento da acidez da chuva em Cuiabá-MT. 

Caminhos de Geografia, 21: 225-236.  

Santos, V; Gastmans, D. 2016. Composição química da água da chuva em Rio Claro (SP). Revista 

Instituto Geológico, 2: 45-60. 

 

 

  



 
v 

120 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

NÍVEIS FREÁTICOS INFLUENCIADOS PELA PRECIPITAÇÃO E TOPOGRAFIA EM UMA 

MICROBACIA DO IGARAPÉ-ASU 

 

Israela Da Silva Jaques Dorneles1 

Sávio José Filgueiras Ferreira2 

 
1Bolsista, Programa de Iniciação Científica do INPA;  

2Orientador,CODAM/INPA. 

 

Financiamento da bolsa: PIBIC/CNPq. 

 

INTRODUÇÃO  

 

As microbacias hidrográficas oferecem condições ideais para estudos hidrológicos, 

principalmente aquelas que mantêm as suas coberturas intactas, pois proporcionam proteção dos recursos 

hídricos, podendo servir como referência para o manejo e conservação (Zakia, 1998), podendo ainda 

servir para comparação com bacias que já estão impactadas (Arcova&Cicco, 1999). 

A água subterrânea é a parcela da água que permanece no subsolo, onde flui lentamente até 

descarregar em corpos de água de superfície, ser interceptada por raízes de plantas ou ser extraída em 

poços (Manzione, 2015). É importante compreender que as águas subterrâneas não são fontes 

inesgotáveis e que devem ser preservadas, pois a sua degradação afeta a existência de vida na Biosfera. 

Logo, o monitoramento desses aquíferos é primordial para a preservação das águas doces, além de 

fornecer informações para o acompanhamento das variações climáticas e para as estimativas de balanço 

hídrico. 

O monitoramento hidrológico de pequena escala é também sensível as condições de variabilidade 

da precipitação em associação com a estrutura da paisagem e do relevo (Rosas et. Al, 2015). Apenas uma 

parte da água precipitada de forma líquida abastece a recarga de água subterrânea, visto que também 

ocorre o escoamento superficial e a evapotranspiração, fazendo com que nem toda água precipitada 

infiltre no solo. 

Apenas uma parte da água precipitada de forma líquida abastece a recarga de água subterrânea, 

visto que também ocorre o escoamento superficial e a evapotranspiração, fazendo com que nem toda 

água precipitada infiltre no solo. De acordo com livros de hidrologia básica, a infiltração pode ser dividida 

em três fases essenciais, a fase de intercâmbio, a de descida e a de circulação 

Na microbacia do Igarapé-Asu foi observado o efeito da grande variabilidade intrasazonal e 

interanual da precipitação sobre os componentes do balanço hídrico (Tomasella et al., 2009). Estes 

autores afirmam que a zona profunda não saturada foi identificada como tendo papel chave na redução 

de grande parte da variabilidade intrasazonal e afetando a recarga dos aquíferos subterrâneos. 

Partindo desta premissa, o objetivo geral deste estudo é analisar a influência da precipitação e da 

topografia no nível do lençol freático em uma microbacia de floresta primária do Igarapé-Asu, além de 

medir e comparar as oscilações dos níveis freáticos de poços de diferentes profundidades, verificar a 

variabilidade dos níveis freáticos em diferentes anos de medidas e observar a variabilidade pluviométrica.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Área de estudo 

A região na qual desenvolve-se parte do estudo, está localizada na microbacia hidrográfica do 

Igarapé-Asu, em uma área de floresta primária que inclui cerca de 22735 ha em uma das reservas do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia — INPA, a Reserva Biológica do Cuieiras, situada a 60 km 

ao norte da cidade de Manaus. A reserva tem acesso apenas pela estrada vicinal ZF-2, com entrada pelo 

km 50 da BR-174, percorrendo 34 km de ramal de estrada de barro até a estação LBA/INPA. 
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 Coleta de dados 

Para obtermos os resultados esperados, contamos com informações de dados hidrológicos 

advindos de sensores de pluviosidade e piezometria instalados na Reserva Biológica do Cuieiras, além 

da análise do tipo de relevo e da declividade da região estudada, e assim será possível relacionar a 

influência da precipitação e da topografia nos níveis freáticos a partir das oscilações encontradas nesses 

níveis do lençol freático livre em uma microbacia hidrográfica em área de terra firme, na Amazônia 

Central e observar o seu comportamento em diferentes anos de medidas, relacionando com as variações 

climáticas locais. 

a) Pluviógrafos 

Nesta reserva está instalada uma torre de 54 m de altura chamada K34 (latitude: 2º 36’ 32,67” S; 

longitude: 60º 12’ 33,48” W), no seu topo há diversos sensores que monitoram e registram fatores 

climáticos, um deles é o pluviógrafo T7. No total, a bacia possui nove pluviógrafos em sua extensão , 

mas no momento apenas sete estão registrando as precipitações. Para o presente estudo, trabalharemos 

com o pluvi T7 para a análise no piezômetro profundo 03 (PP03), devido à proximidade do transecto da 

seção 2. 

b) Piezômetros 

Na área da bacia estão instalados 19 piezômetros, os quais são tubos de PVC que estão encravados 

no solo e a sua extremidade inferior serve para o monitoramento dos níveis do lençol freático. A 

instalação dos mesmos ocorreu entre maio de 2001 e fevereiro de 2002 pelos pesquisadores Dr. Javier 

Tomasella, Profª. Dra. Maria Terezinha Monteiro e colaboradores. 

Os registros nos transdutores de pressão estão sendo armazenados em datalogger e os dados são 

coletados quinzenalmente. Para o presente estudo, usamos o período de janeiro de 2017 à dezembro de 

2018, relacionando-os com dados de precipitação dos mesmos anos e com a topografia local. Ainda em 

campo fazemos a leitura e o lançamento de dados, observando o estado atual da bateria, além do intervalo 

de registro que em sua maioria é de 1h. No escritório é feita a exportação dos dados do Hobo para o 

Excel, onde os valores são corrigidos e organizados em planilhas. (Figuras 6 e 7). No Excel subtrai-se o 

valor da profundidade total do piezômetro pelo valor da boca do tubo, e posteriormente subtrai-se o 

resultado pelo CMA encontrado no HoboWare. Em seguida, obtemos uma média diária para 

compararmos com os dados de precipitação, podendo assim criar os gráficos e fazer as análises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Mapa da localização dos piezômetros instalados no transecto da seção II do Igarapé-Asú. 

Fonte: Adaptado de Engº Alexandre Bastos – CLIAMB/INPA. 2019. 

 

Microbacia do Igarapé -Asú(ZF_2) Seção 2 – Transecto dos Piezômetros 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da variação do nível freático no platô (PP03) e no baixio (PR11), de 2017 e 2018, está 

demonstrada nos gráficos relacionados ao índice pluviométrico sazonal interanual observados no 

pluviômetro (Torre K-34). 
 
 

As flutuações do nível da água subterrânea no baixio (PR_11) mostram o nível oscilando de 0 a 

2.5m na estação seca (junho a novembro) e na chuvosa (dezembro a maio) de 4 a 6m (2017-2018), figura 

2. Observa-se que o nível decai com a diminuição das chuvas e tende a elevar nos períodos quando a 

maior registro de precipitação. No baixio, o nível está mais próximo em relação a superfície do solo e as 

variações são mais pronunciadas, registrando momentos de inundações que ocorrem naturalmente na 

estação chuvosa assim como seu rebaixamento em épocas de seca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 2. Relação entre a precipitação e o nível do lençol freático nos anos de 2017 e 2018 no PR-11. 

 
 
No platô (PP03) variou de 26,21m e 27,48 m em 2017 e entre 29,29m e 29,53m no ano de 2018. Essas pequenas variações do 

nível em relação a infiltração da precipitação durante o ano, explica-se devido a profundidade de 30m do poço. Em camadas profundas, 
como no platô, com solos classificados em latossolos amarelos Álicos em horizontes porosos, (Chauvel, 1982; Lucas et al, 1984), nesta 
característica pedológica, a percolação tende a ser mais lenta. Os picos observados nesta localidade entre os meses de janeiro a maio, em 
camadas profundas, podem ocorrer devido ao acúmulo de chuvas de períodos anteriores que chegam a atingir o nível e causar elevações 
do nível com picos chegando a 1m (Figura 3), seguindo com o decaimento do nível com a diminuição das chuvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Relação entre a precipitação e o nível do lençol freático nos anos de 2017 e 2018 no PP-03. 
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CONCLUSÃO  

A precipitação contribui diretamente na variabilidade do nível do lençol freático, cuja flutuações 

da elevação do nível não ocorrem de imediato a entrada da precipitação na microbacia. Além disso, há 

influência da interceptação da chuva, da evapotranspiração, geologia e geomorfologia que também 

causam padrões nas variações do nível freático monitorado local. O nível freático acompanha o índice 

pluviométrico e caracteriza o ciclo hidrológico do igarapé, onde variou numa frequência de 0.7 a 0.61m 

no baixio, no platô de 26 a 27,5m e a precipitação observada 0 a 306mm ao longo do biênio de 2017-

2018. 

A relação entre os dados de precipitação e piezometria observados nesse estudo são importantes 

para a compreensão da dinâmica da recarga e descarga de água subterrânea em uma microbacia de floresta 

primária. A climatologia local, a topografia e outros eventos climáticos interferem na manutenção do 

sistema aquífero e esses estudos são relevantes para posteriores projetos hidrológicos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Gradientes edáficos associados à topografia geralmente definem a disponibilidade de recursos tais 

como água e nutrientes para as plantas. Esses gradientes hidroedáficos locais em conjunto com as 

variações climáticas locais e regionais, influenciam os processos fisiológicos e/ou morfológicos das 

plantas (Jerszurki 2016) e podem atuar como filtros ambientais. Esse processo de filtragem ambiental 

atuando sobre as características individuais acarreta em uma ampla estruturação das espécies em escala 

geográfica, gerando variabilidade intraespecífica em características que respondem às variações 

ambientais. A água é um componente determinante para as funções vitais e reações adaptativas das 

plantas (Diniz 1999), seu transporte ocorre através do movimento contínuo entre o sistema solo-planta-

atmosfera. Nas folhas a água é distribuída através de um sistema de rede de veias que se conectam com 

os estômatos. O comprimento da abertura estomática e a densidade de estômatos variam entre espécies e 

podem variar conforme o ambiente. Em lugares mais secos os estômatos podem ser mais numerosos e 

em menor comprimento, para controlar melhor a transpiração da folha, e o contrário para lugares com 

alta disponibilidade de água, poucos estômatos, porém grandes (Bündchen et al. 2015). O mesmo poderia 

ser esperado para a densidade da venação foliar. Entretanto temas voltados para as relações entre as 

características do solo e a disponibilidade da água dentro de espécies, ainda tem pouca visibilidade dentre 

os pesquisadores (Aasma et al. 2005) principalmente para as lianas. Lianas são trepadeiras lenhosas que 

se desenvolvem em contato com o solo, mas utilizam de suportes, especialmente árvores, para alcançarem 

o dossel das florestas, e que competem por recursos acima e abaixo do solo. O modo escalador confere 

uma série de características anatômicas que se domina a “síndrome vascular lianescente”, composta de 

poucas fibras, alta quantidade de parênquima, raios largos e vasos de grandes associado a vasos estreitos 

(dimorfismo de vasos).  

Se plantas apresentam características voltadas para uma eficiência do transporte de água, como os vasos 

do xilema maior, é esperado que também apresente estômatos maiores, melhorando a fotossíntese e a 

captação de água. Por outro lado, plantas com vasos do xilema menor apresentariam estômatos menores, 

para controlar melhor a perda de água. Diante de tal perspectiva, os objetivos desse trabalho foram: (i) 

investigar as variações intraespecíficas dos traços anatômicos da folha, da madeira e do ramo de lianas 

em condições hidroedáficas contrastantes e; (ii) investigar se as características foliares de lianas se 

apresentam de forma coordenada com as características da madeira e ramo de forma a otimizar o 

transporte de água do ramo para as folhas/atmosfera. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
Local de Estudo 

Este estudo foi desenvolvido na Reserva Adolpho Ducke que está localizada ao Norte de Manaus. A 

Reserva tem 10.000 ha (10 x 10 km) e possui relevo característico da região obtendo diferentes níveis 

topográficos e dinâmicas hídricas. O relevo é divido em platô, vertente, campinarana e baixio. Os platôs são áreas mais elevadas e distantes 

do lençol freático, o solo tem características argilosas obtendo mais nutrientes. As vertentes e campinarana são áreas de declividades apresentando uma 
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transição de solos argilosos para arenoso, e os baixios são ambientes mais próximos ao lençol freático com frequente presença de igarapés, e presenta um 

solo arenoso (Alencar et al. 1979). 

 

Delineamento amostral 

Selecionamos oito espécies de lianas (Tabela 1) que ocorrem ao longo de todo o gradiente hidroedáfico, 

a partir de inventários florísticos realizados em 30 parcelas permanentes dentro da Reserva Ducke como 

parte do doutorado de Elisangela Rocha (colaboradora nesta proposta).  

 

Tabela 1. Espécies selecionadas para o desenvolvimento do estudo. 

Família Espécie Autor 

CELASTRACEAE Cheiloclinium cognatum 

Salacia impressifolia 

Tontelea mauritioides 

(Miers) A.C.Sm. 

(Miers) A.C.Sm. 

(A.C. Sm.)A.C. Sm. 

FABACEAE Deguelia rariflora 

Machaerium macrophyllum 

(Mart. ex Benth.) G.P.Lewis & 

Acev.-Rodr 

(Benth) 

BIGNONIACEAE Adenocalymma longilineum 

 

(A.Samp.) L.G.Lohmann 

 

CONNARACEAE Rourea paraenses 

Rourea cuspidata 

(Forero) 

Var. cuspidata Benth. Ex Baker 

 

Em cada uma das oito espécies foram selecionados quatro indivíduos, dois ocorrendo em parcelas de 

platô e dois ocorrendo em parcelas de baixio. Em cada indivíduo coletamos folhas e ramos para as 

análises macro e micro anatômicas.  

Em campo, foi coletada 1 folha/indivíduo expostas a maior luminosidade e coletados os ramos, 

totalizando 32 folhas e ramos. Ambos foram cortados e guardados em FAA para a fixação das estruturas 

anatômicas e após 72 horas foram armazenadas em álcool 70% para preservação das estruturas, até o 

procedimento em laboratório. Para as folhas foram retirados 2 quadrantes de 1cm um para análises de 

estômatos e um para venação. E para os ramos foram retirados 4 cm de amostra do lenho. 

 

Estudo anatômico  

Para a análise anatômica de folhas, utilizamos uma amostra do limbo foliar de aproximadamente 4 x 2 

cm retirada entre a margem e a nervura principal na porção mediana da folha ou folíolo. 

Em laboratório (protocolo adaptado de Johansen 1940) para visualização dos estômatos, as amostras 

foram colocadas em estufa a 70°C, em solução de Franklin (ácido acético glacial e peróxido de 

hidrogênio) por 24 horas, para desprendimento da epiderme.  

Após estufa as amostras foram lavadas com água destilada, desidratas em sequência alcoólica (30%, 

50%, 70% e 90%) por 5 minutos em cada, coradas com safranina e feita a montagem de lâminas 

semipermanentes, realizada com a deposição da amostra em lâmina de vidro juntamente com glicerina, 

e fechada com lamínula de vidro colada com esmalte incolor. Após a montagem as lâminas foram levadas 

ao microscópio Zeiss para obtenção das fotos.  

Para a estimar a densidade de venação (protocolo adaptado de Pérez-Harguindeguy et al. 2007.), as 

amostras foram colocadas em estufa a 70°C por aproximadamente 48h, em solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) para o procedimento de diafanização, ou seja, o desprendimento da epiderme e clarificação da 

venação. Após a estufa, as amostras foram processadas em um circuito que consiste de lavagens em água 

destilada, descoloridas em hipoclorito, desidratadas em série de álcool sendo 5 minutos em cada 

(30%,50%, 70% e 90%), coradas com safranina por aproximadamente 3 minutos e reservadas em potes 
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contendo água destilada até obtenção de fotos em lupa. As características foliares determinadas foram: 

densidade dos estômatos, comprimento dos estômatos e densidade de venação. 

Para a análise macroanatomia do ramo e microanatômica do xilema foi coletada uma amostra de ramo 

para cada indivíduo, com cerca de 2 cm de comprimento (2 amostras/espécie, 32 amostras no total). Após 

a coleta as amostras foram armazenadas em álcool 70% até o processamento no laboratório. Para a 

macroanatomia (determinação das proporções de xilema auto-suportante e lianescente, floema e medula), 

as amostras foram submersas em água e lixadas com lixas da água de diversas granulometrias (320, 360, 

400, 500, 600, 1500 e 2000) permitindo a visualização adequada dos vasos para foto em scanner. Na 

microanatomia, para determinação de densidade e diâmetro de vasos do xilema lianescente, as amostras 

foram cortadas manualmente com auxílio de uma lâmina, lavadas com água destilada e descoloridas com 

hipoclorito (~4 minutos), em seguida foram desidratadas em álcool 70%, e após isso, coradas com corante 

safranina (~2 minutos) para posterior montagem das lâminas e obtenção de fotos no microscópio.As 

características observadas na madeira e ramo foram: pela microanatomia, o diâmetro de vasos do xilema 

e a densidade de vasos do xilema; e pela macroanatomia, a proporção do floema, proporção de xilema 

lianescente, proporção de xilema auto-suportante e proporção de medula.   

 

Análises Estatísticas 

Todas as análises foram realizadas no ambiente R (R Development Core Team, 2013).  Para a relação 

entre as espécies que ocorrem em ambientes contrastantes, foram realizados testes T pareados. Cada par 

representou uma espécie com dois indivíduos no platô e no baixio. E para as coordenações entre as 

características do xilema, madeira e folhas foram feitas análises de regressões lineares simples.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram analisados indivíduos das mesmas espécies com a finalidade de observar o comportamento das 

características anatômicas de acordo com o ambiente hidroedáfico, entretanto nenhuma das análises 

tiveram relação significativa. Entretanto as espécies Machaerium macrophyllum e Rourea cuspidata não 

apresentaram xilema auto suportante (Pxa) no baixio mas apresentaram no platô (Fig. 1A), demonstrando 

uma estratégia de investimento em segurança, pois no platô o lençol freático é mais distante e os vasos 

do xilema auto suportante auxiliariam no controle da cavitação, ao passo que nos baixios o xilema 

lianescente foi predominante (Fig.1C) aumentando a eficiência pela presença dos vasos maiores. Para a 

proporção de floema (Fig.1B) a espécie Deguelia rariflora entra em destaque por apresentar alta diferença 

entre os ambientes na quantidade de floema, sendo predominante no platô, aumentando sua flexibilidade 

para alcançar o dossel das árvores.  

 

 
 

A B C 
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Figura 1: Análises das características de proporções da madeira do ramo. O eixo X representado pelos ambientes baixio e platô 

e o eixo Y (A): pela proporção de xilema auto suportante, (B): proporção de floema e (C): proporção de xilema lianescente. 

 

As espécies Adenocalymma longilineum e Salacia impressifolia apresentaram uma ampla variação para a 

densidade de vasos (Fig. 2A). Os resultados demonstram uma estratégia de transporte de água bem diferente 

em relação aos ambientes, caracterizando uma coordenação de eficiência no baixio para essas espécies.      

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Análises das características de vasos do xilema lianescente. O eixo X representado pelos ambientes baixio e platô e 

o eixo Y (A): pela densidade de vasos do xilema lianescente, (B): fração de vasos do xilema lianescente.    

 

Para as características foliares, nem todas as espécies foram possíveis serem representadas, entretanto é 

possível observar que há uma ampla variação para características de algumas espécies, como 
Adenocalymma longilineum que apresentou uma alta densidade de venações no baixio (Fig. 3B), melhorando 

também o transporte da água e Rourea cuspidata com uma alta densidade e comprimento de estômatos nos 

platôs (Fig. 3C), o que pode ser uma estratégia para captação da água disponível no solo. 

 

 
 
Figura 3: Análise das características da anatomia da folha. O eixo X representado pelos ambientes baixio e platô e o eixo Y 

(A): pelo comprimento do estômato, (B): densidade de venação e (C): densidade de estômatos. 
 

A B 

A B C 
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Para os resultados de relações entre as características foi desenvolvido um fluxo grama (Fig. 4) para uma 

melhor compreensão e contextualização, os resultados significativos. 

 

                                     

 
Figura 4: Fluxograma demonstrando resultados significativos em relação as regreções lineares simples, entre características 

da folha e características da madeira do ramo. Onde, Pxa: proporção de xilema auto suportante, Pxl: proporção de xilema 

lianescente, Pf: proporção de floema. Linhas tracejadas significam sem relação entre características e linhas continuas 

significas o sentido da significância. 

 

Estudos fisiológicos demonstram que lianas são eficientes na condução de água, como já foi evidenciado 

por vários trabalhos (Hacke et al. 2006, Gerolamo e Angyalossy 2017). Nossos resultados sugerem que há 

uma coordenação para características de transporte de água no ramos e folhas demonstrando plantas que 

investem mais em área de xilema lianescente e que possuem estômatos maiores e em maior densidade, e 

plantas que tem menor proporção de xilema lianescente e menores densidades de estômatos nas folhas, 

sugerindo uma estratégia de maior conservação de água. A dominância de um xilema lianescente que 

apresenta o dimorfismo de vasos, parece estar relacionado tanto com a eficiência quanto com a segurança 

hídrica da planta, (Ewers 1991; Hacke et al. 2006) descartando um possível trade off entre a eficiência e a 

segurança do ramo em relação a eficiência hidráulica, como observado por Sande et al. (2019), que 

explica o efeito dessa ausência de troca compensatória, que implica em um transporte maior de água, um 

aumento nas taxas de crescimento, e ainda assim não reduzindo a resistência à cavitação, explicando o 

sucesso das lianas principalmente em florestas mais secas. 

 

CONCLUSÃO  

Com os presentes resultados para a abordagem intraespecífica analisada foi possível observar as 

diferentes estratégias das espécies de acordo com o ambiente hidroedáfico. Observando modificações 

fenotípicas que implicam em alterações fisiológicas, possuindo coordenações anatômicas entre a folha e 

o caule para o baixio e platô. Estudos com mais indivíduos e para mais espécies com um olhar mais 

profundo na anatomia e fisiologia são necessários para uma resposta mais consistente em relação ao 

sucesso de espécies de lianas em gradientes ambientais.  
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INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Manaus/AM, tem apresentado um grande crescimento demográfico nas últimas 

décadas devido ao deslocamento das populações do interior do estado do Amazonas para Manaus. Esse 

fato tornou-se mais evidente a partir da década de 1960 após a implantação da Zona Franca de Manaus. 

O crescimento e ocupação desordenada de centros urbanos costumam resultar em diversos efeitos como: 

fragmentação florestal, deterioração de habitats naturais, modificação no leito dos igarapés, 

assoreamento, aporte de efluentes domésticos e industriais (Thorne e Williams 1997). Uma das 

consequências do crescimento demográfico desordenado da capital amazonense tem sido a redução na 

biodiversidade de peixes em igarapés urbanos da cidade (Anjos 2007), portanto enfatiza-se a importância 

de se avaliar o estado de saúde de peixes que ainda podem ser encontrados em igarapés mais preservados. 

Uma das grandes vantagens do uso de biomarcadores histopatológicos no biomonitoramento 

ambiental é que esta categoria de biomarcadores permite examinar órgãos-alvo específicos como o fígado 

(Valdez Domingos et al. 2009; Wester e Cantan 1991; Wester et al. 2002). Entre outras funções 

fisiológicas relevantes o fígado é um importante órgão de biotransformação de xenobióticos em peixes, 

no qual os contaminantes orgânicos e inorgânicos tendem a ser acumulados expondo este tecido a 

elevadas concentrações de poluentes ambientais (Heath 1995). Este projeto teve como objetivo avaliar o 

perfil histopatológico do fígado de peixes de igarapés de Manaus, identificar e qualificar as alterações 

histopatológicas encontradas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Para este estudo foi selecionado o igarapé do Instituto Federal do Amazonas Campus Zona Leste 

(IFAM), bairro Nova República, devido a facilidade de acesso e disponibilidade de peixes. Os dados 

limnológicos: pH, tempertatura condutividade e oxigênio dissolvido foram obtidos através de um 

equipamento multiparâmetro. O esforço amostral adotado foi a coleta de 15 exemplares da espécie de 

peixe Cichlasoma amazonarum. Os peixes coletados foram transportados vivos até o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia submersos em água do igarapé, com aeração. Em seguida foram anestesiados 

com benzocaína (100 mg/l) para identificação, biometria e coleta de amostras de fígado. Todas as 

amostras foram fixadas em ALFAC (etanol, formol e ácido acético) durante 24 horas, posteriormente 

foram desidratadas e incluídas em paraplast plus. Foram obtidos cortes de 5 μm de espessura que 

posteriormente foram corados com hematoxilina e eosina para a análise das alterações histopatológicas.  

Após a identificação e avaliação da extensão das lesões foi calculado um índice de lesão para cada 

tecido avaliado (Bernet et al. 1999). Este índice considera a extensão da alteração patológica que é 

classificada com um escore (0, 2, 4 e 6) no qual o escore 0 corresponde 0-10% da amostra alterada, escore 

2: 11% a 30% da amostra alterada, escore 4: 31% a 70% da amostra alterada e escore 6: 71 a 100% da 

amostra alterada). Também considera o grau de severidade da alteração (fator de importância). O índice 

de lesão de representa o somatório da multiplicação dos escores e fatores de importância de cada alteração 

diagnosticada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As coletas em campo foram realizadas entre os meses de agosto e novembro de 2018, no igarapé 

do Instituto Federal do Amazonas Campus Zona Leste (IFAM), o igarapé apresentou temperatura de 

26oC, condutividade de 205 μS/cm, pH 4,0 e 7,7 mg/l de oxigênio dissolvido. 

As alterações histopatológicas encontradas no fígado de Cichlasoma amazonarum foram 

vacuolização lipídica, vacuolização por glicogênio e necrose (Figura 1). Todos os indivíduos analisados 

apresentaram pelo menos um tipo de alteração histopatológica, porém, com baixo grau de extensão e, 

portanto, os peixes analisados apresentaram baixos valores de índices de lesão (Tabela 1).  

 Tabela 1: Índices de lesão observados em Cichlasoma amazonarum coletados do igarapé do 

IFAM – Campus Zona Leste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fígado de Cichlasoma amazonarum. A – Tecido hepático sem alterações; B – Vacuolização 

por glicogênio; C – Vacuolização lipídica (*); D – Necrose (*), as barras representam as escalas de 

200µm, 50 µm, 100 µm e 200 µm, respectivamente. 

 

Muitos autores relataram em seus trabalhos o quanto os igarapés de Manaus vêm sofrendo com a 

poluição de diversos tipos, causando prejuízos a fauna de peixes que habita tais locais (Anjos 2007; 

Guarido 2014), devido isso esperava-se encontrar pelo menos um tipo de alteração histopatológica. Vale 

ressaltar que os indivíduos analisados foram coletados em um igarapé classificado com pouco impacto, 

levando a questionar a complexidade das alterações que poderiam ser encontradas em igarapés com 

poluição extrema. Muitos são os fatores que contribuem para a poluição dos igarapés, a cidade de 

Manaus, em virtude do grande contingente populacional e da falta de planejamento urbano, a cidade vem 

crescendo de maneira acelerada e desordenada. Em 1960 cidade possuía 173.703, passando para 

1.403.796 habitantes em 2000 (Anjos 2007). As transformações causadas nos igarapés em função 

principalmente do processo acelerado de desmatamento e posterior ocupação das áreas, que vem 

ocorrendo nas últimas décadas em Manaus são marcantes. Os igarapés servem como meros depósitos de 

lixo e a vida aquática presente nessa área sofre com a poluição e exposição a poluentes. Em seu trabalho 

com avaliação órgãos de peixes de igarapés de Manaus, Carvalho (2016) encontrou em suas análises de 

fígado alterações celulares como congestão sanguínea, esteatose e também encontrou vacuolização e 

focos necróticos, semelhante aos resultados encontrados neste trabalho. 

INDIVÍDUO ÍNDICE DE 

LESÃO 

I225 0 

I226 0 

I227 6 

I228 0 

I229 0 

I230 0 

I231 2 

I232 0 

I233 0 

I234 0 

I265 0 

I266 2 

MÉDIA 0,83±1,8 
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CONCLUSÃO 

 Esse estudo mostrou a eficácia dos biomarcadores histopatológicos para estudos de verificação 

do estado de saúde dos igarapés. Mesmo o estudo tendo sido feito em um igarapé considerado pouco 

impactado, foi possível verificar focos de necrose que é uma alteração irreversível que pode gerar a morte 

dos indivíduos acometidos com tal alteração. É necessário que haja mais trabalhos na mesma linha de 

estudo e que sejam desenvolvidos métodos de preservação e recuperação dos igarapés onde ainda é 

possível que sejam feitas essas ações.  
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INTRODUÇÃO  

A floresta amazônica é a maior floresta tropical contínua do mundo sendo um dos maiores 

reservatórios da biodiversidade do planeta Gaston (1996); Myers et al. (2000); Fouquet et al. (2012). A 

herbivoria e um dos fatores responsáveis pela dinâmica da paisagem, visto que os prejuízos causados 

para as plantas são tanto morfológicos quanto fisiológicos (Lucas et al. 2000), sendo os insetos os 

principais consumidores primários, correspondendo cerca de 80% da biodiversidade. Além disso, a 

herbivoria pode influenciar o balanço de carbono na floresta (Cramer et al. 2004). Assim, a serapilheira 

é o primeiro estágio de transferência de nutrientes para o solo, contribuindo para a ciclagem de nutrientes 

e manutenção da floresta (Golley 1978), sendo sua quantificação fundamental para a compreensão da 

produtividade e ciclagem de nutrientes. Com isso, o presente estudo tem como objetivos quantificar a 

área herbivorada, analisar o conteúdo de nutrientes foliares e verificar o efeito da sazonalidade sobre a 

deposição de serapilheira, herbivoria e conteúdo de nutrientes em folhas de serapilheiras coletadas entre 

2016-2018 em uma floresta de terra firme na Amazônia Central. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi conduzido na área experimental do Programa AmazonFACE (Free Air CO2 

enrichment) localizada na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, Núcleo ZF-2, 60 km a noroeste 

de Manaus. A estação possui 22,735 ha (Araújo 2002) e é gerenciada pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA).  

 Para a determinação de produção de serapilheira foram instalados 24 coletores com dimensões 

de 50 cm x 50 cm, instalados a 1 m acima do solo, em duas parcelas experimentais (12 por parcela). Os 

coletores cobrem uma área de 0,25 m2 cada. A tela do coletor é feita de malha de polietileno de 1 mm. 

As folhas caídas do dossel foram recolhidas quinzenalmente entre os anos de 2016-2018. Neste trabalho 

foi considerado o período da estação chuvosa os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e 

dezembro sendo considerado o mês de abril como o de transição para estação seca sendo este os meses 

de maio, setembro, sendo o mês de outubro a transição para a estação chuvosa (Fisch et al. 1998). 

Após a coleta, as folhas, objeto desse estudo, foram escaneadas utilizando um scanner de mesa 

(Canon CanoScan LiDE 120) e pesadas utilizando uma balança analítica de precisão (Atx 224 Marte). 

As imagens do scanner foram analisadas com o software de processamento de imagens ImageJ para 

calcular a área da folha seguindo recomendações propostas em Metcalfe et al. (2014). Em seguida, as 

amostras foram secas em estufa a 60°C durante um período de 3 dias ou até obterem peso constante, para 

então serem moídas e misturadas para produzir uma amostra composta para análise química. Em seguida, 

foram pesadas em 0,5g para o início da análise química.  

Os macronutrientes nitrogênio e carbono foram quantificados em porcentagem por peso das 

amostras análise química nutricional foi realizada em três etapas. A primeira consistiu da pré-digestão, 

onde é preparada uma solução de ácido perclórico e ácido nítrico na proporção 3:1. Ou seja, as amostras 

compostas dos meses de cada ano (0,5 g) foram colocadas em tubos de ensaio e adicionados 8 ml da 

mistura dos ácidos para facilitar a digestão. A segunda etapa consistiu em submeter as amostras em uma 
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rampa de temperatura nos blocos digestores em uma capela com sistema de lavagem de água, pois durante 

esse processo, muitos gases tóxicos são liberados. As configurações dessa etapa foram: 50°C (30 min), 

100°C (30 min), 150°C (30 min) e 210°C (30 min). A terceira etapa é avolumar em balões de 50 ml, para 

obtenção de uma leitura eficiente. Logo depois as amostras foram levadas para a espectrofotometria de 

absorção atômica (EAA) para as leituras dos macros e micronutrientes. A concentração de P total foi 

determinada por colorimetria seguindo Anderson e Ingram (1993) e quantificada por espectrofotometria 

(UV-120-01, Japan). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nossos resultados mostraram que entre os anos de 2016 a 2018, houve uma maior herbivoria na 

serapilheira entre os meses de março e novembro, representando 73,76 % de área foliar. Sendo que 

durante a estação seca (maio à outubro) se concentrou 49.40% da média da herbivoria anual e durante a 

estação chuvosa 42,39 %, (Figura. 2). Isso pode ser explicado por causa que muitos herbívoros preferem 

tecidos foliares novos por serem mais macios que são encontrados durante a estação seca devido a 

renovação foliar, como observado por Coley e Barone (1996) e Wu et al. (2016). A maior deposição de 

serapilheira entre 2015 a 2018, foi durante a estação seca como pode ser observado na (Figura. 2). Em 

abril, transição da estação chuvosa para estação seca, não há um aumento significativo na deposição de 

serapilheira. De junho a outubro há picos de deposição da serapilheira e entre os meses de novembro a 

dezembro (estação chuvosa) diminuição da deposição. O lançamento de folhas e quedas em florestas 

tropicais é, de certa forma, contínuo, entretanto apresenta um auge máximo durante a estação seca Wu et 

al. (2016), o que favorece a sua deposição. Segundo Luizao (2007), isso explica os picos na de deposição 

entre junho a outubro. 

 
 

Figura 1. Média de deposição de serapilheira (barras) e área foliar herbivorada (em relação a 

sazonalidade (metros quadrados por porcentagem), em 2015 - 2018. 

 

A análise nutricional mostrou que entre os anos de 2017 e 2018 os micronutrientes mais 

representativos foram o manganês (Mn), , e o ferro (Fe), Porém não possuíram variação com a 

sazonalidade (T teste: t = -0,51 d.f. =123,99 P = 0,31; T teste: t = -0,51 d.f. =62,69 P = 0,31). 
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Figura 2. Micronutrientes, ferro (A), zinco (B) e manganês (C), avaliados em média de 2017-2018. Para 

os micronutrientes foram usados mg/kg. 

Em relação aos macronutrientes, os mais representativos foram o cálcio (Ca) e o magnésio (Mg), 

(Fig. 4). Magnésio, potássio e fósforo são importantes, visto que são abundantes em tecidos de insetos 

conforme descrito por Mattson e Scriber (1987) e Clancy e King (1993). Porém não é possível observar 

uma relação entre os nutrientes encontrados nas folhas com a taxa de área herbivorada (Fig. 4 e 5).  

  
Figura 3. Cálcio, magnésio e potássio (A) Média dos macronutrientes de 2017-2018, Fósforo (B). 

 

O Nitrogênio apresentou variação com os maiores valores durante o período chuvoso, porém o 

carbono não apresentou variação com a sazonalidade. 

 
Figura 4. Média dos macronutrientes carbono e nitrogênio de 2017-2018.  

 

CONCLUSÃO  

Nossos resultados mostraram que a maior taxa de herbivoria ocorreu ao longo da estação seca 

durante os anos de 2016-2018.  Como também uma maior deposição de serapilheira durante a estação 

seca entre 2015-2018, o que também são encontrados em resultados de estudos anteriores. Os nutrientes 

P, Mg e K são importantes para os processos metabólicos dos insetos, entretanto não encontramos relação 

desses nutrientes com o maior índice de herbivoria. Em relação ao carbono este não apresentou variação 

com a sazonalidade, diferente do nitrogênio que apresentou maiores valores durante o período da estação 

chuvosa. 
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INTRODUÇÃO   

A eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, 

em corpos hídricos, que tem como consequência o aumento da produtividade das plantas a eles associadas 

(Esteves 2011). Este processo ocorre principalmente em represas e lagos artificiais, comprometendo a 

função de embelezamento e enriquecimento da paisagem. O Lago Amazônico no Bosque da Ciência do 

INPA recebe aportes de águas com diferentes concentrações de nutrientes ao longo do ano, o que 

contribui para uma nítida mudança na composição da comunidade de macrófitas aquáticas que o 

colonizam. Isso culmina com a proliferação massiva de algumas espécies de plantas aquáticas, pois seu 

crescimento é fortemente relacionado à natureza química da água, contrastando com a harmonia que se 

poderia obter deste ambiente, eliminando seus atributos ornamentais e de beleza (Piedade et al. 2010). 

Visando melhorar as condições de embelezamento e paisagismo, bem como a qualidade da água do lago 

do INPA, este trabalho tem como objetivo selecionar, em campo, espécies nativas de plantas aquáticas, 

com valor ornamental, cultivá-las no lago amazônico em forma de jardins flutuantes artificiais, e 

determinar o tempo de crescimento dessas espécies nesses jardins, como também determinar as taxas de 

remoção necessárias e os parâmetros de física e química da água associados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 O experimento foi realizado no lago amazônico do INPA (3° 5'55.84"S e 59°59'4.12"O), um lago 

artificial, com um espelho de água de aproximadamente 100 m² (Figura 1), e que contém uma parcela da 

flora e a fauna da região amazônica, onde podem ser encontrados peixes, tartarugas e plantas aquáticas. 

 

 
Figura 1. Fotografia aérea do Lago Amazônico – INPA. Fonte: Google Earth. 

 

Foram selecionadas quatro espécies de macrófitas aquáticas com potencial ornamental em áreas 

de várzea próximas a cidade de Manaus, e identificadas com o auxílio de um especialista e de listas de 
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trabalhos já publicados (Piedade et al. 2018), sendo elas: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.; Neptunia 

oleracea Lour.; Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H.Hara.; Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. Os 

jardins flutuantes artificiais foram contruídos nas duas últimas semanas de janeiro de 2019,  baseados em 

Rocha (2018), com modificações; foram utilizados os seguintes materiais: paletes de madeira como 

estrutura de sustentação para as plantas, 15 m de tela de mosquiteiro verde de 1,20 m de largura, 

grampeador, fitilho, gelo seco e garrafas PET. Como substratos para os jardins, foram utilizados fibra de 

coco, caroços de açaí e terra. O processo de montagem teve as seguintes etapas: fixação de 1,10 m de tela 

de mosquiteiro em cada palete, por meio do grampeador e, em seguida, foram presas e amarradas com 

fitilho quatro garrafas PET em cada palete; em cada garrafa foi inserida uma pequena quantidade de gelo 

seco para expansão das mesmas, garantindo maior flutuabilidade. Posteriormente, os jardins foram 

preenchidos com os substratos (cascas de coco e sementes de açaí), cada espécie foi inserida nos jardins 

(Figura 2), e com o término da montagem, os jardins foram levados à água e dispostos em três áreas 

distintas do lago (nos bordos e no meio), ancorados nas proximidades das tubulações de descarte de água. 

Além do tratamento descrito, foram feitos dois jardins com tratamento diferencial para a espécie 

Eichhornia crassipes. Nestes jardins foi avaliado o desenvolvimento da espécie com os mesmos 

substratos, porém com adição de terra, para a verificação de possíveis diferenças no desenvolvimento das 

plantas neste tipo de sistema. Ao todo foram montados dez jardins flutuantes artificiais, dois por espécies, 

cada um com um substrato diferente, sendo quatro com coco, quatro com açaí, e dois misturados com 

terra, totalizando uma área de 13,2 m². Os parâmetros de físico-química foram aferidos mensalmente, 

sendo medidos: pH (pHMetro Portátil WTW; pH Profiline), condutividade elétrica (Condutivímetro 

Portátil WTW, Cond 315i), concentração de oxigênio e temperatura (Orion Star Plus, Thermo Scientific, 

Fort Collins, USA). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No início do experimento, os jardins flutuantes artificiais apresentaram bons resultados em 

relação à flutuabilidade das estruturas e adaptação das raízes aos substratos testados. Nas primeiras seis 

semanas, as plantas em contenção apresentaram bom desenvolvimento, com praticamente todas as 

espécies atingindo um ciclo reprodutivo e ocupando cerca de 50% da área dos jardins (Figura 3).  

Figura 2. Montagem dos jardins flutuantes artificiais: a) Fixação da rede através do grampeador; b) 

preenchimento das estruturas com a casca do coco e caroços de açaí; c) e d) jardins prontos com diferentes 

espécies de plantas; e) instalação dos jardins no lago.  
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Figura 3. Desenvolvimento dos jardins flutuantes em um mês em diferentes substratos. 

 

Os jardins com as espécies Eichhornia crassipes, Ludwigia helminthorrhiza e Ceratopteris 

pteridoides foram os que melhor se adaptaram a este sistema durante o experimento. Estas espécies 

conseguiram se desenvolver e ocupar quase a totalidade da área dos jardins e sobreviver com poucos 

indivíduos até o fim do experimento. Podemos considerá-las como espécies adequadas para este tipo de 

sistema. A espécie Ceratopteris pteridoides, apesar de ser adequada para o sistema de jardins flutuantes, 

por ser uma samambaia aquática, não apresenta flores e outras características estéticas mais apreciadas 

no paisagismo. A espécie Neptunia oleracea não se adaptou ao confinamento nos jardins, talvez devido 

ao espaço restrito e perturbações causadas por quelônios que habitam o lago.  

Obtivemos resultados positivos quanto à interação da fauna com o sistema de jardins flutuantes 

artificiais, corroborando a função de abrigar comunidades ecológicas relacionadas (Figura 4). Foram 

observadas algas dentro dos jardins, aves aquáticas forrageando e pequenos invertebrados como 

gastrópodes e insetos polinizadores. Além disso, foi registrado que os jardins serviram como local de 

troca de ecdise de grilos e insetos aquáticos. 

 
Figura 4. Animais observados nos jardins flutuantes artificiais. (A) Jaçanã (Jacana jacana) forrageando; (B) Gastrópode se 

abrigando em meio ao jardim com Eichhornia crassipes 

 

Em relação aos tratamentos feitos com a mistura de terra nos substratos, estes não geraram efeitos 

detectáveis no desenvolvimento das plantas. No início do experimento a terra facilitou a sustentação e 

enraizamento, porém em pouco tempo ela se dissolveu na água. 

Não foi possível associar os resultados obtidos dos parâmetros físico-químicos analisados com a 

implantação dos jardins, devido a influência de vários fatores como precipitação e aporte de nutrientes 

provenientes dos tanques de peixe boi. Além disso, acreditamos que a área total de 13,2 m² dos jardins 

flutuantes e a pouca expressividade do sistema radicular das espécies selecionadas, não seriam o 

suficiente para gerar alterações na físico-química da água. 

A) B) 
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Apesar de bons resultados obtidos nas primeiras semanas após a instalação dos jardins, houve 

vários problemas com quelônios e macrófitas aquáticas do lago do INPA, que não puderam ser resolvidos 

e impediram o cultivo e a determinação do tempo de crescimento dessas espécies no sistema de jardins, 

bem como as taxas de remoção necessárias. Dentre os problemas com quelônios, ocorreu o uso dos 

jardins flutuantes como habitat para a regulação da temperatura corporal desses animais, que são 

ectotérmicos (Júnior e Barradas 2017); houve competição entre os animais para o uso dos jardins, o que 

ocasionou pisoteamento nas plantas em contenção, causando a morte de grande parte delas. Além do 

mais, os quelônios se alimentaram do substrato de açaí, rasgando as redes de sustentação dos jardins. 

Devido os rasgos causados pelos quelônios nas redes de sustentação e sua subida nos jardins, 

ocorreu a entrada das macrófitas do lago do INPA dentro das estruturas, gerando a proliferação e 

ocupação de toda a área dos jardins por estas plantas e, por seguinte, competição por espaço com as 

plantas em observação, o que de início prejudicou o desenvolvimento das plantas em monitoramento.  

Ao final de quatro meses de experimento somente três paletes ainda continham plantas, 

evidenciando que as perturbações dos quelônios e das plantas aquáticas foram expressivas e prejudicaram 

a viabilidade dos jardins por períodos de tempo maiores que 100 dias. 

 

CONCLUSÃO  

Os jardins flutuantes artificiais se mostraram como uma boa alternativa para o melhoramento da 

paisagem, sendo um sistema de baixo custo que pode ser empregado em lagos artificiais utilizando 

materiais reciclados, e com fácil controle do crescimento das plantas. Dentre as espécies selecionadas, as 

que melhor se adaptaram a este tipo de sistema foram as espécies: Eichhornia crassipes; Ludwigia 

helminthorrhiza e Ceratopteris pteridoides. No período do experimento, não foi possível determinar as 

taxasde crescimento dessas espécies no sistema de jardins, bem como as taxas de remoção necessárias 

das plantas. Os maiores problemas encontrados foram decorrentes das perturbações causadas por 

quelônios, como a submersão das estruturas e o pisoteamento, assim como problemas causados por 

macrófitas aquáticas presentes no lago antes da instalação dos jardins. Acredita-se que por haver uma 

grande densidade de quelônios da Amazônia no lago do INPA e pela escassez de micro-habitats para 

regulação da temperatura corporal, estes animais utilizaram os jardins principalmente como local para se 

exporem ao sol. Para trabalhos futuros, recomenda-se um local controlado, especialmente com menor 

perturbação decorrente da presença de fauna confinada. 
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INTRODUÇÃO  

Embora existam outros órgãos sensoriais e meios pelos quais os animais obtém informações 

direcionais, realizam suas atividades fundamentais e sentem o ambiente em sua volta, a visão é, para 

muitos a animais, o sentido mais importante (Schmidt-Nielsen 2002). Por outro lado, a visão é 

diretamente afetada pelo espectro de luz, que pode interferir no comportamento do animal quando a cena 

visual é alterada por mudanças na intensidade total (irradiância) ou composição espectral da luz (Long e 

Rosenqvist 1998). A coloração é um dos fatores usados na comunicação animal para diferentes funções 

(Darwin 1859; Endler 1992), e em geral podem expressar a qualidade dos indivíduos (Andersson 1994). 

Para espécies sexualmente dimórficas, a comunicação visual é extremamente importante, uma vez 

que a seleção de parceiros reprodutivos pode ocorrer com base em diversos displays (Candolin 2003). 

Dessa forma, a influência do espectro de luz ambiente na escolha do parceiro pode ter implicações 

importantes no resultado da seleção sexual em diferentes ambientes (Gamble et al. 2003). Em geral, 

machos possuem características sexuais secundárias que podem ser armamentos ou ornamentos e servem 

para sinalizar para a fêmea a sua aptidão física (Darwin 1871; Andersson 1994).  

 Neste estudo foram utilizados indivíduos machos e fêmeas de Crenuchus spilurus, uma vez que 

existem evidências de seleção sexual. Essa espécie apresenta dimorfismo sexual nítido, os machos 

possuem nadadeiras dorsal e anal hipertrofiadas e ornamentadas em tons de vermelho e amarelo, alvo 

primário da seleção sexual por parte das fêmeas (Andersson 1994; Pires 2016). Aqui, tivemos como 

objetivo avaliar como a mudança de luz ambiental altera a comunicação entre machos e fêmeas durante 

o comportamento de corte. Com isso, nós almejamos contribuir com o conhecimento sobre mecanismos 

gerais que moldam a diversidade biológica usando uma espécie amazônica como modelo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Coleta e manutenção dos indivíduos 

 Os indivíduos foram coletados em um igarapé localizado no Campus da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM), e foram levados ao Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolutiva 

(LECE). Em laboratório, os indivíduos foram separados por sexo e acomodados em aquários-estoques 

que continham plantas artificiais e abrigos. Foram utilizados 8 indivíduos de ambos os sexos de C. 

spilurus, gerando 16 réplicas de encontros entre os casais, sendo 8 em cada um dos tratamentos. Os 

indivíduos de C. spilurus foram transferidos do aquário-estoque com auxílio de uma rede de aquário 

para uma bancada de vidro previamente lavada e esterilizada, onde foram medidos com paquímetro 

digital. Posteriormente, os indivíduos foram inseridos em aquários individuais (30 x 30 x 40 cm), onde 

passaram por um período de aclimatação de sete a dez dias. Após esse período, uma fêmea e um macho 

de tamanhos semelhantes (diferença máxima de 1mm no comprimento-padrão) foram transferidos 

simultaneamente para um aquário experimental (30 x 30 x 40 cm) previamente inabitado. O aquário 

experimental foi iluminado por fonte de luz vermelha (Tratamento Luz Vermelha) e por fonte de luz 

azul (Tratamento Luz Azul), e as medidas da intensidade dos tratamentos foram obtidas em dois pontos 
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do aquário experimental, na linha d’água e no fundo, sendo superfície 269 lux para luz azul e 255 lux 

para a luz vermelha e no fundo, 111 lux para o tratamento azul e 106 lux para o vermelho. 

 As interações entre cada casal foram filmadas por 60 minutos. É importante ressaltar que os 

mesmos casais foram utilizados nos dois tratamentos, mas foram expostos às cores de luz em ordens 

diferentes. A ordem dos tratamentos (tipo de luz) foi feita de maneira aleatória entre os casais. Para que 

não houvesse interferências de sinais químicos das réplicas anteriores, a água do aquário experimental 

foi trocada após o término de cada réplica para uma nova rodada, além disso, os experimentos tiveram 

uma semana ou mais de intervalo entre eles. 

 

Análise estatística 

 Foram registrados todas a interações entre macho e fêmea em planilhas do MS Excel, separadas 

por casais e tipo de tratamento. Após o registro de todas as interações, foi observado o momento em que 

o casal começava a interagir e o momento em que as interações entre o casal terminavam, bem como a 

contabilização do número de interações do macho e da fêmea separadamente em cada um dos 

tratamentos, realizou-se a soma de ambos para obtenção do número de interações total para cada casal 

em cada um dos tratamentos. Posteriormente com esses dados foi realizado o teste t de Student com o 

software R para verificar se havia diferença na intensidade de interação durante a corte entre os 

tratamentos de luz azul e luz vermelha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve um efeito da ordem que foi realizado o experimento, primeiro luz vermelha e depois luz 

azul, pois observou-se que quando colocados os casais para interagir pela segunda vez, houve uma menor 

intensidade de interação (Figura 1). Este resultado não era esperado, visto que foi dado um intervalo de 

no mínimo uma semana entre o primeiro e o segundo tratamento, e que o comportamento de corte na 

espécie ocorre durante vários dias (Pires et al. 2012). 

Aparentemente não houve diferença na intensidade das interações de corte dos casais entre os 

tratamentos luz azul e luz vermelha (Figura 2). Contudo, o uso dos mesmos casais por duas vezes pode 

ter afetado os resultados dos testes. Portanto, novos testes serão necessários para desembaraçar esse 

possível efeito do procedimento experimental sobre os resultados. Os resultados até agora indicam que 

não há diferença significativa no que diz respeito à intensidade de interação dos casais em ambos os 

tratamentos, o que não era esperado, uma vez que sinais realizados com estruturas corporais coloridas são 

usados por muitas espécies durante o reconhecimento de parceiros, corte e outros contextos sociais, e que 

a luz ambiente afeta a percepção dos sinais de cor (Endler 1978). Por isso esperava-se que houvesse maior 

interação sob a luz vermelha porque a coloração da água do Rio Negro, local de origem dos peixes usados 

nesse experimento, possui tonalidade avermelhada, o que facilitaria a troca de informações entre os 

indivíduos. Outros fatores a considerar são as características de Crenuchus spilurus, que possui 

nadadeiras dorsal e anal hipertrofiadas e ornamentadas em tons de vermelho e amarelo (Pires 2016). A 

coloração amarela e vermelha é produzida por pigmentos carotenoides, que não podem ser sintetizados 

pelo corpo e são obtidos através da dieta. Dessa forma, a percepção enviesada ao vermelho poderia indicar 

maior quantidade de carotenoides que são, muitas vezes, indicadores fenotípicos indiretos de qualidade 

do indivíduo (Godin e Dugatkin 1996). Por esses motivos, esperava-se que houvesse mais interações sob 

luz vermelha, por se aproximar mais da cor da água no ambiente natural da espécie. Também se esperava 

que a reflectância das cores dos ornamentos do Crenuchus spilurus gerasse uma maior interação por uma 

melhor comunicação e reconhecimento da qualidade do sinal recebido (Mendelson e Shaw 2012) e maior 

atratividade da fêmea pelos ornamentos com mais evidência da coloração vermelha. Nosso trabalho 

indica que C. spilurus não é cego para a cor azul, visto que houve interação de corte nesse tipo de luz. 

Isso é importante, visto que, um trabalho realizado concomitantemente com este, verificou que há 

diferença na interação entre machos (encontros agonísticos), onde na luz vermelha houve maior 

intensidade nos combates. Uma crítica potencial àquele trabalho seria a ausência de transmissão de 

informação na luz azul por conta de não percepção de sinais sob comprimentos de ondas muito curtos. 

Em conjunto, sugerimos que a mudança de luz no ambiente afeta mais as disputas entre machos do que 
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as interações de corte entre machos e fêmeas, talvez um resultado do uso de quantidades diferentes de 

informação visual durante os dois tipos de interações.  
 

 

 
Figura 1. Efeito da primeira interação dos casais com a segunda interação. N=8. 

 

 
Figura 2. Intensidade de interações por tratamento. O valor de P se refere a um teste t pareado. (N= 8 casais sob luz Azul e 8 

sob luz vermelha. 

 

CONCLUSÃO 
Nossos resultados não fornecem evidências de que a condição de iluminação afeta a comunicação 

sexual em casais de Crenuchus spilurus. Contudo, foram testados poucos casais e a utilização repetida 

dos mesmos casais pode ter interferido nos resultados. Experimentos futuros deveriam controlar a ordem 

dos tratamentos e aumentar o número de réplicas, para que se tenha uma clareza maior sobre o papel da 

luz ambiente no comportamento de corte dessa espécie de peixe.  
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INTRODUÇÃO  

A Amazônia evidencia uma grande diversidade de ecossistemas e as últimas estimativas indicam 

que as áreas alagáveis ao longo dos grandes rios, conhecidas como várzea e igapó, ocupam 

aproximadamente 14% da bacia (Junk et al. 2011). Mais de 80% dos igapós ao longo dos rios de água-

preta são cobertos por diferentes tipos florestais com uma grande diversidade de espécies arbóreas que 

desenvolveram diferentes mecanismos de adaptação e traços funcionais para tolerar as inundações e 

condições oligotróficas do solo (Parolin et al., 2004; Montero et al., 2014; Mori et al. 2019). O regime 

de inundação nos igapós ocorre na forma de um pulso monomodal com alta previsibilidade e com grande 

amplitude, que possui um pico de cheia e de seca ao longo do ano induzindo uma sazonalidade distinta 

caracterizada pelas fases terrestre e aquática. A formação de anéis de crescimento anual no xilema é 

resultante do pulso de inundação, em que as condições anaeróbicas do solo geradas em função do período 

alagado resultam numa dormência cambial da árvore (Schöngart et al., 2002). Por meio de análises de 

anéis de crescimento é possível datar a idade da árvore, além de prover informações sobre fenômenos 

climáticos, hidrológicos, ecológicos e biológicos ocorridos no passado (Fritts, 1976). 

Florestas alagáveis exercem um papel importante nos ciclos biogeoquímicos, entretanto, pouco 

se conhece a respeito da quantidade de carbono que estas florestas são capazes de estocar e sequestrar na 

sua biomassa (Assis et al., 2019). Vários erros podem ser cometidos nas estimativas, por exemplo, pelas 

árvores que possuem formas irregulares de tronco, como a espécie arbórea Swartzia polyphylla 

(Fabaceae) (Nogueira et al., 2006), uma espécie dominante nas florestas de igapó (Aguair, 2015). Dessa 

forma, o objetivo geral do trabalho é elaborar modelos de alometria e de crescimento em diâmetro e 

biomassa da espécie arbórea Swartzia polyphylla DC. (Fabaceae) em florestas alagáveis do Parque 

Nacional do Jaú. Os objetivos deste estudo são de elaborar uma equação alométrica para corrigir a 

circunferência do tronco irregular estimando a área basal real da Swartzia polyphylla e construir um 

modelo de crescimento em diâmetro e biomassa para Swartzia polyphylla combinando o modelo 

alométrico com análises de anéis de crescimento. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

O Parque Nacional (PARNA) do Jaú, criado em setembro de 1980 pelo Decreto Federal 85.2000, 

é a segunda maior unidade de conservação do Brasil com uma área total de 23.673 km2 entre os 

municípios de Barcelos e Novo Airão, coberta por florestas de igapó (13% da área), terra firme (74%), 

campinas (10%) e outras formações (3%) (Brandão, 2018). Os limites do Parque estendem-se até as águas 

do Rio Carabinani, ao sul, e às águas dos rios Unini e Paunini, ao norte. O clima é caracterizado por uma 

temperatura média anual de 26,7 °C e uma precipitação média anual variando entre 2400 a 2800 mm com 
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uma estação chuvosa entre os meses novembro a maio. O regime hidrológico possui uma amplitude 

média anual de mais de 8 m com os níveis máximos da água no mês entre junho e julho e os níveis 

mínimos ocorrendo no mês de novembro. Os solos aluviais são distróficos, apresentando baixa fertilidade 

natural (Aguiar, 2015).  

 

A espécie arbórea Swartzia polyphylla DC. (Fabaceae)  

A espécie Swartzia polyphylla, popularmente conhecida como arabá ou paracutaca, 

pertence à família Fabaceae, e é típica de florestas de igapós (Ferreira, 1997). Encontra-se 

distribuída ao longo da Bacia Amazônica brasileira, e no PARNA Jaú são abundantes nos igapós 

médio e alto, sendo classificada como de tolerância intermediária à inundação (Aguiar, 2015). Das 

193 espécies arbóreas encontradas na rede de parcelas permanentes (10 hectares) do projeto PELD 

(Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração) do grupo de pesquisa MAUA (Ecologia, 

Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas) do INPA, Swartzia polyphylla é a oitava 

espécie mais abundante, com 239 indivíduos registrados, além de ser a terceira espécie de maior 

dominância (Aguiar, 2015).  

Os indivíduos arbóreos podem atingir até 40 m de altura e uma característica peculiar da 

espécie é a forma altamente irregular do tronco (Figura 1), que dificulta a mensuração correta das 

variáveis biométricas (Figura 2), pois as medidas convencionais de diâmetro, área basal e volume 

do fuste assumem que qualquer seção transversal do tronco é circular, provocando nesta espécie a 

superestimação dessas medidas (Nogueira et al., 2006). 

 
Figura 1: Tronco irregular da espécie Swartzia polyphylla em florestas de igapó do Parque Nacional do Jaú (Foto: Tayane Carvalho). 

 

 

Coleta e análise de dados 
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Amostras de madeira foram coletadas em áreas queimadas próximas às parcelas do grupo 

PELD/MAUA no local Seringalzinho do PARNA Jaú. Um total de 22 discos de tronco foi retirado de 

árvores mortas em florestas de igapó queimadas em outubro de 2017 na altura do diâmetro à altura do 

peito (DAP; 130 cm acima do solo). Foram obtidos os diâmetros do tronco irregular na altura do DAP 

com fita diamétrica, a altura de inundação e as coordenadas geográficas. As amostras de madeira foram 

transportadas para o Laboratório de Dendroecologia do INPA/MAUA para obter imagens digitais com 

uma câmera (lente de 80 mm) a uma determinada distância padrão (Figura 2A). Para isso, os discos foram 

afixados em uma parede plana e de cor cinza, juntamente com uma régua que funciona como a escala 

métrica da fotografia. E em seguida foi o utilizado o software GIMP 2.10.8 para tirar o fundo da foto 

deixando branco e tirar todas as cascas que apareciam na foto (Figura 2B). Após estas correções a área 

transversal real de cada disco foi calculado utilizando o software ImageJ (versão 2017) (Figura 2C) e foi 

derivado o diâmetro (D em cm) que corresponde à área transversal determinada. O diâmetro obtido em 

campo foi relacionado com a área transversal determinada por um modelo de regressão linear gerando 

um modelo alométrico específico para a Swartzia polyphylla. O diâmetro obtido em campo também foi 

relacionado com o diâmetro derivado da área transversal determinada para calcular o erro (em 

porcentagem) na medida do diâmetro em campo, dividindo a diferença entre o diâmetro estimado e o 

diâmetro determinado pelo valor do diâmetro determinado multiplicado por cem (Chave et al., 2014). 

 

Figura 2. (A) Amostra da Swartzia polyphylla (Fabaceae) fotografada com a câmera digital em uma determinada distancia 

padrão com uma parede plana na cor cinza juntamente com uma régua, (B) amostra no software GIMP 2.10.8 já modificada 

e corrigida com o fundo branco e sem as cascas aparentes, (C) amostra no software Image J pronta para calcular a área 

transversal real.  
 

Os modelos gerados foram aplicados para corrigir as estimativas de área basal e biomassa lenhosa 

acima do solo da Swartzia polyphylla nas parcelas permanentes do projeto PELD/MAUA no PARNA 

Jaú. Nestas parcelas que possuem uma área de 1 ha foram inventariadas todas as espécies arbóreas com 

DAP >10 cm para analisar a composição florística, diversidade, estrutura e biomassa lenhosa acima do 

solo (Aguiar, 2015; Brandão, 2018). Para este estudo foram selecionadas as parcelas 4 e 5 (P4; P5) que 

possuem uma dominância desta espécie com uma densidade de 76-112 árvores por ha (>10 cm DAP). 

Num primeiro passo foi corrigida a área basal de cada indivíduo baseado no diâmetro medido em campo 

ao redor do tronco irregular em março de 2019. Num segundo passo foi estimado a biomassa lenhosa 

acima do solo das árvores aplicando o modelo alométrico pantropical de Chave et al. (2014) que se 

mostrou robusto nas estimativas de biomassa em florestas tropicais independente dos fatores climáticos 

e edáficos, considerando a densidade da madeira da Swartzia polyphylla no PARNA Jaú de 0,62 ± 0,04 

g cm-3 (Parolin & Worbes, 2000).  

Para construir o modelo de crescimento em diâmetro e biomassa lenhosa para esta espécie a 

superfície transversal de cada disco do tronco foi plainada e lixada até uma granulação de 600 para análise 

macroscópica dos anéis de crescimento formados por uma alternância de faixas de fibra e parênquima. 

A idade de cada amostra de madeira foi estimada pela contagem dos anéis de crescimento ao longo de 

três raios do tronco irregular. O máximo de número de anéis de crescimento foi utilizado para estimar a 

idade de cada indivíduo que foi relacionado com o seu diâmetro corrigido e biomassa estimada pela 

equação alométrica de Chave et al. (2014) aplicando modelos não-lineares de forma sigmoidal 

(Schöngart, 2008).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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O diâmetro medido ao redor do tronco irregular em campo mostrou uma correlação significativa 

com a área basal determinada dos 22 discos de Swartzia polyphylla e 80% da variação da área basal foi 

explicada pelo diâmetro. Relacionando o diâmetro obtido em campo com o diâmetro derivado da área 

basal determinada indica um erro de 103-291% na obtenção do diâmetro medido em campo (Figura 3). 

 
Figura 3. Correlações do diâmetro obtido em campo com a área basal real determinada do tronco (esquerda) e o diâmetro 

derivado da área basal (direita) da Swartzia polyphylla (Fabaceae) no Parque Nacional do Jaú (a linha pontilhada indica a 

relação 1:1) 

 

Aplicando os modelos alométricos construídos (Figura 3) no banco de dados dos inventários 

florestais das parcelas P4 e P5 do PELD/MAUA no Parque Nacional do Jau em que domina a espécie 

Swartzia polyphylla foram comparados os valores calculados da área basal e biomassa lenhosa acima do 

solo baseado no diâmetro medido em campo e no diâmetro derivado da área basal (Tabela 1). Para as 76 

indivíduos da parcela P4 a área basal reduziu de 20,26 m² ha-1 para 2,16 m² ha-1 e a biomassa de 242,6 

Mg ha-1 para 24,5 Mg ha-1, indicando erros de 838% e 890% baseado no diâmetro obtido em campo. Para 

as 112 árvores desta espécie na parcela P5 a área basal diminui de 12,79 m² ha-1 para 1,68 m² ha-1 (erro 

de 661%) e a biomassa de 144,5 Mg ha-1 para 18,1 Mg ha-1 (erro de 698%). Estas correções têm fortes 

implicações nas estimativas de biomassa na comunidade arbórea (Brandão, 2017) e, além disso, nos 

cálculos de parâmetros fitosociológicos como os índices da diversidade e da importância ecológica que 

considera a abundância, dominância e frequência relativa da espécie (Aguiar, 2015) e para os estudos e 

monitoramento no âmbito do projeto PELD/MAUA. Os erros encontrados neste estudo foram mais altos 

em comparação com Nogueira et al. (2006) que determinaram para um indivíduo de Swartzia polyphylla 

(medição convencional do DAP: 86,4 cm) obtido na região de Manaus a área basal do corte transversal 

irregular indicando um erro de 418% em comparação com o diâmetro obtido em campo. 

 
Tabela 1. Correções das estimativas em diâmetro, área basal e biomassa lenhosa acima do solo por meio do modelo alométrico 

nas parcelas de florestas de igapó dominadas por Swartzia polyphylla (Fabaceae) no Parque Nacional do Jaú.
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A idade estimada por contagem de anéis de crescimento mostrou correlações significativas com 

o diâmetro corrigido e a biomassa lenhosa (Figura 4), explicando 65% e 71% da variação dos parâmetros 

independentes, respectivamente. A partir do modelo de acúmulo em biomassa lenhosa ao longo da vida 

da espécie foi possível de estimar os incrementos correntes e médios anuais para esta espécie. 

 
Figura 4. Modelo de crescimento em (A) diâmetro e (B) biomassa lenhosa acima do solo da Swartzia polyphylla (Fabaceae) 

no Parque Nacional do Jaú baseado em 22 indivíduos analisados.  

 

CONCLUSÃO 

Muitas espécies arbóreas nas florestas tropicais apresentam troncos irregulares que resultam em 

erros na obtenção de dados biométricos e se propagam nas estimativas de estoque e produção de biomassa 

e parâmetros fitosociológicos. Além da Swartzia polyphylla, outras espécies abundantes apresentam 

troncos com formas irregulares, como a Aspidosperma excelsum (Apocynaceae), Minquartia guianensis 

(Olacaceae), Mora excelsa (Fabaceae), que são espécies hiperdominantes na Bacia Amazônica 

considerando sua alta abundância (Ter Steege et al., 2013) e grandes estoques de biomassa (Fauset et al., 

2015).  
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INTRODUÇÃO  

 

Cerca de 90% das espécies arbóreas de florestas tropicais são dispersas por animais (Peres e Roosmalen 

2002). Sendo que 80% da biomassa destas comunidades animais composta por vertebrados frugívoros, 

representados em sua grande maioria pelos mamíferos (Janson e Emmons 1990). O que ressalta a 

importância deste grupo para manutenção de serviços ecossistêmicos. Apesar da sua importância, a 

avaliação dos papéis ecológicos desempenhados pelos vertebrados frugívoros tropicais permanece 

incompleta, pois grande parte do que se conhece vêm de estudos com primatas, pássaros e morcegos, 

espécies estas que utilizam principalmente as copas de árvores (Fleming e Kress 2011). Felizmente, os 

avanços tecnológicos no uso das câmeras fotográficas na última década, possibilitaram estudar essas 

interações com um detalhamento nunca antes visto (Trolliet et al. 2014). Além de permitir o 

monitoramento contínuo da visitação de vertebrados em frutos, câmeras não são invasivas e são eficientes 

em registrar espécies raras e evasivas. Documentar em maior detalhe a interação entre vertebrados e 

frutos depositados no chão da floresta, nos possibilita examinar então os fatores que determinam a 

atratividade de um fruto por frugívoros (Camargo-Sanabria e Mendoza 2016). Uma família de plantas 

que se destaca por suas relações com animais frugívoros, bem como por sua abundância e diversidade 

nos trópicos, é a das palmeiras (Arecaceae). Por apresentarem assincronia de frutificação, são 

consideradas espécies-chave durante a estação seca, quando há maior escassez de frutos de outras plantas 

(Spironello 1991). Dentre as 45 espécies que ocorrem na Amazônia Central, 32 são palmeiras de sub-

bosque (Costa et al. 2009). Essa riqueza de espécies é de grande importância para manutenção da fauna 

local, principalmente de ambientes alterados, como no caso de fragmentos florestais (Andreazzi et al. 

2009). As espécies Attalea attaleoides (palha-branca) e Astrocaryum sciophilum (palmeira-murumuru) 

parecem ter um papel importante na comunidade de palmeiras da Amazônia Central, estudos demonstram 

a predominância destas palmeiras acaules em relação as outras espécies da que ocorrem na região (Cintra 

et al. 2005; Ferreira 2011). Apesar de abundantes, pouco se sabe sobre a real importância de ambas as 

espécies de palmeiras para seus consumidores e seu impacto na dinâmica da floresta. Sendo assim, com 

intuito de identificar quais espécies de vertebrados frugívoros utilizam e potencialmente dispersam os 

frutos destas palmeiras, nosso estudo teve como objetivos: (1) Gerar uma lista das espécies de vertebrados 

que utilizam os frutos das palmeiras; (2) Avaliar a similaridade na composição dos vertebrados que 

utilizam os frutos entre as espécies de palmeiras; (3) Avaliar a força de interação entre as espécies de 

vertebrados e as palmeiras; (4) Avaliar a sobreposição ou segregação temporal entre os vertebrados que 

utilizam os frutos das palmeiras. Buscando assim ampliar os conhecimentos sobre palmeiras neotropicais 

e os organismos que interagem com as mesmas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado na APA Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD) (02º 55’ e 03º 01’ S, 59º 53’ 

e 59º 59’ W) na cidade de Manaus-AM. As espécies foco são as palmeiras Attalea attaleoides (palha-
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branca) e Astrocaryum sciophilum (murumuru) que aparentam ter um papel importante na comunidade 

de palmeiras da Amazônia Central. Ambas ocorrem principalmente nos platôs e vertentes, possuem o 

mesmo hábito acaule e tem as maiores abundâncias e densidades desta comunidade (Cintra et al. 2005; 

Ferreira 2011). Foram selecionados dez indivíduos de cada espécie com frutos próximos ao estágio de 

maturação. Contabilizamos o número de frutos por infrutescência e instalamos armadilhas fotográficas 

em frente as infrutescências. As câmeras registraram vídeos 24 horas por dia e permaneceram ativas até 

a remoção completa dos frutos da infrutescência. Organizamos os vídeos em um banco de dados 

utilizando o software Timelapse 2. Com base no comportamento observado nos vídeos, classificamos 

ostipos de interações das espécies que visitaram as infrutescências das palmeiras como interação direta 

(quando foi observada a manipulação, ingestão ou remoção do fruto) ou sem interação (o animal apenas 

passava pelo local). Para avaliar a similaridade das espécies que frequentaram as palmeiras. Utilizando 

as frequências de captura (RAI) de cada vertebrado, para realizar uma análise multivariada (NMDS). 

Complementarmente, testamos se houve uma diferença significativa (p < 0,05) por meio de uma análise 

de similaridades (ANOSIM). As análises foram realizadas utilizando as funções do pacote Vegan no 

software R (Oksanen et al. 2010).Avaliamos quais espécies de vertebrados apresentaram uma maior 

interação com as espécies de palmeiras calculando a força de interação (FI),com base no produto da 

freqüência de captura (RAI) de cada espécie de mamífero em cada palmeira, a duração média de cada 

visita em minutos (MT), a proporção de dias em que cada espécie de mamífero foi registrada (DER), a 

partir do número total de dias que as palmeiras focais foram monitoradas (DPM) e a média do número 

de indivíduos registrados em cada imagem (Média). O resultado dessa equação variou em uma escala de 

0 (menor interação) a 1, que significa uma maior interação com as palmeiras (Camargo-Sanabria e 

Mendoza 2016).Para avaliamos a dinâmica temporal de interação entre vertebrados e as palmeiras foco 

do estudo. Primeiro categorizamos o padrão de atividade dos vertebradosde acordo com as fases do 

dia.Classificamos as espéciescomo diurnas, catamerais, noturnas e crepusculares.Avaliamos se houve 

uma possível diferença nos horários de visitação dos vertebrados nas espécies de palmeiras por meio do 

teste Watson U2, complementados por análises gráficas de sobreposição de kernel, ambos analisados com 

o auxílio do pacote Overlap no R-software. Consideramos significativos os resultados com p < 0,05. 

Finalmente foram produzidos gráficos com os registros dos padrões de atividades de cada espécie 

(Meredith e Ridout 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo encontramos uma riqueza de nove espécies de vertebrados (sendo duas aves e sete espécies 

de mamíferos) interagindo diretamente com as espécies de palmeiras. Os resultados corroboram com 

estudos que mostram os mamíferos como o maior grupo de dispersores dentre os vertebrados (Janson e 

Emmons 1990; Haugaasen e Peres 2005). A palmeira Attalea attaleoides teve seus frutos removidos ou 

até mesmo predados na própria planta, por nove espécies de vertebrados, sendosete espécies de 

mamíferos: Dasyprocta leporina (cutia), Myoprocta acouchy (cutiara) e Sciurus aestuans (esquilo), 

Didelphis marsupialis (mucura), Proechimys ssp. (rato-de-espinho), Mazama nemorivaga (veado-roxo) 

e Tayassu pecari (queixada), e mais duas aves: Crypturellus variegatus (inhambu-anhangá) e Momotus 

momota (udu-de-coroa-azul). Algo similar as onze (nove mamíferos e duas aves) espécies encontradas 

por Ferreira (2011) em um estudo utilizando armadilhas fotográficas na mesma região. Para a palmeira 

Astrocaryum sciophilum, obtivemos uma riqueza de cinco espécies de mamíferos interagindo 

diretamente com a palmeira. Foram estes: Dasyprocta leporina (cutia), Myoprocta acouchy (cutiara) e 

Sciurus aestuans (esquilo), Proechimys ssp. (rato-de-espinho) e Tayassu pecari (queixada), sendo quatro 

roedores e um ungulado. Charles-Dominique (2001) em um estudo na Guiana Francesa observou em 

campo estes mesmos roedores predando as sementes desta palmeira. Sist (1989) na mesma área de estudo 

observou o mesmo evento de predação destas sementes de Astrocaryum sciophilum pela espécie Tayassu 

pecari. Nossos resultados indicam que as duas palmeiras compartilham parte das espécies de vertebrados 

encontradas no estudo, mas há uma distinção na riqueza e abundância das espécies que interagem com 

ambas (Fig. 1).  
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Figura 1: NMDS com a ordenação dos dados com base nas frequências de captura de espécies de vertebrados em cada 

indivíduo (1 a 10) das palmeiras e ANOSIM demonstrando a dissimilaridade entre o conjunto de espécies de vertebrados 

presentes em cada espécie de palmeira na APA Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD) - Manaus, AM. 

 

Essa diferença pode estar relacionada a restrição mecânica imposta pelos espinhos (espinescência) 

encontrados na espécie de palmeira Astrocaryum sciophilum, onde foi observado uma menor riqueza 

relativa de vertebrados interagindo com a mesma. Wilson e Kerley (2003) em um estudo que avaliou a 

taxa de herbivoria em plantas com espinescência realizaram experimentos de remoção dos espinhos dos 

galhos das plantas e notaram um aumento significativo na eficiência de forrageamento de dois ungulados 

que se alimentavam daquelas espécies. Algumas espécies foram mais frequentes na interação com as 

palmeiras. As espécies Myoprocta acouchy, Sciurus aestuans e Dasyprocta leporina foram as que 

apresentaram maior força de interação com a palmeira Attalea attaleoides, respectivamente. Apesar das 

espécies Myoprocta acouchy e Dasyprocta leporinade serem predadores de sementes, eles têm um 

comportamento peculiar de estocar sementes no chão da floresta para consumo em períodos de escassez 

de frutos, o que os tornam importantes na dispersão de sementes (Dubost e Henry 2006). As espécies do 

gênero Sciurus também atuam como dispersores efetivos de sementes. Isso porque eles não só enterram 

as sementes sem danificá-las, como também as transportam para locais distantes da planta-mãe 

(Bordignon e Monteiro-Filho 2000). Na palmeira Astrocaryum sciophilum a espécie com maior força de 

interação foi o Tayassu pecari. Sendo considerada, porém uma relação potencialmente negativa, já que 

o mesmo predou todos os frutos das palmeiras que interagiu. Corroborando com trabalhos que mostram 

essa espécie como predadora de sementes de palmeiras. Beck (2006) avaliou 76 trabalhos publicados 

entre 1917 e 2004, que revelou que queixadas consumiram frutos de 33 espécies de palmeiras. Neste 

estudo foi constatado que cerca de 78% das espécies de palmeiras tiveram suas sementes destruídas. De 

acordo com a classificação dos hábitos de atividade, as espécies Dasyprocta leporina, Myoprocta 

acouchy, Sciurus aestuans e Tayassu pecari foram consideradas como diurnas e as espécies Didelphis 

marsupialis e Proechimys ssp. noturnas, Em relação aos horários de visitação dos vertebrados nas 

espécies de palmeiras. De modo geral, na palmeira Attalea attaleoides houve sobreposição temporal ao 

longo do dia (espécies de hábitos diurnos), mas todas apresentaram padrões de atividade distintos ao 

visitarem a palmeira. Isso se deu pelos diferentes picos de atividade de cada espécie. Apenas as duas 

espécies noturnas tiveram sobreposição temporal e um padrão de atividade similar ao visitarem a 

palmeira (Fig. 2A). Na palmeira Astrocaryum sciophilum houve uma significativa sobreposição temporal 

no horário de atividade da maioria dos vertebrados, com exceção da espécie Dasyprocta leporina que se 

manteve ativa ao logo do dia sem picos de atividade, mostrando ter um padrão de atividade diferente das 

espécies Sciurus aestuans e Tayassu pecari nessa palmeira (Fig. 2B). 
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Figura 2: Padrão de visitação diária dos vertebrados nas palmeiras (A) Attalea attaleoides e (B) Astrocaryum sciophilum. As 

linhas mostram a variação na proporção (%) de registros ao longo do dia para cada espécie de vertebrado. 

 

Algumas espécies para evitar a competição por determinado recurso e ainda sim coexistir, tendem a 

segregar em um dos três eixos do nicho: espaço, tempo e/ou alimentação (Correa e Winemiller 2014). 

Nesse estudo, algumas espécies apresentaram divergência no padrão de atividades ao interagir com o 

recurso existente nas palmeiras. Loveridge e Macdonald (2003) em um estudo sobre a separação de nicho 

entre duas espécies de chacais simpátricos, verificou que diferentes mecanismos parecem estar 

envolvidos para estes coexistirem. Um deles foi a diferença entre os padrões de atividade, que ajudou a 

diminuir a competição entre esses canídeos. 

 

CONCLUSÃO  

 

Este estudo trouxe novos conhecimentos sobre o papel das interações planta-animal para duas espécies 

de palmeiras acaules muito abundantes no sub-bosque das florestas de terra firme da Amazônia central.  

Utilizando um método de amostragem robusto, conseguir identificar e quantificar os tipos de interação e 

quais vertebrados frugívoros tem maior relevância para as palmeiras Attalea attaleoides e Astrocaryum 

sciophilum. Para estudos futuros é de extrema importância observar o destino final destas sementes. E 

assim constatar o quão eficiente são essas espécies de vertebrados no recrutamento de novas plantas. 
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INTRODUÇÃO  

            

 As lianas são trepadeiras lenhosas e sublenhosa que utilizam árvores como suporte para atingir o dossel 

(Putz, 1984; Putz e Chai, 1987; Stevens, 1987). Elas exercem um importante papel na dinâmica e 

funcionamento das florestas tropicais, mas devido ao aumento da competição por luz, água e nutrientes 

com as árvores as lianas podem influenciar as chances de mortalidade das árvores que as suportam (van 

der Heijden et al., 2015). O conhecimento das características funcionais das lianas e suas taxas 

demográficas são essenciais para entender a abundância dessas plantas nas florestas tropicais. No entanto, 

pouco se conhece sobre como as características anatômicas de lianas podem influenciar nas suas taxas 

de mortalidade.   

      As lianas apresentam dimorfismo de vasos do xilema, vasos de grande calibre que são eficientes 

no transporte de água e que estão associados a vasos de pequeno calibre, com menor eficiência no 

transporte de água, porém menos suscetíveis a falha hidráulica. O dimorfismo de vasos ainda é uma 

característica pouco estudada, não se sabe quais métricas da distribuição de tamanho dos vasos podem 

ser importantes para explicar o desempenho dos indivíduos das espécies de lianas. Sabe-se apenas que 

lianas em geral apresentam diâmetros dos vasos do xilema maiores do que a maioria das espécies de 

árvores (Apgaua et al. 2017). 

           Na Reserva Ducke, localizada ao norte de Manaus foi realizado um levantamento de espécies de 

lianas (Rocha 2018) e monitoramento da dinâmica demográfica de indivíduos amostrados em 2004 e 

2014. Estes estudos forneceram as informações básicas para o desenvolvimento deste estudo. Neste 

sentido, esperamos que a mortalidade das lianas possa ser explicada pelas variações de tamanho e 

densidade de vasos. Para isso, elaboramos três hipóteses: i) Espécies de lianas que apresentam menor 

amplitude no tamanho do diâmetro dos vasos apresentam menores taxas de mortalidade; ii) Lianas que 

apresentam maior índice de agregação de vasos apresentam maiores taxas de mortalidade. Os resultados 

obtidos podem ajudar a compreender as relações hídricas das plantas com sua demografia. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de estudo e Seleção das espécies  

Este estudo foi realizado na Reserva Adolfo Ducke localizada ao norte de Manaus, possui área de 

10 mil ha e precipitação anual de 1.750 a 2.500mm. A Reserva tem variações topográficas bem marcadas 

por ambientes de platô, que se caracterizam por apresentarem solos argilosos bem drenados e pobres em 

nutrientes (Ribeiro et al., 1999). Os baixios são os ambientes localizados nas planícies aluviais ao longo 

dos igarapés, seus solos são arenosos e periodicamente encharcados, com acúmulo de sedimentos 

(Ribeiro et al., 1999), e as vertentes localizadas sobre as paisagens colinosas dissecadas, com solos 

argilosos nas áreas altas e areno-argilosos nas baixas. As espécies selecionadas são provenientes de um 

estudo florístico que está sendo realizado nas 30 parcelas permanentes da reserva e faz parte da tese de 

doutorado de Elisangela Rocha (colaboradora neste projeto). A partir dos inventários realizados por E. 

Rocha foram selecionadas 16 espécies de lianas distribuídas ao longo de todo o gradiente hidro-edáfico. 
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Processamento anatômico 

Para as análises anatômicas foram coletadas três amostras de madeira dos ramos, com 2cm de 

comprimento, por espécie (5 indivíduos * 16 espécies = 60). Após a coleta, as amostras fixadas em 

Formaldeído Ácido Acético Glacial (FAA) e após 72 horas armazenadas em álcool 70% até o 

processamento. No laboratório as amostras foram cortadas com auxílio do micrótomo de deslize e cortes 

manuais, após os cortes as amostras foram emergidas em uma solução de 2% de hipoclorito de sódio (até 

que fiquem branqueadas), após a diafanizarão, desidratar as amostras em etanol em série, durante 1min 

cada (30%, 50%, 70%) e em seguida coradas com a solução de safranina. As imagens foram obtivas 

através do microscópio e analisadas no programa ImageJ. 

Variáveis analisadas  

 (a) diâmetro médio de vasos do xilema (μm mm-²), (b) densidade de vasos do xilema (m), (c) Índice de 

agregação (%) e (d) Amplitude do diâmetro dos vasos (μm). 

Diâmetro dos vasos: Os vasos não são círculos perfeitos na secção transversal, sendo assim utilizamos a 

área do lúmen dos vasos para calcular o diâmetro equivalente dos vasos (De) (Scholz et al., 2013) 

utilizando a seguinte fórmula:   𝐷𝑒= √4A.π 

Neste caso, o A é a área do lúmen dos vasos que foram mensurados em todos os vasos presentes na 

imagem. 

Diâmetro hidráulico: Após o cálculo do diâmetro dos vasos, utilizamos a equação de Hagen-Poiseuille 

para calcular a condutividade hidráulica potencial para cada indivíduo amostrado (Poorter et al. 2010).  

Inicialmente calculamos o diâmetro dos vasos hidraulicamente ponderado (Dh):  

 𝐷ℎ= (Σ𝑑4∕𝑁) 0.25, onde d é o diâmetro equivalente dos vasos (mm) e N o número de vasos mensurados.  

 

Taxa de mortalidade  

 A taxa de mortalidade foi estima a parti do banco de dados proveniente do trabalho do aluno Vinicius 

Mutti Bertin, com base nos inventários das parcelas no período entre 2004 e 2014 para indivíduos de 

lianas acima de 1cm de diâmetro e 1.30cm de altura. 

Para calcular a taxa de mortalidade foi utilizado a seguinte equação: 

((log[Ni] – log[Ns]).𝑇−1 

Onde Ni e Ns são números de indivíduos no primeiro senso e número de indivíduos que estão no ultimo 

senso e os que estiveram no primeiro (sem recrutamento). 

 

Análises Estatísticas 

 A relação entre a abundância, taxas de mortalidade das espécies e as variáveis anatômicas do xilema 

(amplitude do diâmetro, diâmetro máximo dos vasos, densidade de vasos grandes e pequenos e índice de 

agregação de vasos) foram testada através de modelos lineares. Todas as análises foram realizadas no 

ambiente R (R Development Core Team, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       A taxa de mortalidade das espécies de lianas teve relação com diâmetro dos vasos (N = 16 espécies, 

F = 5.043 p = 0.041, figura 2). Entretanto, o resultado foi o inverso do esperado. Segundo a lei de Hagen–

Poiseuille, a condutividade hidráulica é diretamente proporcional à quarta potência do raio de cada vaso 

(Zimmermann 1983), assim, um vaso de maior calibre pode ter seis vezes a eficiência condutiva de quatro 

vasos de menor calibre com uma mesma área de lúmen de vaso (Baas et al. 2004). Porém, quanto maior 

a eficiência hidráulica menor a segurança (Sperry et al. 2008). A suscetibilidade a seca pode ser medida 

pela quantidade de embolismo na planta, e pode ser expressa pela porcentagem de perda de 

condutividade, que está associada à vulnerabilidade à cavitação dos vasos (Sperry et al. 1988, Melcher 

et al. 2012).  

No entanto, de acordo com os nossos resultados a espécie com vasos de menor calibre 

apresentaram maiores taxas de mortalidade (Fig.2). Acreditamos que há uma vasta variação no tamanho 

do diâmetro dos vasos das lianas, e que a eficiência e segurança no transporte da água podem estar 
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relacionados com a mortalidade. É possível que espécies que possuem maior diâmetro dos vasos do 

xilema, possam ter também uma maior variação de diâmetro (amplitude) dos vasos de menores diâmetros 

associados (Fig.5), o que poderia explicar a maior sobrevivência dessa espécie. Esse provável dimorfismo 

pode estar ligado à sua sobrevivência dando-lhe eficiência e segurança no transporte de água ao mesmo 

tempo (Sande et al., 2019). A relação foi positiva entre amplitude e diâmetro médio dos vasos, vimos que 

quanto maior o diâmetro, maior também amplitude essa variação aumenta conforme a distribuição de 
vasos. 
 A relação entre a taxa de mortalidade e outras características anatômicas como a área dos vasos 

(Fg. 3), também não corroboraram nossa hipótese. Os resultados indicam que os trade off já descritos 

para árvores parecem não funcionar da mesma forma em lianas. Ainda precisamos de estudos mais 

aprofundados sobre a relação entre diâmetro dos vasos e vulnerabilidade à seca em lianas, já que essas 

parecem não apresentar o trade off (van der Sande et al), além de uma relação positiva entre eficiência 

de condução de agua e sobrevivência, como sugerido por nossos resultados.  

 

                                 
                                                           
    Figura 1.  Fluxograma das variáveis analisada em relação à mortalidade. 

Foi analisado que para amplitude, índice de agregação e densidade de vasos não houve relação com a 

mortalidade, já o diâmetro médio teve resultado negativo, contrário, ao que esperávamos. Para diâmetro 

médio e Amplitude, houve relação positiva ao que esperávamos, na medida que a distribuição do tamanho 

do diâmetro dos vasos aumenta, aumenta também amplitude. 

  
 

Tabela 1. Lista das 16 espécies da família Bignoniaceae de acordo com sua densidade relativa nas parcelas. Densidade 

das espécies, taxa de mortalidade (%), diâmetro médio (um), área (mm²), número de vasos (mm²), 

Espécie  Densdidade_spp 
Taxa_mortalidade 

 

Diâmetro 

médio  
Area.avg 

Número de 

vasos 
Densidade_vasos  

Adecalymma 

tanaeciicarpum 
2.93 0 24.324216 503.58765 17 35.26971  

Adenocalymma 

adenophorum 
8.3 3.787 17.664549 289.58526 38 78.83817  

Adenocalymma 

bracteosum 
1.47 3.076 10.239198 103.05235 17 35.26971  

Adenocalymma 

flaviflorum 
9.03 3.243 11.531842 112.68294 17 35.26971  

Adenocalymma 

longilineum 
12.07 4.112 19.025329 467.34699 153 317.42739  

Adenocalymma 

moringifolium 
2.53 5.714 17.235838 270.85324 37 76.76349  

Adenocalymma validum 45.83 2.644 17.747352 332.57069 65 134.85477  

Anemopaegma 

robustum 
38.53 4.819 18.896543 554.51625 125 259.3361  

Bignonia aecquinoctialis 3.5 6.666 8.896398 82.22245 49 101.65975  

Callichlamys latifolia 3.63 5.744 12.468038 137.73867 15 31.12033  

Cuspidaria subincana 1.4 10 7.497143 51.2413 23 47.71784  
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Fridericia chica 0.7 5.555 18.086448 395.44207 29 60.16598  

Fridericia nigrescens 1.63 2.777 12.640461 169.99769 13 26.97095  

Fridericia prancei 1.37 3.684 10.462739 110.38148 27 56.0166  

Pachyptera aromatica 17.9 3.478 31.009498 1016.4 14 29.04564  

Tynantus panurensis 0.53 2.222 35.838713 1721.6942 50 103.73444 

 

 

                                       
    Figura 2. Relação entre taxa de mortalidade (%) e o diâmetro médio dos vasos (μm). 

 
 

                                                       
 Figura 3. Relação entre taxa de mortalidade (%) e área dos vasos (μm).
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Figura 4. Relação entre taxa de mortalidade (%) e amplitude do tamanho dos vasos (μm). 

  

                             
Figura 5. Relação entre Amplitude e Diâmetro médio dos vasos (μm). 

 

 

CONCLUSÃO 
Em nosso estudo foi possível detectar que as taxas de mortalidade de espécies de lianas têm uma 

relação com o diâmetro dos vasos do xilema. Considerando que as espécies com menores taxas de 

mortalidade foram aquelas com vasos de menor calibre, ao contrário do esperado pela relação inversa 

entre calibre dos vasos e vulnerabilidade à seca. Estudos futuros devem investigar a distribuição de 

tamanhos dos vasos do xilema e a associação de vasos de calibre maiores, mais eficientes 

hidraulicamente, com vasos menores, que conferem maior segurança frente a condições de mudanças 

ambientais. 
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INTRODUÇÃO  

A competição intraespecífica pode ser resolvida de forma direta, por meio de interações 

agonísticas entre os indivíduos, onde há transmissão de informações partindo de ambos. Dentro das 

interações agonísticas, foram criados modelos de avaliação que versam sobre o uso das informações 

utilizadas para a tomada de decisão sobre iniciar ou continuar o confronto. Tais modelos se inserem em 

duas categorias principais: Autoavaliação (Self-Assessement) e Avaliação Mútua (Mutual Assessment) 

(Arnott 2017). No modelo de Autoavaliação, cada indivíduo toma decisões baseadas na avaliação de seu 

próprio RHP (resource holding potential ou resource holding power), enquanto no modelo de Avaliação 

Mútua, ambos os combatentes avaliam tanto seu próprio RHP quanto o de seu rival (Elwood, T. & Arnott, 

G. 2009). Tais modelos consideram que durante os confrontos, as exibições (displays – na literatura 

inglesa) de características transmitem informações sobre as habilidades de luta e habilidades de reter 

recursos (Parker 1974). No entanto, determinar qual modelo de avaliação predomina na natureza é objeto 

de uma discussão longa na literatura (Lobregat et al. 2019).  

A comunicação ocorre através de um sistema que combina expressão, transmissão e recepção de 

sinais (Carleton et al. 2004; van der Sluijs et al. 2010), e pode ocorrer através de sinais visuais, químicos, 

sonoros ou eletromagnéticos (Volpato et al. 2006). Para que a comunicação ocorra de forma eficiente, os 

sinais emitidos por um indivíduo precisam ser captados por outros, entretanto, o meio pelo qual a 

comunicação ocorre pode influenciar na transmissão dessa informação modificando sua efetividade, e, 

com isso, afetar a resposta do receptor (Endler 1992). Dentre os tipos de transmissão de informação, 

sinais visuais podem ser alterados de acordo com mudanças nas propriedades do ambiente, e.g., 

alterações nas propriedades da água como a turbidez, que pode comprometer a transmissão desses sinais, 

uma vez que a comunicação visual pode depender da intensidade e da composição espectral da luz 

incidente sobre os indivíduos, além da iluminação ambiente e da transmissão através do meio (van der 

Sluijs et al. 2010). 

A comunicação visual medeia funções importantes para a vida dos indivíduos, como 

comportamento de corte e manutenção de hierarquias sociais (que geralmente ocorrem entre machos). 

Para a estabilização de uma hierarquia social, machos geralmente iniciam interações agonísticas, nas 

quais as capacidades competitivas são exibidas por meio de displays, sem a necessidade de agressão 

física (Berglund et al. 1996). Na competição direta, indivíduos lutam por recursos limitados, como 

alimento, parceiros reprodutivos, abrigos e sítios de nidificação (Ridley 1995; Briffa & Elwood 2004). 

Durante estas interações, indivíduos que apresentam menor capacidade competitiva geralmente passam 

a ser excluídos de certos locais, estabelecendo-se territórios, dando a indivíduos de maior capacidade 

acesso privilegiado a recursos (Merigh et al. 2004). 

  Crenuchus spilurus é uma espécie amazônica de peixe de pequeno porte, que vive em grupo e 

apresenta estrutura de hierarquia de dominância, assim como cuidado parental e comportamento de corte 

elaborados (Pires et al. 2016). Essa espécie apresenta dimorfismo sexual, onde os machos apresentam as 
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nadadeiras dorsal e anal hipertrofiadas e conspicuamente ornamentadas (Figura 1). Durante a corte e nas 

interações agonísticas, os machos realizam displays expandindo e retraindo estas nadadeiras, a fim de 

transmitir informações sobre suas aptidões (fitness). Como a comunicação (transmissão e recepção da 

informação) é dependente do meio no qual acontece, é esperado que a resposta do indivíduo receptor seja 

alterada em função de alterações no meio em que ocorre. A espécie nominal C. spilurus distribui-se por 

uma ampla área geográfica ao longo da Bacia Amazônica, ocorrendo em igarapés de águas pretas e de 

águas claras (Pires et al. 2016). Estes igarapés apresentam diferentes condições de iluminação local, onde 

igarapés de águas pretas são, em geral, avermelhados, enquanto igarapés de águas claras são mais 

transparentes, o que pode influenciar a efetividade da transmissão de sinais visuais durante interações 

agonísticas.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar se as interações agonísticas entre machos de C. spilurus 

da linhagem Rio Negro (Pires et al. 2018), que ocorre em igarapés de águas pretas, podem ser mediadas 

pela condição de iluminação local. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Indivíduo macho de Crenuchus spilurus com as nadadeiras dorsal e anal expandidas. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

Coleta e manutenção dos indivíduos 
Os indivíduos foram coletados em igarapé no Campus da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), e foram levados ao Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolutiva (LECE). Em 

laboratório, os indivíduos foram separados por sexo e acomodados em aquários-estoques (70x40x40cm) 

que continham plantas artificiais e abrigos (seções de tubos de PVC de ½ polegada de diâmetro e 10 cm 

de comprimento). Também foi estabelecido um regime de iluminação diária, sendo os peixes expostos a 

períodos de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, além dos limites de temperatura similares aos do 

ambiente de igarapé, que foi mantida a 24° C por meio de dois condicionadores de ar que funcionam 

continuamente. Para que a qualidade da água fosse mantida, além da troca parcial semanal (25%) da 

água, cada aquário-estoque possui um aerador e filtro individual. 

Padrões de Ética 
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais em 

Pesquisas (CEUA) do INPA. 

 

Tratamento experimental 
Foram utilizados 72 machos de Crenuchus spilurus da linhagem “Rio Negro”, gerando 36 réplicas 

de encontros diádicos. Machos de C. spilurus foram transferidos do aquário-estoque com uso de uma 

rede de aquário, para uma bancada de vidro previamente lavada e esterilizada, onde foram medidos 

(comprimento padrão, CP, em mm) com um paquímetro digital. Após a mensuração, os indivíduos foram 

anestesiados com solução de Eugenol (3 gotas/L) e fotografados com uma câmera digital (Nikon D3300) 

para identificação individual por meio de variações nos ornamentos das nadadeiras dorsal e anal. 

Posteriormente, os indivíduos foram inseridos em aquários individuais (30 x 30 x 40 cm), onde 

passaram por um período de aclimatação de sete a dez dias. Após esse período, dois machos de tamanhos 

semelhantes (diferença máxima de 1mm) foram transferidos simultaneamente a um aquário experimental 

(30 x 30 x 40 cm) previamente inabitado, onde foi filmada a interação agonística até que houvesse a 
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definição do indivíduo perdedor/vencedor. Com base no etograma de Pires (2012), o comportamento que 

definiu o final do combate e o status de perdedor/vencedor foi o colabamento da nadadeira anal do 

indivíduo e sua natação para direção oposta à do macho vencedor. As interações agonísticas foram 

realizadas em dois tratamentos. No primeiro, o aquário experimental foi iluminado por fonte de luz 

vermelha, usando uma lâmpada fluorescente vermelha com potência de 14 W (Tratamento Luz 

Vermelha) (Figura 2. A e B). No segundo, o aquário experimental foi iluminado por fonte de luz azul, 

usando uma lâmpada full spectrum acima de duas camadas de filtro de gelatina azul (Tratamento Luz 

Azul) (Figura 2. C e D). Os valores da intensidade de iluminação são apresentados na Tabela 1. Para que 

não houvesse interferência da luz ambiente durante as filmagens, as lâmpadas do laboratório foram 

desligadas e apenas a iluminação sobre o aquário experimental foi mantida. A interação entre as duplas 

foi filmada até que houvesse definição do vencedor/perdedor (o que ocorre tipicamente dentro de 30 

minutos). Para que não houvesse interferências de sinais químicos de interações anteriores, a água do 

aquário experimental foi trocada após o término de cada réplica, além disso, cada dupla foi testada apenas 

uma vez.  

 
Figura 2. Relação entre comprimento de onda e reflectância. A e B correspondem à iluminação vermelha, e, C e D 

correspondem à iluminação azul. 

 
Tabela 1. Medidas da intensidade luminosa das fontes de iluminação utilizadas nos tratamentos Luz Azul e Luz Vermelha. 

As medidas foram obtidas em dois pontos do aquário experimental, na linha d’água e no fundo. 
 

 

 

 

 

Análises estatísticas 

 Nós consideramos a intensidade do combate, número de interações físicas dividido pelo tempo 

de combate (tempo entre a primeira e a última interação agonística entre os machos), em segundos, 

como nossa variável resposta. Foi realizado um teste t de Student com variâncias desiguais (teste t de 

Welch) considerando a intensidade do combate como variável resposta e as condições de iluminação 

(luz vermelha e azul) como nossa variável preditora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nossos resultados demonstram que a condição de iluminação afeta a intensidade dos combates 

entre machos de Crenuchus spilurus. O teste t com variâncias desiguais demonstrou que houve diferença 

Luz/Estrato Azul Vermelha 

Superfície 125 lux 6 lux 
Fundo 98 lux 0 lux 
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estatística significativa entre a intensidade do combate nos dois tratamentos (Luz Vermelha e Luz Azul), 

(t= 2,42; GL= 30; P= 0,020; Figura 3). As interações agonísticas ocorridas sob luz vermelha apresentaram 

intensidade de combate significativamente maior do que aquelas realizadas sob luz azul, apresentando 

número superior de interações físicas por unidade de tempo. Tal efeito pode ser resultado da diferença 

de transmissão de informação de comprimento de onda, que pode ter alterado o padrão de avaliação 

durante o combate, gerando uma dificuldade de interpretar o sinal visual. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

 

 

 

Figura 3.  Intensidade de combate entre machos de Crenuchus spilurus nos tratamentos “luz azul” e “luz vermelha”. 

 

Em modelos de autoavaliação, os indivíduos desistem do combate baseados nas informações de 

seu próprio RHP, então quando sentem que seus recursos estão chegando ao limite, desistem do 

confronto. Isso se expressa na forma de uma relação linear positiva entre tempo de combate e habilidade 

de luta do combatente com menor habilidade de luta (Briffa & Elwood 2009). Já em avaliação mútua, os 

indivíduos trocam informações sobre seus RHPs; neste caso, quando ambos os indivíduos possuem RHP 

pareados, fica difícil para o indivíduo mais fraco perceber sua desvantagem, porque as diferenças são 

mínimas, então, as interações agonísticas avançam até que um deles desista. Nós presumimos que quanto 

mais intenso o combate, mais troca de informações deve ter acontecido. 

 Em Crenuchus spilurus, esse resultado pode ter relação com o ambiente do qual a linhagem 

testada é originária (igarapés de águas pretas), uma vez que em tais igarapés há viés de ondas de 

comprimento na cor vermelha (Pires et al. 2016). Estudos demonstraram que as cores influenciam no 

comportamento e na fisiologia animal, modificando a alimentação, crescimento, reprodução, níveis de 

agressão e estresse (Luchiari et al. 2006; Owen et al. 2009;), sendo a cor vermelha associada à 

intimidação e evocação de ataques em vários táxons, incluindo primatas não humanos (Setchell 2015) e 

aves (Pryke 2009). Além disso, um estudo com tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) também 

demonstrou que existe influência do comprimento de onda da luz ambiente sobre o estresse social, em 

particular nas interações agonísticas entre coespecíficos (Merighe et al. 2004). Ainda, as cores preta, 

branca, amarela e vermelha causam diferentes níveis de estresse ou mudanças significativas no 

comportamento da tilápia do Nilo (Fanta 1995). 

 

CONCLUSÃO  

 

O tipo de luz ambiente afeta a intensidade de combate entre machos de Crenuchus spilurus, 

alterando seu padrão de avaliação, de forma que os indivíduos apresentaram dificuldade em interpretar 

os sinais durante o combate. Nosso estudo dá suporte para a existência de avaliação mútua entre machos 

de Crenuchus spilurus. 
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INTRODUÇÃO  

 A floresta Amazônica representa um grande reservatório da fauna e flora mundial. Na sua 

biodiversidade podem ser encontrados inúmeras espécies de inseto e plantas que atuam em áreas 

especificas para manutenção da florestas. Os insetos têm grande relevância para o meio ambiente, pois 

apresentam a capacidade de quebrar a matéria orgânica que consumem. Essa segmentação é importante 

para a transferência de energia na cadeia alimentar, pois, é através da herbivoria que os insetos adquirem 

a energia e nutrientes necessários para a sua sobrevivência (Pontes 2002). Nesse processo, minerais, 

nutrientes e gases são expelidos do corpo dos insetos, sem filtragem do sistema excretor, pelos túbulos 

de Malpighi (Oliveira 1994), ficando muitos deles disponibilizados no solo para as plantas. E assim 

recomeçam o ciclo de nutrientes naquele ambiente. Portanto, nossos objetivos foram avaliar se a 

sazonalidade afeta a presença ou ausência de fezes de insetos encontrados na serapilheira, bem como 

analisar os nutrientes encontrados nelas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 As coletas do material foram realizadas entre maio de 2015 à dezembro de 2018 na Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical (Núcleo ZF-2), localizada 60 km a noroeste de Manaus. Essa 

estação de pesquisa é administrada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e possui 

uma área total de 22,735 ha (Andreae et al. 2002; Araújo et al. 2002).  

O estudo foi desenvolvido em duas parcelas do Programa AmazonFACE com diâmetro de 30 m 

(Free-Air CO2 Enrichment), localizadas em uma floresta de terra-firme onde foram instaladas torres 

micrometeorológicas para coletas dos dados ecofisiológicos acima e abaixo do solo. Para este 

experimento, utilizar-se-ão duas das oito parcelas instaladas, onde estão localizadas as torres. Para a 

quantificação de produção de serapilheira, foram usados 24 coletores (12 por parcela) com dimensões de 

50 cm x 50 cm e malha de polietileno de 1 mm e foram instaladas a 1 m acima do solo. Após as coletas 

o material é triado, onde os materiais são separados em folhas, material lenhoso, material reprodutivo, 

fezes e resíduos (terra, material não identificado, insetos ou anfíbios). As fezes então, foram secas por no 

mínimo três dias em estufa a 60°C, depois pesadas em uma balança de precisão e trituradas no moinho 

de bolas para que sejam feitas as análises nutricionais. A concentração de fosforo (P) total foi determinada 

por colorimetria seguindo Anderson e Ingram (1993) e quantificada por espectrofotometria (UV-120-01, 

Shimadzu, Kyoto, Japan). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nossos resultados mostraram que, depois que foram separadas e anotadas, pode-se notar que nos 

meses de Janeiro, Maio, Agosto e Setembro (Tabela 1) apresentam uma quantidade maior de fezes 

contidas do que em comparação com os meses do ano. Essa maior quantidade nos meses de Agosto e 

Setembro (Tabela 1) é justificada por dois fatores, primeiro que o organismo dos insetos é conectado com 

as plantas, isso significa, quando as plantas têm o desabrochar dos seus órgãos reprodutivos, acontece 

uma maior atração dos insetos, acontecendo com que elas se tornem mais palatáveis, por sua vez, os 

insetos sejam os disseminadores dos reprodutivos daquelas plantas (Wendel Pontes 2002). O segundo 
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fator é que em períodos secos, o metabolismo dos insetos se intensifica com o aumento do calor, eles 

voam e caminham mais, com a redução das chuvas permite que eles possam se deslocar mais livremente 

e é o momento em que muitas espécies de insetos estão em fase de reprodução ou se preparando para que 

haja uma boa quantidade de nutrientes para quando forem realizar as suas ecdises ou incubações (Wendel 

Pontes 2017). No entanto, a presença nos meses de Janeiro e Maio não apresentam uma explicação para 

a alta taxa de presença de fezes. 

Tabela 1. Presença das fezes nos coletores dos anos de estudo.   
Amostras 

totais 

2015 2016 2017 2018 

Janeiro 24 - 21 22 23 

Fevereiro 24 - 19 14 6 

Março 24 - 19 15 14 

Abril 24 - 12 8 17 

Maio 24 20 20 23 21 

Junho 24 23 23 14 14 

Julho 24 18 18 18 24 

Agosto 24 20 23 24 24 

Setembro 24 22 22 12 22 

Outubro 24 12 19 23 23 

Novembro 24 14 23 23 18 

Dezembro 24 15 22 19 19 

Amostras totais refere-se ao número de coletores (n=24). Colunas com os anos representam as amostras que apresentam fezes 

nos coletores. Coletas se iniciaram em maio de 2015. 

Nossos resultados indicam que a hipótese de que a sazonalidade climática influencia na 

distribuição dos nutrientes nas fezes em cada período do ano não é válida. Essa distribuição se deve pela 

captação que o inseto realiza ao consumir as folhas, flores e/ou material reprodutivo das plantas 

(Fernandes 2004). Nos meses em que as plantas foram mais nutritivas, os insetos apresentaram mais 

macro e micronutrientes dispostos em suas fezes.  

 Os macronutrientes dentro das plantas, o Potássio (K) (gráfico 1c) acaba sendo o elemento de 

mais fácil lixiviação da folha, em comparação com o Cálcio (Ca) (gráfico 1a) e o Manganês (Mg) (gráfico 

1b), pelo fato de não fazer ligação com compostos orgânicos e acaba sendo retirado mais fácil das plantas. 

Mas em contrapartida o Ca acaba se tornando mais acumulativo e isso reflete nos resultados encontrados, 

onde o Ca, teve taxas mais expressivas.   

Gráfico 1 (a,b,c). Comparação anual dos macronutrientes Ca, Mg e K encontrados nas fezes coletadas. 
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Os micronutrientes dentro das plantas, pode-se observar, que o Ferro (Fe) (gráfico 2b) possui uma maior 

expressividade, pois por sua vez, ele se torna um elemento com baixa mobilidade dentro das plantas, 

sendo assim, bastante adquirido pelos insetos ao realizar a herbívora. (Dechen et al 2006). O segundo 

mais significativo foi o Manganês (Mn) (gráfico 2c), pois ele tem tendência a folhas mais antigas e a sua 

quantidade está interligada com a contaminação da serapilheira já que ele provém de óxidos, carbonatos, 

silicatos e sulfetos que são ligados ao solo. 

 

Gráfico 2(a, b e c). Comparação anual dos micronutrientes Zn, Fe e Mn encontrados nas fezes 

coletadas. 
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CONCLUSÃO  

 

 As análises realizadas sobre as fezes dos insetos deixaram claro que, com as mudanças 

estacionarias da nossa região Amazônica interferem no sistema fisiológico dos insetos que a habitam, 

pois foi observado a diferença na quantidade que foram encontradas nas coletas.  

 Com isso, pode-se concluir que essa quantificação das fezes e dos nutrientes mostra como esses 

insetos vão adaptar os seus sistemas para captura/ excreção dos nutrientes necessários para sobrevivência, 

podendo assim mostrar como a ciclagem de nutrientes é realizada nessas épocas em relação aos insetos, 

podemos perceber por também a diferença na interferência da herbivoria nesse processo, já que a base de 

alimentação desses artrópodes são as folhas e flores das plantas.  

 Assim estudos futuros podem focar nessas interações mais aprofundado, pois seriam ótimos 

assuntos para se descobrir mais como esse ecossistema funciona e como os dois níveis mais baixos da 

cadeia alimentar (plantas e herbívoros) se inter-relacionam dentro de todo esse ciclo de nutrientes que 

ocorre.  
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INTRODUÇÃO  

As áreas úmidas amazônicas são classificadas em áreas com níveis de alagamento permanente e 

áreas com níveis de alagamento periódico (Junk et al.  2011). Dentre as áreas que são periodicamente 

alagadas, diversas fitofisionomias de campinarana podem passar de poucos dias até meses com 

alagamento superficial do lençol freático durante a estação úmida (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009). Estes 

ecossistemas possuem solos arenosos e uma acentuada pobreza nutricional (Anderson 1981). Durante a 

estação seca estes ambientes podem sofrer com a seca fisiológica, pois os solos arenosos retém pouca 

umidade onde a água percorre facilmente, sendo assim, as campinaranas podem experimentar em um 

mesmo ano condições de anoxia nas raízes devido a saturação hídrica e seca fisiológica por falta de água, 

condições extremas às quais as espécies que as colonizam são adaptadas ou tolerantes (Adeney et al. 

2016).  

Embora Aldina heterophylla seja uma espécie de ampla distribuição e grande importância em 

campinaranas da Amazônia Central (Targhetta et al. 2015), até o momento, os processos de 

desenvolvimento, de diferenciação dos estágios germinativos e do estabelecimento dessa espécie 

inexistem na literatura. Assim o presente estudo é o primeiro a descrever as características da germinação 

da espécie, o que contribui diretamente para o estudo da sua biologia, na identificação botânica e 

principalmente, no reconhecimento da mesma em bancos de sementes do solo em áreas de sua ocorrência. 
Diante disso, este estudo visou compreender as estratégias germinativas e de sobrevivência de plântulas 

de espécies chave de ecossistemas de campinaranas amazônicas, bem como suas respostas 

ecofisiológicas e morfoanatômicas quando submetidas experimentalmente à saturação do solo e a seca, 

com o intuito de subsidiar programas de proteção, recolonização e manejo sustentável para esses 

ambientes.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram coletados 60 frutos maduros da espécie Aldina heterophylla Spruce ex Benth (Fabaceae) 

em aproximadamente 15 matrizes diferentes nas áreas de campinarana florestada localizadas na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, Amazonas. No Laboratório de Ecofisiologia do 

grupo MAUA (Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas /INPA), as sementes foram 

retiradas dos frutos, posteriormente lavadas em água corrente para retirada da polpa. Foram selecionadas 

sementes que não apresentavam danos causados por insetos, fungos e outros patógenos e realizada a 

biometria inicial. O estudo foi conduzido experimentalmente em casa de vegetação do grupo MAUA 

(Figura 1A), onde as sementes de A. heterophylla foram acompanhadas durante o período de 90 dias para 

a germinação (Figura1B,C) e posteriormente, suas plântulas foram submetidas no período de 50 e 100 



 
v 

174 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

dias aos seguintes tratamentos: (1) Controle (rega diária); (2) alagamento parcial (coluna de água 2 cm 

acima do substrato); e (3) estresse hídrico (falta de água, rega a cada 15 dias) (Figura1D). Foram avaliados 

os parâmetros altura do caule, número de folhas, índices de clorofila total, surgimento de lenticelas, 

clorose e necrose foliar. 

 
Figura 1. A- casa de vegetação; B- germinação das sementes; C- plântulas após 40 dias; D- estrutura coberta para 

as unidades experimentais dos tratamentos de seca, inundação e controle. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A germinação de A. heterophylla ocorre em 22 a 35 dias. O tipo de germinação observada em A. 

heterophylla é criptocotiledonar, hipógea e de reserva (CHR). O sistema radicular é desenvolvido e em 

forma de tubérculo (Figura 2).  

 
Figura 2. Sequência do processo germinativo de A. heterophylla. A-semente; B- rompimento do tegumento e surgimento da 

raiz primária; C-alongamento da raiz primária; D- espessamento da raiz em forma de tubérculo; E- raiz principal com 

ramificações laterais e eófilo expandido. Legenda: se-semente; rp- raiz primária; rs- raiz secundária; hp- hipocótilo; ep- 

epicótilo; eo- eófilo; ge- gema apical. Elaborado por: Marcos Melo 

 

A germinação hipógea observada no presente estudo também foi observado por Parolin et al.  

2002 para a espécie Aldina latifólia (Fabaceae). Ao analisar as características de germinação e 

estabelecimento de 31 espécies arbóreas de áreas inundadas na Amazônia Central. Dentre as espécies 

estudadas pelos autores, Aldina latifólia apresentou germinação por volta de 18 dias após a semeadura 

enquanto no presente estudo apresentou em média 22 a 35 dias. 
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Os testes histoquímicos da raiz principal e dos cotilédones evidenciaram reservas amiláceas e 

presença de proteínas (Figura 3 e 4). 

 
Figura 3. Caracterização histoquímica da raiz de Aldina heterophylla. Cortes transversais: A- reação positiva para amido na 

raiz. B- Reação positiva para amido na medula parenquimática da raiz (*grão de amido). Legenda: ep (epiderme); ct (córtex 

parenquimático); fl (floema); xl (xilema); me (medula parenquimática). Barra = 150 μm. 

 

 
Figura 4. Caracterização histoquímica do cotilédone (A) e raiz (B) de Aldina heterophylla. Cortes transversais: coloração 

vermelha indica reação positiva para proteína para ambos.  

 

A maioria das plantas armazena amido como carboidrato de reserva (Vijn e Smeekens 1999). Em 

A. heterophylla esse acúmulo de carboidratos pode se constituir não apenas em fonte de energia, mas 

também conferir tolerância aos estresses ambientais das campinas e campinaranas, como a deficiência 

hídrica sazonal durante a estação seca, saturação de água no solo durante a estação úmida, e baixos teores 

de nutrientes do solo, portanto, considerada como uma estratégia adaptativa da espécies às condições 

adversas do ambiente (Parolin  et al.  2010). 

 Houve diferença significativa nas variáveis morfológicas (nº de folhas, altura) e fisiológicas 

(clorofila total) ao longo do tempo. Os valores podem ser visualizados na tabela 1. 

 
Tabela 1 - 

Resultados da 

ANOVAmr 

sob o efeito da 

saturação e 

estresse 

hídrico nos 

diferentes 

tratamentos 

sobre as 

variáveis 

avaliadas em Aldina heterophylla ao longo de 100 dias de observações. *Tratamento: controle, seca e alagamento=Trat, 

(Tempo) T*T (interação). Diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos. 

 

 

 

Variável dependente Fator F p 

Nº de folhas Trat. 7,538 0,005 

Tempo 8,237 <0,001 

T*T 4,828 <0,001 

Altura (cm) Trat. 48,412 0,002 

Tempo 4,688 <0,001 

T*T 48,412 <0,001 

Índice de Clorofila Trat. 2,410 0,124 

Tempo 3,297 <0,001 

T*T 3,261 <0,001 
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Biomassa seca das plântulas após 50 e 100 dias dos tratamentos de seca, inundação e controle. 

Após 50 dias, houve efeito dos tratamentos sobre a biomassa seca total (Anova, F= 3,54; p=0,05) 

nos tratamentos controle-alagado (p=0,04); não diferindo entre os tratamentos seca-alagado (p= 0,22) e 

seca-controle (p=0,65) (Figura 5.) Não havendo efeito sobre a biomassa seca total após os 100 dias 

(Anova, F= 1.855; p=0.191) (Figura 6).  

 

                                                           
Figura 5. Biomassa seca total (50 dias)              .       Figura 6. Biomassa seca total (100 dias) 

 

Batista et al. (2008), analisaram o crescimento e desenvolvimento de plantas de Cecropia 

pachystachya submetidas a 30 dias de inundação e, ao final do experimento, a taxa de crescimento da 

raiz e do caule foi inferior em plantas alagadas, não havendo diferenças nesta taxa para as folhas e para 

a planta inteira. Nesse estudo, somente o crescimento do caule foi afetado no tratamento de inundação ao 

final de 100 dias, demonstrando que A. heterophylla é bem mais resistente à inundação do que C. 

pachystachya que teve seu crescimento afetado após de 30 dias de inundação. A maioria dos indivíduos 

do tratamento de saturação hídrica apresentaram clorose e necrose foliar (Figura 7-A, B), o que, 

posteriormente, levou à morte de alguns indivíduos, além do surgimento de lenticelas hipertrofiadas 

(Figura 7-C,D).  

 

     
Figura 7 . A- folhas murchas de A. heterophylla e B- ocorrência de clorose e necrose foliar, ambas nos tratamentos de 

inundação do solo. Adaptações morfológicas de A. heterophylla após 60 dias sujeita ao alagamento. C- lenticelas 

hipertrofiadas e D- lenticelas normais, ambas no tratamento de saturação 
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Nossas observações colaboram com a afirmação do autor Koslowski (2002), de que a inundação 

causa diferentes efeitos sobre as comunidades de plantas e, consequentemente, esses efeitos se expressam 

através de alterações na morfologia, anatomia e fisiologia da espécie. Além disso, Pimenta et al. (1998) 

descrevem que lenticelas hipertróficas em plantas submetidas à inundação contribuem para o aumento 

nas trocas gasosas entre a atmosfera e a planta. Tais estruturas provavelmente favorecem a sobrevivência 

das plantas durante períodos de baixa disponibilidade de oxigênio no solo, semelhante aos períodos de 

saturação hídrica do solo. Resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo descrevem os efeitos 

causados pela inundação em espécies arbóreas de áreas alagáveis amazônicas, tais como à formação de 

lenticelas hipertrofiadas e aerênquima, redução da taxa metabólica e da taxa fotossintética (Parolin, 

2010), alterações na alocação de biomassa, com um rápido crescimento caulinar como maneira de 

aumentar a altura e escapar dos efeitos da submersão (Parolin, 2001a). 

 

CONCLUSÃO  

Aldina heterophylla é resistente e adaptada à escassez hídrica, pois possui estratégias germinativas 

para sobreviver e se estabelecer nas condições do seu habitat natural, no entanto, quando alagada, a 

espécie se apresenta vulnerável, demonstrando alterações importantes. Assim, ressaltamos a importância 

no conhecimento do comportamento fisiológico e de tolerância de outras espécies de campinaranas, além 

de estimular estudos de germinação e desenvolvimento de plântulas de espécies endêmicas, destacando 

informações fundamentais para elaboração de programas de proteção, manejo e uso sustentável das áreas 

de campinaranas amazônicas, uma vez que a perda de funções ecológicas específicas dentro de um 

ecossistema, muitas vezes não pode ser compensada por outras espécies.  
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INTRODUÇÃO  

Os fragmentos florestais ou ilhas de florestas são gerados em função do desenvolvimento econômico e 

do rápido processo de urbanização, porém atuam nas cidades melhorando as condições climáticas locais, 

regulando cheias e enchentes, controlando a erosão, promovendo oportunidades de recreação e de 

educação ambiental, e sendo repositórios da biodiversidade regional, dentre outros serviços ambientais. 

Por outro lado, nestes ambientes, com o passar do tempo, podem ocorrer modificações nos fragmentos 

em relação à diversidade e composição de sua fauna e flora. Pode ocorrer, também, o estabelecimento de 

novas interações entre as espécies, modificações nos processos biológicos e nas características do 

microclima e do solo (Lovejoy 1980; Bierregaard et al. (1992).  

Os cupins são bastante utilizados em estudos de levantamento nessas áreas, uma vez que são de grande 

importância, principalmente nos trópicos, atuando como mediadores de processos ecológicos, 

desempenhando importante papel na reciclagem de matéria orgânica de origem vegetal, e também como 

pragas agrícolas e florestais, sendo sua riqueza em espécies e abundância maior nas florestas tropicais 

(Fittkau e Klinge, 1973; Matsumoto, 1976; Eggleton et al. 1995; Eggleton et al. 2002). Apesar de seu 

enorme impacto e abundância, o conhecimento da riqueza de espécies está aquém dessa importância 

(Davies et al. 2003), também pouco se sabe sobre o papel funcional das diferentes espécies de cupins e 

o significado da diversidade desses insetos para o funcionamento dos ecossistemas onde eles vivem, uma 

vez que eles apresentam hábitos de alimentação e nidificação, variados (Dawes-Gromadzki 2003. 

Em função do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a composição da fauna de térmitas em 

dois fragmentos florestais da cidade de Manaus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado em dois fragmentos florestais da cidade de Manaus (Campus do Sesi e da 

Infraero). Para o estudo da atividade de forrageamento de cupins na área em estudo, foi adotado o método 

de coletas manuais. Foi utilizado o protocolo padronizado de amostragem, baseado em Jones e Eggleton 

(2000) e Calderon e Constantino (2007), utilizando 15 transectos de 30 m x 10 m. A coleta manual foi 

feita em material lenhoso presente na floresta, como troncos, ramos e galhos de árvores vivas mortas e 

em ninhos árboreos e no solo (Figuras 1 e 2). Para padronizar o esforço de amostragem, a busca e a coleta 

dos insetos foram realizadas por duas pessoas por 2 h em cada transecto.  

Após a coleta, os cupins foram conservados em álcool 70% e etiquetados para conservação em coleções 

úmidas. Os espécimes foram identificados em nível de gênero e/ou espécies, sob estereomicroscópio, 

através da comparação com exemplares depositados na Coleção de Invertebrados do INPA e também por 

meio de chaves dicotômicas (Constantino 1999). A análise faunística foi obtida através de abundância 

absoluta e relativa e constância. A abundância absoluta foi feita por meio de contagem dos indivíduos e 

da abundância relativa pelo cálculo das porcentagens de indivíduos de cada espécie em relação ao número 

total de indivíduos capturados (Silveira Neto et al. 1976). A constância das espécies foi determinada pela 
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porcentagem de ocorrência das espécies nas coletas, sendo classificadas em constantes (W), acessórias 

(Y) e acidentais (Z) (Bodenheimer 1955). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos dois fragmentos florestais (Sesi e Infraero) foram coletados 18.145 indivíduos, sendo 13.555 no 

campus Sesi, distribuídos em duas famílias (Termitidae e Rhinotermitidae) e em 18 espécies. As espécies 

mais abundantes da família Termitidae, foram: Nasutitermes corniger, com 2.687 indivíduos, 

representando 93,92%, Microcerotermes strunkii, com 1465 indivíduos (51,21%), Embiratermes 

neotenicus, 670 indivíduos (23,42%), Neocapritermes brasiliensis, 626 indivíduos, (21,88%) e Termes 

medioculates, 608 indivíduos (21,25). Da família Rhinotermitidae, Heterotermes tenuis, com 6.421 

espécimes, representando 98,15% da coleta dessa família (Figura 1). No campus da Infraero foram 

coletados 4.590 exemplares, distribuídos em 22 espécies, sendo E. neotenicus, com 846 indivíduos 

(22,23%), N. corniger, com 700 indivíduos (18,39%), Cornitermes cumulans, 485 indivíduos (12,74%), 

e T. medioculates, 473 indivíduos (12,43%), as mais abundantes da Termitidae. Da Rhinotermitidae, as 

mais abundantes foram: H. tenuis, 326 indivíduos (41,58) e Rhinortermes marginalis, 311 indivíduos 

(39,67%) (Figura 2). 

Quanto aos substratos, a maioria dos cupins avaliados neste trabalho foi encontrado em galhos secos e 

troncos podres caídos e foi observado que não houve diferença nos substratos onde os mesmos foram 

encontrados, nos campus Sesi e Infraero. A espécie N. corniger foi encontrada em ninhos arbóreos e em 

galerias em árvores podres; E. neotenicus em ninhos próximos ao solo e em raízes de árvores podres 

caídas; H. tenuis, em ninhos arbóreos e em galhos secos caídos; Microcerotermes strunkii, em galhos 

secos no chão e em ninhos na base de arvores;  N. brasiliensis, em ninhos na raiz de árvores podres; 

Termes medioculatus, em galhos levemente podres no chão e em ninhos na raiz de árvores podres, 

Cornitermes cumulans, em ninhos no solo, Rhinotermes marginalis, em ninhos de solo e galhos secos; 

Dolichorhinotermes-sp.1, em raiz de palmeira podre. 

De acordo com os dados analisados, foi observado que a maioria das espécie foi encontrada tanto no 

campus Sesi como no da Infraero, exceção às espécies Dolichorhinotermes sp1,Nasutitermes sp.1, 

Nasutitermes sp.2, Syntermes sp1, Termes  sp.3, Spinitermes longiceps, Planicapritermes planiceps, 

Termes sp.4, Microcerotermes strunkii e Genuotermes spinifer. 
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Figura 1 - Abundancia relativa referente a 10 espécies de cupins da família Termitidae e a 2 espécies da 

Rhinotermitidae, coletadas no Sesi 

 

 
Figura 2 – Abundancia relativa referente a 11 espécies de cupins da família Termitidae e a 3 espécies da 

Rhinotermitidae, coletadas na Infraero. 

 

Na Tabela 3 estão registrados os dados referentes à constância das espécies. Observa-se que, na Infraero 

e Sesi, respectivamente, 4 e 5 espécies foram constantes, 10 e 7 acessórias e 10 e 6 acidentais. Observa-

se ainda que, dentre as espécies constantes, C. cumulans e H. tenuis mostraram-se divergentes nos dois 

fragmentos avaliados. Em trabalho realizado por Brito et al. (2012) no fragmento florestal da 

Universidade Federal do Amazonas- Ufam, foi observado a presença das espécies H. tenuis, (constante 

bateu SESI, N. corniger, C. testaceus, Neocapritermes braziliensis e Planicapritermes planiceps. Estas 
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duas últimas espécies foram acessórias dos dois ambientes. H. tenuis, que foi constante no fragmento da 

Ufam, apresentou-se como acessória na Infraero e constante no Sesi. Quanto a N. corniger e C. testaceus, 

a primeira foi acessória e a segunda constante na Ufam, divergindo do resultado deste trabalho. 

 

Tabela 3 - Classificação da Constância dos cupins coletados em 15 transectos no campus da Infraero e do Sesi 

 INFRAERO SESI 

Embiratermes neotenicus W W 

Nasutitermes corniger W W 

Cornitermes cumulans W Z 

Embiratermes neotenicus W W 

Heterotermes tenuis Y W 

Termes medioculates Y Y 

Armitermes holmgreni Y Y 

Termes fatalis Y Y 

Nasutitermes octopilis Y Z 

Neocapritermes brasiliensis Y Y 

Termes sp.1 Y Y 

Heterotermes tenuis Y W 

Coptotermes testaceus Y Z 

Rhinortermes marginalis Y Y 

Dolichorhinotermes sp1 Z - 

Termes sp.2 Z Z 

CyrIliotermes cashassa Z Z 

Nasutitermes sp.1 Z - 

Nasutitermes sp.2 Z - 

Syntermes sp1 Z - 

Termes sp.3 Z - 

Spinitermes longiceps Z - 

Planicapritermes planiceps Z - 

Termes sp.4 Z - 

Microcerotermes strunkii - Y 

Genuotermes spinifer - Z 
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CONCLUSÃO  

Os resultados deste trabalho permitem concluir que as espécies das famílias Termitidae e Rhinotermitidae 

são comuns nos dois fragmentos florestais do Sesi e da Infraero e as espécies N. corniger e E. neotenicus 

são abundantes e constantes nos dois fragmentos; 

A maioria das espécies de cupins avaliadas é comum nos dois fragmentos; 

Na Infraero e no Sesi, respectivamente, 4 e 5 espécies são constantes, 10 e 7 acessórias e 10 e 6 acidentais. 
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INTRODUÇÃO  

Os insetos das subfamílias Scolytinae e Platypodinae (Curculionidae) são considerados 

importantes do ponto de vista econômico devido aos danos que causam em madeiras úmidas. De acordo 

com a fonte alimentar, são conhecidos como besouros de casca ou gravadores e besouros da ambrosia. 

Os besouros de casca, predominantes em regiões temperadas, vivem e se alimentam dos tecidos do 

floema de árvores vivas, podendo causar a morte das mesmas. Os besouros da ambrosia são assim 

conhecidos por se alimentarem de fungos que introduzem e cultivam dentro dos hospedeiros, sem causar 

a sua morte e são predominantes em regiões tropicais (Deón 1989; Wood 1982; 1993). 

Os fragmentos florestais, de diferentes tamanhos e formas, são oriundos de áreas de vegetações 

naturais, ocasionados pela expansão do uso da terra, que acompanha o crescimento da população humana. 

Essas alterações podem resultar no isolamento de populações e até extinção de espécies, reduzindo a 

biodiversidade local em função, principalmente, da perda de habitats e de uma maior incidência de raios 

solares entre os fragmentos (Wilcox e Murphy 1985). 

Na região amazônica, embora tenham sido desenvolvidos estudos com estes insetos em florestas 

(Pinheiro et al. 2009; Abreu et al. 1997; Brito et.al. 2010; Abreu et al. 2012), em fragmentos florestais 

este estudo ainda é escasso (Vasconcelos e Abreu 2012).  

Em função do exposto, este trabalho tem como objetivo avaliar a composição das subfamílias 

Scolytinae e Platypodinae em dois fragmentos florestais na cidade de Manaus-AM, determinando os 

índices faunísticos, através da abundância e constância desses insetos.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo foi realizado com material entomológico coletado em uma área de 900m2 em dois 

fragmentos florestais (Campus Infraero e Sesi) na cidade de Manaus. A coleta dos insetos foi realizada 

com o auxílio das armadilhas do tipo Escolitídeo/Curitiba, que funciona pela interceptação do voo dos 

insetos, atraídos por etanol comercial (Figura 1).  
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Figura 1 - Armadilha Escolitídeo/Curitiba 

Nas áreas da coleta foram montadas 10 armadilhas a uma distância de 30 metros uma da outra. A 

instalação das armadilhas e a coleta dos insetos foi realizada no período de setembro de 2018 a fevereiro 

de 2019. Os insetos foram coletados semanalmente, sendo feita a renovação do atrativo e do líquido 

conservante no frasco coletor.  

Os insetos coletados foram conservados em álcool 70% e etiquetados para conservação em 

coleções secas e úmidas. Posteriormente, foram identificados em nível de gênero e/ou espécies, sob 

estereomicroscópio com auxílio de chaves dicotômicas (Wood 1982; 1993; Wood et al. 1991a; 1991b; 

1992; Borror et al. 1992; Bright e Peck 1998  

A análise faunística foi obtida através da abundância absoluta e relativa, constância, referente a 

cada mês de coleta. A abundância absoluta foi calculada por meio de contagem dos indivíduos e a 

abundância relativa pelo cálculo das porcentagens de indivíduos de cada espécie em relação ao número 

total de indivíduos capturados (Silveira Neto et al. 1976). A constância das espécies foi determinada 

pela porcentagem de ocorrência das espécies nas coletas (Bodenheimer 1955). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados com as 10 armadilhas, no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, no 

Campus da Infraero e do Sesi, um total 2.553 besouros, sendo 2.304 da subfamília Scolytinae e 249 da 

Platypodinae. Na Infraero foram coletados 864 Scolytinae, distribuídos em 14 gêneros e 63 espécies, 

sendo as espécies de maior ocorrência: Xyle borus affinis com 334 indivíduos, representando  38,66%,  

Xyleborus silvestres com 76 ind. (8.80%), Xyleborus volvulos com 53 ind. (6.13%), Cryptocarenus 

seriatus com 49 ind. (5,67%), Xylosandrus compactus com 46 ind. (5,32%), Premnobius cavipennis 

com 39 ind. (4,51%), Xyleborus ferrugineos com 24 ind. (2,78%), Xylosandrus sp.2  com 24 ind. 

(2,78%), Cryptocarenus diadematus com 19 ind. (2,20%). Na Platypodinae, foram coletados 229 

besouros, distribuídos em 2 gêneros e 7 espécies, dentre elas Euplatypus segnus com 122 espécimes 

(53,28%) e Euplatypus sp.1 com 86 espécimes (37,55%) destacando-se com maior ocorrência, em 

relação às outras espécies (Figura 1). 

No campus do SESI foram capturados 1440 indivíduos da subfamília Scolytinae, distribuídos em 

13 gêneros e 65 espécies, dos quais, as espécies Xylosandrus compactus apresentou 228 espécimes com 

15,83%, Xyleborus affinis com 158 ind. (10,97%),  Hypothenemus obscurus com 96 ind. (6,67%), 

Hypothenemus sp.8 com 88 ind. (6,11%), Hypothenemus interstitialis com 73 ind. (5,07%), 

Hypothenemus seriatus com 68 ind. (4,72%), Cryptocarenus heveae com 55 ind. (3,82%), Xylosandrus 

sp.2 com 46 ind. (3,19), Cryptocarenus seriatus com 44 ind. (3,06%) destacaram-se com uma maior 

predominância. Para Platypodinae, foram coletados 20 besouros, distribuídos em 1 gênero e 5 espécies. 

Dentre as principais, destacam-se Euplatypus segnis com 4 indivíduos, representando 40% e Euplatypus 

sp.1 com 2 ind. (20%) (Figura 2). 

Quanto à constância das espécies nos dois fragmentos, 24 espécies foram constantes, 36 

acessórias e 42 acidentais. Das dez primeiras espécies que foram constantes na Infraero, 3 foram 
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acessórias no Sesi. Também muitas espécies que foram constantes no Sesi, foram acessórias ou acidentais 

na Infraero.  

Em relação à flutuação populacional dos besouros, tanto na Infraero, como no Sesi ocorreu nos 

meses de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. Na Infraero, as espécies que apresentaram esse 

comportamento foram Xyleborus affinis, Xylosandrus compactus e Xyleborus affinis.   

Outra observação relevante, é com relação às várias espécies dos gêneros Xyleborus, 

Hypothenemus, Xylosandrus, Tricolus, Coccotryps, Scolytus, Coccotrypes, Ambrosidmus e Coptoborus, 

que apresentaram baixíssima densidade populacional, com apenas 1 indivíduo na coleta.  

 

 

Figura 1 – Abundância relativa referente à 10 espécies de besouros da subfamília Scolytinae e à 3 espécies 

da Platypodinae, coletadas na Infraero. 
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Figura 2 – Abundância relativa referente à 21 espécies de besouros da subfamília Scolytinae e à 2 espécies 

da Platypodinae, coletadas no Sesi. 

Na análise da abundância relativa dos escolitíneos e platipodíneos por cada fragmento, foi 

observada a predominância da subfamília Scolytinae nos dois fragmentos florestais Campus Sesi e 

Infraero (Tabelas 1 e 2), do total de insetos coletados. As espécies Xyleborus affinis e   foram 

predominantes nos dois fragmentos. 

A espécie X. afinis é uma das espécies comumente encontrada em levantamentos realizados na 

região amazônica (Abreu et al.1997; Pinheiro et al. 2009; Brito et al. 2012; Vasconcelos e Abreu 2013). 

Esta espécie é um besouro ambrosia, cosmopolita, ataca coníferas, folhosas e palmáceas (Wood 1982) e 

parece não ser seletivas na escolha dos hospedeiros. Estão relacionados em torno de 300 hospedeiros 

para X. affinis, (Schedl 1962; Wood 1982; Bright e Torres 2006). Na Amazônia já foram citados por 

Abreu (1992), Abreu e Bandeira (1992), Matias e Abreu (1999) e Abreu et al. (2002), 37 hospedeiros 

para X. affinis. Este comportamento confirma as observações de Beaver (1976) de que X. affinis 

apresenta melhor capacidade de adaptação em regiões quentes e úmidas.  

Xylosandrus compactus também é um besouro ambrosia e cosmopolita e de origem asiática 

(Wood 2007). Segundo Beaver (1976), esta espécie é broca de considerável importância econômica como 

broca de mudas de café, cacau e árvores. É vetor de fungos patogênicos, como Fusarium solani (Francardi 

et al. 2017). Também já foi encontrado em levantamentos realizados no Amazonas e Roraima 

(Vasconcelos e Abreu, 2013; Brito et al. 2010). 
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CONCLUSÃO 

 Os resultados deste trabalho permitem concluir que nos dois fragmentos florestais, os besouros 

das subfamílias de Scolytinae são mais abundantes que os da Platypodinae; 

 As espécies mais abundantes da família Scolytinae, foram, Xyleborus affinis e Xylosandrus 

compactus; da Patypodinae, Euplatypus segnis; 

 Scolytinae teve seu pico de coleta no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019; 

Patypodinae nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018.  
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INTRODUÇÃO  

A família Hypoxylaceae (DC. in Lamarck e Candolle) emend. (M. Stadler e L. Wendt) foi 

recentemente elevada de Xylariaceae, com proposta de quinze gêneros, sendo classificada no filo 

Ascomycota Caval.Sm., Subfilo Pezizomycotina O.E. Eriksson e Winka, classe Sordariomycetes O.E. 

Eriksson e Winka, Subclasse Xylariomycetidae O.E.Eriksson e Winka, Ordem Xylariales Nannfeldt, 

(Wendt et a.l 2018).  

A família de macrofungos é principalmente caracterizada por estroma peritecial unipartido, 

presença de pigmento estromático e anamorfo do tipo Nodulisporium. Além disso, algumas espécies 

produzem metabólitos secundários específicos, que em estudos de quimiotaxonomia, podem auxiliar na 

identificação e segregação de espécies correlacionadas. São amplamente distribuídos em áreas de clima 

tropical, subtropical e temperado, apresentando uma organização cosmopolita, Kuhnert (2017). As 

espécies podem ser parasitas facultativos ou frequentemente endofíticos, (Kuhnert et al. 2014), (Sir et 

al. 2016). 

  O primeiro registro de Hypoxylaceae no Brasil foi Thamnomyces chamissonis Ehrenb descrito 

por um biólogo alemão, Christian Gottfried Ehrenberg em 1815, na ilha de Santa Catarina, (Fidalgo 

1968). Durante o século XIX, os fungos brasileiros foram intensamente estudados por naturalistas 

alemães. O trabalho mais importante foi publicado por Möller (1901) “On neotropical Xylariaceae” com 

observações de campo, estudos morfológicos e hábito das espécies, Stadler (2011). Alguns micólogos 

brasileiros contribuíram com o estudo de Hypoxylaceae: Silveira e Rodrigues (1985) e Yuyama et al. 

(2013) na região Norte. No Nordeste Brasileiro, Poroca (1986) e Pereira et al. (2008a, 2008b, 2009, 

2010), estudaram alguns gêneros desta família, sendo a região Sul a mais explorada com trabalhos 

realizados por Meijer (2006, 2010), Theissen (1909, 1910), Rick (1905, 1906, 1931), Trierveiler e 

Pereira (2014) e, recentemente,Cruz e Cortez (2015, 2016). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Os materiais foram coletados no período entre abril e agosto de 2018 em diferentes locais como: 

o Parque Zoobotânico, classificado na atualidade como um dos maiores Parques Urbanos de Rio Branco 

Oliveira e Jesus (2011) com,aproximadamente, 114 hectares adjacentes ao Campus da Universidade 

Federal do Acre (9º57'26''S; 67º52'25''W). E na Fazenda Experimental Catuaba (FEC), situado no 

município de Senador Guiomard, às margens da BR 364, a 27 kmde Rio Branco, nas proximidades da 

confluência desta com a BR 317.  

  Os macrofungos fungos foram retirados de diferentes substratos lignocelulolíticos, tais como: 

galho, galho caído e tronco decomposto, com auxílio de formão e martelo e acondicionados em sacos de 

papel, posteriormente secos em uma desidratadora de alimentos. Após secos, as exsicatas foram montadas 

em envelopes de papel junto dos dados da coleta para identificação de acordo com o programa BRAHMS 

(Botanical Research and Herbarium Management System), adotado pelo Herbário do INPA, com os 

seguintes dados: nome do coletor, substrato, local e data de coleta. 



 
v 

191 

 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 Em seguida foram realizadas análises macroscópicas, observando as seguintes estruturas: a 

forma    do estroma e cor; tipo de pigmento estromático de acordo com a carta de cores Rayner (1970), 

liberados em solução de KOH 10%;  forma do peritécio; morfologia dos ostíolos: umbilicada ou papilada 

e disco ostiolar: tipo–bovei ou tipo truncatum. 

 As análises microscópicas  consistiram na preparação de três lâminas, sendo em água destilada 

para mensurar os ascósporos (em aumento de 100x) e observar a presença de fenda germinativa. E em 

Melzer para detectar a presença do aparato apical que se torna amilóide ou dextrinóide em contato com 

esse reagente. Posteriormente, em solução de KOH 10% para observar a deiscência dos perispórios. 

 Os exemplares foram identificados de acordo com as principais descrições taxonômicas: Pereira 

(2008, 2009, 2010), Cruz e Cortez (2015, 2016), Stadler et al.  (2014), Yu–Ming Ju e Jack D.Rogers 

(1996). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 190 espécimes de Hpoxylaceae no Estado do Acre (Tabela 1), distribuídos em 

17 espécies: Annulohypoxylon. nitens (Ces.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh, Mycologia 97 (4): 861 

(2005), (9); A. stygium (Lév.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh, Mycologia 97, (4): 861 (2005), (11); 

Annulohypoxylon spp., (5); Daldinia eschscholtzii (Ehrenb.) Rehm, Annales Mycologici 2. (2): 175 

(1904), (2); H. anthochroum Berk. & Broome, Journal of the Linnean Society. Botany 14: 122 (1873), 

(3); H. brevisporum Y.M. Ju & J.D. Rogers, Mycologia Memoirs 20: 92 (1996), (1); H. crocopeplum 

Berk. & M.A. Curtis, Grevillea 4 (30): 49 (1875), (5); H. haematostroma Mont., Annales des Sciences 

Naturelles Botanique 17: 124 (1842), (4); H. lenormandii Berk. & M.A. Curtis, Journal of the Linnean 

Society. Botany 10: 385 (1869), (3); H.monticulosum Mont., Annales des Sciences Naturelles Botanique 

sér. 4, 3: 120 (1855), (34); H. ochraceum Henn., Hedwigia 36: 228 (1897), (1); H. pilgerianum Henn., 

Hedwigia 39: 138 (1900),  (3); H. polyporum (Starbäck) Y.M. Ju & J.D. Rogers (1996), (2); H. 

placentiforme Berk. & M.A. Curtis, Journal of the Linnean Society. Botany 10: 383 (1869), (1); H. 

rubiginosum (Pers.) Fr., Summa vegetabilium Scandinaviae 2: 384 (1849), (10); H. subgilvum Berk. & 

Broome, Journal of the Linnean Society. Botany 14: 120 (1873), (4); Phylacia globosa Lév., Annales des 

Sciences Naturelles Botanique 3: 61 (1845), (7); P. poculiformis (Kunze) Mont., Annales des Sciences 

Naturelles Botanique sér. 4, 3: 135 (1855), (5); Hypoxylon spp. (82). 

O gênero de maior representatividade foi  Hypoxylon com 12 espécies identificadas. Esse gênero 

é o mais representativo da família Hypoxylaceae com mais de 160 espécies descritas. H. monticulosum 

foi a espécie mais abundante nas duas áreas de coleta com prevalência em galho caído. De acordo com 

estudos realizados no sul e nordeste do Brasil, essa espécie foi a mais abundante em estudos realizados 

por Cruz e Cortez (2015). Annulohypoxylon stygium e A. nitens não mostraram preferência por substratos 

lignocelulíticos. Todas as espécies identificadas são primeiro registro para o Estado do Acre. Salientamos 

que 87 espécimes foram identificados  a nível de gênero, sendo Hypoxylon spp. 82 e Annulohypoxylon 

spp. 5  
Tabela 1. Relação das espécies de Hypoxylaceae coletadas em duas áreas do Estado do Acre por substrato de coleta. 

Táxon  
ParqueZoobotânico Fazenda Catuaba 

Total 
G GC TD G GC TD 

A nitens (Ces.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh 4 2 1 2 0 0 9 

A. stygium (Lév.) Sacc 6 3 2 0 0 0 11 

Annulohypoxylon spp. 2 1 2 0 0 0 5 

Daldinia eschscholtzii (Ehrenb.: Fr.) Rehm 0 0 1 0 0 1 2 

H. anthochroum Berk & Broome 0 0 1 1 0 1 3 

H.brevisporum Y.–M. J.D.Rogers 0 0 0 0 1 0 1 

H.crocopeplum Berk.&.M.A. Curtis apud Berk. 3 0 0 1 1 0 5 

H.haematostroma Mont. apud Sagra 2 1 0 0 0 1 4 

H.lenormandii Berk & M.A 1 0 0 0 2 0 3 

H.monticulosum (Mont.) Sil 9 11 3 0 11 0 34 

H.ochraceum Henn.Hedwgia 1 0 0 0 0 0 1 
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H.polyporum (Starb.) Y.–M. Ju & J.D.Rogers 0 0 0 0 2 0 2 

H.pilgerianum Henn.,Hedwgia 0 1 0 1 0 1 3 

H.placentiforme Berk & M.A 0 0 0 0 1 0 1 

H.rubiginosum (Pers.) Fr. 7 0 0 0 2 1 10 

H.subgilvum Berk & Broome 0 0 1 0 3 0 4 

Hypoxylon spp. 33 9 5 0 29 4 80 

Phylacia globosa  Lév. 3 0 0 0 0 4 7 

P.poculiformis ( Kunze) Mont. 0 0 0 0 4 1 5 

Total 71 28 16 5 56 14 190 

Legenda: G-galho; GC-galho caído; TD-tronco decomposto 

 

CONCLUSÃO  

O Parque Zoobotânico e a Fazenda Experimental Catuaba apresenta umadiversidade de Hypoxylaceae, 

sendo17 novos registros para o  Estado do Acre. 

Os gêneros Hypoxylon e Annulohypoxylon apresentam maior número de espécies dentro da família 

Hypoxylaceae. 

O estudo contribuiu por ser o primeiro trabalho de taxonomia de Hypoxylaceae para o Estado do Acre 

com as descrições e imagens das espécies, expandindo a distribuição geográfica para a região da 

Amazônia Ocidental e Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

A família Hymenochaetaceae foi proposta por Donk (Ryvarden 2004) dentro da ordem Hymenochaetales 

por apresentar os macrofungos geralmente com setas himeniais podendo ser tramais quando encontradas 

no contexto. Atualmente, 32 gêneros e cerca de 500 espécies são descritos para a família (MycoBank 

2019). Estudos de biologia molecular têm contribuído para a reclassificação de gêneros e espécies, 

principalmente os realizados por Dai (2010) e Wagner e Fischer (2001, 2002). No entanto, há necessidade 

de investimento em estudos moleculares considerando a classificação taxonômica de algumas espécies 

de poliporoides que ainda não é clara devido às divergências entre os seus caracteres morfológicos. Seus 

representantes causam podridão branca, pois suas enzimas lignoceluloliticas degradam a celulose, 

hemicelulose e lignina, deixando a madeira com aspecto esbranquiçado e textura esponjosa. Além de 

desempenhar um papel fundamental no processo de degradação da madeira também contribui para a 

ciclagem de carbono nos ecossistemas florestais (Pires e Gugliotta 2016). Devido ao complexo 

enzimático, muitas espécies apresentam potencial biotecnológico fármaco-medicinal, com propriedades 

antioxidantes e antitumorais (Cui et al. 2005; Dai et al. 2010). Um aspecto relevante a ser considerado é 

o potencial na biorremediação de solos contaminados por resíduos industriais tóxicos de várias espécies 

de Hymenochaetaceae (Campos-Santana et al. 2014). Levando em consideração à importância ecológica 

e econômica dos macrofungos o trabalho proposto tem como objetivo identificar o acervo de 

Hymenochaetaceae depositado na Coleção de Fungos Lignocelulolíticos (INPA), ampliando assim o 

conhecimento da diversidade fúngica da região Amazônica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os 129 macrofungos de Hymenochaetaceae estão depositados na Coleção de Fungos Lignocelulolíticos 

(COTEI/INPA) do Laboratório de Patologia da Madeira do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA) e são provenientes de diferentes áreas da região Amazônica, tais como: Reserva Florestal 

Adolpho Ducke (RFAD), Reserva Biológica do Uatumã (RBU), ambas localizadas no Estado do 

Amazonas, Estação Ecológica de Maracá (EEM) e Parque Nacional de Viruá (PNV), ambas no Estado 

de Roraima. Os macrofungos foram coletados em diferentes substratos lignocelulolíticos tais como: 

árvore morta, árvore viva, galho caído, solo e tronco caído. A identificação foi baseada nos caracteres 

macroscópicos do basidioma tais como: modo de fixação ao substrato, cor, poros (tamanho e tipo), 

superfície do píleo, e nas microscópicas, como tipos de hifas, presença ou ausência de setas, cistidios e o 

formato e tamanho dos basidiósporos. Os reagentes de Melzer e KOH 3% foram usados visando 

evidenciar as reações de amiloide e dextrinoide das hifas e dos esporos (Ryvarden e Johansen 1980; 

Teixeira 1995). Para a identificação das espécies foram utilizadas descrições taxonômicas feitas por 

Campos-Santana et al. (2014, 2015), Dai (2010), Drechsler-Santos et al. (2010), Drechsler-Santos et al. 

(2008, 2009), Ferreira-Lopes et al. (2016), Gomes-Silva (2013), Gomes-Silva e Gibertoni (2009a,b), 

Pires e Gugliotta (2016), Ryvarden e Johansen (1980), Ryvarden (2004), Silveira et al. (2008), Wagner 

e Ryvarden (2002), assim como as descrições disponíveis no site http://www.mycobank.com para 
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confirmação das espécies e o site http://www.indexfungorum.org para abreviação de autores e nomes 

científicos dos fungos. 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 53 macrofungos de Hymenochaetaceae de um total de 129 da coleção de Fungos 

Lignocelulolíticos (COTEI/INPA) e estão distribuídos em 12 gêneros e 25 espécies, da seguinte forma: 

Coltricia fonsecoensis Cooke & Bonar, Cyclomyces setiporus (Berk.) Pat., Dichochaete ceratophora 

(D.J. Job) Parmasto, Fomitiporia maxonii Murrill, F. neotropica Camp.-Sant., Amalfi, R.M. Silveira, 

Robledo & Decock, Fulvifomes durissimus (Lloyd) Bondartseva & S. Herrera, F. fastuosus (Lév.) 

Bondartseva & S. Herrera, F.glaucescens (Petch) Y.C. Dai, F. melleoporus (Murrill) Baltazar & 

Gibertoni, F. umbrinellus (Bres.)YC Dai, Fuscoporia chrysea (Lév.) Baltazar & Gibertoni, F. gilva 

(Schwein.) T. Wagner & M., F. rhabarbarina (Berk.) Groposo, Log.-Leite & Góes-Neto, F. 

yunnanensisY.C. Dai, Fisch., Hymenochaeteadusta (Lév.) Har. & Pat., H. iodina (Mont.) Baltazar 

&Gibertoni, H. luteobadia (Fr.) Höhn. & Litsch., Inonotus micantissimus (Rick) Rajchenb., Phellinotus 

neoaridus Drechsler-Santos & Robledo, P. piptadeniae (Teixeira) Drechsler-Santos & Robledo, 

Phellinus gabonenses Decock & Yombiy., Pat., P. undulatus (Murrill) Ryvarden, Phylloporia chrysites 

(Berk.) Ryvarden, P. spathulata (Hook.) Ryvarden, Tropicoporus linteus (Berk. & amp; M.A. Curtis) 

L.W. Zhou & Y.C. Dai. As espécies mais frequentes foram: C. setiporus, F. durissimus e F. gilva cada 

um com 6 espécimes cada. O substrato de maior preferência dos macrofungos foi tronco caído com 30 

espécimes, pois se trata de fungos xilófagos que tem como principal fonte de nutrição a matéria orgânica 

em decomposição, seguido por galho caído (11), árvore viva (9), árvore morta (2), e solo (1) (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Relação dos substratos de maior preferência de Hymenochaetaceae. 

Legenda: AM – árvore morta, AV – árvore viva, GC – galho caído, TC – tronco caído, SL – solo. 

 

O local que apresentou maior representatividade dos macrofungos de Hymenochaetaceae foi a Reserva 

Florestal Adolpho Ducke com 18 espécimes, 8 para Estação Experimental de Silvicultura Tropical e 6 

para a Área Urbana da cidade de Manaus, oriundas do Estado do Amazonas. Provavelmente o esforço 

amostral nesse Estado tenha contribuído para a coleta com maior quantidade de material. O Parque 

Nacional do Viruá e a Estação Ecológica de Maracá ambas localizadas no Estado de Roraima apresentou 

a segunda maior representatividade com um total de 12 registros sendo 6 espécimes para cada. A Fazenda 

Cauaxi localizada no Estado do Pará apresentou a menor representatividade de Hymenochaetaceae com 

um total de 8 espécimes registradas (Figura 2). 
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 Figura 2. Representatividade dos macrofungos de Hymenochaetaceae por reserva florestal.  

Legenda: Amazonas RFAD – Reserva Florestal Adolpho Ducke, ZF-2 – Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical, AU – Área urbana, Roraima, PNV – Parque Nacional do Viruá, EEM – Estação Ecológica de Maracá, 

Pará FC – Fazenda Cauaxi. 
 

Fulvifomes fastuosos, Fuscoporia gilva (como sinônimo de Phellinus), assim como Hymenochaete 

iodina (como sinônimo de Cyclomyces), H. luteobadia e Phylloporia. chrysites são relatados para a 

Amazônia por Baltazar e Gibertoni (2009) e Gomes-Silva e Gibertoni (2009 b). Phellinus undulatus é 

relatado para o Estado do Pará (Gomes-Silva e Gibertoni 2009 a) sendo considerado um novo registro 

para o Estado do Amazonas. Dichochaete ceratophora, Fomitiporia maxonii, F. neotropica, Fulvifomes 

umbrinellus, F. melleoporus, Fuscoporia rhabarbarina, Inonotus micantissimus, P. neoaridus, P. 

piptadeniae, P. gabonenses são considerados os primeiros registros para a região Amazônica. Coltricia 

fonsecoensis, Cyclomyces setiporus, Fulvifomes durissimus, F. glaucescens, Fuscoporia chrysea, F. 

yunnanensis, H. adusta para o Brasil segundo o site Flora do Brasil (2019). 

 

CONCLUSÃO  

Foram identificados de 53 espécimes da família Hymenochaetaceae, distribuídos em 12 gêneros e 25 

espécies. Cyclomyces setiporus, Fulvifomes durissimus e Fuscoporia gilva são as espécies mais 

frequentes cada um com 6 espécimes. O substrato de maior preferência dos macrofungos é o tronco caído. 

O local mais representativo é a Reserva Florestal Adolpho Ducke localizada no Estado do Amazonas. 

São descritos 10 novos registros para a região Amazônica e 7 para o Brasil. Com o presente estudo, foi 

possível ampliar o conhecimento da diversidade fúngica presente na região Amazônica através da 

identificação e revisão dos macrofungos da família Hymenochaetaceae depositados na Coleção de 

Fungos Lignocelulolíticos (COTEI/INPA) além de descrever novos registros tanto para a Amazônia e 

para o Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

 

            Os fungos anamorfos Aspergillus e Penicilium são de ampla ocorrência. Ambos pertencem à 

classe Eurotiomycetes, ordem Eurotiales (Lopez et al. 2018; Tsang et al. 2018). Por muito tempo, estes 

dois gêneros permaneceram na família Trichocomaceae, entretanto, ambos foram segregados em outra 

família, Aspergillaceae por Houbraken e Samson (2011). 

            Aspergillus é um gênero de fungos que ocorrem em solo e biomassa em decomposição, seus 

esporos chamados conídios, podem permanecer horas no ar após serem liberados (Park e Merahd 2009). 

Suas colônias em meio de cultivo apresentam vários tons de verde, amarelo, marrom, branco e preto 

(Klich 2002). 

            Penicillium é um fungo popularmente conhecido por incluir algumas espécies com grande 

potencial fármaco, visto que as mesmas apresentam atividade antibacteriana (Tortora et al. 2012), outras 

são capazes de produzir micotoxinas, substâncias altamente tóxicas, liberadas em sementes de 

oleaginosas atacadas por estes fungos (Prencipe et al. 2018). 

            Os fungos anamorfos Aspergillus e Penicillium depositados na Coleção de Culturas de 

Microrganismos de Interesse Agrossivicultural- INPA foram isolados de diversas espécies florestais de 

importância econômica e de diferentes substratos. Grande parte de suas linhagens ainda não está 

identificada taxonomicamente. Sendo assim, o objetivo proposto neste projeto foi identificar as culturas 

de fungos anamorfos Aspergillus e Penicillium. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Levantamento das linhagens 

           Foi realizado um levantamento das linhagens de Aspergillus e Penicillium depositadas na Coleção 

de Culturas de Microrganismos de Interesse Agrossivicultural- INPA. Após serem observadas as 

linhagens de Aspergillus e Penicillium que apresentaram maior risco de perda (preservadas em baixa 

temperatura), estas foram reativadas.  

Reativação e Purificação 

           Para reativação das linhagens de Aspergillus e Penicillium, colocou-se papel filtro (15mm×10mm) 

umedecido com caldo glicosado dentro das culturas em tubos de ensaio. Os tubos foram mantidos em 

estufa à temperatura de 27 ± 2 °C até o crescimento do fungo, sendo que após dois dias, os papéis que 

apresentaram crescimento micelial foram retirados e colocados sobre papel de filtro estéril umidificado 

com caldo glicosado em placas de Petri (30mm×30mm), as quais foram mantidas em estufa a 27 ± 2 °C, 

aqueles que não apresentaram contaminação foram repicados para meio de cultivo Batata Dextrose Ágar 

(BDA) em placas de Petri (30mm×30mm), mantidas em estufa a 27 ± 2 °C, após três dias, um inóculo 

foi retirado e cultivado em placas de Petri (45mm×45mm) com meio BDA, visando obter uma cultura 

pura. O isolado foi mantido em estufa à temperatura de 27 ± 2 °C por sete dias, até a colonização completa 

do fungo sobre o meio de cultura.  

Identificação das espécies 
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           Para confirmação dos gêneros Penicillium e Aspergillus, frente às diferentes linhagens reativadas, 

utilizou-se o microcultivo através da técnica de Dalmau (1929). Os inóculos foram colocados em dois 

pontos equidistantes na placa de Petri (70mm×70mm) com meio de cultura Ágar extrato de levedura 

Czapeck (CYA) e, sobre estes inóculos, uma lamínula estéril em cada. As placas foram mantidas em 

estufa a temperatura de 27 ± 2 °C por sete dias, a lamínula contendo o fungo foi colocada em uma lâmina 

asséptica preparada com corante lactofenol azul de algodão para mensuração das microestruturas. As 

literaturas utilizadas na identificação das linhagens foram Pitt (1985), Frisvad e Sanson (2004), 

Houbraken et al. (2014), entre outras. 

           Os isolados também foram repicados simultaneamente ao microcultivo em placa de Petri 

(70mm×70mm) com meio de cultura CYA. Três inóculos foram dispostos equidistantes formando um 

triângulo. As placas de Petri foram mantidas em estufa a 27 ± 2 °C e no sétimo dia foram medidas. Ao 

fim disto, uma nova repicagem foi realizada para meio de cultivo BDA em placas de Petri (45mm×45mm) 

a 27 ± 2 °C por cinco dias, visando a preservação dos fungos em diferentes métodos. 

Preservação dos fungos em diferentes métodos de conservação 

Preservação em baixa temperatura: da cultura pura foi retirado um inóculo com auxílio de 

espátula estéril, sendo este cultivado em tubos de ensaio com meio BDA à temperatura de 27 ± 2°C. Após 

o crescimento, sem qualquer contaminação, os tubos com as colônias foram estocados em triplicata em 

baixas temperaturas (5 a 8°C). 

           Preservação em óleo mineral: o mesmo procedimento foi utilizado para este método, entretanto 

o inóculo foi cultivado em tubos de ensaio (14 mm × 75 mm) previamente preparados em triplicata com 

meio BDA equivalendo a menos da metade do tubo. Após 7 dias de incubação a 27 ± 2°C, nas colônias 

que cresceram sem contaminantes foi adicionado óleo mineral esterilizado a 120 ºC por 15 minutos por 2 

dias consecutivos.  

           Preservação em sílica-gel: foram adicionados 15 a 17 palitos de madeira estéreis (10 mm a 15 

mm) umedecidos com caldo glicosado na cultura pura. Estes palitos foram dispostos de forma lateral, 

equidistantes uns dos outros. Após sete dias de incubação a 27 ± 2°C, os palitos que foram suscetíveis ao 

crescimento dos fungos e não apresentaram contaminações, foram colocados em tubos plásticos do tipo 

Eppendorf preparados em triplicata, devidamente esterilizados a 120ºC por 15 minutos, com sílica-gel, 

sendo que em cada tubo foi colocado cinco palitos colonizados com o micélio dos fungos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
           Na Coleção de Culturas de Microrganismos de Interesse Agrossivicultural- INPA estão 

depositadas 186 linhagens de Penicillium, destas, 13 linhagens foram reativadas (Figura 1).  

            Não foi possível a identificação em nível de espécie devido ao método utilizado, que é mais 

apropriado para a confirmação apenas do gênero. Outros tipos de meio de cultura, como Extrato de Malte 

Ágar (MEA), Yeast Extract Sucrose (YES) e Creatine Sucrose Agar (CREA), favorecem diferentes 

crescimentos das estruturas macroscópicas, como a pigmentação e textura das colônias. Também, outras 

temperaturas como 20ºC, 30ºC, 37ºC e 42ºC seriam importantes serem testadas, visando o crescimento 

micelial. Tais parâmetros são relatados por Frisvad e Sanson (2004), Houbraken et al. (2014), Visagie et 

al. (2014), Visagie et al. (2016) para identificação de espécies do gênero Penicillium. 

           Na Coleção de Culturas de Microrganismos de Interesse Agrossivicultural- INPA estão 

depositadas 123 linhagens do gênero Aspergillus, destas, 11 linhagens foram reativadas (Figura 2).  

           O método de microcultivo utilizado não possibilitou a identificação das espécies. 
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CONCLUSÃO  

           Neste trabalho foi possível reativar 11 linhagens de Aspergillus e 13 linhagens de Penicillium e 

descrever as características macro e microcóspicas de cada cultura de Penicillium. Todos os isolados 

reativados foram preservados em baixa temperatura, óleo mineral e sílica-gel.  
           Não foi possível a identificação em nível de espécie, sendo necessária a utilização de outros meios 

de cultivo e incubação em diferentes temperaturas das linhagens de Penicillium e, também, de outro 

método para visualização das microestruturas de Aspergillus. 

           O presente estudo contribuiu para preservação de 11 linhagens de Aspergillus e 13 de Penicillium 

da Coleção de Culturas de Microrganismos de Interesse Agrossivicultural- INPA , e suas culturas podem 

ser acessadas para futuras pesquisas taxonômicas, biotecnológicas e aplicações de técnicas moleculares 

visando a identificação das espécies. 
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Figura 1. Linhagens reativadas e confirmadas para o gênero Penicillium em CYA.  

Figura 2. Linhagens reativadas e confirmadas para o gênero Penicillium em CYA. 
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INTRODUÇÃO  

 

O A. aegypti é o principal vetor do dengue (sorotipos D1, D2, D3 e D4), chikungunya, febre 

amarela e zika, constituindo importante problema de saúde pública. É uma espécie urbanizada, 

amplamente distribuída em áreas tropicais e subtropicais, cuja presença e densidade populacional estão 

relacionadas ao modo de vida do ser humano e às condições climáticas (SIMOY et al., 2015). Segundo 

Tabachnick (2010), o clima é um dos principais fatores ambientais capazes de influenciar a epidemiologia 

das doenças transmitidas por vetores e, dessa maneira, diversos trabalhos descrevem a relação entre 

variáveis climáticas e a incidência de arboviroses (VIANA e IGNOTTI, 2013; BOUZID et al, 2014; 

CAMPBELL-LENDRUM et al., 2015).   

Os estudos demonstram que os principais fatores que estão intimamente associados com a 

incidência de arboviroses são a temperatura, pluviosidade e umidade do ar, pois estes interferem na 

reprodução, desenvolvimento, sobrevivência e distribuição do vetor da doença (CÂMARA et al., 2009; 

GOMES et al., 2012; PAIVA et al., 2015). 

No estudo de variabilidade genética, um método baseado na amplificação do polimorfismo do 

DNA usando iniciadores (primers) arbitrários (RAPD), tem sido bastante utilizado. Esses marcadores 

associados às isoenzimas, foram utilizados por Santos et al. (2011), num estudo de variabilidade genética 

em quatro populações dessa espécie, também procedentes de Manaus, onde os autores encontraram uma 

variabilidade genética elevada e maior com os marcadores RAPD, mas a diferenciação genética foi baixa 

e apresentou o mesmo valor para ambos. Neste contexto, diante da importância epidemiológica de A. 

aegypti, o presente trabalho apresenta um estudo sobre a variabilidade genética, utilizando RAPD, em 

populações procedentes de Manaus, coletadas em 1999, pois nesse ano houve uma grande reinfestação 

desse mosquito e o aparecimento de doenças transmitidas por esse vetor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Obtenção das amostras:  
As amostras foram obtidas de quatro bairros de Manaus: Cidade Nova (ZN), Compensa (ZO), 

Coroado (ZL) e Centro (ZS) (figura 2). 
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                                                        Figura 2 - Fonte: Google Earth.  

 

Extração, quantificação e amplificação do DNA: 

 O DNA genômico de um indivíduo de A. aegypti adulto de 50 desovas de cada bairro foi extraído, 

quantificado e amplificado, conforme os procedimentos de Wilkerson et al. (1995). A tabela 1 mostra os 

primers que foram utilizados para a amplificação do DNA. Nas PCRs, cada ciclo foi constituído de uma 

etapa de desnaturação de 1 minuto a 94 ºC, anelamento dos primers de 1 minuto a 36 ºC e extensão de 2 

minutos a 72 ºC. Após os ciclos, foi realizada uma etapa de extensão final de 7 minutos a 72 ºC. Os 

produtos das amplificações foram armazenados a -20 ºC até que fosse realizada a eletroforese. 

 
Tabela 1 – Primers selecionados para o estudo populacional de A. aegypti por meio de RAPD-PCR. 

Primers Sequência 

OPH-02 5’TCGGACGTGA3’ 
OPH-04 5’GGAAGTCGCC3’ 
OPH-06 5’ACGCATCGCA3’ 
OPH-12 5’ACGCGCATGT3’ 
OPH-19 5’CTGACCAGCC3’ 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram feitos vários teste para as PCR com os marcadores moleculares RAPD, pois essa técnica 

exige bastante atenção com relação à contaminação do produto. Os dados obtidos a partir dos marcadores 

RAPD, com base em 5 primers, revelaram 40 locos, dos quais, 98% foram polimórficos, gerando em 

média 10 locos (bandas) por primer. O tamanho dos fragmentos de DNA amplificados variou de 420 pb 

a 2.000 pb em OPH-02, 460 pb a 1.400 pb em OPH-04, 600 pb a 2.072 pb em OPH-06, 450 pb a 1.650 

pb em OPH-12 e 300 a 2.100 pb em OPH-19, mostrando uma grande amplitude de variação, que foi de 

300 pb a 2.100 pb. O maior número de locos (9) foi detectado no primer OPH 4 e 6 e o menor (07) foi 

no OPH-02 e 19 (Tabela 2). Verifica-se nessa tabela que quanto maior foi à amplitude de variação do 

número de pares de base, maior foi o número de locos revelados. No entanto, não foi detectado nenhum 

loco exclusivo por nenhum dos primers. 
 

Tabela 2 – Número de locos (bandas) por primer obtidos em populações de A. aegypti na cidade de Manaus, Amazonas. 
Primer Número de locos (bandas) Variação de pares de bases (pb) 

OPH 02 7 420a 2000 

OPH 04 9 460 a 1.400 

OPH 06 9 600 a 2.072 

OPH 12 8 450 a 1.650 

OPH 19 7 300 a 2.100 

Total: 05 40 Variação total = 300 a 2.100 
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Com base nos dados apresentados na tabela 3, verificou-se o nível de variabilidade genética 

elevado, obtido a partir dos valores de locos polimórficos (P) e de heterozigosidade média observada 

(Ho). Das quatro populações naturais analisadas, a da Cidade Nova e Compensa foram as que 

apresentaram o maior polimorfismo (P = 97,50), enquanto que a do Centro apresentou menor valor (P= 

82,50). Considerando as heterozigosidades, o nível de variabilidade genética foi elevado, variando de 

0,3473 para a população do Centro, a 0,4247 para a Cidade Nova. 

O teste para determinar se existe diferença nas frequências alélicas entre as populações, a partir 

do Exact Test (RAYMOND e ROUSSET, 1995) não foi significativo (χ2 = 80,9664; G.L.= 80; P=0,44), 

indicando que ocorre fluxo gênico entre as populações, sugerindo que são populações panmíticas, onde 

nesse momento, essas populações de A. aegypti estavam geneticamente em equilíbrio. A estrutura 

genética baseada no índice de fixação (Fst= 0,0468) revelou baixa diferenciação genética entre as 

populações. O índice de consistência do bootstrapping para 10.000 replicações foi de 95%. A distância 

genética entre as populações foi baixa, sendo Cidade Nova e Compensa (D= 0,0201) com maior 

similaridade (Tabela 4). Considerando todas as populações analisadas, a do Centro foi a que apresentou 

maior distância genética com a do Coroado (D= 0,0691). 
 

 

Tabela 3. Estimativa da variabilidade genética das populações de Aedes aegypti de Manaus (AM) em 1999. 
População Número médio de 

amostras por loco 

Percentagem de 

Locos polimórficos* 

Heterozigosidade media 

Observada Esperada** 

Cidade nova 16,8750 97,5000 0,4247 0,4462 

Compensa  17,7250 97,5000 0,4033 0,4288 

Coroado 13,9500 92,5000 0,3960 0,4105 

Centro 11,1500 82,5000 0,3473 0,3655 

Freqüência do alelo mais comum menor ou igual a 0,95; **Estimativa não enviesada (Nei, 1978). 

 
Tabela 4.  Matriz de similaridade e distância genética entre as populações de A. aegypti de Manaus em 1999. 

 

População 1 2 3 4 

1 – Cidade Nova ***** 0,9668 0,9637 ,9333 

2 – Compensa 0,0201 ***** 0,9530 0,9794 

3 – Coroado 0,0481 0,0208 ***** 0,9801 

4 – Centro 0,0337 0,0370 0,0691 ***** 

*Valores acima da diagonal correspondem à identidade genética e abaixo, à distância genética (Nei, 1978).  

 

DISCUSSÃO 
Variabilidade genética como fenômeno biológico, tem grande importância em populações 

naturais, o que tem levado os geneticistas a investigar métodos para quantificar e explicar essa 

variabilidade em termos de sua origem, manutenção e importância para a evolução (Hartl, 1981). Vários 

trabalhos tem sido realizados nessa espécie para entender a dinâmica de suas populações, quanto a 

variabilidade genética e entre eles, Fraga et al. (2003) ao analisar dezoito locos enzimáticos em 

populações de A. aegypti desses mesmos bairros (Compensa, Cidade Nova, Centro e Coroado) de 

Manaus-AM, detectaram que 45% dos locos analisados estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg, e a 

maioria deles na Compensa. Essas populações apresentaram diferenciação interpopulacional significativa 

(4,88%), embora as populações tenham apresentado elevada similaridade genética (D= 0,003 a 0,016). 
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Paduan et al. (2006), utilizando marcadores RAPD encontraram elevados níveis de diferenciação 

genética entre populações de A. aegypti de seis estados brasileiros. Os autores consideraram que as 

populações brasileiras destes mosquitos poderiam ser subdivididas em dois grupos principais, um 

compreendendo as populações do Nordeste e o segundo, as populações do Norte, Centro-Oeste e Sudeste. 

 

CONCLUSÃO 

 A análise dos dados das populações naturais de A. aegypti, com base no estudo de RAPD, possibilitou 

propor que as quatro populações estudadas apresentaram variabilidade genética levemente elevada e 

diferenciação genética baixa. Nesse contexto, supõe-se que essas populações estejam sofrendo efeitos de 

seleção natural e pressões antrópicas em níveis diferentes, o que pode estar provocando a perda de alelos. 

O teste de qui-quadrado para diferenciação de populações não foi significativo (χ2 = 80,9664; 

GL= 80; P= 0,4488). As populações mostraram baixa estruturação genética (Fst= 0,0468), indicando 

pequena diferenciação. Sendo assim, os resultados indicam que está ocorrendo fluxo gênico entre as 

populações, e que os cruzamentos entre elas tendem a ser aleatórios. Não houve uma correlação clara 

entre distância genética e distância geográfica entre as populações analisadas. É possível que o fluxo 

gênico seja favorecido em pequena escala pelo transporte terrestre, que serve como meio de dispersão 

das populações desse mosquito. Ou ainda é possível que a distância genética esteja relacionada com a 

recente colonização desta espécie na cidade de Manaus, a partir de 1996.  
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INTRODUÇÃO  

 

Os maparás (Hypophthalmus ssp.), compreende até o momento quatro espécies, Hypophthalmus 

edentatus, Hypophthalmus fimbriatus, Hypophthalmus marginatus e Hypophthalmus oremaculatus. 

Levando-se em consideração a crescente e constante pressão de pesca sobre os estoques de mapará, 

principalmente o  H. oremaculatus, com possíveis consequências ecológicas e econômicas para a região, 

tornam-se necessário estudos que possibilitem a identificação de estoque pesqueiro desta espécie (Cutrim 

e Batista, 2005).  

Estudos com marcadores moleculares têm ajudado na identificação de estoques de peixes, 

conhecimento genético, análise populacional, estudos ecológicos e biogeográficos, e um dos mais 

utilizados são os marcadores moleculares microssatélites. Os mesmos são utilizados como marcadores 

moleculares devido ao alto nível de polimorfismo encontrado em seus locos, o que proporciona sua 

utilização em diversos propósitos de estudo populacional, permitindo analisar desde indivíduos até 

espécies proximamente relacionadas (Moxon e Wills, 1999).  

É importante ressaltar que não são encontrados na literatura estudos com marcadores 

microssatélites para a espécie Hypophthalmus oremaculatus. Portanto, caracterizar a biblioteca genômica 

desenvolvida para Hypophthalmus oremaculatus, que auxiliará nos futuros estudos de genética de 

população e, isolar marcadores de DNA microssatélites para a espécie pioneiramente, foram os objetivos 

deste estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Uma biblioteca genômica enriquecida em DNA microssatélites foi construída segundo o 

protocolo de Billotte et al., 1999 (esta biblioteca faz parte de uma pesquisa de doutorado em andamento). 

Foram desenhados pares de primers para locos com microssatélites de Hypophthalmus oremaculatus. 

Em cada primer forward desenhado, foi adicionada uma sequência nucleotídica universal (cauda de M13) 

na extremidade 5’ (Schuelke 2000). 

Extração de DNA 

Amostra de tecido muscular de 28 indivíduos de H. oremaculatus e de quatro indivíduos de H. 

marginatus e H. fimbriatus foram coletadas em desembarque pesqueiro na cidade de Manaus (AM). O 

DNA genômico foi extraído com Fenol-Clorofórmio segundo Sambrook (2001). A concentração de DNA 

de cada amostra foi estimada a partir de fotodocumenteção em gel de agarose 0,8%, após eletroforese 
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por 45 minutos em corrente de 80 V com comparação à marcadores de concentração conhecida (DNA 

fago λ). 

Amplificação dos locos microssatélites 

A reação de PCR (Reação da Polimerase em Cadeia) foi feita com um volume final de 10 μL 

contendo: DNA genômico (10 ng), Primer forward (4μM) e Primer reverso (4μM) do respectivo loco, 

dNTP (1mM), MgCl2 (25mM), Tampão 10X, Taq DNA polimerase (5U/ μl) e M13 marcado com as 

fluorescências: FAM, HEX ou NED, dependendo do loco. A PCR foi realizada em duas etapas: a primeira 

foi a desnaturação (68 ̊C, 2 min; 92 C, 30 s) seguido por 30 ciclos de 30 s a 92 ̊C, 35 s na temperatura de 

anelamento de cada loco, 35 s, a 68 ̊C ou 72°C; o segundo passo de 20 ciclos com o tempo e perfil de 

temperatura: 20 s, a 92 ̊C, 30 s, a 53 ̊C, 30 s, a 72 ̊C, e uma extensão final a 72 ̊C 15 min, 68 ̊C 15 min. 

Os locos que não amplificaram a 60oC foram submetidos a testes de gradiente. A temperatura deste teste 

variou de 45 a 65 ºC de anelamento. O PCR foi verificado em eletroforese em gel de agarose a 1,5%, 

corado com Diamond (Promega) e visualizado em fotodocumentador UV. O tamanho do fragmento 

amplificado foi estimado por comparação ao marcador Ladder 1kb plus (Invitrogen). 

Genotipagem e análise dos locos microssatélites 

Os PCRs foram submetidos à eletroforese capilar em Analisador de DNA ABI 3130XL. Para a 

genotipagem foi utilizado 1 uL de PCR diluído (1:20), adicionado a 8 μL de solução contendo Tween 

20 a 0,1% + 1 μL NauROX. O resultado da genotipagem foi analisado com o GeneMarker software v 

1.97 (SoftGenetics), com o qual foi verificada a presença ou não de polimorfismo nos locos. Foram 

estimados parâmetros de diversidade genética para cada loco, tais como: o número de alelos (A), a 

heterozigosidade esperada (HE) e observada (HO), e coeficiente de endogamia (FIS) com o programa 

MicroChecker (Excoffier et al., 2005). Também foi verificado se os locos se encontram em equilíbrio 

de Hardy-Weinberg com o programa GENEPOP 4.0 (Raymond e Rousset, 1995). 

Amplificação heteróloga 
Os locos polimórficos foram utilizados para verificar o alcance de sua amplificação em quatro 

indivíduos das outras espécies do gênero que ocorrem na bacia Amazônica (H. marginatus e H. 

fimbriatus). A amplificação e genotipagem dos locos ocorreram utilizando os mesmos parâmetros de 

reagentes, amplificação e genotipagem, utilizados em H. oremaculatus. O número de alelos foi obtido 

para cada espécie e o loco foi considerado polimórfico quando neste for encontrado dois ou mais alelos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Treze pares de primers desenhados para Hypophthalmus oremaculatus tiveram amplificação 

(Tabela 1), destes, 11 locos foram analisados, (Tabela 1). O número de alelos variou entre 4 (Hor02) e 

19 (Hor16) com a média de 10,1. A heterozigosidade observada (HO) variou entre 0,142 e 1 (Hor18 – 

Hor03, respectivamente) com uma média de 0,663. A heterozigosidade esperada (HE) variou entre 0,202 

a 0,931 (Hor18 e Hor17, respectivamente) com média de 0,736. Três locos (Hor03, Hor13 e Hor16) 

apresentaram desvio significativo de EHW após a correção de Bonferroni, (P: (5%) ≤ 0,0045.  

O FIS (índice de endogamia) variou de - 0.506 e 0.478 com médias de 0,104; o loco Hor03 

apresentou FIS negativo provavelmente por excesso de heterozigoto e, Hor13 e Hor16 por deficiência de 

heterozigotos. A presença de alelos nulos foi detectada nos locos Hor16, Hor17 e Hor19 sugerido pelo o 

programa MICROCHECKER v2.2.3 (Oosterhout et al., 2004), provavelmente por excesso de 

homozigotos. 

Foram testados sete marcadores polimórficos para amplificação heteróloga em 4 espécies de 

Hypophthalmus (Tabela 2). Três locos (Hor03, Hor08, Hor18) apresentaram amplificação em todas as 

quatro espécies, quatro locos amplificaram em pelo menos três espécies. O número de alelos variou entre 

1 a 2 por loco. 

 

Tabela 01. Caracterização de 11 locos microssatélites polimórficos para H. oremaculatus. 

Nome do Loco 
Motivo de 

repetição 

Temp. 

em ºC 
Tamanho (pb) N A HE HO EHW Fis (f) 

Hor02F (GATG)4 65/62 147 - 175 17 4 0,543 0,411 0.117 0.248 
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Hor03F (TG)10 65/68 128 - 136 28 5 0,669 1 0.000* - 0.506 

Hor08F (TG)13 60/68 156 - 178 28 10 0,8 0,758 0.194 0.053 

Hor13H (AC)10 55/72 206 - 266 12 10 0,782 0,416 0.000* 0.478 

Hor16H (TG)17 60/68 142 - 194 27 19a 0,875 0,714 0.000* 0.187 

Hor17H (TG)16 60/68 191 - 231 27 16 a 0,931 0,785 0.031 0.158 

Hor18H (TCT)6 60/68 126 - 166 27 5 0,202 0,142 0.007 0.298 

Hor19H (AC)12 65/72 290 -304 17 7a 0,843 0,588 0.007 0.308 

Hor20H (GT)11 60/72 232 - 246 18 6 0,66 0,777 0.076 - 0.184 

Hor29N 
(CA)7tacacaca

ctcagaa(AG)10 
60/72 230 - 256 

18 11 0,876 0,842 0.163 
0.04 

Hor31N (AG)19 60/68 174 - 208 27 18 0,921 0,857 0.500 0.071 

F, H e N no nome dos locos: F-FAM, H-HEX e N-NED; Motivo de repetição; Temperatura de anlemaneto e extensão; N 

número de indivíduos genotipados; A número de alelos; a presença de alelo nulo; HO  heterozigosidade observada; HE 

heterozigosidade esperada; P-HWE* locos fora do equilíbrio Hardy-Weinberg após correção de Bonferroni.  

 
Tabela 2: Amplificação heteróloga de sete marcadores microsatéllites desenvolvidos para Hypophytalmus 

oremaculatus em outras espécies do gênero Hypophytalmus (N=4 por espécie). 

Nome do 

Loco 

H. frimbriatus 

Tamanho (bp) 
A 

H. n. sp. 1 

(linhagem de 

oremaculatus) 

Tamanho (bp) 

A 
H. edentatus 

Tamanho (bp) 
A 

H. n. sp. 2  

(linhagem de 

edentaus) 

Tamanho (bp) 

A 

Hor_02F 133 – 172  2 174 – 172  2 174 – 172  2 X X 

Hor_03F 132 – 134  2 132 – 134  2 132 – 134  2 132 – 134  2 

Hor_08F 144 – 150  2 160 – 180  2 144 1 144 1 

Hor_16H 164 1 172 1 162 – 168  2 X X 

Hor_17H X X 195 – 219  2 187 – 205  2 185 – 231  2 

Hor_18H 140 1 138 – 142  2 140 1 148 – 154  2 

Hor_31N 182 – 186  2 168 – 188  2 172 – 194  2 X X 

A número de alelos, X não amplificou 

 

CONCLUSÃO  

Os 11 locos microssatélites mostraram-se promissores para estimar a variabilidade genética de H. 

edentatus podendo ser aplicados em estudos genéticos futuros incluindo os de genética populacional. 
Considerando a notoriedade econômica e ecológica desta espécie na região amazônica, o presente 

trabalho apresenta dados de grande relevância para serem aplicados na geração de subsídios  para o 

manejo e conservação deste importante recurso pesqueiro, como também visa futuros trabalhos 

populacionais envolvendo níveis de variabilidade genética nas demais espécies do gênero 

Hypophthalmus. 
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INTRODUÇÃO 

Aedes albopictus Skuse (1894) pertence ao subgênero Stegomyia, do Grupo Scutellaris. É 

originário da Ásia, com significativa preocupação em saúde pública, pois é um vetor competente de 

pelo menos 26 arbovírus, incluindo vírus da dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) e zika (ZIKV) 

(Benedict et al., 2007; Medlock et al., 2012). 

No Brasil, seus primeiros registros ocorreram no Rio de Janeiro em 1986 (Forattini, 1986), tendo 

sido registrado sua ocorrência no município de Manaus pela primeira vez em agosto de 2002 (Fé et al., 

2003). Com a antropização da paisagem, especialmente, a urbanização, altera o risco de surgimento de 

patógenos transmitidos por mosquitos, afetando o mosquito e as comunidades hospedeiras quantitativa 

e qualitativamente. Segundo Gomes et al.(1999), devido sua rápida dispersão, essa espécie vem 

demonstrando elevada capacidade para utilizar uma ampla variedade de criadouros artificiais, sem 

abandonar ecótonos naturais, onde os locais para as posturas têm como característica comum a 

superfície rugosa e o ambiente escuro, que de maneira genérica, correspondem aos oferecidos pelos 

pneus, sendo estes, o principal veículo de transporte de ovos desse mosquito pelo mundo. 

Apesar dessa espécie ainda não ter sido incriminada como transmissora de arboviroses no 

Brasil, estudos laboratoriais demonstram capacidade vetorial para os quatro sorotipos do dengue (Miller 

& Ballinger, 1988), onde ela pode se tornar ponte entre ciclos urbanos e silvestres de febre amarela, 

dengue e outras arboviroses (Gomes et al., 1999). Sua capacidade vetorial no continente asiático e 

facilidade de dispersão geram grande preocupação aos Órgãos de Saúde quanto à presença dessa espécie 

no Brasil, e especialmente na bacia amazônica. 

Vários estudos em genética de populações têm sido realizados em espécies de Aedes e, dentre 

os diferentes marcadores moleculares, a técnica de RAPD tem sido utilizada para detectar a 

diferenciação e variabilidade genética nesse grupo de mosquitos. 
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Resistência tem sido detectada para todas as classes de inseticidas, contribuindo para a 

reemergência das doenças transmitidas por vetores (Brogdon & McAllister, 1998). 

Considerando a importância epidemiológica de Aedes albopictus, e por apresentar 

características morfológicas e comportamentais muito similares ao Aedes aegypti, que já 

desenvolveu resistência aos inseticidas piretroides, faz-se necessários estudos relacionados aos 

genes responsávais por essa resistência e a variabilidade genética. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi analisada a variabilidade genética de populações de A. albopictus de Manaus (Novo 

Aleixo, Cidade Nova e Petrópolis), de amostras coletadas em 2006, utilizando cinco marcadores 

RAPD e a mutação Val1016Ile do gene Kdr. 

Para o estudo de RAPD foram testados dez primers e selecionados cinco: OPH-02 (5’- 

TCGGACGTGA –3’), OPH-04 (5’- GGAAGTCGCC –3’), OPH-06 (5’- ACGCATCGCA –3’), 

OPH-12 (5’- ACGCGCATGT –3’), OPH-19 (5’- CTGACCAGCC–3’), os quais apresentaram boa 

reprodutibilidade e nitidez. 

Para verificar a presença ou não da mutação Val1016Ile, o DNA genômico foi amplificado 

utilizando três iniciadores, um específico para o alelo selvagem Val (5’-GCG GGC ACA AAT TGT 

TTC CCA CCC GCA CTG A-3’), um para o alelo mutante Ile (5’-GCG GGC AGG GCG GCG 

GGG GCG GGG CCA CAA ATT GTT TCC CAC CCG CAC CGG-3’) e um terceiro reverse (5’- 

GGA TGA ACC GAA ATT GGA CAA AAG C-3’). 

 

         Tabela 1. Quantificação do DNA genômico, obtido de amostras de Aedes  Albopictus 

procedentes de Petrópolis, Colina do Aleixo e Cidade Nova. 

População Menor concentração de DNA Maior concentração de DNA 

Colina do Aleixo 47 ng/µl 1258,3 ng/µl 

Cidade Nova 40 ng/µl 1120,1 ng/µl 

Petrópolis 17 ng/µl 973,2 ng/µl 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Análise dos perfis eletroforéticos: 

Os resultados da análise da variabilidade genética baseada nos perfis de RAPD-PCR, a partir de 

cinco “primers” (iniciadores) revelaram 39 locos, nas quatro populações, variando entre 496 e 1.700 

pares de base. 
 

Tabela 2.Número de locos (bandas) por primer obtido nas três populações de Aedes 

albopictus  

Primer Número de locos 

(bandas) 

Variação de pares de bases 

(pb) 

OPH 02 8 600 a 2.000 

OPH 04 7 400 a 1.400 

OPH 06 8 420 a 1.700 

OPH 12 9 460 a 1.800 

OPH 19 7 600 a 2.000 

Total: 05 39 Variação total = 496 a 1.700 
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 Kambhampati et al. (1992) avaliaram a importância da técnica de RAPD para aplicações 

entomológicas em espécies de mosquitos do gênero Aedes sp, onde analisaram as populações de A. 

albopictus criados em laboratórios, utilizando apenas dois “primers” e revelaram 14 locos variando 

de 184 a 1531 pb. Ayres et al. (2002) analisaram a variabilidade genética de seis populações de A. 

albopictus procedentes de três estados brasileiros e revelaram 47 bandas (locos) variando entre 120 a 

2000 pb, utilizando quatro primers. Os resultados destes autores diferem em parte dos observados no 

presente trabalho, mas, esta diferença seja possivelmente, porque o primeiro utilizou menor número 

de primers e o segundo, utilizou varias populações de três estados brasileiros. 

 

 
Análise da Variabilidade e Estrutura Genética das Populações 

A estrutura genética foi testada, com base no método θ, sendo que o valor médio de Fst = 0,0240 

± 0,0116, indicando uma baixa estruturação genética. O teste de qui-quadrado para diferenciação de 

populações (RAYMOND & ROUSSET, 1995) não foi significativo (X2= 64,2681; GL= 78; P < 

0,8682) indicando que o fluxo gênico está ocorrendo entre as populações, e os cruzamentos são 

aleatórios. 

Entre as três populações analisadas, a de Colina do aleixo mostrou maior variabilidade genética, 

tanto pela percentagem de locos polimórficos (P =94,87), quanto pelas heterozigozidades (Ho 

=0,4028; He = 0,4089). A menor variabilidade genética foi detectada na população da Petrópolis (P 

= 92,30) e (Ho = 0,3955; He = 0,4072). 
 

 

População 
Número Médio de 

Amostras por Loco 

Percentagem de 

Locos 

Polimórficos * 

Heterozigosidade Média 

Observada Esperada ** 

Petrópolis 26,00 92,3077 0,3955 0,4072 

Colina do Aleixo 25,43 94,8718 0,4028 0,4089 

Cidade nova 25,61 94,8718 0,3904 0,4008 

 

Análise da Distância e Similaridade Genética entre as Populações 

A partir dos dados das freqüências alélicas estimadas, construiu-se uma matriz de distância e 

similaridade genética entre as quatro populações, utilizando-se a metodologia proposta por Nei 

(1978). Os dados da Tabela 4mostram que os valores de distância genética foram muito baixos (D= 

0,0116 – 0,0240), indicando que as populações são muito próximas geneticamente 

 

Tabela 4. Matriz de distância e similaridade genética entre as três populações de Aedes albopictus 

da Cidade de Manaus (AM). Valores acima da diagonal correspondem à identidade genética não 

enviesada e abaixo da diagonal correspondem à distância genética não enviesada (NEI, 1978) 
 

População Petropolis Colina do Aleixo Cidade Nova 

Petropolis ***** 0,9845 0,9786 

Colina do Aleixo 0,9855 ***** 0,9831 

Cidade Nova 0,9788 0,9855 ***** 

CONCLUSÃO 

Entre as três populações analisadas, a de Colina do Aleixo mostrou maior variabilidade 

genética, tanto pela percentagem de locos polimórficos (P =94,87), quanto pelas heterozigozidades 

(Ho =0,4028; He = 0,4089). 

Teste de qui-quadrado para diferenciação de populações não foi significativo (χ2= 64,2681; 

GL= 78; P < 0,8682) mostrando uma grande proximidade genética entre as populações, 
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possivelmente, relacionado a origem, dispersão e localização geográfica. A estrutura genética das 

populações foi muito baixa (Fst = 0,0240 ± 0,0116), indicando que o fluxo gênico está ocorrendo 

entre as populações e os cruzamentos ainda são aleatórios. 

Os valores de distância e similaridade genética encontrados entre as populações de A. 

albopictus, indicam que elas são geneticamente muito próximas (D= 0,0156 – 0,0786), característicos 

de uma espécie monotípica, formada por populações bastante homogêneas. 

Considerando os dados deste trabalho de maneira geral, as populações de A. albopictus 

analisadas, apresentaram variabilidade genética elevada, quando comparadas com outras populações 

desta espécie em outros estados brasileiros. Estes dados sugerem uma elevada plasticidade genética, 

adaptação ao ambiente e, possivelmente, capacidade vetorial. 

Observou-se que a mutação Val1016lle ainda não foi desenvolvida pelo vetor em questão, mais 

por conta das populações estudadas terem sido coletadas em 2006. Estudos com populações atuais 

seriam de melhor confirmação para a resistência. 
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INTRODUÇÃO  

Na região amazônica, encontra-se a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, onde habitam 

diferentes espécies de peixes com cerca de 6.025 peixes válidas (Goulding et al. 2003; Reis et al. 2003). 

Dentro da grande diversidade de espécies, a ordem Gymnotiformes é composta pelos conhecidos 

‘peixes elétricos’ que possuem a capacidade de gerar e detectar campos elétricos, utilizados para 

eletrolocalização e comunicação social (Alves-Gomes et al. 1995). A sistemática da Ordem 

Gymnotiformes, ainda é controversa, devido ao número total de famílias e as linhagens crípticas. Na 

última década, vários trabalhos têm abordado aspectos filogenéticos, tanto pelo uso de dados 

morfológicos como moleculares (Alves-Gomes et al. 1995; Albert e Crampton 2005; De Santana e 

Maldonado-Ocampo et al. 2013; Sullivan et al. 2013; Cox-Fernandes et al. 2014; Maia e Alves-Gomes 

2012; Crampton et al. 2016a, 2016b). 

A ordem Gymnotiformes é endêmico do Neotrópico, mas com uma ampla distribuição, ocorrendo 

desde a América Central (Chiapas, México) até a bacia do rio da Prata na Argentina. Porém, é nas 

bacias dos rios Amazonas e Orinoco que o grupo alcança sua maior diversidade, com quase 73% das 

espécies conhecidas (Albert e Crampton 2005). Os espécimes encontram-se presentes em praticamente 

todos os tipos de habitats aquáticos, tais como calhas dos rios, florestas inundáveis, savanas, igarapés, 

cachoeiras, cavernas e pântanos. São facilmente diferenciados por apresentarem características 

morfológicas peculiares, como a ausência das nadadeiras pélvica, dorsal e caudal (exceto a família 

Apteronotidae, cujos membros possuem uma nadadeira caudal reduzida), presença de um corpo 

alongado (anguiliforme) e comprimido lateralmente, órgãos vitais localizados na região anterior do 

corpo e nadadeira anal muito longa. Apesar do formato anguiliforme, seu deslocamento se dá, 

principalmente, pela ondulação da nadadeira anal que se estende ao longo de quase todo o comprimento 

do corpo (Moyle e Cech 2000). 

Hoje, com o desenvolvimento de técnicas moleculares e de marcadores genéticos, pode-se muito 

mais facilmente obter informações fundamentais sobre a biologia evolutiva dos grupos, incluindo a 

sistemática, a estrutura genética populacional e a diversidade das espécies de organismos. Por isso, os 

sistematas e taxônomos criaram uma nova abordagem para a utilização do seqüenciamento de DNA: o 

código de barra de DNA, ou “DNA barcoding”. Essa técnica tem como objetivo identificar as espécies 

válidas de organismos conhecidos, por meio da utilização de seqüências padronizadas de segmentos 

específicos do DNA, a fim de determinar “um código de barras genético” para cada espécie 

(http://www.barcodinglife.org). Entre todos os possíveis marcadores disponíveis para o DNA 

barcoding, em animais, o fragmento selecionado para peixes foi o do gene mitocondrial Citocromo 

Oxidase c Subunidade 1 (CO-I). O DNA barcoding é uma ferramenta particularmente eficiente e 

econômica para identificar e, também, para tratar o problema de espécies crípticas (Hebert et al. 2003, 

2004). Concisamente, usa-se um fragmento de gene curto (~650 pb) da região mitocondrial 5' do COI, 

sendo aplicado em múltiplos grupos de peixes em sistemas fluviais neotropicais (por exemplo, Maia 

& Alves-Gomes 2012; Maldonado-Ocampo et al. 2013; Benzaquem et al. 2015; Melo et al. 2016; 

Rossini et al. 2016; Angulo et al. 2018). O progresso resultante é impressionante, no entanto, um 
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número desafiador de clados de peixes neotropicais continua a ser explorado por meio do DNA 

barcoding. 

Aqui, foi utilizado o método de DNA barcoding e o delineamento de espécies em cento e vinte e três 

exemplares de peixes da ordem Gymnotiformes coletados na bacia do rio Negro. Nosso objetivo foi 

construir um banco de sequências da porção 5’ do gene mitocondrial Citocromo Oxidase Subunidade 

I (fragmento de DNA barcoding) a partir de amostras dos exemplares de Gymnotiformes 

disponibilizando esta informação para estudos de sistemática e taxonomia do grupo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

1.1. Seleção dos indivíduos e coleta de tecidos. 

Os indivíduos selecionados da ordem Gymnotiformes encontram-se armazenados no Laboratório 

de Fisiologia Comportamental e Experimental (LFCE) INPA, dentro de tubos com álcool 96% para 

cultivo de amostras. Foram classificados conforme o ano entre 2002 e 2015, especificados por códigos 

do próprio Laboratório (LFCE) INPA, alguns por códigos do Laboratório Temático de Biologia 

Molecular (LTBM) INPA, do alto, médio e baixo Rio Negro. Para todos os tecidos coletados dos 

Gymnotiformes, foram armazenados em Tubos de 1,5mL em álcool 96%. Foram utilizados 154 

amostras, pertencentes a 11 gêneros. 

 

1.2.  Extração de DNA  
O DNA total foi extraído pelo método Fenol-Clorofórmio, onde adicionou-se 500μL de 

Tampão de Lise e 5μL de Proteinase K e, homogeneizou-se em vortex e incubar à 52°C em 

Thermomixer por Overnight. Ressuspender as amostras e centrifugar a 14.000 rpm por 30 minutos. 

Adiciona-se 600μl de Fenol-Clorofórmio, centrifugar a 14.000 rpm por 30 minutos, descartar Fenol-

Clorofórmio, transferindo o sobrenadante para outro tubo de 1,5ml. Adicionar 500 μl de Isopropanol 

gelado e homogenizar por inversões suavemente, precipitar a -20°C por overnight. Ressuspender as 

amostras na centrifuga a 14.000 rpm por 30 minutos e descartar o sobrenadante; levar o pellet a 500μl 

de Etanol 70% e centrifugar por 14.000 rpm a 20 minutos, descartar sobrenadante e secar a temperatura 

ambiente em Overnight ou termobloco a 50°C. Ressuspender em 100μl de TE 0,2X e incubar a 37° C 

por 30min. Foi produzido um gel de agarose ao 0.8% para quantificar o DNA total extraído. Após 45 

minutos de corrida no gel de agarose, foi vizualizado em luz ultravioleta através de lentes que emitem 

imagem no computador e definir tamanho do DNA total. 

 

1.3. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para a PCR, 10.0 µL de volume total por reação contendo 4.7 µL de agua Mili-q, 1.0 de tampão 

de reação 10x, 1.6 µL de MgCl2 (25 mM), 0.5 µL de mistura de dNTP (5 mM), 0.5 µL de cada primer 

(5 µM), 0.2 µL Enzima Taq polimerase Platinum (5 U/µL, Invitrogen; www.invitrogen.com) e 1.0 µL 

de DNA genômico (10-50 ng). A PCR consistiu de uma desnaturação inicial (30 s a 92 °C) seguida de 

30 ciclos de desnaturação da cadeia (45 s a 92 °C), hibridização de primers (45 s a 54 °C) e extensão 

de nucleotídeos (1 min a 72 °C). A visualização dos fragmentos foi usando gel de agarose ao 1%. Os 

primers BOL-COIFishF1 (5' -TCA ACY AAT CAY AAA GAT ATY GGC AC- 3') e BOL-COIFishR1 

(5' -ACT TCY GGG TGR CCR AAR AAT CA- 3') (Ward et al., 2005). A purificação do produto da 

PCR foi realizada utilizando a enzima Exonuclease e Fosfatase Alcalina (EXOSAP). 

 

1.4. Sequenciamento 

O sequenciamento dos fragmentos do gene COI foi realizado pelo método enzimático de 

incorporação de dideoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados por fluorescência de Sanger et al. (1977). 

Realizamos a reação de sequenciamento com o kit BigDye v3.1 (Applied Biosystems), seguido de 

precipitação em isopropanol/etanol. Em seguida, as amostras foram sequenciadas em seqüenciador 

automático ABI 3130-Genetic Analyzer (Applied Biosystems). As sequencias consenso do gene COI 

foram geradas no programa BioEdit v7.0.9 (Hall, 1999) e depois editadas e alinhadas para gerar uma 
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matriz final. No programa MEGA v.6.0 (Tamura et al. 2013) foi feito a construção da árvore 

filogenética e a distância genética entre as espécies identificadas com o método de DNA Barcoding 

(Benzaquem, 2015; García-Dávila et al. 2016.).  

 

1.5. Analises filogenéticos 

 

Para as análises de identificação molecular através de DNA Barcoding, a matriz com as 

sequências consenso foram analisadas no programa MEGA v.6.0 (Tamura et al. 2013). Para a 

construção de dendrogramas, cujos parâmetros utilizados para verificar a divergência genética entre as 

sequências foram os recomendados na literatura para sequências barcode, foi utilizado o método de 

Neighbor-Joining (NJ) e o modelo de evolução Kimura-2-parâmetros (K2P) (Kimura 1980). Os 

dendrogramas obtidos foram testados através do método bootstrap (Felsenstein 1985) com 1.000 

pseudoréplicas. Usamos como outgroup sete sequencias da ordem Siluriformes pegos do GenBank, 

três do gênero Pseudoplatystoma (P. punctifer-KT952427, P. fasciatum-KU568987 e P. tigrinum-

GL570938) e quatro do gênero Brachyplatystoma (B. rouseuauxii-KT952407, B. vaillantii-KT952409, 

B. filamentosum-MK874066 e B. tigrinum-KT952408). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A matriz final produziu um total de 677 pb com 120 sitios variáveis. As frequencias 

nucleotidicas foram adenina 22.29%, citocina 31.32%, guanina 19.36% e timina 27.03%. Através da 

análise de Neighbor Joining, foi possível identificar 11 gêneros da ordem Gymnotiformes. Mas dentro 

de cada genero foi possível identificar subgrupos, alguns podem ser espécies validas e outras linhagens 

crípticas, criando assim para alguns gêneros um complexo de espécies. O menor valor da distância K2P 

par a par foi de 0.032 ± 0.007 entre as linhagens Brachyhypopomus 5 e 6. Dentro de cada complexo de 

espécie a distância K2P representa mais do 10%,  que segundo os trabalhos usando DNA barcoding, já 

representariam outras espécies (Garcia-Davila et al. 2013; Madeussi et al. 2016; Melo et al. 2016). A 

problemática nos Gymnotiformes, é que morfologicamente é muito difícil poder diferençar as espécies 

dentro de cada gênero, mas não entre gêneros. O que pode atrapalhar a descoberta de uma grande 

diversidade biológica ainda escondida no grupo. As sequencias serão armazenadas para ser colocadas 

no GenBank, essas sequencias ajudaram a identificar a grande diversidade de espécies da ordem 

Gymnotiformes na bacia do rio Negro. A mesma técnica em peixes foi utilizada por outros autores 

como por exemplo Maia & Alves-Gomes 2012; Maldonado-Ocampo et al. 2013; Benzaquem et al. 

2015; Melo et al. 2016; Rossini et al. 2016 e Angulo et al. 2018, onde o resultado foi acrescentar o 

número de espécies ou ajudar à revisão taxonômica do clado estudado. As sequencias de COI serão 

utilizados para futuros estudos de genética populacional, filogenéticos, filogeográficos, biogeográficos 

e todos os aspectos evolutivos (Carvajal-Vallejos et al. 2010; Lehmberg et al. 2018; Tagliacollo et al. 

2016). 

 

CONCLUSÃO  

A técnica de DNA barcoding é muito eficiente para poder identificar as espécies de peixes, no nosso 

caso os da ordem Gymnotiformes. Além, contribui a identificar também a diversidade críptica. Em 

conjunto, os resultados contribuem a posteriores estudos como a taxonomia integrativa e outros 

aspectos da biologia evolutiva.  
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INTRODUÇÃO  

Com o surgimento da Zona Franca de Manaus houve um forte crescimento populacional, 

desordenado, a partir de meados da década de 1970. Sem infraestrutura adequada, esse crescimento da 

cidade criou um conjunto de deficiências e problemas urbanos que ampliaram a ocupação das margens 

dos igarapés (Benchimol, 1981), o que acarretou na mudança da qualidade da água (Nogueira et al., 

2007). Nesse aspecto, merece destaque o igarapé do Quarenta, pois além de abrigar as moradias, 

também recebeu os efluentes das indústrias instaladas em sua bacia.  

Outro fator bastante destacado ao decorrer dos anos (sendo tema de reportagens internacionais, 

como, por exemplo, na Coréia do Sul), é o acúmulo de resíduos sólidos (“lixo”) em alguns trechos dos 

igarapés, sendo responsáveis pela inundação de vias públicas, além de conceder aos locais cheiro 

extremamente desagradável (Pascoaloto et al., 2015). 

Estudos anteriores indicaram o igarapé do Quarenta (bacia do Educandos) como o “pior” (mais 

poluído) de Manaus (Melo et al., 2005; Pascoaloto e Soares, 2015), sobretudo devido à contaminação 

por metais pesados (Silva et al., 1999).  

No entanto, nos igarapés da bacia do Educandos, principalmente nos igarapés Quarenta e 

Cachoeirinha, um fator agravante é a quantidade de resíduos sólidos (“lixo”) ao longo de seu curso, 

sendo que praticamente todos os anos a mídia divulga, além da poluição visual observada em vários 

trechos (sobretudo em pontes), a reclamação dos moradores quanto ao mau cheiro, além dos 

congestionamentos causados pelas inundações da via pública (cite exemplos dessas reportagens – de 

preferência inclua jornais diferentes); fatos esses tão graves que chegaram a ser tema de reportagem 

em outros países, como a Coréia do Sul (Pascoaloto, 2015). 

Assim, é importante verificar de que forma essa interrupção na drenagem dos igarapés afeta a 

qualidade da água e quais os pontos mais críticos, a fim de sugerir/indicar quais locais têm necessidade 

de atenções mais emergenciais 

Siqueira et al. (2010), em sua pesquisa sobre a microbiologia da água de consumo utilizada em 

unidades de alimentação, afirma que a água acaba por ser o principal meio de transmitir patógenos de 

doenças que causam infecções, devido a isso avaliou se havia a presença de coliformes nas localidades 

no entorno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em que foi identificado desacordo com os 

padrões pré-estabelecidos em legislação, atribuindo os resultados pelas péssimas condições higiênico-

sanitárias dos locais de estudo. 

Na última década o Brasil foi marcado pela inserção de vários regulamentos legislações e 

normas de cunho ambiental, que atualmente moldam e influenciam direta e indiretamente o uso dos 

recursos naturais (Buriti e Barbosa, 2014). 

A importância ambiental moldou a estrutura da forma de governar, na qual, se faz necessário 

conhecimento técnico e científico sobre os temas ambientais e sua abrangência, devendo existir a 

educação ambiental de forma formal e informal, a partir de uma visão interdisciplinar (de Fátima 

Wolkmer e Pimmel, 2013). Diante desta problemática este trabalho tem como objetivo principal 

verificar a influência dos resíduos sólidos (“lixo”) em pontos críticos da Bacia Educandos sobre a 

qualidade da água dos igarapés. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi desenvolvido na bacia do Educandos. O número de sítios amostrais  foi 

determinado após a visita ao longo da bacia, realizada para verificar quais as pontes acessíveis que 

apresentaram logística adequada para a coleta, fácil acesso e estabilidade,  sendo representativas ao 

longo da bacia (parte superior, média e inferior da bacia).  

Foi quantificada a área de acúmulo de resíduos sólidos (“lixo”) e a qualidade da água nos 

igarapés nas pontes do igarapé Quarenta, entre as nascentes (bairros Armando Mendes e Zumbi) e a 

foz (Educandos), no “verão” e no “inverno” amazônico. O número de sítios amostrais foi definido após 

a visita inicial para saber quais as pontes sobre o igarapé que são acessíveis. Para determinação dos 

pontos críticos foi utilizada a análise dos registros fotográficos das pontes visitadas para melhor 

visualização da amostragem e a identificação dos principais tipos de resíduos sólidos aparentes 

(matéria orgânica – galhos, folhas, raízes; vidro, metal, papel e plástico).  

A qualidade da água foi avaliada em cada sítio amostral.  As amostras de água foram coletadas 

com auxílio de um coletor tipo Van Dorn e acondicionadas frascos de polietileno (capacidade de 

volume: 1000ml), para determinação das variáveis ambientais pH e   condutividade elétrica, conforme 

Rice et al. (2012). Foi verificada a variação dos tipos de resíduos sólidos ao longo do período 

hidrológico; a interferência da “obstrução da drenagem” sobre a qualidade da água em cada sítio 

amostral investigado nesse campo. Foi verificado, também, em cada sítio amostral, se houve variação 

na qualidade da água entre os períodos de cheia e de estiagem e se houve relação entre essa variação e 

a presença de resíduos sólidos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O escoamento pluvial das cidades pode conduzir desde resíduos sólidos, sedimentos de solo até 

poluentes oriundos de áreas próximas ao ponto colhedor, além de possuir ligações clandestinas de 

esgotos residenciais, tais índices de poluição difusa estão ligados diretamente com aspectos 

econômicos, sociais e de interesse público.  

Foi identificado que não é apenas uma poluição pontual de moradores próximos ao igarapé do 

Quarenta, no qual a poluição por resíduos sólidos é oriunda de toda a circunvizinhança do corpo d‘água, 

onde tais resíduos são arrastados através do escoamento superficial para as drenagens seguindo até o 

igarapé, concordando com Takano et al. (2006), em cujo estudo na bacia do Tarumã a população 

estabelecida às  margens do igarapé da Pedreira oi9afirmavam que os resíduos vinham da montante do 

igarapé, e se intensificavam com a chuva. 

A análise da água (Figura 1) revelou que nenhum dos sítios amostrais encontra-se em estado 

natural, quando comparado com os dados registrados por Costa et al. 2016. No entanto, quando se 

compara os resultados obtidos para as duas variáveis apresentadas neste relatório (pH e condutividade 

elétrica) nota-se que os sítios amostrais menos impactados foi o Q2, ou seja, a baixa qualidade do 

igarapé do Quarenta vem das cabeceiras. Ressalta-se que não foi possível coletar água na nascente 

principal, situada no Refúgio Silvestre Sauim Castanheira (SEMMAS 2016) – o qual está fechado para 

as obras do futuro “Parque das Nascente do Igarapé do Quarenta. O sítio amostral Q2 está localizado 

ao lado do Refúgio Silvestre Sauim Castanheira. 

O constante crescimento populacional, somado aos produtos gerados  pelo desenvolvimentos 

econômicos e tecnológicos, e à falta de alteração no estilo de vida consumista acarreta no constante 

crescimento de geração de resíduos sólidos, seja em quantidade ou em diversidade. Destaca-se nesse 

processo as áreas urbanas e metropolitanas,  reduzindo a qualidade de vida dessa população, uma vez 

que tais resíduos oriundos de novas tecnologias possuem em sua composição elementos sintéticos e 

perigosos ao ecossistema e a saúde humana (Golveia, 2012). 

Quando a população despeja resíduos sólidos na superfície das ruas e sarjetas (figura 2 – A), 

contribui de forma direta para a poluição do curso hídrico, pois através do escoamento superficial 

urbano transporta tais resíduos através das redes fluviais até o igarapé, caracterizando como uma forma 

difusa de poluição das águas pluviais urbanas. 
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Righetto et al. (2017) estudaram a poluição difusa nas águas pluviais de uma bacia de drenagem 

urbana, tendo analisado os índices de carga de resíduos sólidos nas lavagens de uma bacia urbana na 

cidade de Natal, quantificando as cargas poluentes no deflúvio em decorrência de nove eventos de 

precipitação pluviométrica, ocorrido do ano de 2013. Nesse trabalho os autores  identificaram que a 

análise da poluição difusa nas ruas é complexa e de difícil mensuração, concluindo que apresentou 

grande potencial poluidor de corpos d’água. 

 
 

 
Figura 01: Valores de pH e condutividade elétrica nos sítios amostrais visitados na parte 

superior e média da bacia do Quarenta em relação aos valores máximos registrados em ambiente natural 

em igarapés de Manaus (linha em vermelho) por Costa et al. (2016). 

 

CONCLUSÃO  

A análise da água revelou que nenhum dos sítios amostrais encontra-se em estado natural, 

equalizando com a situação visual da bacia, onde se mostrou como um todo em estado crítico de 

poluição.  

A presença de resíduos sólidos em todos os locais amostrados demonstrou que a poluição do 

igarapé vem das cabeceiras, de forma que não é suficiente os órgãos de gestão atuarem com medidas 

paliativas apenas nas partes média e baixa da bacia hidrográfica do igarapé do Quarenta.   
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INTRODUÇÃO  

No Amazonas, o ciclo anual de água sofre variações sazonais, sendo um dos fatores ambientais 

de maior dimensão. As mudanças que ocorrem sazonalmente nas águas do rio Amazonas possuem 

características fisicoquímicas de efeito direto sob os animais aquáticos que neles habitam, como a 

concentração de oxigênio dissolvido nas águas (Forsberg et al., 1995; Val e Almeida-Val, 1996; 

Heinrichs-Caldas, 2019). Durante a cheia, há uma redução dos níveis de oxigênio, criando ambientes 

hipóxicos ou anóxicos, enquanto no período da seca, há um aumento nos níveis de oxigênio (Val e 

Almeida-Val, 1996). Além disso, ocorrem também variações diárias, podendo ser mais críticas, 

variando de uma concentração supersaturada durante o dia, a zero durante a noite (Junk et al., 1983; 

Val e Almeida-Val, 1995; Heinrichs-Caldas, 2019). Isto é visto em áreas de várzea e igapó, sendo estes 

locais que os animais podem passar por até cinco horas de hipóxia. Peixes, como o ciclídeo 

Apistogramma agassizii apresentam estratégias comportamentais, onde espécies usam ambientes 

hipóxicos como refúgios contra predadores quando estão no estágio juvenil, além de adaptações 

fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e genéticas para enfrentar esse estressor. Como alternativa 

usam uma combinação de ajustes como: supressão metabólica, ativação do metabolismo anaeróbico e 

depressão do metabolismo aeróbico, mediado por ajustes de atividades enzimáticas (Chippari-Gomes 

et al., 2005). A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima chave no controle do metabolismo 

energético de peixes, onde esse metabolismo é regulado de acordo com a disponibilidade do oxigênio, 

em conjunto com outras enzimas como Citrato Sintase (CS) e Malato Desidrogenase (MDH) (Almeida-

Val et al., 1995). Com a previsão do aquecimento global e a possibilidade das variações de oxigênio 

se tornarem mais intensas há a necessidade de entender como essa espécie modula o metabolismo 

anaeróbico em períodos severos de hipóxia intermitente e, como essa exposição pode ou não, aumentar 

a tolerância dessa espécie a esse estressor. O objetivo do presente estudo foi analisar as respostas 

metabólicas do cichlidae Apistogramma agassizii após a exposição à hipóxia intermitente em diferentes 

períodos de tempo, analisando as vias metabólicas afetadas por esse estressor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Animais e aclimatação 

Juvenis de Apistogramma agassizii de ambos os sexos foram comprados de um fornecedor 

comercial localizado na cidade de Manaus, Amazonas. Os animais foram transportados até o 

Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular, localizado no INPA (Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia), Manaus (AM), onde foram aclimatados até a realização dos experimentos. 

Os animais foram mantidos em tanques de 150 L sob aeração constante em temperatura ambiente e 

trocas regulares de água, durante um mês. Os peixes foram alimentados diariamente com ração 

comercial contendo 47,5% de proteína até 24 horas antes dos experimentos. O uso desses animais está 

de acordo com o Guia Brasileiro de Uso e Cuidado de Animais do CONCEA, sob autorização do 

CEUA-INPA (protocolo CEUA/INPA nº 054/2017). Todos os experimentos seguintes foram 

realizados em ambientes fechados, durante a manhã. 
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2.2 Desenvolvimento do experimento 

Os animais foram divididos em 4 grupos com 15 indivíduos cada e colocados em aquários 

separados, o grupo experimental (n= 10 por tempo) foi levado ao estresse em hipóxia durante 

diferentes períodos de tempo (1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas). Utilizamos uma 

quantidade de 5 indivíduos a mais caso houvesse morte de algum deles ao decorrer do experimento 

(Figura 1).  

Diariamente, para iniciar o estresse dos animais, foi borbulhado nos aquários dos grupos 

experimentais nitrogênio gasoso, para obtenção da concentração de oxigênio de 1,00 mg/L, através 

do deslocamento do oxigênio dissolvido. Quando a concentração foi alcançada, os animais foram 

mantidos nessa condição por 3 horas, onde ao decorrer desse período era medida a cada 1 hora a 

concentração de oxigênio e temperatura da água. Após as 3 horas de estresse, a aeração foi retornada 

no grupo experimental, fazendo assim com que a oxigenação da água voltasse aos níveis normais (6,9 

mgO2/L).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tanques de aclimatação com diferentes tempos de 

aclimatação contendo 15 indivíduos de Apistogramma cada.  

 

 

2.3 Análises da Pressão crítica de oxigênio (PO2crit), Tempo para perda de equilíbrio (LOEhip) e 

Consumo de oxigênio (MO2) 

A metodologia PO2crit é a mesma utilizada em trabalhos anteriores (Campos et al., 2016; 

Heinrichs-Caldas et al., 2019), seguindo a metodologia usada primeiramente por Steffensen (1989). 

Quando finalizava os dias de estresse de um dos grupos experimentais oito indivíduos eram retirados 

aleatoriamente do tanque para serem mantidos durante a noite em câmaras respirométricas, até a 

recuperação do seu manuseio, as câmaras possuíam água com aeração e temperatura controlada em 

28°C. Foi utilizado DAQ-M (Loligo System, Tjele, Dinamarca) que trabalha em ciclos de 

recirculação, para medir o consumo de oxigênio foram utilizadas as seguintes etapas: espera, descarga 

e medição, cada etapa possui um tempo a se determinar, ou seja, um “loop”, cada loop durou 15 

minutos. O teste de PO2crit durou aproximadamente 3 horas para cada peixe. O ciclo de recirculação 

foi controlado pelo software AutoResp (Loligo System, Tjele, Dinamarca). A medição de oxigênio 

nas câmaras ocorreu com a utilização de cabos ópticos que se conectam a OXY-4 ou Witrox-4 (Loligo 

System, Tjele, Dinamarca) e pontos de sensores que estavam ligados nas câmaras. 

Para o calculo do MO2 foi utilizado a seguinte fórmula:  

                                            MO2 =-∆O.Vresp.B-1, 

onde ∆O é a taxa de variação na concentração de oxigênio, Vresp é o volume da câmara 

respirométrica e B é a massa do indivíduo (kg).  
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2.4 Ensaios enzimáticos  

Para as análises das atividades enzimáticas, foi retirada uma amostra no músculo esquelético 

próximo a nadadeira caudal. Depois do armazenamento em -80°C por alguns dias foram 

homogeneizados em solução tampão específicos e centrifugados para coleta do sobrenadante. Para a 

atividade enzimática foi adicionado o substrato enzimático para o início da reação, buscando a 

detecção da atividade para a Lactato Desidrogenase (LDH; EC 1.1.27), Malato Desidrogenase (MDH; 

EC 1.1.1.3) e Citrato Sintase (CS; EC 4.1.3.7), sendo utilizado as técnicas revistas por Driedzic e 

Almeida-Val(1996).  

 

2.5 Análises estatísticas 
A análise estatística foi feita por intermédio do programa SigmaStat (v. 3.5), aplicando-se teste 

t para o MO2. Os valores das atividades enzimáticas foram examinados por meio da Análise de 

Variância – critério único (ANOVA one-way), seguidos por testes comparativos de comparação 

múltipla de Tukey e Holm-Sidak. O nível de significância foi mantido a 0,05 em todos os testes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que a exposição prolongada a hipóxia intermitente modula as respostas 

metabólicas dos indivíduos da espécie estudada. Os dados de PO2Crit (figura 2), LOE(hip) (figura 3) e 

MO2  (figura 4) indicam que a tolerância a baixos níveis de oxigênio está relacionada a modulação do 

metabolismo anaeróbico, como pode ser observado pelo maior tempo de LOE e maior depressão 

metabólica após 4 semanas de aclimatação, e não à capacidade aeróbica, indicado pela não modulação 

do valor do PO2crit. Em um trabalho realizado por Heinrichs-Caldas et al. (2019), com o cichlidae 

altamente tolerante à hipóxia Astronotus crassipinnis, a alta capacidade de redução da taxa metabólica 

(57%) está relacionada à tolerância deste animal, corroborando com o trabalho de Chippari-Gomes et 

al. (2005) que mostra que o cichlidae pouco tolerante Symphysodon aequifasciatus apresenta uma 

redução metabólica de apenas 32%. O PO2crit., apesar de se mostrar um indicativo de tolerância em 

algumas situações (McBryan et al., 2019; resposta ao Chris), neste trabalho a concentração crítica de 

oxigênio não foi modulada, indicando que a estratégia respiratória utilizada por essa espécie é muito 

mais anaeróbica do que aeróbica, demonstrando que diferentes espécies apresentam diferentes 

estratégias frente a esse estressor, como foi revisado por Mandic e Regan (2018).  

 
Figura 2. Pressão crítica de oxigênio (PO2Crit) após diferentes tempos de 

aclimatação prévia à hipóxia. 
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Figura 3. Tempo para perda de equilíbrio (LOEhip) após diferentes tempos de aclimatação à 

hipóxia. Asterisco indica diferença estatística entre os diferentes tratamentos. 

 

 
Figura 4. Consumo de oxigênio (MO2) após diferentes tempos de aclimatação à hipóxia. 

Asteriscos indicam diferenças entre o consumo de oxigênio em hipóxia e em normóxia em um mesmo 

grupo. 

 

A atividade da enzima LDH aumentou a partir da segunda semana, enquanto atividades da MDH 

não mostrou diferença entre os tratamentos e a atividade da CS diminuiu na segunda semana de 

aclimatação à hipóxia. Também foram calculadas as correlações entre as atividades enzimáticas de 

MDH/LDH e CS/LDH para o músculo branco (Tabela 1), com o objetivo de indicar qual tipo de 

metabolismo é utilizado pelo organismo. Os resultados são compatíveis com a predominância do 

metabolismo anaeróbico. O aumento da LDH é refletido nas razões de CS/LDH que são inferiores a 

1,0 (Hochacka e Somero, 2002). Por outro lado, a uma diminuição nas taxas de CS/LDH e MDH/LDH 

indicando uma redução no metabolismo aeróbico.  

 

Tabela 1. Atividade enzimática da lactato desidrogenase (LDH), malato desidrogenase (MDH) 

e citrato sintase (CS) no músculo esquelético de Apistogramma agassizii ( n  = 6 ± SEM) expostos a 

hipóxia.  

Músculo           

 

 

H1 

LDH MDH CS MDH/LDH CS/LDH 

0,51 ± 0,07a 0,31 ± 0,05a 0,12 ± 0,02a 0,73 ± 0,21a 0,23 ± 0,05a 

H2 4,05 ± 0,55b 0,62 ± 0,02a 0,31 ± 0,05a 0,13 ± 0,03b 0,07 ± 0,01b 

H3 4,3 ± 1,14b 0,63 ± 0,02a 0,18 ± 0,01a 0,17 ± 0,04b 0,05 ± 0,01b 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzyme-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/lactate-dehydrogenase
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H4 5,6 ± 1,03b 0,4 ± 0,04a 0,09 ± 0,01b 0,1 ± 0,02b 0,02 ±0,007b 

Letras diferentes indica diferença estatística entre os diferentes tratamentos.  

 

CONCLUSÃO  

A espécie utilizada nesse trabalho possui hábito territorialistas, habitando preferencialmente 

áreas com diversos ciclos hipóxicos, apresentando assim estratégias metabólicas para enfrentar esses 

ambientes. Com este trabalho concluímos que em condições de hipóxia intermitente esses animais 

desenvolvem uma tolerância orgânica, onde essa tolerância está relacionada com o metabolismo 

anaeróbico (LOE, depressão metabólica e atividade enzimática), e não ao metabolismo aeróbico 

(PO2crit e atividade enzimática). Sendo assim, as estratégias bioquímicas apresentadas por este ciclídeo 

a curto prazo, indicam uma grande plasticidade fenotípica para lidar com a variação do oxigênio 

dissolvido, visto que esta é uma característica da maioria dos habitats aquáticos da Amazônia. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os antibióticos são compostos que, mesmo em pequenas doses, exercem uma ação inibitória 

contra micro-organismos e na década de 30 foi descoberto o primeiro antibiótico sintetizado, a 

sulfonamida (Pelczar Jr. et al. 1996), especificamente em 1928, Fleming descobriu a Penicilina G 

iniciando a era da antibioticoterapia (Tavares 2001). 

Com a introdução de novos antibióticos no mercado e a utilização exacerbada desses compostos 

durante as décadas de 50 e 60, contribuíram para que algumas cepas bacterianas adquirissem resistência 

(Tavares 2014). 

Hoje, a resistência bacteriana tornou-se um problema de saúde pública vivenciado por vários 

países. O uso indevido de antibióticos colabora para que os micro-organismos tornem-se mais 

resistentes às drogas, elevando os custos médicos, prolongando a estadia hospitalar e aumentando à 

mortalidade (Organização Mundial da Saúde – OMS 2017). As descobertas de novas fontes de 

antibióticos com menor toxicidade e uso controlado dos antibióticos são vistos como formas de controle 

do problema atual. Estudos revelam que os basidiomicetos produzem substâncias químicas com ação 

antifúngica, antiviral (Brizuela et al. 1998), citotóxica, imunossupressora (Rosa et al. 2009), 

antimicrobiana (Alves et al. 2012) e tem capacidade de produzir polissacarídeos com propriedades 

antitumorais e imunoestimulante (Lindequist et al. 2005; Wasser et al. 2002).  

A Lentinula raphanica (Murril) J.L. Mata & R.H. Petersen, filo dos basidiomicetos é um 

cogumelo comestível e foi relatado pela primeira vez na Amazônia em 2010 (Capelari et al. 2010), 

pertence ao gênero Lentinula Earle, e tem como principal representante a L. edodes (Berk.) Pegler, 

conhecida popularmente como shiitake, cogumelo com propriedades nutricionais, medicinais e 

gastronômicas, sendo o fungo mais estudado deste gênero. A L. raphanica é um cogumelo consumido 

pelo povo indígena Yanomami (Sanöma) (Sanöma et al. 2016) e bastante apreciados pelos povos 

indígenas da Amazônia Colombiana Uitoto e Andoke, pois consideram como um fungo bastante 

nutritivo, usado na alimentação de crianças, mulheres grávidas e idosos (Vasco-Palacios et al. 2008). 

Sabendo que os fungos são capazes de produzir compostos antimicrobianos, iniciamos 

pesquisas por espécies nativas que possam combater cepas de bactérias resistentes. Assim, o objetivo 

deste trabalho é avaliar a variabilidade de atividade antimicrobiana de isolados da espécie comestível 

L. raphanica contra a bactéria Gram-positiva Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram utilizados dez isolados de L. raphanica, coletados na Amazônia Central. Os inóculos 

cultivados em meio batata dextrose ágar (BDA), a 25 ºC por 10 dias, com ausência luz, foram retirados 
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fragmentos de meio com dimensão de 2x2 mm, transferidos para Erlenmeyer contendo meio extrato 

de malte e peptona. Esses frascos foram mantidos nas temperaturas de 20, 25, 30 e 35 ºC, por 30 dias, 

sem luz. Após isso, obteve-se a massa micelial seca (desidratada em estufa até obtenção de peso 

constante) e o filtrado.  Este foi utilizado na avaliação antimicrobiana contra B. subtilis, pelo teste de 

difusão em ágar (método do pocinho). Os halos formados foram mensurados através da distância entre 

a borda do halo e a borda do pocinho, com aprox. 10 horas a 4 ºC seguido de 8 horas de incubação a 

37 ºC. Os dados experimentais foram submetidos à análise estatística utilizando o software ASSISTAT 

7.6 beta e as médias obtidas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 1% de significância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em todas as temperaturas testadas houve crescimento micelial dos isolados, apresentando 

melhores resultados nas temperaturas de 25 e 30 ºC o que também foi observado nos estudos obtidos 

por Silva et al. (2017). O isolado INPACM1816 foi o que apresentou a maior massa micelial a 30 ºC 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Massa micelial seca de dez isolados de L. raphanica mantidos por 30 dias em diferentes temperaturas (20, 25, 30 

e 35 ºC). A barra em cada coluna indica o desvio padrão. Dados da massa micelial (mg/frasco-50 mL), n=3. Médias com a 

mesma letra minúscula não diferem significativamente (p<0,01) pelo teste de Scott-Knott.   

 

Todos os isolados de L. raphanica apresentaram atividade antimicrobiana, destacando-se o isolado INPACM1814, o qual 
apresentou zona de inibição nas quatro temperaturas (20, 25, 30 e 35 ºC) (Figura 2 e 3). No entanto, a atividade antibacteriana variou 
entre os isolados, essa variação na produtividade do composto, pode estar relacionada à variabilidade genética dos isolados ou com a 
desenvolvimento de cada isolado por uma determinada temperatura (Figura 3) o que pode influenciar na produção de metabolitos 
antimicrobiano. 
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Figura 2. Atividade antibacteriana do filtrado da cultura micelial de dez isolados de Lentinula raphanica. Os 

isolados foram cultivados em Extrato de Malte e Peptona de soja por 30 dias. A atividade antibacteriana do filtrado 

da cultura contra B. subtilis foi avaliado pelo teste de difusão em ágar. A barra em cada coluna indica o desvio 

padrão. Dados da massa micelial (mg/frasco-50 mL), n=3. Médias com a mesma letra não diferem 

significativamente (p<0,01) pelo teste de Scott-Knott. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Zona de inibição (setas em amarelo) do filtrado obtido do isolado de Lentinula 
raphanica mantido nas temperaturas: 20 ºC (A), 25 ºC (B), 30 ºC (C) e 35 ºC (D). Fotos: D.R. 
Silva 

 

CONCLUSÃO  

 

A atividade antibacteriana foi observada em todas as temperaturas, havendo uma possível 

variabilidade genética entre os isolados, isso corrobora para a seleção de isolados mais resistentes a 

contaminação, para uma futura produção comercial, sendo necessário novas pesquisas para descobrir 

qual composto bacteriostático é produzido pelo fungo. Esse é o primeiro registro de atividade 

antimicrobiana de Lentinula raphanica. 
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INTRODUÇÃO  
O Colossoma macropomum, é um Characiforme que se destaca por ser o peixe nativo mais 

produzido em águas continentais na América do Sul (Valladão et al., 2018), com uma produção de 

cerca de 88,3 mil toneladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2017).  No 

entanto, sua produção vem passando por alguns entraves, principalmente em relação as parasitoses que 

podem comprometer a conversão alimentar e o desempenho geral dos peixes, gerando perdas 

econômicas para o produtor (Tavares-Dias e Martins, 2017; Silva-Gomes et al. 2017). Atualmente, a 

maior preocupação na cadeia produtiva do tambaqui são as grandes perdas na sua produção, causadas 

principalmente pelo parasito Neoechinorhynchus buttnerae. Esse é um helminto do filo 

Acanthocephala, com ciclo de vida indireto (Golvan, 1956). Possui uma probóscide retrátil portadora 

de ganchos, que são utilizados para fixação, ocasionando perfurações na mucosa intestinal do seu 

hospedeiro final devido aos espinhos cefálicos, sendo esta a sua principal ação patogênica (Matos et 

al. 2017; Jerônimo et al. 2017).  

 Para o controle de parasitoses, vários produtos já foram utilizados na piscicultura, como, por 

exemplo, o cloreto de sódio (NaCl) (Silva et al. 2009), sulfato de cobre (Tavares-Dias et al. 2002), 

formalina (Andrade-Porto, 2015), mebendazol (Chagas et al. 2006), albendazol e praziquantel 

(Fujimoto et al. 2006). Uma substância amplamente utilizada para tratamento de helmintos 

gastrointestinais na medicina veterinária é o cloridrato de levamisol (Melo et al. 2013; Tavares, 2014; 

Pahor-Filho, 2017), que, além desta ação, também atua na produção e migração de neutrófilos, na 

atividade fagocítica de leucócitos e mieloperoxidase, nos níveis de lisozima sérica, nos linfócitos T e 

células “natural killer” (Biller-Takahash 2010; Tavares, 2014; Pahor-Filho et al. 2017). 

O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo, e a imunidade inata ou não 

especifica é formado pelas barreiras físicas, humorais e celulares (Moore et al. 1998; Biller-Takahash, 

2010). Dentre os componentes humorais, a lisozima se destaca por possuir ação bactericida, lisando a 

camada de peptidoglicano da parede das bactérias Gram-negativas, causando a morte, e, desta forma, 

impede a invasão do agente no organismo (Abreu et al. 2009). Quando ocorre a fagocitose, há um 

aumento no consumo de oxigênio molecular, gerando as espécies reativas de oxigênio (ERO), tais 

como ânion superóxido radical, peróxido de hidrogênio, oxigênio singlete e o radical hidroxila, em um 

processo chamado de “burst” oxidativo ou Atividade Respiratória de Leucócitos (ARL), importante 

indicador da imunidade inata dos peixes (Biller-Takahash et al. 2013).  

 Assim, como parte de um projeto maior, este estudo avaliou os efeitos do cloridrato de 

levamisol no sistema imunológico de juvenis de tambaqui infectados com o parasito N. buttnerae, 

tendo como indicadores a concentração de lisozimas, ARL e contagem total e diferencial de leucócitos 

e trombócitos. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

Cerca de 126 juvenis de tambaqui (161,7±47,5 g e 16,8±1,4 cm de comprimento padrão) foram 

expostos a diferentes concentrações de cloridrato de levamisol (CL), sendo um tratamento controle 

(sem CL), 75, 100, 125 e 150 mg.L-1 com três repetições cada, por um período de 8 h de banho. No 

final, foram coletadas amostras de sangue de três peixes por unidade experimental, obtidas por punção 

da veia caudal com seringa de 3 ml sem anticoagulante, após anestesia prévia com solução de eugenol 

a 20% (0,2 mL/L) (Inoue 2011), segundo o CONCEA (2015). Essas amostras foram armazenadas em 

microtubos de 2 mL com 10 µL de heparina para análise da Atividade Respiratória de Leucócitos 

(Burst oxidativo), e mantidas sob refrigeração (Marcon e Wilhelm Filho, 1999).  

Para a separação do soro sanguíneo dos eritrócitos, o sangue total foi centrifugado a 4°C a 3000 g por 

10 minutos, em uma centrifuga refrigerada (modelo 5430R, Eppendorf, Alemanha). Após isso, o soro 

foi separado e congelado a -80°C em ultrafreezer e, posteriormente, foi realizada a análise de lisozima, 

pelo ensaio turbidimétrico conforme protocolo estabelecido por Ellis (1990), modificado por Milla et 

al. (2010). A ARL (burst oxidativo) foi medida de acordo com o protocolo de Siwicki et al. (1994). 

Para a determinação de trombócitos totais (μL/L), leucócitos totais (μL/L) e leucometria específica 

(tipo leucocitário em μL/L) foram preparadas extensões sanguíneas e coradas com May Grunwald-

Giemsa Wright (Tavares-Dias e Moraes 2003). A contagem total seguiu as recomendações de Ishikawa 

et al. (2008) e a leucometria específica segundo Ranzani-Paiva et al. (2013).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos valores obtidos para o burst oxidativo dos peixes expostos ao cloridrato de 

levamisol, em banho por 8 horas, estão representados na Tabela 1.  Esses não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05) entre os tratamentos e o controle.  

Esses resultados corroboram com aqueles obtidos para pacus (Piaractus mesopotamicus) 

alimentados por 7 dias com dietas contendo cloridrato de levamisol (125 a 500 mg.kg-1) (Biller-

Takahashi, 2010). 

Os resultados dos valores obtidos para concentração de lisozima dos peixes expostos ao 

cloridrato de levamisol por 8 horas, estão representados na Tabela 1. Não houve diferença significativa 

segundo o teste de Kruskal-Wallis. Resultados semelhantes foram drelatados por Sahoo e Kumari 

(2006) em Clarias batrachus alimentados por 10 dias com CL. Ao contrário, Biller-Takahashi (2010) 

observou em Piaractus mesopotamicus, alimentados com 125 mg kg-1 por 15 dias, que houve um 

aumento significativo neste parâmetro 

Tabela 1. Concentração da Atividade Respiratória de Leucócitos (Burst oxidativo) e das lisozimas 

de juvenis de tambaqui (Colossoma Macropomum) expostos a diferentes concentrações de 

cloridrato de levamisol por 8 h de banho.          

Parâmetro 
Cloridrato de Levamisol (mg.L-1) 

Controle  75 100 125 150 

Burst Oxidativo 

(OD) 

  0,16±0,0 0,18±0,0 0,19±0,0 0,21±0,0 0,21±0,0 

Lisozima 

(µg.mL–1) 

 252,58± 217,49  62,38± 13,79  68,42± 12,34  69,31± 7,31  71,00± 37,54 

       - Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 

            Nas contagens total e diferencial de leucócitos e de trombócitos não houve diferença 

significativa (tabela 2), os linfócitos foram às células que apareceram em maior número, seguidos de 

monócitos, neutrófilos e trombócitos; as células granulocíticas especiais (CGE) foram encontradas no 

tratamento controle e nas concentrações 125 e 150 mg.L-1, no entanto, em pouca quantidade. 

Numericamente, os leucócitos e os trombócitos aumentaram proporcionalmente ao aumento das 

concetrações de cloridrato de levamisol. Ao contrário dos resultados de Sado et al. (2010), que ao 
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utilizarem o cloridrato de levamisol na dieta de juvenis de pacu (P. mesopotamicus) por 15 dias, 

observaram aumento no número de leucócitos circulante e diferencial de leucócitos, com 100 mg.kg-1 

de ração, diminuindo significativamente esses parâmetros após cessar a administração das rações 

medicadas. 

Tabela 2. Contagem total e diferencial de leucócitos, e de trombócitos de juvenis de Colossoma 

macropomum expostos por 8 horas de banho de cloridrato de levamisol. (0, 75, 100, 125, 150 

mg.L-1). 

Concentrações de CLEV (mg.L-1) 

Leucócitos 0 (Controle) 75 100 125 150 

WBC (x10³ µL-1) 25,5±8,50 26,4±5,80 27,2±8,00 33,9±7,40 34,9±7,00 

Linfócitos (x10³ µL-1) 13,95±8,80 14,48±3,70 14,32±4,20 17,82±3,30 19,16±4,00 

% 54,90 54,60 52,70 52,90 55,00 

Monócitos (x10³ µL-1) 10,24±3,60 10,61±2,60 10,89±3,70 14,15±4,30 13,97±3,2 

% 40,30 40,30 40,00 41,70 40,00 

Neutrófilos (x10³ µL-1) 1,11±1,00 1,16±0,70 1,76±0,70 1,54±0,74 1,43±0,70 

% 4,20 4,40 6,50 4,62 4,10 

Trombócitos (x10³ µL-

1) 
0,11±0,10 0,17±0,20 0,20±0,10 0,24±0,09 0,24±0,10 

% 0,50 0,70 0,80 0,72 0,70 

CGE (x10³ µL-1) 0,04±0,10 0,0±0,0 0,0 0,02±0,06 0,08±0,10 

% 0,10 0,00 0,00 0,06 0,22 

- Valores expressos em média ± desvio padrão. 

 

CONCLUSÃO  

Os resultados sugerem que o cloridrato de levamisol em concentrações de até 150 mg.L, em 8 

h de banho, não produziu ação imunoestimulante nos peixes medicados. Recomenda-se  avaliar o efeito 

do levamisol sobre o sistema imune do tambaqui com maior tempo de exposição e submeter os peixes 

a um teste de desafio com bactérias. 
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INTRODUÇÃO  

A transição alimentar consiste no período de substituição do alimento vivo (zooplâncton) e 

adaptação ao alimento inerte (dietas) durante a fase larval dos peixes. Pode ser realizada de forma 

abrupta, substituindo totalmente o alimento vivo pelo inerte, ou de forma gradual, com período de 

alimentação conjunta. A transição alimentar gradual também é conhecida como co-alimentação e é 

caracterizada pela redução progressiva do alimento vivo concomitante com o aumento do fornecimento 

de ração, até que o peixe ou organismo aquático esteja adaptado a ingerir exclusivamente dieta 

formulada ou alimento inerte (Azevedo et al., 2016).  

A condição de saúde e higidez das larvas é crucial para seu desenvolvimento, e algumas 

características comportamentais são indicadores da qualidade dos animais (Dias et al., 2004). A cor do 

ambiente é um dos fatores que pode desencadear aumento ou depressão de padrões comportamentais. 

Por exemplo, as cores preta, branca, amarela e vermelha devem ser evitadas na tilapicultura, pois 

causam estresse ou mudanças significativas no comportamento dos peixes (Merighe et al., 2004). Por 

outro lado, a cor verde apresenta similaridade com a cor dos ambientes naturais e não interfere no 

comportamento dos animais (Merighe et al., 2004). 

Nos últimos anos, cultivos de microalgas têm sido realizados visando a produção de biomassa 

tanto para uso como aditivos em formulações de rações, quanto para o enriquecimento da água de 

criação durante a larvicultura, técnica conhecida como água verde. Em especial, a utilização de 

microalgas na água da larvicultura pode fornecer nutrientes diretamente para larvas pela ingestão da 

água ou indiretamente pelo consumo dos microcrustáceos, pois as microalgas contribuem para 

preservar a qualidade nutricional das presas vivas (Rocha et al., 2008). A técnica da água verde tem 

demonstrado bons resultados na larvicultura de peixes marinhos e lagosta (Izquierdo et al., 2006; 

Haché et al., 2017). Deste modo, buscou-se avaliar o desempenho zootécnico e atividade locomotora 

de larvas de pirarucu criadas em água verde. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, CEUA (número de protocolo 

016/2016), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. O ensaio foi realizado na Estação 

Experimental de Aquicultura da Coordenação de Tecnologia e Inovação (COTEI) do INPA.  

 O processo de transição alimentar de larvas de pirarucu foi realizado em um delineamento 

experimental inteiramente casualizado composto por dois ambientes: água verde (AV) com inclusão 

de microalga (w3algae; Bernaqua®) na concentração de 10 g/m3 e sem adição de microalga (água clara 

- AC). Larvas de pirarucu (3,6 ± 0,32 cm; 0,36 ± 0,06 g) foram alojadas em tanques circulares, com 
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volume útil de 50 L (50 larvas/tanque; n=3), em sistema de água parada com limpeza e renovação de 

50% da água, duas vezes ao dia. Não houve influência nos parâmetros de qualidade de água avaliados, 

em ambos ambientes, e os valores médios observados foram:  temperatura: 25,48 ± 1,98°C (manhã) e 

27,74 ± 2,36°C (tarde); pH: 6,54 ± 0,32 (manhã) e 6,36 ± 0,22 (tarde); oxigênio dissolvido: 6,24 ± 0,29 

mg/L (manhã) e 6,45 ± 0,37 mg/L (tarde); amônia total: 2,28 ± 0,40 mg/L; nitrito: 0,29 ± 0,15 mg/L e 

dióxido de carbono: 15,66 ± 8,77 mg/L. Os parâmetros de qualidade da água permaneceram dentro da 

faixa de conforto para pirarucu (Núñez et al., 2011; Chu-Koo et al., 2017). Nos primeiros 7 dias, a 

transição alimentar foi realizada por co-alimentação com o fornecimento de náuplios de artêmia (3.000 

náuplios/larva/dia) e microdietas (Sparos®) com granulometria de 200 a 400 µm. Do 11º ao 24º dia, 

os peixes foram alimentados com microdietas de granulometria de 400 a 600 µm, ambas contendo 

63,51% PB; 15,34% EE;1,70% FB e 8,10% MM. Os peixes foram alimentados 10 vezes ao dia. Para 

o acompanhamento do desempenho, os animais foram submetidos a biometria nos períodos de 10, 17 

e 24 dias de experimento.  

Desempenho Zootécnico  

Para o acompanhamento do desempenho, os animais foram submetidos a biometria em 10, 17 

e 24 dias de experimento, e posteriormente, com base nos dados, foram determinados os parâmetros 

de desempenho zootécnico: 

- Ganho de peso (GP) = peso final (Pf) - peso inicial (Pi);  

- Ganho de Peso diário (GPD) = GP/dias de experimento (t); 

- Fator de condição (FC) = (peso total/comprimento total3); 

- Taxa de crescimento relativo (TCE) = [(ln Pf – ln Pi)/dias de experimento (t)] x 100;  

- Taxa de sobrevivência (SO) = (Nº peixes final/Nº peixe inicial) x 100. 

Avaliação da atividade locomotora 
A atividade locomotora das larvas foi realizada analisando 10 minutos de filmagem de cada 

unidade experimental, analisando as seguintes unidades comportamentais: movimento rotatório; 

movimento vertical; movimento horizontal; estático; contato ao acaso. Os resultados foram 

comparados pelos testes t-Student (p<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na avaliação de peso e comprimento total, aos 10º e 17º dias de experimento, os peixes criados 

no ambiente de água verde apresentaram maior desenvolvimento no peso vivo e crescimento (p<0,05), 

porém na avalição final com 24 dias não houve diferença estatística para comprimento total entre os 

animais nos dois ambientes (Figura 1).  

O ganho de peso das larvas que foram criadas em água verde está relacionado a ingestão de 

vitaminas e ácidos graxos que fazem parte da composição da microalga, diferente das larvas de água 

clara que não tiveram esse aporte nutricional.  

 A aplicação de microalga liofilizada ou inoculada no ambiente de criação na larvicultura de 

peixes marinhos, é utilizada como elo da cadeia alimentar, pois contribui para estabilização da 

qualidade de água, alimenta as larvas, mantem o valor nutritivo do alimento vivo e auxilia no 

desenvolvimento dos animais no momento da transição alimentar (Ferreira, 2009). Além disso, a 

ingestão de alimento vivo enriquecido com microalga tem grande relevância no desempenho 

zootécnico e sobrevivência de peixes marinhos. Estudos realizados com larvas de bijupirá 

(Rachycentron canadum) alimentadas com artêmia enriquecida, alcançou uma taxa de sobrevivência 

de 20%, considerada uma boa porcentagem para a espécie (Tomelim, 2014).  

O comprimento total na larvicultura do pirarucu é uma variável de maior importância, pois as 

larvas são comercializadas por centímetro, assim os lotes mais homogêneos são desejados para 

comercialização. Segundo Halverson (2013), o pirarucu ainda é caracterizado como uma espécie 

selvagem, esse perfil não é muito desejável quando se pensa em larvicultura intensiva, uma vez que 

seus descentes apresentam crescimento muito disperso de sua ninhada, fazendo com que ocorram 

variações de tamanho no decorrer de seu crescimento, o que pode ter influenciado no comprimento 

total nos 24 dias de criação neste estudo. 
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Figura 1. Médias ± desvio padrão das variáveis de comprimento total (A) e peso (B) de larvas de pirarucu, 

Arapaima gigas, em 1, 10, 17 e 24 dias de experimento em dois sistemas de criação. 

 
Em relação aos parâmetros zootécnico Ganho de Peso, Ganho de Peso Diário, Fator de 

Condição, Taxa de Crescimento Relativo e Sobrevivência, não houve diferença significativa nos 24 

dias de experimento (Tabela 1). Porem as larvas criadas nestes sistemas de criação apresentaram 

sobrevivência de 77,33%, embora não haja estudos sobre o percentual de sobrevivência no período 

larval, o índice encontrado neste estudo pode ser utilizado como referência para futuros trabalhos e 

larvicultores. Pois o sistema de criação atual, quando as larvas insuflam a vesícula gasosa e começarem 

a nadar junto a cabeça do reprodutor, o piscicultor as deixa sob cuidado dos progenitores até atingir 7 

cm, depois são coletadas e alocadas em laboratórios internos para receberem dietas comerciais 

(Halverson, 2013; Pereira-Filho et al., 2010).  Neste período as larvas ficam mais susceptíveis a ação 

de predadores (aves piscívoras, insetos aquáticos, morcegos e etc.), além disso, as larvas dominantes 

se sobressaem na competição por alimento, dificultando a alimentação dos submissos levando-os a 

morte. Consequentemente neste intervalo ocorre muita perda de animais, e o índice de mortalidade 

aumenta quando se prolonga muito o cuidado parental. 

 A fase de larvicultura do pirarucu é o período mais crítico da criação, pois neste momento 

ocorre as alterações morfo-fisiológico dos animais e a transição alimentar (Halverson, 2013; Azevedo 

et al., 2016). Neste sentido o sistema de criação e o manejo deve ser bem elaborado, para que se tenha 

bons resultados na criação, obtendo animais de qualidade e baixo índice de mortalidade. Os sistemas 

utilizados neste estudo podem ser aplicados na larvicultura atual do pirarucu, tendo em vista que o atual 

manejo nesta fase acarreta muita perda.   
Tabela 1. Desempenho zootécnico de larvas de pirarucu, Arapaima gigas  ̧após 24 dias em dois sistemas de 

criação. 

Sobrevivência (SO); Ganho de Peso (GP); Ganho de Peso Diário (GPD); Taxa de Crescimento Relativo (TCR); Fator 

de condição (FC); ns não significativo. 

  

 O sistema água clara promoveu maior soma de movimentos (p<0,05), com maior frequência de 

locomoção em movimentos rotatórios. Os demais movimentos vertical e horizontal não sofreram 

influência dos sistemas, (p>0,05). As variáveis da atividade locomotora (estático e contato ao acaso), 

não foram afetadas pelos tratamentos aplicados (p>0,05). 

A inclusão de microalga alterou a coloração da água tornando-a esverdeada (sistema de água 

verde), o que influenciou diretamente o comportamento de locomoção das larvas de pirarucu, 

mostrando que a cor do ambiente, quando comparado ao sistema água clara, pode ocasionar menor 

frequência de movimentação, assim influenciando no gasto energético e consequentemente o 

 
Tratamentos 

SO 
(%) 

GP 
(g) 

GPD 
(g/dia) 

TCR 
(%) 

FC 

Água clara 76,00 ± 7,21 1,43 ± 0,16 0,06 ± 0,01 86,77 ± 16,39 0,60 ± 0,02 
Água verde 78,67 ± 3,05 1,61 ± 0,16 0,07 ± 0,01 105,55 ± 10,45 0,60 ± 0,02 

Valor de P 0,587ns 0,246ns 0,246ns 0,169ns 0,876ns 
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desempenho produtivo do animal. A maior movimentação total observada nas larvas criadas em água 

clara (p<0,05), pode resultar em maiores níveis de estresse, afetando diretamente a homeostase dos 

animais. Por outro lado, a utilização de microalga na água durante a larvicultura, permite a criação dos 

peixes em um ambiente escuro, o que reduz a penetração da luz na água, promovendo, menores níveis 

de estresse nos peixes e, consequentemente, melhor condição de bem-estar.  
 

CONCLUSÃO  

Recomenda-se a inclusão de microalga na larvicultura do pirarucu até os 17 dias de criação, 

obtendo-se maior peso e comprimento total, tendo em vista que a comercialização dos juvenis seja por 

centímetro, sendo assim com a inclusão de microalga a comercialização desses animais é mais precoce, 

além de permitir a criação em um ambiente similar ao natural o que acarreta em menores níveis de 

estresse nos peixes e, consequentemente, melhor condição de bem-estar. 
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INTRODUÇÃO 
A pupunha (Bactris gasipaes Kunth) é um fruto nativo da Amazônia que possui alto valor 

nutritivo, com destaque aos elevados teores de -caroteno, que é precursor da vitamina A. Constata-se 

que a pró-vitamina A presente no fruto possui alta biodisponibilidade (Yuyama et al. 2013). Como 

matéria-prima culinária, a pupunha gera uma série de produtos tais como doces, vinhos, sorvetes, 

também sendo utilizada para a produção de farinha para pão, bolo, biscoitos, ou ainda ração para 

animais domésticos, servindo como uma fonte de enriquecimento nutricional na dieta. 

Biscoitos tipos cookies são definidos como produtos assados a base de cereais. Várias 

formulações têm sido feitas para implementar em sua composição compostos bioativos, com a total ou 

parcial substituição da farinha de trigo, visando incrementar o valor nutricional e funcional dos 

biscoitos (Pareyt 2009). 

Devido ao grande valor nutricional da pupunha, este trabalho visa estudar a estabilidade dos 

compostos bioativos para estimar a vida-de-prateleira do biscoito de pupunha tipo cookie. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os cachos de pupunha foram obtidos nas feiras da Cidade Manaus/AM, eles foram 

selecionados, lavados, cozidos e descascados para a elaboração da farinha de pupunha. O fruto foi 

mantido em estufa com circulação de ar durante 48 horas a 60°C, após este período a pupunha foi 

triturada e transformada em farinha. Para o cookie os ingredientes foram, farinha de pupunha, gordura 

vegetal, açúcar, água, aveia, sal, bicarbonato de sódio e farinha de castanha do Brasil. Como 

emulsificante usamos Goma Xantana e Grindsted, identificados respectivamente por CPX e CPG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estudar a estabilidade e estimar a vida-de-prateleira os cookies foram embalados em saco 

laminado prata e armazenado em condição controlada, à 25ºC e com 40% de umidade relativa. As 

analises foram realizadas mês a mês até completar 120 dias (4 meses). Foram analisados aspectos: 

microbiológicos, físico-químicos e sensoriais. Na análise microbiológica os cookies foram submetidos 

a testes de coliformes totais e termo tolerantes pelo método Número Mais Provável (NMP), 

ausência/presença de salmonela, contagem em placa de bolores e leveduras, contagem de estafilococos 

(Silva et al. 2017). 

A composição centesimal e o índice de acidez foram realizadas conforme metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). As fibras foram determinadas em Determinador de Fibras 

da marca Tecnal. Os carboidratos foram determinados por diferença, subtraindo-se de 100 dos valores 

de proteínas, lipídios, cinza e umidade. O valor calórico do cookie foi calculado pela Tabela Brasileira 

Figura 1. Cacho de pupunha. 

Fonte: Arcanjo-Silva, 2019 

Figura 2. Farinha de pupunha. 

Fonte: Arcanjo-Silva, 2019 

Figura 3. Cookie de pupunha. 

Fonte: Arcanjo-Silva, 2019 
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de Composição de Alimentos (2014). A atividade de água (Aw) foi determinada por aparelho 

HygroPalm- HP23- AW- ROTRONIC. 

Para os ácidos graxos as amostras foram submetidas a reação de transesterificação com solução 

metanol: ácido sulfúrico 2%. O perfil de ácidos graxos foi determinado em Cromatógrafo em Fase 

Gasosa com Detector de Ionização de Chama e Detector de Condutividade Térmica – HEADSPACE, 

Shimadzu. As amostras para os minerais foram digeridas em banho ácido (ácido nítrico destilado 

concentrado) em forno micro-ondas de modelo MarsXpress, marca CEM. Os minerais foram 

quantificados em Espectrômetro de Emissão Atômica por Plasma Indutivamente Acoplado, modelo 

ICPE-9820, marca Shimadzu. Para os compostos bioativos foram analisados o DPPH por metodologia 

descrita por Boroski et al. (2015) com solução extratora de acetona 80%, os fenólicos foram 

determinados por metodologia em espectrofotômetro de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton et al. 

(1999), Ambas as amostram foram lidas em espectrofotômetro UV/VIS-552A (Perkin-Elmer) com 

comprimento de onda de 517 e 740nm, respectivamente. A determinação do β-caroteno foi realizada 

de acordo com a metodologia de Jatunov et al. (2010), em um cromatógrafo líquido, modelo LC 10 

AD, Shimadzu. Com fase móvel composta de acetonitrila: diclorometano: metanol (82:13:5 v/v), com 

fluxo de 1,5 mL/minuto. 

 Para a análise sensorial, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos 

do INPA, sob o protocolo Nº 09978119.7.0000.0006. A análise foi realizada com 50 degustadores não 

treinados, aos que aceitaram participar foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Em seguida foi aplicado o questionário para aceitação e intenção de compra, com uma escala 

hedônica estruturada de 9 e 5 pontos, respectivamente. Os dados gerais foram avaliados segundo 

delineamento inteiramente casualisado (DIC), com três repetições, os resultados foram analisados por 

meio de análise de variância (ANOVA) pelo teste de comparação de médias de Tukey, ambos ao nível 

de probabilidade de 5%, será utilizado o programa estatístico Minitab, versão 14. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme resultados da tabela 1, podemos perceber que a diferença de aditivos não influenciou 

significativamente nos valores obtidos nas duas formulações. A umidade apresentada encontra-se 

dentro do padrão estabelecido pela RDC n° 236, que preconiza uma umidade máxima de 15% para 

farinhas, amidos de cereais e farelos. Altas concentrações de lipídeos nas amostras influenciam 

diretamente na textura do produto, conferindo mais resistência e crocância. Os valores de Aw estão 

ótimos, visto que quanto menor for a atividade, maior será o tempo de conservação do alimento.  

A linearidade do índice de acidez indica que as condições higiênicas dos cookies encontram-se 

satisfatórias, isto porque o aumento da acidez está diretamente ligado ao crescimento microbiológico.  

Tabela 2- Composição centesimal (%) e energia dos cookies de pupunha. 

Componentes CPX CPG 

Umidade  6,9620  0,0356ᵃ 5,3601 ± 0,0076ᵃ 

Lipídeo 27,0423   0,3997ᵃ 23,4567 ± 0,8505ᵇ 

Cinzas 1,5229   0,0067ᵃ 1,5043 ± 0,0160ᵃ 

Proteína  0,8491   0,0242ᵃ 0,9606 ± 0,0242ᵃ 

Fibra Bruta  1,6204   0,6292ᵃ 2,3976 ± 0,6166ᵃ 

Carboidrato*  62,7378   0,7701ᵃ 66,2961 ± 1,4785ᵇ 

Energia (Kcal)** 

pH 

Aw 

Índice de acidez 

497,7283ᵃ 

6,53 ± 0,03ᵃ 

0,45 ± 0,02ᵃ 

2,91 ± 0,25ᵃ 

480,13ᵃ 

6,41 ± 0,032ᵃ 

0,40 ± 0,006ᵃ 

2,75 ±0,125ᵃ  
          Formulação cookie de pupunha com goma xantana (CPX) e com grindsted (CPG) 

          Valores expressos em média e desvio padrão (DP), em triplicata. 

          *Cálculo por diferença. 

          **Calculo conforme TBCA – USP 2014 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

245 

 

          ***Médias seguidas por mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo Teste Tukey (p> 0,05). 

 

Para os testes microbiológicos não houve contaminação, logo o cookie manteve-se estável 

durante os 4 meses de analises. Ambas as formulações se encontram dentro dos padrões estabelecidos 

pela RDC nº12, que trata do regulamento técnico dos padrões microbiológicos de alimentos.  

Tabela 3- Perfil e quantificação dos ésteres metílicos de ácidos graxos no cookie de pupunha. 

Composto Triglicerídeos (%) 

Palmitato de metila 

Palmitolato de metila 

Estereato de metila  

Ácido oleico  

Linoleato de metila 

21,4 

2,3 

7,1 

44,9 

24,2 

 

Os resultados expressos na tabela 2 caracterizam o perfil de ácidos graxos para ambas as 

formulações, CPX e CPG. Os ácidos graxos predominantes nos cookies de pupunha são os chamados 

insaturados, dando destaque para o oleico e o linoleico, que são importantes no controle e equilíbrio 

das gorduras no organismo. (Santos R. D. et al. 2013). 

Conforme tabela 3, dentre os minerais essenciais à saúde humana, os que apresentam valores 

mais expressivos foram cálcio, magnésio, manganês e potássio, para os cookies CPX e CPG. Os 

cookies de pupunha estão dentro dos padrões estabelecidos pela RDC N° 269, que estabelece a ingestão 

diária recomendada (IDR) de proteína, vitaminas e minerais (Anvisa 2005). 

 

Tabela 4- concentração de minerais em mg/100g, para as duas formulações do cookie de pupunha. 

Elementos CPX CPG IDR* 

Cálcio 125,2182 ± 3,2ᵃ 109,4360 ± 6,7ᵃ 1000 

Ferro 5,01022 ± 0,6ᵃ 4,8401663 ± 0,1ᵃ 14 

Magnésio 42,4442 ± 2,2ᵃ 38,4594 ± 1,9ᵃ 260 

Manganês 33,2622 ± 2,3ᵃ 31,5838 ± 0,9ᵃ 2,3 

Potássio 1550,6757 ± 9,1ᵃ 1424,1084 ± 9,0ᵃ ND 

Sódio 4,8024 ± 0,9ᵃ 3,1827 ± 0,4ᵃ 2400 

Zinco 5,1743 ± 0,5ᵃ 12,5582 ± 0,3ᵇ 7 
        Formulação cookie de pupunha com goma xantana (CPX) e com grindsted (CPG) 

         Valores expressos em média e desvio padrão (DP), em triplicata.        

         *Ingestão diária recomendada 

         **Médias seguidas por mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo Teste Tukey (p> 0,05). 

         ND – não determinado 

 

Conforme os dados da tabela 4, os compostos bioativos se comportaram de acordo com o 

esperado, ou seja, houve um decréscimo da capacidade antioxidante e do teor de β-caroteno. No 

entanto, ainda que tenha ocorrido degradação, o cookie ainda possui atividades que vão auxiliar na 

saúde do corpo.  
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Tabela 5- Teor de compostos bioativos do cookie de pupunha nas duas formulações propostas. 
 30 dias  60 dias 90 dias 120 dias 

 CPX CPG CPX CPG CPX CPG CPX CPG 

DPPH (IC50 

µg/mL) 

121,775ᶜ 

 

180,524ᵇ 

 

226,05ᵇᶜ 

 

242,454ᵇ 

 

338,823ᵇ 614,480ᵃᵇ 996,430ᵃ 1279,666ᵃ 

Compostos 

Fenólicos (mg 

de EAG/mL) 

13,2105ᵇ 

 

13,2807ᵇ 

 

2,1578ᵇ 

 

14,701ᵇ 

 

51,5438ᵃ 

 

58,1228ᵃ 

 

51,5902ᵃ 58,2004ᵃ 

-caroteno 

(g/100g) 

80,2030ᵃ 

 

43,7759ᵇ 

 

24,7150ᵃ 

 

19,9865ᵇ 

 

16,6248ᵇ 12,1169ᵃ 16,5098ᵇ 11,1167ᵃ 

 

Para a análise sensorial, ambos os cookies apresentaram boa aceitabilidade, 86,61% e 90,17%, 

e boa intenção de compra, 84,4% e 90%, para as formulações CPX e CPG, respectivamente.  

 

CONCLUSÃO  

Os cookies contam com bons teores de β-caroteno, que é precursor da vitamina A, tem valores 

expressivos de minerais essenciais à saúde, além de contar com ácidos graxos insaturados, que são de 

extrema importância para o equilíbrio e controle dos índices de gordura no organismo. Além de toda 

qualidade nutricional, os cookies também tiveram ótima aceitabilidade, 86,61% para o CPX e 90,17% 

para o CPG.   

Portanto, conclui-se que o cookie, elaborado a partir da farinha de pupunha, apresentou boa 

estabilidade durante os 120 dias de análise, além de se mostrar um alimento com alto poder nutricional, 

que será de extrema importância na dieta amazonense. 
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INTRODUÇÃO  

 

O sistema intensivo de criação utilizando a tecnologia de bioflocos (BFT) tem sido promissor 

tanto para camarões quanto para peixes, no entanto, para a espécie nativa Colossoma macropomum 

existem poucos estudos. Essa tecnologia permite obter alta produtividade com baixo uso de espaço e 

água, sendo considerada uma alternativa promissora para a criação do tambaqui, bom potencial de 

crescimento, alta produtividade e rusticidade justifica o crescente interesse pelo cultivo dessa espécie 

(Rodrigues, 2014). 

 As espécies aquáticas criadas em BFT podem estar sujeitas aos agentes estressores, como a 

altas densidades de estocagem que nesse sistema intensivo de produção proporciona além das 

frequentes oscilações das variáveis físicas e químicas da água, que podem determinar alterações na 

condição fisiológica dos animais, com consequente diminuição da resistência imunológica afetando o 

status de saúde e bem-estar (Ranzani- Paiva et al. 2013). Nesse sentido, as análises das respostas 

fisiológicas, das quais os parâmetros hematológicos e bioquímicos são considerados indicadores do 

estado de saúde dos organismos, e assim auxiliarão na escolha da melhor densidade a se utilizar na 

criação de juvenis de tambaqui. 

Nesse trabalho, o objetivo foi determinar a melhor densidade de estocagem, durante a engorda 

de tambaqui criados em sistema intensivo com BFT, utilizando como indicadores as variáveis de 

qualidade da água e o perfil metabólico dos peixes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Fisiologia Aplicada à 

Piscicultura – LAFAP, da Estação Experimental de Piscicultura, da Coordenação de Tecnologia e 

Inovação (COTEI), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Manaus – AM. Trinta e 

seis juvenis de tambaqui, como peso inicial de 56,5±1,69 g, foram estocados em 9 tanques com 2000 

L de volume útil, em um delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (T15 = 15, T30 

= 30 e T45 = 45 peixes.m-3) e três repetições, durante 80 dias. Foram monitorados diariamente os 

parâmetros de água: oxigênio dissolvido (mg.L-1), temperatura (ºC), condutividade total (µS/cm), pH, 

utilizando sonda multiparamétrica. Semanalmente foram aferidos os parâmetros de alcalinidade, 

dureza, e Sólidos Totais Suspensos (STS), amônia e nitrito. Os indicadores hematológicos foram: 

Hematócrito (Ht), Hemoglobina (Hb), Eritrócitos (RBC), Índices hematimétricos (Volume 

Corpuscular Médio-VCM; Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média-CHCM; Hemoglobina 

Corpuscular Média-HCM), Leucometria total e específica, Trombometria, Glicose plasmática e 

Proteínas totais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

VARAVÉIS DA QUALIDADE DE ÁGUA 

 

Os valores médios das variáveis físicas e químicas da água obtidos nos diferentes tratamentos, 

ao longo de 80 dias de criação, estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Média ± desvio padrão das variáveis físicas e químicas da água na criação de Colossoma 

macropomum com tecnologia de bioflocos (BFT) em diferentes densidades (T15 = 15, T30 = 30 e T45 

= 45 peixes.m-3), durante 80 dias de experimento. OD= oxigênio dissolvido, pH= potencial 

hidrogeniônico, CE= condutividade elétrica, SS= sólidos suspensos; SST= sólidos suspensos totais. 

Variáveis 
Tratamentos 

T 15 T 30 T 45 

Temperatura (°C) 25,60 ± 0,14a 25,72 ± 0,14a 25,83 ± 0,18a 

OD (mg.L-1) 6,93 ± 0,06a 6,61 ± 0,04b 6,41 ± 0,05c 

pH 7,95 ± 0,06a 7,74 ± 0,15a 7,64 ± 0,17a 

CE (μS.cm-1) 797,0 ± 101,1a 887 ± 86,6a 946,8 ± 214,8a 

Alcalinidade (mg.L-1) 196,7 ± 39,9a 172,3 ± 60,7a 138,2 ± 36,1a 

Dureza (mg.L-1) 131,2 ± 19,4a 153,0 ± 5,8a 140,8 ± 24,4a 

Amônia total (mg.L-1) 0,04 ± 0,01a 0,06 ± 0,03a 0,07 ± 0,03a 

Nitrito total (mg.L-1) 0,69 ± 0,07 a 0,52 ± 0,54 a 0,41 ± 0,12 a 

SS (mL.L-1) 22,31 ± 3,18a 28,17 ± 7,04ab 35,69 ± 3,91b 

SST (mg.L-1) 188,42 ± 26,12 a 241,28 ±23,07 a 245,86 ± 29,64 a 

  Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05). 

 

Com exceção dos Sólidos suspensos (T15 e T45), as variáveis físicas e químicas da água não 

apresentaram diferenças significativas e, exceto para a temperatura, que ficou abaixo do intervalo de 

conforto térmico para o tambaqui (< 26 ºC), todas as demais estão dentro do limite de tolerância da 

espécie. Apesar disso, a sobrevivência foi superior a 97% nas três densidades testadas, com T45 

apresentando maior mortalidade. 

De acordo com Ranzani-Paiva (1991), as oscilações dos valores hematológicos em peixes são 

influenciadas pela temperatura, oxigênio dissolvido, pH, assim como por estresse, estado nutricional e 

doenças, como os resultados da qualidade da água se mantiveram dentro do quadro que favorece a 

homeostasia do tambaqui, não foram observadas anormalidades nos parâmetros do perfil metabólico 

desses animais. 

 

PERFIL METABÓLICO 

 

No presente estudo, os valores médios das análises sanguíneas de tambaqui estão representados 

na Tabela 2. Com exceção do hematócrito (Ht), número de eritrócitos (RBC) e trombócitos, todos os 

demais parâmetros não demonstraram diferenças estatísticas entre os tratamentos. 
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Tabela 2. Médias ± desvio padrão dos parâmetros sanguíneas de Colossoma macropomum criados 

com tecnologia de bioflocos (BFT), em diferentes densidades (T15 = 15, T30 = 30 e T45 = 45 peixes.m-

3), durante 80 dias de experimento. RBC= número de eritrócitos; VCM= volume corpuscular médio; 

HCM= hemoglobina corpuscular média; CHCM= concentração de hemoglobina corpuscular média.  

Parâmetros 
Tratamentos 

T 15 T 30 T 45 

Hematócrito (%) 32,71 ± 0,44ab 31,42 ± 1,06a 34,17 ± 1,05b 

RBC (106 μL-1) 1,83 ± 0,18ab 1,64 ± 0,18a 2,10 ± 0,04b 

Hemoglobina (g dL-1) 8,83 ± 1,59 a 9,96 ± 0,38 a 11,41 ± 0,59 a 

VCM (fL) 183,70 ± 11,36 a 195,38 ± 25,57 a 164,10 ± 6,91 a 

HCM (pg) 49,74 ± 9,97 a 61,16 ± 4,19 a 54,88 ± 3,84 a 

CHCM (g dL-1) 27,07 ± 4,91 a 31,55 ± 2,07 a 33,48 ± 0,95 a 

Colesterol (mg dL-1) 86,41 ± 7,37 a 87,07 ± 9,39 a 112,34 ± 37,64 a 

Proteínas totais (g dL-1) 3,02 ± 0,18a 3,09 ± 0,21a 4,15 ± 1,17a 

Glicose (mg dL-1) 58,35 ± 5,35a 57,25 ± 5,33a 84,30 ± 21,95a 

  Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05). 

 

As diferenças nos valores de Ht, RBC e trombócitos, não demonstram correlação com as 

densidades de estocagem, uma vez que não houve diferença significativa entre os tratamentos de menor 

(T15) e de maior densidade (T45), e os demais parâmetros sanguíneos não apresentaram diferenças 

significativas entre os diferentes tratamentos, demonstrando que as densidades não interferiram na 

homeostase dos animais. Neste estudo, os valores de colesterol, glicose e proteína total plasmática não 

apresentaram diferenças significativas entre os peixes dos diferentes tratamentos. 

 

Tabela 3. Trombometria total, leucometria total (WBC) e leucometria específica (número de células/ 

μL) e relativa (%), de Colossoma macropomum nas diferentes densidades (T15 = 15, T30 = 30 e T45 

= 45 peixes.m-3), durante 80 dias de experimento. CGE= Célula Granulocítica Especial. 

Parâmetros 
Tratamentos 

T 15 T 30 T 45 

Trombócitos (x103μL-1) 4,59± 3,99 1,81 ± 1,20 4,00 ± 1,29 

WBC (x103μL-1) 6,64 ± 2,32 7,36 ± 2,76 8,67 ± 1,91 

Basófilo (x103μL-1) (%) 
3,16 ± 3,39 0,5 

 
2,13 ± 2,05 0,4 0 

Monócito (x103μL-1) (%) 1,39 ± 1,05 2,1 1,56 ± 2,12 1,8 8,02 ± 1,03 1,0 

Linfócito (x103μL-1) (%) 6,09 ± 2,16 91,6 6,82 ± 2,55 92,6 8,26 ± 1,84 95,4 

Neutrófilo (x103μL-1) 

(%) 
1,57 ± 1,19 2,5 1,96 ± 1,90 2,5 2,14 ± 1,33 2,4 

CGE (x103μL-1) (%) 6,83 ± 8,07 0,9 4,29 ± 8,52 0,9 7,99 ± 7,55 0,9 

Leucócito imaturo 

(x103μL-1) (%) 
1,48 ± 1,26 2,3 1,11 ± 1,22 1,6 1,64 ± 2,99 0,2 

Eosinófilo (x103μL-1) 

(%) 
4,72 ± 1,63 0,1 1,45 ± 2,53 0,2 9,81 ± 2,50 0,1 

 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

250 

 

O sistema de bioflocos ainda é muito recente e há poucas informações sobre como influencia 

na contagem de leucócitos diferenciais, porém, neste estudo, os resultados concordam com descrições 

prévias para tambaqui (Costa et al., 2019; Pádua et al., 2013; Tavares-Dias et al., 2001). Pelos 

resultados das análises quantitativas dos leucócitos, o estresse causado pela maior taxa de estocagem 

não causou mudanças significativas no número das diferentes células de defesa (Tabela 3). 

Neste sentido, o sistema BFT mostra ser um sistema de grande importância para os peixes 

nativos, mas ainda há poucas informações científicas quanto ao desempenho, parâmetros fisiológicos 

e hematológicos para os principais peixes nativos produzidos no Brasil. Portanto mais estudos são 

necessários para o sucesso da implementação do sistema bioflocos na criação de tambaqui (Bonfim, 

2018; Emerenciano et al., 2017). 

 

CONCLUSÃO  

 

Pelo exposto, os resultados obtidos no presente estudo sugerem a eficiência do sistema intensivo com 

BFT para juvenis de tambaqui criados em densidades de até 45 peixes.m-3, sem comprometer a 

qualidade da água e as condições fisiológicas dos peixes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) estuda a Biologia Evolutiva dos peixes Eletrosensitivos. Esses 

peixes podem ser divididos em dois grupos: (1) peixes eletroreceptivos, que percebem campos 

elétricos fracos no meio circundante através dos eletroreceptores (órgãos especializados espalhados 

pela superfície corporal dos indivíduos) e (2) peixes eletrogênicos que, além de serem 

eletroreceptivos, produzem descarga elétrica de fraca tensão pela ação coordenada dos eletrócitos 

(células do órgão elétrico) (Alves-Gomes, 2014). Dentre os diversos grupos de peixes elétricos, 

atualmente o LFCE concentra seus esforços em estudos com peixes elétricos da ordem 

Gymnotiformes. 

Um dos aspectos principais para o sucesso dos estudos em evolução é a integridade física do 

animal, ou seja, mantê-lo saudável e proporcionar um ambiente que seja parecido com o habitat 

natural do mesmo, uma vez que no ambiente natural os peixes têm uma alimentação variada e 

completa do ponto de vista nutricional. Desta forma, uma adequada alimentação em cativeiro é 

tida como uma condição prioritária para a sobrevivência e manutenção de peixes saudáveis em 

laboratório (Watters et al 2012). Entre os Gymnotiformes, existem espécies piscívoras, espécies 

que se alimentam de larvas de insetos e também aquelas que se alimentam de zooplâncton (Marrero 

et al. 1987 Marrero e Taphorn, 1991 Maués, 1988). A manutenção destes animais em cativeiro é 

considerada difícil, necessitam de alimentos vivos, não aceitando facilmente alimentos inertes 

(ração). 

A alimentação pode influenciar negativamente a saúde do animal pela indução de deficiências 

nutricionais e/ou intoxicações, resultando em um quadro de debilidade física e surtos de doenças. 

Por isso, manter os peixes elétricos vivos e saudáveis em cativeiro pelo maior tempo possível é de 

grande importância devido à necessidade de utilizá-los em experimentos desenvolvidos nos 

projetos do LFCE. 

Apesar das culturas já existentes (por exemplo, microvermes, enquitréias, artêmias), foi constatada 

a necessidade de uma produção em larga escala destas, para suprir a demanda exigida pelo LFCE, 

além do desenvolvimento de outras culturas adequadas às preferências desses peixes. Para que 

essa produção seja atingida, é necessário o desenvolvimento de uma rotina de cultivo 

fundamentado na necessidade alimentar das espécies mantidas no LFCE. 

Com isso, no LFCE tem colocado em pratica o cultivo de Dáfnias ou Moinas, eles são 

microcrustaceos que são encontrados no zooplâncton. Estes micros animais fazem parte das ordens 

da Cladocera e são alimento de grande importância para os peixes que não se alimentam 

diretamente de algas. Seus tamanhos podem chegar a 3 mm e são conhecidos também como pulgas 

d’água. 

Esses micros organismos se alimenta de Fitoplâncton que são as algas verdes, ricos em nutrientes 

com uma grande quantidade de proteína (58%), muitas vitaminas e minerais (vitaminas do 

complexo B, C e E, magnésio, potássio, cálcio, zinco entre outras) como gorduras, carboidratos e 

fibras. A Chlorella contém a mais ampla gama de nutriente já encontrada em uma única fonte 

alimentar e vem sendo cultivadas no LFCE assim como a Scenedesmus para servirem de alimentos 
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para as moinas. Entretanto existem alternativas de alimentos para os zooplâncton, como fermento 

biológico, farinha de peixe e restos de orgânicos triturados. Mas as algas são essenciais devidos o 

seu grande valor nutricional, para cultiva-las é necessário sol, aeração e nutrientes (NPK na 

proporção de10. 10.10). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento está sendo realizado no Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução 

(LFCE), que está localizado no Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas (INPA). 

Cultivo de Fitoplâncton (Água Verde). 

A princípio deu-se início o cultivo dos Fitoplânctons, pois além de possuírem outras fontes de 

alimentos para os zooplâncton, as algas são de suma importância para os mesmos, isso devido  ao 

seu grande valor nutricional. Para a produção dos Fitoplâncton foram necessário 3 tanques, 2 tanques 

com a capacidade de 1000 L e outro com capacidade de 500 L. Para cada tanque foram adicionados 

250 L de água, os mesmos foram colocados em um lugar onde havia maior incidência solar para 

fazer o processo de fotossíntese, foram adubados com nutrientes ( NPK na proporção de 10.10.10) 

duas vezes na semana, ou quando a água estivesse visivelmente com uma coloração verde 

transparente e aeração constantes .Todos os dias são verificados parâmetros como pH, temperatura 

e condutividade da água. 

Cultivo de Dáfnias ou Moinas. 

A cultura inicial das Moinas ou pulga d’água como é conhecida popularmente, foram coletado nos 

tanques dos peixes bois localizado no Bosque da Ciência no INPA. Para o cultivo de moinas foram 

necessários 6 aquários com capacidade de 20 L, contendo água e aeração constante, onde foram 

inoculados em cada aquário 500 moinas, onde é adicionado todos os dias 7 g de fermento biológico 

dissolvido em 720 ml de agua corrente, distribuindo em cada aquário 120 ml e 350 ml de água verde 

(Fitoplâncton) para cada aquário para alimentação das mesmas (figura 2) tem outras possibilidades 

de alimentação. Entretanto o fermento biológico e a água verde já nos proporcionaram bons 

resultados. Todos os dias são verificados alguns parâmetros como o pH e a temperatura da água das 

bacias, pois para o desenvolvimento da espécie o ph deve estar entre 7 a 8 e a temperatura deve estar 

entre 24º C a 30ºC. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No cultivo de Fitoplâncton passaram-se três semanas, apos esse tempo foi verificada que a coloração 

da água estava no tom verde escuro, onde a mesma foi coletada e levada para o laboratório de 

plâncton para ser identificadas quais espécies se desenvolveram. Com a análise microscópica, foram 

identificadas as algas Scenedesmus e Chlorella. 

 No decorrer do cultivo foram recomeçados vários cultivos, isso devido ao período de chuva que se 

desencadeou no Amazonas. Como o cultivo desenvolvido no LFCE é um sistema aberto, ficando 

totalmente exposto as intemperes do tempo, muitos cultivos foram perdidos. 

Outro fator importante é a aeração, pois eles fazem o processo de liberar Co2 no meio de cultivo, 

além de fazer a movimentação da agua verde para não ocorrer a sedimentação das aguas no fundo 

tanque. O pH, a temperatura e a cor da agua são parâmetros verificados diariamente no laboratório. 

A cor do cultivo e o identificador que se as algas estão se desenvolvendo, agua muito clara necessita-

se imediatamente ser adubada com NPK. 

Para as moinas se reproduzirem com excito é necessário alimenta-las todos os dias com fermento 

biológico e agua verde (FITOPLANCTONS), o pH tem que está entre 7 e 8, já a temperatura entre 

25 a 30 graus, parâmetros esses que devem ser verificados diariamente. Na alimentação e dissolvido 

7 g de fermento em 720 ml de agua corrente e distribuído 120 ml em cada aquário. 
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Cultivos de Dáfnias ou Moinas 

No cultivo de moinas adaptamos sete aquários com 20 L de água aerada ( foi colocado um aerador 

em um aquário com 40 litros de agua, para ficar aerando a água constantemente e conforme for 

tirando, e necessário repor o volume retirado, isso é feito pois a agua da torneira não é adequada para 

o cultivo, devido o seu pH ser baixo) aerador constante em velocidade bem baixa, para não haver 

biopertubação dos mesmos. 

O ciclo de reprodução das moinas leva 7 dias, por isso a necessidade de se ter 6 aquários pois todos 

os dias os peixes do laboratório são alimentados. Para coletar as moinas é preciso sugar com uma 

mangueira fina ou um filtro bem fino, para as moinas continuar a se reproduzir é necessário que não 

tire todas as moinas, deixe 10% das moinas para continuar a reprodução, aguardando assim 7 dias 

para coletar novamente. 

Para as moinas se reproduzirem com excito é necessário alimenta-las todos os dias com fermento 

biológico e agua verde (FITOPLANCTONS), o ph tem que está entre 7 e 8, já a temperatura entre 

25 á 30 graus, parâmetros esses que devem ser verificados diariamente. Na alimentação e dissolvido 

7 g de fermento em 720 ml de agua corrente e distribuído 120 ml em cada aquário. 

Para as moinas se reproduzirem com excito é necessário alimenta-las todos os dias com fermento 

biológico e agua verde (FITOPLANCTONS), o ph tem que está entre 7 e 8, já a temperatura entre 

25 á 30 graus, parâmetros esses que devem ser verificados diariamente. Na alimentação e 

dissolvido 7 g de fermento em 720 ml de agua corrente e distribuído 120 ml em cada aquário. 

 

No gráfico abaixo demonstra que conforme a alimentação diária das moinas ocorria, havia um 

crescimento no número de indivíduo. Por isso a necessidade da manutenção e alimentação das 

mesmas. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Contudo o desenvolvemento das especies tanto de fitoplancton, quanto de zooplâncton necessita de 

uma sensibilidade, são microorganismo visto microscopicamente, que requer todo um cuidado em 

seu cultivo. No cultivo sem o ambiente propício para se reproduzir, torna-se dificil a sua reprodução. 

No decorrer do projeto, muitos foram as modifificaçoes, devido no principio não ter obtido 

resultados. Porém na vivência foram verificados circunstancias que foi preciso ser mudado. Por 

serem individuos criados na natureza, que por si oferecem todos os alimentos e habitat de forma 

natural. Com isso se torna necessario a verificação de todos os parametros, para que se tenha o devido 

sucesso. 
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No LFCE um dos fatores esnciais é alimentação, existem outras alternativas de alimentos vivos 

cultivados no laboratorio mesmo, isso ocorre para que haja uma diversificação de alimentos para os 

peixes da ordem dos Gymnotiformes, ja que foram tirados do seu ambiente natural, onde se tinha 

uma variabilidade de alimento.  

As moinas foram bem aceitas pelos peixes em experimento. São de fácil cultivo, mas requerem 

cuidados muito específicos com os seus parâmetros e alimentação. 

As moinas juntamente com os Fitoplâncton são uma explosão de nutriente, os zooplâncton servem 

de transporte para levar aos peixes os nutrientes que se encontram nos Fitoplâncton. A chlorella e 

scenedesmus algas totalmente benéficas para os peixes. 
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INTRODUÇÃO  

A água subterrânea da cidade de Manaus é proveniente do aquífero Alter do Chão, que se 

constitui, no nível do conhecimento atual, no mais importante sistema hidrológico do Amazonas. O 

Aquífero Alter do Chão - ACC, localiza-se na bacia sedimentar do Amazonas que é delimitada pelo 

Arco de Purus a Oeste, que a separa da Bacia do Solimões, pelo Arco de Gurupá a Leste, que a separa 

da Bacia da Foz do Amazonas, Escudo das Guianas ao Norte e Escudo Brasil Central ao Sul (Caputo, 

1984; Cunha et al., 2007). A Formação Alter do Chão - FAC é constituída por argilas, siltes e areias 

interdigitadas, predominando os arenitos, geralmente tabulares, com estratificação cruzada acanalada 

e laminação cruzada. A Formação pode atingir até 1.250 m de espessura na Bacia do Amazonas, mas 

sua profundidade média é de cerca de 300 m. É de difícil datação, pelo reduzido conteúdo fossilífero. 

Isto tem causado controvérsia e incerteza acerca da idade da Formação.  Segundo a Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2005), o AAC é do tipo livre e aflora na região Centro-Norte do Pará e Leste 

do Amazonas, em uma área de 312.574 km2. Por isso, o AAC é o aquífero mais estudado da Região 

Amazônica, mas em geral as pesquisas são de abrangência apenas local devido às cidades que 

dependem exclusivamente do aquífero. A espessura do aquífero em Manaus varia em torno de 220 m, 

sendo 175 m de espessura saturada (Silva e Bonotto, 2006).   Manaus, capital do estado do 

Amazonas, apresentou uma população de 2.145,444 habitantes (IBGE, 2018), superfície total de 

11.401,092 km2, (equivalendo a 0,73% do território do seu Estado), circundada por floresta equatorial 

e posicionada às margens do encontro dos rios Negros e Solimões, que formam o Amazonas - o maior 

rio da Terra e sobre a formação geológica Alter do Chão, idade cretácea. Neste ambiente urbano, com 

dinâmica econômica e social em expansão, há uma demanda crescente pelo recurso hídrico para ser 

utilizada no abastecimento público e autônomo, nas indústrias, nos serviços e na agricultura. O bairro 

Colônia Antônio Aleixo está localizado na Zona Leste de Manaus e limita-se com o Mauazinho, 

Distrito Industrial da Suframa e o Lago do Aleixo, que separa o bairro do Puraquequara, abrigando 

aproximadamente de 16 mil pessoas. A região em que se localiza o bairro Colônia Antônio Aleixo tem 

sua distribuição de água para a população oriunda de dezenas de poços tubulares e sem tratamento 

(Aguiar, 2013). Devido a esses problemas e à lacuna existente sobre a qualidade das águas 

subterrâneas, este trabalho tem como objetivo de fazer uma análise ambiental relativa aos recursos 

hídricos subterrâneas da Colônia Antônio Aleixo, gerando, assim, subsídios para uma melhor gestão 

desse recurso natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram coletadas amostras de água subterrânea em 7 poços tubulares profundos (PT_1, PT_2, 

PT_3, PT_4, PT_6, PT_7 e PT_8) e uma amostra do lago(PT_5) do bairro Colônia Antônio Aleixo. 

Todos os pontos foram identificados e geoposicionados (tabela 1) em dois períodos hidrologicamente 

distintos (período 1 e período 2). Foram coletadas amostras do serviço comunitário de abastecimento 

de água e de poços particulares utilizados para consumo humano.  
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As amostras de água foram obtidas através de bombeamento, por bomba submersa dos poços 

tubulares em volume igual a 1 litro. Imediatamente, após a coleta, foram aferidos a condutividade 

elétrica, a temperatura ambiente e da água e o pH, através de condutivímetro e peagâmetro marca DM-

3P. As amostras de água foram encaminhadas ao Laboratório de Química Ambiental de Coordenação 

de Dinâmica Ambiental do INPA e as variáveis analisadas foram: turbidez, dureza, cor, alcalinidade, 

silicato, ferro total e ferro dissolvido, cátions (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) e ânions (Cl-, HCO3
-, SO4

2-), íon 

amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-). As metodologias utilizadas estão descritas no Manual nº 8 do Programa 

Biológico Internacional (Goltermam e Clymo, 1971; Golterman et al., 1978; APHA, 2003).  

Para classificação química e comparação de distintos grupos de águas quantos aos íons 

dominantes, utilizou-se o diagrama de Schoeller (1962), com o intuito de obter informações a respeito 

do fáceis hidroquímico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A profundidade média dos poços tubulares foi de 116,6 metros, estando dentro do limite 

máximo de profundidade da zona satura (175 m), extraem água da formação Alter do chão, segundo 

Silva e Bonotto (2006). Quanto ao valor médio das temperaturas ambientes, no período 1, foi 27,68 °C 

e no período 2 foi de 29 °C e da temperatura das águas subterrânea 28,7 °C em ambos períodos.  Em 

Manaus as águas subterrâneas registraram valor médio de pH 4,8 (Souza, 1994) e (Silva, 1999). Na 

área de estudo, foi verificado região com pH de 4,15 a 5,55 no período 1.  Em relação ao período 2, foi 

verificado valores encontrados para o pH indicam que são ácidas as águas, pH variando de 4,14 a 6,43. 

Silva (2016) explica que essa característica físico-química possivelmente pode ser em função da 

composição mineralógica das rochas do aquífero, recarga rápida e processos de interação água-rocha-

solo. A média das condutividades elétricas foi de 209,2 μs.cm-1 para o período 1 e 92,31 μs.cm-1 para 

o período 2. Esse valor médio de condutividades é superior ao encontrado no AAC, por Silva (2016) 

que encontrou valor médio inferior a 70 μs.cm-1. Com relação à cota do rio Negro, no período 2, houve 

uma correlação de 72%, indicando possível influência das águas superficiais no aquífero na área de 

estudo.  A cor das águas amostradas variou de 1,0 a 9,68 mgPt/L no período 1 e de 1,01 a 112,07 

mgPt/L no período 2. Logo, todos os poços amostrados estão em conformidade com a portaria de nº 

2.914 do ministério da saúde, cujo valor máximo permitido é de 15 mgPt/L. A turbidez teve médias de 

0,39 uT, excetuando as águas do lago, no período 1 e 0,71 uT período 2, porém, o lago apresentou um 

valor médio de 3,9 uT, todos os poços, segundo os períodos de coleta, entraram dentro dos padrões da 

portaria de nº 2.914 do Ministério da Saúde. A dureza apresentou média de 5,9 mg.L-1, no período 1, e 

5,43 mg.L-1, o período 2. Segundo Esteve (1998) a dureza total reflete a presença de íons Ca⁺² e Mg⁺², 

podendo está combinado com sulfato de cloreto e principalmente carbonatos. Já a alcalinidade, a maior 

concentração foi no poço PT_08, de 15,25 mg.L-1 para período de período 1 e 9,15 mg.L-1 para o 

período 2. Segundo Silva e Bonotto (2016), os baixos valores de alcalinidade nas águas de Manaus, 

indicam áreas de recarga e coincidem com as áreas de topografia mais elevada, crescendo de acordo 

com o sentido do fluxo subterrâneo. Com relação ao Ca+2 e Mg+2, as concentração médias de foram, 

respectivamente, de 1,52 e 0,38 mg.L-1, no período 1 e 1,06 e 0,55 mg.L-1, no período 2. Com relação 

às concentrações médias de Na+ e K+ foram, respectivamente, de 2,0 e 0,52 mg.L-1 no período 1 e 1,4 

e 0,44 no período 2. Quanto ao Cloreto o valor médio de 11,96 mg.L-1 para o período 1 e 3.95 mg.L-1 

para o período 2. Silva (1999) apresentou águas subterrâneas de Manaus com valor médio de cloreto 

dissolvido de 1,09 mg.L-1. O poço PT_05 apresentou valor de cloreto igual a 57,82 mg.L-1 e o PT_07 

de 28,62 mg.L-1. Valores distintos dos das águas comuns ao AAC. As concentrações médias de nitrato 

foram de 1,68 mg.L-1 no período 1 e 0,0076 mg.L-1 no período 2. Os teores de nitrato superiores a 10 

mg.L-1 são indesejáveis na água de uso doméstico, por causar cianose em crianças (Silva 2016). Quanto 

as de nitrito no período 1 foi de 0,49 mg.L-1 e no período 2 de 3,1 mg.L-1. A amostra do PT_7 mostrou 

valor superior ao padrão de potabilidade estabelecido pela legislação vigente, no período 1, e no 

período 2, apenas os pontos PT_ 5, 6 e 7 permaneceram abaixo do VMP do ministério da saúde. A 

amônia, NH4
+, teve médias de 0,091 mg.L-1 e de 0,164 mg.L-1, nos períodos 1 e 2, respectivamente. Os 

valores médios de ferro dissolvido foram de 0,11 mg.L-1 no período 1 e 2 e ferro total de 0,17 mg.L-1, 
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período 1, e 0,93 mg.L-1, período 2. Quanto à sílica os valores foram de 6,35 mg.L-1, período 1, e 4,7 

mg.L-1, período 2. Já o fosfato os valores médios foram de 0,01 mg.L-1 para o período 1 e 0,008 mg.L-

1 para o período 2. 

 De forma geral, as águas amostradas apresentaram maiores concentrações K⁺, Na⁺ e Ca⁺⁺ e 

diversas para os ânios, no período de período 2 local. Já no período de período 1, houve considerável 

aumento de concentração de ferro total no ponto PT_2 e conservação de características para os outros 

pontos de águas amostrados. Quando se faz a distribuição desses valores de concentrações no diagrama 

de Schoeller (1962), foi observado que a amostra de água representativa do lago do Aleixo apresentou 

decréscimo de concentração para os elementos analisados, excetuando a concentração de cálcio. 

 

CONCLUSÃO  

As águas amostradas na área de estudo são, em sua grande maioria, ácidas, tendendo à basicidade no 

sentido Leste.  

Os valores médios de condutividade elétrica foram elevados para as características naturais do AAC, 

podendo ser indicativo de contaminação antrópica. Quando verificado a distribuição desses sais, nota-

se a maior concentração na porção Nordeste da área de coleta, influenciado, possivelmente pelas águas 

do lago da Colônia Antônio Aleixo. 

As concentrações de nitrito e NH4+, apresentaram-se acima do VMP pelo Ministério da Saúde apenas 

em uma amostragem no período 2. 

De forma geral, as águas amostradas apresentaram maiores concentrações dos cátions K⁺, Na⁺ e Ca⁺⁺. 

Com relação aos ânions, o cloreto foi mais abundante. A amostra do PT_2 apresentou aumento na 

concentração de ferro, não sendo comum, relativas concentrações de Fe++ nas águas da formação Alter 

do Chão na região de Manaus. Também foi observado homogeneidade de distribuição de concentração 

de íons, excetuando a amostra PT_5 (lago do Aleixo), com relativo decréscimo de concentração de 

Na++K+, Cl- e NO3-, evidenciando distinção na química das águas do lago nos períodos hidrológicos 

estudados. 
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INTRODUÇÃO 

 
Antimicrobianos são compostos que podem impedir ou inibir o crescimento de micro-

organismos, tendo efeito determinado de acordo com o seu tipo de atividade e o tipo de micro-

organismo alvo (Magalhães, 2015).  

Quando Alexander Fleming, um médico do St. Mary’s Hospital de Londres, observou em uma 

placa de Petri em seu laboratório, na qual se cultivava uma cepa de Staphylococcus aureus 

(Rosenbach), um halo de inibição ao redor de uma contaminação causada ascomiceto do gênero 

Penicilium, ele determinou que essa inibição se dava por uma substância produzida pelo fungo, 

nomeada por ele de Penicilina. Ela foi o primeiro antimicrobiano de utilidade clínica, por ser não-

tóxico a animais e ser filtrável (Fleming 1929; Tavares 2001; Tortora et al. 2012).   

Os fungos desenvolveram inúmeras estratégias de sobrevivência na natureza, pois estão sujeitos 

a ataque de predadores e parasitas, assim como sempre competindo por substratos e condições 

adequadas para a sua reprodução. Uma destas estratégias é a produção de metabólitos de defesa, como 

os metabólitos antimicrobianos. Algumas dessas substâncias são de interesse farmacológico (Abraham 

2001; Karaman et al. 2012).  

Milhares de espécies de macrofungos são encontrados na floresta amazônica, sendo um deles 

Panus strigellus (Berk.) Overh.  Esta espécie apresenta característica termófila, ou seja, cresce em 

temperaturas entre 35 a 40 ºC, consideradas altas para basidiomicetos (Vargas-Isla e Ishikawa 2008). 

O consumo desta espécie pelos povos indígenas Yanomami foi relatado por Sanuma et al. (2016).  

Panus strigellus produz metabólitos secundários com potencial clínico, como a hipnofilina, 

substância da classe dos sesquiterpenos, que apresenta potencial antimicrobiano contra Bacillus subtilis 

(Ehrenberg) Cohn, Staphylococcus aureus Rosenbach; Atividade antifúngica contra Cladosporium 

herbarum (Pers.) Link. (Ishikawa et al. 2009; Ishikawa et al. 2012). Este mesmo composto também já 

foi isolado de outras espécies e apresentou atividade antiprotozoária contra Trypanosoma cruzi Chagas. 

e Leishimania amazonensis Lainson & Shaw (Souza-Fagundes et al. 2010). Outros compostos 

extraídos de P. strigellus apresentaram atividade contra Enterococcus faecalis (Andrewes & Horder) 

Schleifer & Kilpper e Pseudomonas aeruginosa (Schröter) Migula (Vásquez et al. 2018). 

 Trabalhos realizados por esta equipe demonstraram que culturas de P. strigellus, isolados na 

Amazônia, apresentaram produção de compostos com propriedades antibacterianas, porém, se faz 

necessário saber quando se dá esta produção, e em quais temperaturas. Essa pesquisa, portanto, tem 

como objetivo avaliar a produção de metabólitos antimicrobianos de P. strigellus nas temperaturas de 

20-35º C, em intervalos de 5 dias, durante 45 dias. 

 

 

 

 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

260 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Micro-organismo: Foram utilizados dois isolados de P. strigellus (Tabela 1) que se encontram 

armazenados na coleção do Laboratório de Microbiologia de Alimentos do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia-INPA. Para o teste antimicrobiano, utilizou-se como micro-organismo teste 

Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn. 

 

 Tabela 1. Isolados de Panus strigellus coletados na Amazônia utilizados nos experimentos 

Nº Isolado Herbário Data de coleta Local de coleta 

1 INPACM1464 INPA222827 31/07/2006  INPA-Campus III, Manaus, Amazonas, Brasil 

2 INPACM1531 INPA243940 23/02/2011  Ramal da Escola, Puraquequara, Manaus, Amazonas, Brasil 

 

Obtenção do inóculo: Um fragmento da cultura micelial foi transferido para placas de Petri 

contendo 15 mL de meio de cultura Batata Dextrose Ágar (BDA), e estes fragmentos foram incubados 

em estufa de Demanda Biológica de Oxigênio (BOD) a 25 ºC, na ausência de luz durante dez dias.  

Filtrado e biomassa, Avaliação antimicrobiana: Após obtenção do inóculo, três fragmentos 

serão transferidos para frascos de Erlenmeyer (125 mL) contendo 50 mL de meio Extrato de Malte e 

Peptona – EMP (30 g de Extrato de Malte e 3 g de Peptona de soja por litro). Foi feita a separação de 

filtrado e biomassa de 5 em 5 dias, em um período total de 45 dias. Para a avaliação antimicrobiana, 

será usado o método de difusão em ágar (técnica do pocinho) contra B. subtilis será utilizado. O 

experimento será inteiramente casualizado, com três repetições para o crescimento micelial e nove para 

a atividade antimicrobiana. Os dados do crescimento micelial e da atividade antimicrobiana serão 

submetidos à ANOVA e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 1% de 

significância. Essa etapa é baseada nos métodos descritos em Ishikawa et al. (2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Curva de crescimento micelial 
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Figura 1. Curva de crescimento micelial de P. strigellus, isolado INPACM1464, 

durante o período de 45 dias. Intervalos de 5 dias. Linhas: Curva de crescimento por 

temperatura. Barras em T: erro padrão. 
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Os dados obtidos (Figura 1, Figura 2) mostram que o crescimento micelial, em ambos os 

isolados, foi maior na temperatura de 35º C, caracterizando P. strigellus como um fungo termófilo, e, 

portanto, assim corroborando o que fora descrito por Vargas-Isla e Ishikawa (2008).  Ambos 

demonstraram se encaixar no modelo de crescimento exponencial (curva em forma de J), alcançando 

pico de crescimento para ambos os isolados se deram durante o período de 25-30 dias, e nivelando-se 

a capacidade ótima de crescimento a partir do 35º dia. (Odum e Barrett, 2007). Quando observamos 

este aspecto, o isolado que apresentou melhores resultados de crescimento foi o isolado INPACM1464. 

 

 

Atividade antimicrobiana  
Em relação ao teste de atividade antimicrobiana, não se realizou o teste com o isolado INPACM1464, 

e por conta disto, apenas trataremos dos dados obtidos do teste antimicrobiano do isolado 

INPACM1531. 

O isolado começou a apresentar atividade antimicrobiana ao vigésimo  dia de cultivo (Figura 2 e 3), na 

temperatura de 30º C, porém, ao vigésimo quinto dia, apresentou halo de inibição em todas as 

temperaturas. Os melhores resultados, ou seja, a melhor faixa de produção no quesito temperatura, se 

deu aos 20º C. Esta temperatura difere da temperatura de melhor temperatura de crescimento observada 

(35º C). Isto pode se dar por uma diversidade de fatores, como por exemplo, o fato de que o fungo em 

temperaturas inferiores pode se encontrar sob estresse, e por conta disto, estimulando a produção de 

compostos antimicrobianos para autodefesa. Observa-se também o fato de que o fungo começa a 

produzir metabólitos secundários com propriedade antimicrobiana entre o final de sua fase “log” e o 

início de sua fase estacionária. 

 

Figura 2. Curva de crescimento micelial de P. strigellus, isolado INPACM1531, durante o 

período de 45 dias. Intervalos de 5 dias. Linhas: Curva de crescimento por temperatura. 

Barras: Atividade antimicrobiana. Barras em T: erro padrão. 
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CONCLUSÃO   
A produção de metabólitos secundários com propriedades antimicrobianas por P. strigellus pode 

ser fruto da pressão evolutiva sofrida pelo organismo, tendo em vista que há constante competição entre 

organismos pela sobrevivência na natureza, seja por substrato, seja para não ser consumido por outro 

organismo. O resultado aponta que não há uma relação direta entre crescimento micelial e produção de 

compostos antimicrobiana, tendo em vista que é na temperatura de 20º C na qual o isolado testado 

produz melhor atividade antimicrobiana, porém o crescimento se dá de melhor forma à 35º C. 
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Figura 3. Resultado do teste antimicrobiano (teste do pocinho) de P. strigellus, isolado 

INPACM1531, durante o período de 45 dias. Intervalos de 5 dias. Barras: Atividade 

antimicrobiana. Letras: Resultados do teste de Tukey (p <0,05), entre períodos de cultivo, 

mesma letra em intervalos iguais significa que não há diferença significativa. Barras em 

T: erro padrão. 

 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

263 

 

Ishikawa, N.K. et al. 2005. Production of enokipodins A, B, C, and D: a new group of antimicrobial 

metabolites from mycelial culture of Flammulina velutipes.  Mycoscience. 46(1): 39-45. 

Ishikawa, N.K.; Vargas-Isla, R.; Macedo Jr., F.C.; Capelari, M.; Faria, T.J. 2009. Hipnofilina, 

sesquiterpeno antimicrobiano isolado de Lentinus strigellus, um cogumelo comestível da Amazônia. 

Anais/Resumos da 61ª Reunião Anual da SBPC. Manaus, Amazonas. 

Ishikawa, N.K.; Vargas-Isla, R.; Chaves, R.S.; Cabral, T.S. 2012. Macrofungos da Amazônia: 

importância e potencialidades. Ciência & Ambiente. 44: 129-139. 

Karaman, M.; Matavulj, M.; Janjic, L. 2012. Antibacterial Agents from Lignicolous Macrofungi. 

INTECH Open Access Publisher. 361-386. 

Magalhães, A.P.S.A. 2015. Atividade antimicrobiana em têxteis. Dissertação de Mestrado, 

Universidade do Porto, Porto. 93p. 

Sanuma, O.I. et al. 2016. Enciclopédia dos alimentos Yanomami (sanöma): cogumelos. Instituto 

Socioambiental, São Paulo, Brasil. 108 p. 

Tavares, W. 2001. Manual de antibióticos e quimioterápicos antiinfecciosos. Ateneu, São Paulo, 

Brasil. 793p. 

Tortora, G.J.; Funke, B.R.; Case, C.L. 2012. Microbiologia. 10ª ed. Artmed, Porto Alegre, Brasil. 934p. 

Souza-Fagundes, E.M. et al. 2010. In vitro activity of hypnophilin from Lentinus strigosus: a 

potential prototype for Chagas disease and leishmaniasis chemotherapy. Brazilian JOurnal of 

Medical And Biological Research. 43(11): 1054-1061. 

Vargas-Isla, R.; Ishikawa, N.K. 2008. Optimal conditions of in vitro mycelial growth of Lentinus 

strigosus, an edible mushroom isolated in the Brazilian Amazon. Mycoscience. 49: 215 - 219. 

Vásquez, R.; Rios, N.; Solano, G.; Cubilla-Rios, L. 2018. Lentinoids A–D, New Natural Products 

Isolated from Lentinus strigellus. Molecules. 23(4): 773 

 

  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÍMICA DE PRODUTOS 

NATURAIS 
 

 

 

 

 

 

  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

265 

 

AVALIAÇÃO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS EM RESÍDUOS MADEIREIROS DE 

ROUPALA MONTANA AUBL E MICRANDROPSIS SCLEROXYLON W. RODR 

 

Daniele Roque de Sousa Rodrigues1,  

Maria da Paz Lima2,  

Claudete Catanhede do Nascimento2 
1Bolsista, Programa de Iniciação Científica do INPA;  

2Pesquisadora COTI/INPA 

 

Financiamento da bolsa: PIBIC/CNPq. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Amazônia Legal cobre cerca de 60% do território brasileiro (Margulis, 2003), que possui 

8.515.759,090 km2, segundo levantamento realizado pelo IBGE no ano 2017. O Brasil é um dos 

maiores produtores de madeira do mundo, no entanto o processamento industrial desta matéria prima 

gera grandes quantidades de resíduos, estimada em 30 milhões de toneladas, segundo levantamento 

realizado por Tuoto (2009). Os resíduos são pouco explorados em pesquisas científicas, por isso, uma 

perspectiva que vem sendo abordada pelo nosso grupo de pesquisa é a sua utilização como fontes de 

substâncias químicas com potencial químico e biológico, visto que muitas madeiras possuem pouco ou 

nenhum estudo sobre seus metabólitos secundários (Granatoet al., 2005). Pode-se citar o estudo 

químico do pau-rainha (Brosimum rubescens Taub., Moraceae) uma das espécies utilizadas na 

confecção de arco de violino e em tampo de violão, onde Hayasida e colaboradores (2008) mostraram 

um excelente rendimento da xantiletina, uma cumarina isolada na forma cristalina a partir do cerne da 

madeira. Entre as espécies de ocorrência na Amazônia e exploradas pelo setor madeireiro encontra-se 

Roupala montana, Proteaceae, conhecida como louro-faia no qual até o momento tem poucos registros 

sobre os metabólitos secundários em madeira. Segundo levantamento na literatura, os estudos químicos 

com espécies de Proteaceae foram realizados principalmente com folhas. Com relação à parte lenhosa, 

foram encontrados estudos com madeira de Persoonia elliptica do qual foi identificado o 5n-

undecilresorcinol (Cannon & Metcalf, 1971). As cascas do caule de Kermadecia elliptica e K. 

rotundifolia foram identificadas moléculas denonominadas ciclopanos que são derivados bisresorcinol 

contendo um anel de 20-membros (Jolly et al., 2008; Beniddir et al., 2010).      

   Considerando a carência de conhecimento sobre os metabolitos secundários em R. montana 

assim esse projeto visou o estudo fitoquímico com resíduos madeireiros obtidos dessa espécie. Além 

da iniciação do estudo fitoquímico da espécie Micrandropsis scleroxylon W. Rodr.( Micrandra 

scleroxylon W. Rodr.2), popularmente conhecido como acapuri. Uma espécie arbórea das 

Euphorbiaceae encontrada também na Amazônia especificamente  abundante em florestas de montanha 

perto de Manaus (Alvarenga & Gottlieb, 1974), há pouco registro de estudo em relação a essa espécie, 

assim nesse projeto serão realizadas as análises  usando  o cerne e o alburno em busca de seus 

metabólitos secundários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Os resíduos foram triturados em moinho de faca, pesados, obtendo 1,07 kg de resíduos 

moídos, que foram submetidos a macerações sucessivas em hexano e metanol (7 dias cada), fornecendo 

os extratos hexânico e metanólico. No extrato hexânico, houve predominância do β-sitosterol 

(Rodrigues et al., 2015). Na busca pela purificação das substâncias, o extrato metanólico foi fracionado 

em sucessivas colunas cromatográficas como mostra o esquema 1, utilizando-se diferentes sistemas de 

eluentes e fases estacionárias. Todos fracionamentos foram monitorados por Cromatografia em 

Camada Delgada (CCD).  As substâncias 1, 2 e 5 foram caracterizadas por RMN e EM. Para o estudo 

em resíduos de Micrandropsis sclecroxylon (1,03kg), os extratos hexânicos e metanólicos foram 
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obtidos dos resíduos da madeira em busca de seus metabólicos secundários. Os fracionamentos 

cromatográficos foram realizados com o extrato hexânico, e serão analisados posteriormente. 

 

AcOEt- Acetato de etila

Ac- Acetona

DCM- Dicloromentano

Hex- hexanO

-

Sephadex LH-20 

MeOH

Partição 

liquido-liquido

Extrato 

metanólico 

(100,29 g)

- Coluna de sílica gel **

- h = 30 cm    Ø=4,5 cm

- Hex, Hex:AcOEt  (2-10%), AcOEt

Sephadex LH-20 

MeOH

- Coluna de sílica** 

- h = 30 cm ; Ø=4,5 cm

- DCM: AcOEt (8:2)

Celulose

(Hexano) 

Fração 15 

( RMM-8.15) 

200 mg

Fração 8 

(RMM.8) 

3.85 g

Fração 8 

(RMM.8.F-2) 

2,12 g

Fração 9 

(RMM.9)

6.49 g

21 frações

16 frações

6 frações

SUBST-1

(16 mg)

19 frações
Fração 5 

(RMM.9.5)

0,3 g

SUBST-3

(1 mg)

SUBST-4

(35 mg)

Fração 5 

(RMM.9.5)

0,3 g

SUBST-2

(17 mg)

* 70-230 mesh; ** 230-400 mesh

 

 
Esquema 1: Fluxograma de purificação de substâncias de R. montana. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A substância 1 (RMM-8.15.4 F.2) apresentou em CCD coloração vermelha quando revelada 

em vanilina sulfúrica. O RMN de 1H  mostrou sinais de hidrogênio na região de aromáticos entre  δ 

6,18-6,16 (3H, m), hidrogênio de dupla olefínica em δ 5,34 (2H, m) além de  grupos metílicos  (δ 2,46-

130) e metílico (δ 0,87). Esse espectro foi similar ao obtido para a substância (Z)-5-undec-3-

enilresorcinol previamente identificada no PIBIC anterior (Santiago et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A substância 2 (RMM-9.3.15.15) apresentou em CCD coloração roxa quando revelada em 

vanilina sulfúrica. O RMN de 1H (Tabela 1) mostrou sinais de 4 hidrogênios aromáticos, sendo 2 

hidrogênios em δ 6,42 e 6,34 como dubleto em J= 2,2 Hz e 2 hidrogênios em δ 6,29 (singleto largo). 

A presença de um multipleto em  δ 5,34 (2H) sugeriu a dupla ligação olefina. Outros sinais verificados 

no espectro de RMN-1H foram grupos metilênicos entre δ 2,56 à 1,29 e de metoxila em δ 3,61. No 

espectro de RMN 13C, a dupla olefínica foi verificada em δ 129,73 e 129,51, nos quais o experimento 

HSQC mostrou correlações com o hidrogênios em δ 5,34. Nesse experimento, os grupos metilênicos 

HO

OH

                                                                   

(1) 
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em δ 2,56 à 1,29 correlacionaram com os carbonos na região entre δ 34,96-25,59. No experimento de 

HMBC, a posição da hidroxila em C-24 foi confirmada pelas correlações do H em 8,29 com os 

carbonos em 158,21, 107,74 e  97,01 (C-23).  Os grupos hidroxílicos foram posicionados em C-17 e 

C19 com base nas correlações dos hidrogênios das hidoxilas em 6,91 com os carbonos em 155,64 (C-

19, C-17), 108,88 (C-18), 107,04 (C-16, C-20). Os dados espectrais permitiram identificar a substância 

2 como metóxi kermadecina H. A literatura relata a substância kermadecina H, um ciclophano com 

anel de 20-membros na casca da espécie Kermadecia elliptica (Proteaceae) (Jolly et al., 2008), assim 

esse derivado bisresorcinol com a metoxila em C-22 está sendo relatada pela primeira vez nesse 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A substância 5 (RMM-15.6.34.12) apresentou em CCD coloração roxa quando revelada em 

vanilina sulfúrica. Apresentou sinais parecidos com os da substncia 2 com a diferença no carbono 22 

com a ausência da metoxila. Os dados espectrais permitiram identificar a substância 5 como 

kermadecina H. A literatura relata a substância kermadecina H, um ciclophano com anel de 20-

membros que foi isolada na casca  da espécie Kermadecia elliptica (Proteaceae) (Jolly et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                     (5) 

CONCLUSÃO 

O estudo com a espécie Roupala montana é promissor para obtenção de moléculas novas na 

literatura ou que mesmo conhecidas apresentem potencial biológico, especialmente quando trata-se de 

estudos com reíduos madeireiros, o valor agregado torna-se muito importante. O estudo da espécie 

Micrandropsis sclecroxylon foi iniciado mostrou-se promissor em relação a fitoquimica. 
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INTRODUÇÃO  

 

A biodiversidade brasileira é considerada uma das maiores do planeta. Ela se divide em diferentes 

biomas, dentre eles a floresta amazônica, que se destaca devido à diversidade de produtos naturais 

ainda poucos explorados. Alguns, com substâncias, estruturas e grupos funcionais que podem ser 

usados no desenvolvimento de novos fármacos, cosméticos, fragrâncias e outros bioprodutos (Bolzani, 

2016). A química de produtos naturais tem como finalidade procurar por metabólitos secundários e 

seus potenciais biológicos. Embora essas substâncias possuam uma variedade de funções nas plantas, 

a sua importância tem relação com o potencial efeito medicinal para os seres humanos (Cseke et al. 

2016). Pesquisas com Duroia hirsuta e D. macrophylla da família Rubiaceae, tiveram como objetivo 

isolar substâncias presentes nessas espécies. Com isso, do extrato metanólico das raízes de D. hirsuta 

foram isolados iridoides-lactonas e flavononas (Aquino, et al., 1999). De D. macrophylla foram 

isolados alcaloides indólicos com atividade antitumoral e antituberculose (Nunez et al. 2009; 2012). 

Foram submetidas duas patentes, uma referente à identificação de um novo alcaloide com atividade 

antitumoral (Nunez e Vasconcelos, 2012), e outra de alcaloides com atividade antituberculose (Nunez 

et al. 2014), assim como também foram identificados os triterpenos: ácidos ursólico e oleanóico 

(Martins et al. 2013), também com atividade antituberculose. No estudo realizado por Contreras (2017) 

com o extrato hexânico das folhas da espécie Duroia saccifera (Mart. ex. Roem. & Schult.) Hook. f. 

ex Schumann, verificou-se que apresentou atividade antibacteriana frente aos microorganismos 

Salmonella enterica, Propioniubacterium acnes e Enterobacter cloacae. O fracionamento do extrato 

hexânico das folhas permitiu a identificação do flavonoide 5-hidroxi-3,4’,7-trimetoxiflavona. No 

PIBIC 2017-2018 foi demonstrado que o extrato metanólico das folhas e o extrato aquoso dos galhos 

de D. saccifera apresentaram atividade inibitória frente aos micro-organismos Citrobacter freundii, 

Edwardsiella tarda, Salmonella enterica e Serratia marcescens, na concentração de 1000 g/mL O 

fracionamento do extrato metanólico das folhas e galhos permitiu o isolamento e identificação do 

lupeol, -sitosterol e do flavonoide 5-hidroxi-3,4’,7-trimetoxiflavona. Com base nisso, o presente 

trabalho teve como objetivo prosseguir no estudo fitoquímico da espécie D. saccifera, avaliando o 

potencial antimicrobiano dos extratos e dando continuidade ao fracionamento das fases dos extratos 

metanólicos a fim de isolar e identificar a(s) substância(s) presente(s). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Realizou-se a coleta do material (D. saccifera) e separaram-se as folhas dos galhos, seguido de um 

período de secagem em estufa a 50 °C por aproximadamente 7 dias e posteriormente triturados em 

moinhos de facas para o preparo dos extratos. O material vegetal foi extraído com três solventes de 

polaridade crescente (hexano, metanol e água). Foram realizadas três extrações utilizando banho de 

ultrassom por 20 minutos. Para a concentração dos extratos hexânicos e metanólicos foi utilizado rota-

evaporador sob pressão reduzida, em temperatura < 50 °C e para os extratos aquosos, o liofilizador. 
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Dos extratos metanólicos das folhas e galhos foi realizada uma partição líquido-líquido onde obteve-

se três fases: diclorometânica (DCM), acetato de etila (AcOEt) e hidrometanólica (MeOH + H2O). 

Neste PIBIC as frações da fase DCM de folhas e galhos e a fase AcOEt de folhas foram analisadas 

para identificar a sua composição química através de métodos cromatográficos, como a Cromatografia 

em Camada Delgada Comparativa (CCDC), cujas placas foram reveladas com luz UV (comprimento 

de onda 254 e 365 nm), vapor de iodo que detecta polifenóis, xantinas, alcaloides, cumarinas e seus 

derivados, NP/PEG para detecção de flavonoides, FeCl3 para detecção de substâncias aromáticas e o 

anisaldeído sulfúrico que detecta principalmente terpenos, esteroides e açúcares.Este procedimento 

permitiu também estabelecer uma estratégia de separação das substâncias presentes que foi realizado 

utilizando-se método de cromatografia em coluna aberta (CCA), usando como fase estacionária 

adsorventes como sílica gel, Florisil e Sephadex LH-20 e como fase móvel solventes orgânicos em 

gradiente crescente de polaridade. As análises espectroscópicas das frações foram feitas pela técnica 

de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (Fourier 300, Bruker). Os dados obtidos por RMN foram 

processados pelo software ACD/NMR Processor Academic Edition, da empresa Advance Chemistry 

Development, Inc. (ACD/Labs). 

 Os extratos metanólicos e aquosos de folhas e galhos foram avaliados quanto a sua atividade 

antimicrobiana pelo método de microdiluição em caldo, utilizando-se placas de 96 poços. A 

determinação do crescimento microbiano foi realizada por leitura em espectrofotômetro, metodologia 

adaptada de CLSI (2012).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os extratos metanólicos e aquosos de folhas e galhos de D. saccifera apresentaram atividade 

antimicrobiana na concentração de 1000 µg/mL contra às espécies de bactérias: Acinetobacter 

baumannii, Citrobacter freundii, Edwardsiella tarda, Salmonella enterica, Serratia marcescens, não 

sendo observado atividade inibitória em concentrações menores. As frações do fracionamento DS-

MFoGa 47-49 da fase DCM de folhas e galhos foram analisadas por CCDC, e foi possível verificar a 

presença de terpenos quando reveladas com anisaldeído sulfúrico, apresentando coloração de cor lilás 

e  roxa. A análise de RMN de 1H da fase AcOEt de folhas mostrou a presença de sinais correspondentes 

aos hidrogênios de substâncias aromáticas na região entre 6 e 8 ppm. Observando-se uma concentração 

de sinais com deslocamentos entre  0,80 e 1,6 ppm correspondentes às metilas presentes nesta 

substância, o que também sugere a possível presença de triterpenoides. A partir dessas informações foi 

realizado o fracionamento da fase AcOEt de folhas. A análise das cromatoplacas da fase AcOEt de 

folhas indicou a presença de substâncias com elevada fluorescência quando reveladas com UV-365 

nm, indicando a presença de cromóforos com ligações duplas conjugadas. A presença de substâncias 

com ligações duplas foi confirmada quando a placa foi revelada com iodo. Quando reveladas em 

anisaldeído sulfúrico algumas frações apresentaram cor roxa e outras um tom avermelhado, sem 

distinção de classe química. Frente à revelação com FeCl3 foi possível observar possível presença de 

substâncias fenólicas. As frações 3 e 4 desse fracionamento foram reunidas, fracionadas e analisadas 

por CCDC. Ao revelar as cromatoplacas foi possível verificar a presença de substâncias com elevada 

fluorescência quando revelados com UV-365 nm, quando reveladas em anisaldeído sulfúrico as frações 

12 e 13 apresentaram cor roxa indicando a presença de terpenos, já as frações 30 a 41 apresentaram 

cor azul indicando possíveis iridoides, portanto essas frações foram reunidas, pesada, codificada DS-

FA-C2F36 e enviada para análise por RMN de 1H. A substância (I) da fração DS-FA-C2F36 foi 

analisada por RMN de 1H (Figura 1) e foram identificados alguns dos sinais dos hidrogênios 

pertencentes ao esqueleto da molécula (Tabela 1). A princípio pode-se inferir que se trata de um 

iridoide por conta dos deslocamentos característicos dessa classe química de metabólitos secundários, 

e nas análises de CCDC quando revelado com anisaldeído sulfúrico a substância se revelou azul 

(Zgórka, 2008).  
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Tabela 1. Deslocamento dos sinais do hidrogênio da substância I 

 

Posição 1H multiplicidade  

(300 MHz para 1H) 

1 4,94 (1H, d, J= 8,75 Hz) 

3 7,57 (1H, d, J=1,21 Hz) 

5 2,85 (1H, t, J= 8,10 Hz) 

6 4,56 (1H, d, J= 7,82 Hz) 

7 5,88 (1H, s) 

9 2,38 t (1H, t, J=7,92 Hz) 

10 4,25 (1H, d, J= 8,29 Hz) 3,97 (1H, d, J= 16,11 Hz) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proposta do esqueleto da substância I com alguns dos deslocamentos químicos identificados.   

 

 

 

CONCLUSÃO  

Verificou-se que os extratos metanólicos e aquosos de folhas e galhos apresentaram atividade 

antimicrobiana somente na concentração de 1000 g/mL. A partir das análises cromatográficas e de 

RMN dos extratos e frações estudadas foi possível observar que a fase DCM de folhas e galhos 

apresenta principalmente indícios de terpenos, enquanto que as frações obtidas a partir da fase AcOEt 

das folhas mostraram a presença de iridoides.  

 

REFERÊNCIAS  

 

Aquino, R.; Tomassi, N.; Tapia, M.; Lauro, M.; Rastrelli, L. 1999. New 3-Methoxyflavones, an iridoid 

lactone and a flavonol from Duroia hirsuta. Journal of Natural Products, 62: 560-562. 

Bolzani, V. D. S. 2016. Biodiversidade, bioprospecção e inovação no Brasil. Ciência e Cultura, 68: 

04-05. 

Clinical and Laboratory Standards Institute [CLSI]. 2012. Performance standards for antimicrobial disk 

susceptibility tests - approved standard - M02-A11, 32: 76. 

Cseke, L. J.; Kirakosyan, A.; Kaufman, P. B.; Warber, S.;Duke, J. A.; Brielmann, H. L. 2016. Natural 

products from plants. CRC press. 

4,25
3,97

2,38

4,94

7,57
2,854,56

5,88

O

O O

OOH
O OH

OH
OH

OH

H

H

HH

H

H
H

H

H

H



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

272 

 

Contreras, J. A. M. 2017. Estudo fitoquímico do extrato hexânico das folhas de Duroia saccifera. 

Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus, Amazonas. 75 pp. 

Martins, D.; Carrion, L. L.; Fernandes, D.; Schwanka, K.; Almeida, P. E.; Barison, A.; Nunez, C. V. 

2013. Triterpenes and the antimycobacterial activity of Duroia macrophylla Huber (Rubiaceae). 

BioMed Research International, p 1-7. 

Nunez, C. V.; Santos, P. A.; Roumy, V.; Hennebelle, T.; Sahpaz, S.; Mesquita, A. S. S.; Bailleul, F. 

2009. Raunitidine isolated from Duroia macrophylla (Rubiaceae). Planta Medica, 75: 1037-1037. 
Nunez, C. V.; Roumy, V.; Mesquita, D.W.O.; Mesquita, A.S.S.; Sahpaz, S.; Bailleul, F., Hennebelle, 

T. 2012. Indole alkaloids from Duroia macrophylla (Rubiaceae). Planta Medica, 78: 1209–1209. 

Nunez, C.V.; Vasconcellos, M. C. 2012. Composição farmacêutica antitumoral compreendendo 

alcaloide, processo para sua obtenção, e seu uso. Patente: Privilégio de Inovação. Brasil. Número do 

registro: PI10201203380, data de depósito: 28/12/2012. Instituição de registro: INPI - Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. 

Nunez, C.V.; Martins, D.; Ramos, D.F.; Silva, P.E.A. 2014. Uso de composto, método ex-vivo, 

processo e extrato purificado. Patente: Privilégio de Inovação., Brasil. Número do registro: 

BR1020140308636, data de depósito: 09/12/2014. Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial.  

Zgórka, G. 2008. TLC of iridoids. In: Waksmundzka-Jahnos, M.; Sherma, J.; Kowalska, T. (Eds.) Thin 

Layer Chromatography in Phytochemistry. CRC Press Taylor and Francis Group. 

 

 

 

  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

273 

 

FRACIONAMENTO DE EXTRATO DE Andira trifoliolata E AVALIAÇÃO DA SUA 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIANGIOGENICA. 

 

Kathelen Anne Sudo Memória1  

Cecilia Veronica Nunez2  

 
1Bolsista, Programa de Iniciação Científica do INPA;  

2Orientadora, COTEI/INPA. 

 

Financiamento da bolsa: PAIC/FAPEAM. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Substâncias angiostáticas podem induzir vasos a se tornarem menos densos e até evitando a formação 

de novos vasos e a proliferação descontrolada de células, como no caso dos processos cancerígenos 

(Silva 2018). Substâncias advindas do metabolismo secundário das plantas apresentam vantagem, pois 

agem através de múltiplas vias de sinalização, reduzindo o desenvolvimento de células cancerígenas 

(Sagar,Yance & Wong 2006). Entre as plantas com potencial bioativo estão as espécies do gênero 

Andira, da família Fabaceae, vulgarmente conhecida como “angelins” (Pennington 2015) que são 

utilizadas popularmente como febrífuga, vermífuga, inseticida e antimalárica. As espécies pertencentes 

a esse gênero são muito promissoras em atividades biológicas, e quimicamente ricas em derivados 

fenólicos, sobretudo flavonoides, como as isoflavonas. Grande parte das plantas utilizadas pela 

medicina popular não possuem seus efeitos terapêuticos e farmacológicos comprovados, sendo de 

suma importância a comprovação das suas atividades biológicas e ainda a descoberta de novas 

utilizações para as plantas já conhecidas (Desoti, et.al., 2011). Com base nisso, o presente trabalho 

objetivou dar continuidade ao estudo fitoquímico de Andira trifoliolata avaliando o potencial 

antioxidante e antiangiogênico dos extratos, com o posterior fracionamento daqueles se mostrarem 

ativos a fim de identificar a(s) substância(s) e isolá-la(s).    

 

MATERIAL E MÉTODOS  

No presente trabalho, foi dada continuidade ao fracionamento e avaliação biológica das fases 

diclometánica (DCM), acetato de etila (AcOEt) e hidrometanólica (H-MeOH) obtidas a partir do 

extrato metanólico de galhos e folhas de A. trifoliolata. Para isto, em etapas anteriores a Dra. Vanessa 

N. C. Santos realizou a coleta do material vegetal e preparação dos extratos e o bolsista de PIBIC Vítor 

Alves Pessoa, realizou a partição líquido-líquido dos extratos metanólicos de folhas e galhos de A. 

trifoliolata e obteve as fases diclorometano, acetato de etila e hidrometanólica assim como a avaliação 

da toxicidade frente à Artemia salina e da atividade antimicrobiana frente aos microrganismos: 

Acinetobacter baumannii (ATCC 19606), Citrobacter freundii (ATCC 8090), Enterobacter cloacae 

(ATCC 13047), Edwardsiella tarda (ATCC 15947), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Eschericia 

coli (ATCC 11775), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Morganella morganii (ATCC 00082), 

Salmonella enterica (ATCC 13076), Serratia marcescens (ATCC 13880), Yersinia enterocolitica 

(ATCC 9610). Com base no perfil químico avaliado mediante analise por cromatografia em camada 

delgada comparativa (CCDC) a fase AcOEt do extrato metanólico da folha (FAFM) foi selecionada 

para dar início ao fracionamento, utilizando de coluna cromatográfica aberta com fase estacionária 

Sephadex, para a fração FAFM 6-8.3-4 foi realizada a analise por RMN de 1H. A fase DCM do extrato 

metanólico do galho (GAFMEOH) também foi escolhida para fracionamento com base em seu perfil 

químico, utilizando cromatografia em coluna aberta com a fase estacionária sílica gel. Para todos os 

extratos foi feita a avaliação de sua atividade antioxidante conforme descrito por Martins et al., 2014, 

e a avaliação de sua atividade antiangiogênica conforme a metodologia de Nguyen, Shing e Folkman, 

1994.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi utilizada a cromatografia camada delgada comparativa (CCDC) objetivando a identificação de 

substâncias fenólicas e demais classes químicas. As frações FAFM 6-8 e FAFM 9-11 se mostram com 

mais indícios de conter flavonoides, pois apresentaram intensa fluorescência mediante o revelador 

NP/PEG assim como também se revelaram em cloreto férrico e por isso foram escolhidas para 

continuar o fracionamento cromatográfico. As frações 3 e 4 de FAFM 6-8 apresentavam fluorescência 

quando submetidas a luz UV-365 nm, indicativo de ligações duplas conjugadas, indicando a presença 

de substâncias com anéis aromáticos. As frações foram ainda reveladas com anisaldeído sulfúrico, mas 

nenhuma outra classe química foi identificada. No fracionamento de FAFM 9-11 as frações de 9 a 11 

apresentaram forte fluorescência quando submetidas a UV 254 nm e 365 nm, apresentando indícios de 

conter substâncias fenólicas uma vez que foi possível revela-las com cloreto férrico e NP/PEG. Do 

fracionamente GAFMEOH as frações de 21-22 até 42 apresentaram forte fluorescência quando 

submetidas a UV 254 nm e 365 nm, apresentando indícios de conter substâncias com anéis aromáticos 

uma vez que sua revelação na UV-365 nm é indicativo de ligações duplas conjugadas, onde se 

destacaram as frações 37-39, 40-41 e 42 que apresentaram indícios de conter substâncias fenólicas uma 

vez que foi possível revela-las com cloreto férrico e NP/PEG.  

 

Na avaliação da atividade antioxidante (tabela1) pelo método de DPPH é possível observar que as fases 

AcOEt e H-MeOH oriundas do extrato metanólico das folhas, bem como a fase H-MeOH do extrato 

metanólico dos galhos, foram consideradas muito ativas. Porém a fase DCM do extrato metanólico das 

folhas exibiu moderada atividade, ao contrário da fase DCM dos galhos que foi inativa. 
Tabela 1: Resultados obtidos da avaliação antioxidante pelo método de DPPH 

Valores médios 

 Extrato/ Fase |ΔABS517| [AA]eq Equivalente 

(mg extrato/mg AA) 

FoDCM 0,041 0,14 -40,19 

FoMeOH/DCM 0,30 2,20 2,26 

FoMeOH/AcOEt 0,83 6,27 0,79 

FoMeOH/MeOH + H2O 0,81 6,15 0,81 

GaMeOH/AcOEt 0,59 4,44 1,12 

GaMeOH/ MeOH + H2O 0,62 4,67 1,07 

GaMeOH/DCM 0,22 1,57 3,18 

Na avaliação antioxidante pela metodologia de Fe3+/fenantrolina (tabela 2), a fase AcOEt e 

hidrometanólica do extrato metanólico de folhas foram muito ativos, o mesmo resultado foi notório na 

fase hidrometanólica originada do extrato metanólico de galhos. A fase DCM do extrato metanólico 

das folhas e as fases AcOEt e H-MeOH do extrato metanólico dos galhos foram ativas, enquanto que 

o extrato DCM das folhas apresentou atividade moderada.  
Tabela 2: Resultados obtidos da avaliação antioxidante pelo método de Fe3+/fenantrolina 

Valores médios 

Extrato/ Fase [Fe2+] [AA]eq Equivalente 

(mg extrato/mg AA) 

FoDCM 1,56 2,52 2,23 

FoMeOH/DCM 1,68 2,69 1,86 

FoMeOH/AcOEt 5,70 8,35 0,60 

FoMeOH/MeOH + H2O 7,19 10,46 0,49 

GaMeOH/AcOEt 3,00 4,55 1,10 

GaMeOH/ MeOH + H2O 3,05 4,61 1,09 
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Na avaliação da atividade antiangiogênica o extrato DCM da folha foi o que apresentou a maior 

inibição de vasos em comparação com os demais testados (figura 1), apresentando cerca de 40% de 

inibição na concentração de 100 µg/mL, inibição de 60% na concentração de 500 µg/mL e de 

aproximadamente 90% na concentração de 1000 µg/mL. No entanto, as fases H-MeOH, MeOH e 

AcOEt do extrato metanólico do galho demonstraram-se tóxicas e mataram o embrião ainda na 

concentração de 100 µg/mL. 

 

Figura 1: Gráficos da Atividade Antiangiogênica 

 
CONCLUSÃO  

No presente trabalho foi possível identificar que as fases AcOEt e H-MeOH do extrato metanólico das 

folhas, bem como a fase H-MeOH do extrato metanólico dos galhos foi observado potencial 

antioxidante tanto pelo método DPPH quanto pelo método Fe3+/fenantrolina. No que diz respeito a 

atividade antiangiogênica dentre os extratos testados, onde o embrião sobreviveu, houve inibição dos 

vasos sanguíneos, dando-se destaque ao extrato diclorometano da folha que apresentou os melhores 

resultados. Foi verificado também a presença de indícios de substâncias fenólicas assim como 

substâncias com anéis aromáticos. Uma vez que a espécie não apresenta estudos na literatura, este 

trabalho pode auxiliar para o conhecimento químico e biológico da espécie. 
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INTRODUÇÃO  

Fungos filamentosos, onde se incluem os fungos endofíticos, constituem um grupo de micro-organismo 

que biossintetizam uma alta quantidade de metabólitos secundários (Zhang et al. 2014). Além da alta 

capacidade de produção metabólica, os fungos apresentam vantagens sobre outras fontes naturais, uma 

vez que são recursos renováveis e a produção em larga escala dos metabólitos bioativos podem ser 

realizadas usando técnicas como: variação do meio e otimização das condições de cultivo (Cafêu, 

2007). Estudos com a espécie Duroia macrophylla Huber, da família Rubiaceae, conhecida 

popularmente como cabeça-de-urubu, apuruí ou puruí-grande-da-mata (The PlantList, 2019), 

mostraram que a espécie é produtora de um alcaloide com atividade antitumorale oito alcaloides com 

atividade antimicobacteriana, o que resultou em duas patentes (Nunez et al. 2012; Nunez et al. 2014; 

Nunez e Vasconcelos, 2012; Martins, 2014; Martins et al. 2014). Assim, tendo em vista a importância 

da espécie, aliado ao potencial dos micro-organismos endofíticos, foi isolado das folhas de D. 

macrophylla o fungo endofítico do gênero Xylaria sp. 

Esse gênero tem demonstrado ser uma fonte rica de substâncias bioativas com grande variabilidade 

química e biológica. Uma diversidade de metabólitos secundários produzidos por fungos do gênero 

Xylaria já foram catalogados, sendo eles: sesquiterpenos, diterpenoides, triterpenos, esteroides, 

citocalasinas, ciclopeptídeos, dentre outras classes (Song et al. 2014). Esse projeto é uma continuação 

do PIBIC 2017-2018, com o objetivo de fracionar a fase acetato de etila (AcOEt) obtida do caldo e a 

fase AcOEt obtida da partição do extrato metanólico do micélio do fungo Xylaria sp. e avaliar as fases 

quanto as atividades antimicobacteriana e antiangiogênese. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Do fungo isolado foram obtidas as fases diclorometano (DCM) e AcOEt do caldo, fases AcOEt e DCM 

do extrato metanólico do micélio e extratos AcOEt e DCM do micélio. Todas as fases e extratos foram 

analisados por ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H, para que a partir do perfil químico fossem 

selecionadas as que mostrassem sinais interessantes para o estudo. As extrações selecionadas foram: 

fase DCM obtida do caldo, fase AcOEt obtida do caldo e fase AcOEt obtida do extrato metanólico do 

micélio. 

Para a prospecção química, os extratos foram submetidos à análise em cromatografia em camada 

delgada comparativa (CCDC), como revelador físico foi utilizado a luz ultravioleta nos comprimentos 

de onda 254 e 365 nm. Os reveladores químicos empregados foram: vapores de iodo, reagente de 

Dragendorff, sulfato cérico e cloreto férrico e anisaldeído sulfúrico. A técnica de RMN de 1H também 

foi utilizada para analisar quimicamente os extratos, o equipamento utilizado pertence ao Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), marca Bruker, modelo Fourier 300 MHz. Para separação 
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das substâncias foram empregadas as técnicas de Cromatografia em Coluna Aberta. Os extratos foram 

analisados quanto às atividades antimicrobianas e antiangionese.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fase AcOEt obtida do caldo e fase AcOEt obtida do extrato metanólico do micélio obtidos do cultivo 

de Xylaria sp., foram analisados por CCDC e RMN de 1H. Após análise em CCDC utilizando 

reveladores físicos na luz UV nos comprimentos de onda 254 e 365 nm revelaram a presença de 

substâncias com duplas conjugadas e aromáticas, e quando reveladas utilizando reveladores químicos 

revelaram substâncias insaturadas, substâncias da classe dos terpenos, substâncias fenólicas, assim 

como a possível presença de outras substâncias como açúcares e esteroides. Nos espectros de RMN de 
1H das frações da fase AcOEt obtida do extrato metanólico do micélio pôde-se observar deslocamentos 

químicos nas regiões de aromáticos e outros sinais característicos de metilas, indicando possíveis 

flavonoides e triterpenos. 

Quanto à atividade biológica, a fase AcOEt obtida do caldo foi ativa sobre Klebsiella 

pneumoniae e a fase AcOEt obtida do extrato metanólico do micélio foi ativa sobre Morganella 

morganii e Serratia marcescens (tabela 1). As bactérias citadas são pertencentes à família 

Enterobacteriaceae, sãogram negativas e apresentam resistência aos antibióticos carbapenems, sendo 

um fato ainda isolado entre as enterobactérias (Moland et al. 2003).Os resultados obtidos indicam que 

a fase AcOEt obtida do caldo se mostrou ativa frente a cepa de Klebsiella pneumoniae, onde na 

literatura consultada, o extrato MeOH (das folhas e galhos) e DCM (galhos) de D. macrophylla também 

se mostrou ativo frente a mesma cepa (Martins et al., 2014).  

Tabela 1: Fases ativas frente às cepas. 

PORCENTAGEM DE INIBIÇÃO (%) 

  

Escherichia 

coli 
Klebsiellapneumoniae Morganellamorganii Serratiamarcescens 

AcoEt caldo 39% 56% 15% 31% 

AcoEt 

micélio 
17% 29% 60% 55% 

Ctrl - 0% 0% 0% 0% 

Crtl + 99% 98% 96% 77% 

 

 

Quanto à atividade angiogênica, a fase AcOEt obtida do extrato metanólico do micélio mostrou-se 

tóxica na concentração de 1000 µg/mL, onde não houve a formação de vasos, na concentração de 500 

µg/mL houve 50% de inibição de formação de novos vasos e na concentração de 100 µg/mL houve 

15% de inibição. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão, n = 3, onde (***) 

representa diferença estatística significativa (p<0,001) em relação ao grupo controle negativo (CN) 

(figura 1) 

 

 

Figura 1: Porcentagem de inibição da atividade antiangiogênica apresentada pela fase AcOEt obtida do extrato metanólico 

do micélio. 
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CONCLUSÃO  

O fungo endofítico mostra-se promissor para o estudo químico e avaliação biológica, tendo em vista 

que houve uma atividade antibacteriana da fase AcOEt obtida do caldo frente a cepa Klebsiella 

pneumoniae, atividade que já tinha sido descrita por Martins et al., 2014, que avaliou o potencial dos 

extratos das folhas e galhos de D. macrophylla frente a mesma cepa. A fase AcOEt obtida do extrato 

metanólico do micélio foi ativa frente as cepas de Morganella morganii e Serratia marcescens. As 

frações que foram obtidas dos fracionamentos da F.AcOEt.C e F.AcOEt.M.M, e as análises destas por 

métodos cromatográficos e de RMN, revelaram indícios de flavonoides e triterpenos que pode ser o 

produtor da mesma substância que a planta hospedeira, ou uma substância diferente. Para a continuação 

do estudo sugere-se a produção em maior escala do fungo endofítico com o intuito de isolar as 

substâncias contidas e contribuir para estudo químico e biológico da espécie Xylaria sp., e estabelecer 

uma relação quanto a sua capacidade de produzir a mesma substância ou diferente da planta hospedeira. 
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INTRODUÇÃO  

 O setor madeireiro impulsiona de forma direta a economia de dezenas de municípios da 

Amazônia (SFB; IMAZON 2010), região considerada como uma das principais fontes de madeira 

tropical do mundo. Para suprir adequadamente a demanda de mercado as serrarias devem operar sob 

supervisão do Sistema DOF1, um sistema informatizado de licenças obrigatórias, instituído pelo 

MMA2, para o controle das origens, estoques e movimentações madeireiras. Por meio dele, todo tipo 

de conversão de produtos florestais é controlado respeitando a Resolução CONAMA3 nº. 474/2016, a 

qual estabelece que para a conversão de toras de espécies de folhosas tropicais em madeira serrada, o 

coeficiente de rendimento volumétrico (CRV) é de 35%.  

 O CRV é determinado pela relação entre o volume da tora processada e o volume obtido de 

madeira serrada devidamente comercializada, sendo definido por espécie pela média dos CRVs 

individuais de cada tora (Conama nº474/2016). Além disso, é influenciado por fatores como 

características da espécie, método de desdobro adotado, nível tecnológico, capacitação da mão de obra 

e o diâmetro das toras (Marchesan 2012; Garcia 2013). Segundo Marchesan (2012) é preciso retirar 

indivíduos da floresta que garantam rendimento e produtividade. Entretanto, conforme IBAMA (2017) 

na maioria das indústrias madeireiras os ganhos em produtividade são baixos, com um rendimento 

volumétrico de toras que não ultrapassa 35% em função de diversas falhas na cadeia produtiva. 

No setor florestal, o prognóstico do estoque e rendimento da matéria-prima com confiabilidade 

é fundamental e para tal adotam-se métodos de cubagem rigorosa que possam aferir o volume de 

madeira em toras processado nos estabelecimentos do setor madeireiro. Conforme a Resolução 

CONAMA 474/16 o volume das toras com casca deve ser calculado com base na equação de cubagem 

rigorosa de Smalian, para posteriores estimativas dos CRV’s. Esse método utiliza a média entre ponta 

fina e ponta grossa das toras no o cálculo do volume total. Isso pode resultar na sub ou superestimação 

dos valores obtidos em função do caráter desuniforme e nem sempre cilíndrico dos fustes. O presente 

estudo teve como objetivo verificar possíveis diferenças no cálculo dos rendimentos de 12 espécies 

comerciais amazônicas processadas na empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda. (AM), utilizando dois 

métodos de cubagem rigorosa: Smalian conforme sugerido na Resolução CONAMA 474/16 e o 

método combinado de Hohenadl com Smalian. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

- Área de estudo  

O estudo foi realizado na empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda., no município de Itacoatiara-

AM, à 227 km da capital Manaus, cujas unidades de manejo florestal certificadas somam uma área 

aproximada de 202.104 ha, distribuídas principalmente nos municípios de Itacoatiara, Silves e 

Itapiranga (Andrade 2017). A tipologia vegetal predominante na região é constituída por Floresta 

Ombrófila Densa, onde localizam-se as espécies comerciais. O relevo é do tipo ondulado, os solos são 

classificados como Latossolo Amarelo Distrófico (RADAMBRASIL, 1978) e conforme a classificação 

                                                 
1 Documento de Origem Florestal 
2 Ministério do Meio Ambiente 
3 Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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climática de Köppen, a região caracteriza-se como chuvosa, de clima do tipo “Amw” (Vasconcelos et 

al. 2016). 

 
Figura 3. Mapa de localização da empresa Mil Madeiras Preciosas. 

- Coleta de dados: Cubagem e processamento das toras 

 O estudo utilizou-se de dados coletados e disponibilizados por Andrade (2017), de toras de 12 

espécies amazônicas abatidas na safra de 2015/2016 na empresa Mil Madeiras Preciosas Ltda. (AM). 

O método adotado pelo estudo original para a cubagem das toras foi a mensuração dos comprimentos 

totais com o auxílio de trena e mensuração dos diâmetros da base e do topo (em cruz) por meio de 

suta. Posteriormente as toras selecionadas para desdobro foram identificadas conforme a espécie, para 

facilitar o seu acompanhamento ao longo do processamento industrial. Ao final do processo as peças 

de madeira serrada obtidas tiveram seu comprimento, largura e espessura mensurados com o auxílio 

de paquímetro digital e trena. 

 

- Processamento dos dados: Estimativas dos Coeficientes de Rendimento Volumétrico (CRV) 

Foram adotadas equações distintas para se estimar o volume individual das toras, com base no 

método de cubagem adotado. A estimativa pelo método de Smalian obteve os volumes das toras com 

casca a partir da equação de cubagem rigorosa (Equação I) recomendada no anexo da resolução 

CONAMA nº 474/2016. Já a estimativa sob o método de Smalian e Hohenald dividiu as toras em exatas 

10 seções e o volume total das toras foi obtido pelo somatório dos volumes individuais de cada uma 

destas seções (Equação II). 

𝑉𝑡𝑜𝑟𝑎 = 0,7854 ∗ (
𝐷𝑏+𝐷𝑡

2
)

2
∗ 𝐿   (𝑰)4     ;    𝑉𝑓 = ∑ 𝑉𝑖10

𝑖=1    (𝑰𝑰)5  ;       

Para estimar o volume de madeira serrada produzido após o processamento das toras calculou-

se o volume individual das peças, considerando-se as variáveis comprimento, largura e espessura de 

cada uma delas (Equação III). Calculou-se em seguida o rendimento em madeira serrada por tora de 

                                                 
4 Onde: Vtora: Volume da tora com casca (m³); Db: Diâmetro da base da tora (m); Dt: Diâmetro do topo da tora (m); L: Comprimento da tora (m). 
5 Onde: Vi=Volume da seção (m³); Vf=Volume total da tora (m³); V_i=c*[(gi+gf)/2 
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cada espécie estudada (Equação VI), e por fim, obteve-se o Coeficiente de Rendimento Volumétrico 

destas espécies (Equação IV). 

𝑉𝑝𝑒ç𝑎 = 𝑙 ∗ 𝑏 ∗ 𝑒 (𝑰𝑰𝑰)6     ;       𝑅 =  (
∑ 𝑉𝑝𝑒ç𝑎

𝑉𝑡𝑜𝑟𝑎
) ∗ 100  (𝑽𝑰)7     ;       𝐶𝑅𝑉𝐸𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒 =  (

∑ 𝑅

𝑛
)  (𝑰𝑽)8 

 

-Análise Estatística dos Dados  

Os dados de CRV foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk. Comprovada a 

normalidade aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA) para verificar possíveis diferenças nas 

estimativas de CRV por espécie e entre métodos. Para tal foram testadas as seguintes hipóteses:  
𝐻0 = 𝑁ã𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝐶𝑅𝑉𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝐶𝑅𝑉𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 

Sendo detectada diferença na análise de variância foi realizado o teste de comparação de médias 

baseado no método de Tukey a 95% de probabilidade, cujos tratamentos analisados foram as 12 

espécies de madeira e seus respectivos rendimentos volumétricos. Os resultados estatísticos foram 

obtidos por meio da utilização dos softwares Excel e RStudio como ferramentas de auxílio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O volume total de toras cubadas por meio do método de Smalian foi de 168,24 m³, com média 

de 3,66 ± 0,41 m³ por tora. Já para o método de Smalian e Hohenadl obteve-se um volume total de 

toras cubadas de 161,01 m³, com média de 3,5 ± 0,36 m³ por tora. O volume total de madeira serrada 

obtido foi de 44,75 m³, com média de 0,97 ± 0,20 m³ por indivíduo. Verificou-se para o presente estudo 

um CRV médio de 24,17 ± 2,82 (IC 95%) para o método de Smalian, e de 25,21 ± 3,14 (IC 95%) para 

o método de Smalian e Hohenadl. Conforme Vital (2008) o percentual considerado normal para o 

rendimento de folhosas varia de 45% a 55%, mas notou-se que boa parte das espécies amostradas no 

estudo apresentaram valores inferiores ao descrito pelo autor, exceto a Dinizia excelsa Ducke, cujos 

valores encontram-se no intervalo esperado (Tabela 1). 
Tabela 6. Coeficientes de Rendimento Volumétrico CRVs das espécies estudadas. 

Espécie CRV(%)_Smalian CRV(%)_Smalian e Hohenadl 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 21,90 26,99 

Ocotea rubra Mez 34,54 36,44 

Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm. 16,34 12,21 

Brosimum parinarioides Ducke 15,51 16,85 

Hymenaea courbaril L. 12,06 15,31 

Cariniana micrantha Ducke 15,54 15,39 

Scleronema micranthum (Ducke) Ducke 23,79 27,31 

Qualea paraensis Ducke 23,41 22,22 

Iryanthera paraensis Huber 29,96 27,04 

Hymenolobium modestum Ducke 21,06 19,59 

Dinizia excelsa Ducke 46,68 50,49 

Manilkara huberi (Ducke) Standl. 29,30 32,54 

 

Mota (2018) estudando 16 espécies tropicais amazônicas processadas em uma serraria do 

município de Novo Aripuanã, Sul do Amazonas, obteve um CRV médio das toras de Angelim Pedra 

(Hymenolobium modestum Ducke) de 35,52%, Angelim Vermelho (Dinizia excelsa Ducke) 59,13%, 

Cedrinho (Scleronema micranthum (Ducke) Ducke) 39,89%, Jatobá (Hymenaea courbaril L.) 32,60%, 

Massaranduba (Manilkara huberi (Ducke) Standl.) 40,05% e Tauari Vermelho (Cariniana micrantha 

                                                 
6 Onde: Vpeça: Volume da peça (m³); l: Comprimento médio da peça (m); b: Largura média da peça (m); e: Espessura média da peça (m) 
7 Onde: R: rendimento ou porcentagem de aproveitamento (%); ∑Vpeça: volume total de madeira serrada por tora (m³); Vtora: volume com casca da 

tora (m³) 
8 Onde: CRV: Coeficiente de Rendimento Volumétrico da espécie (%); ∑R: somatório dos rendimentos obtidos para a espécie (%); n: número de toras 

processadas 
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Ducke) 45,01%, os quais são superiores aos rendimentos encontrados pelo presente estudo, que são 

respectivamente 21,06%, 46,68%, 23,79%, 12,06%, 29,30% e 15,54%. 

Uma análise da tabela 1 permite aferir que boa parte das espécies apresentam rendimentos abaixo 

do CRV mínimo de 35% estabelecido em resolução oficial. Dentre as 12 espécies analisadas o Angelim 

Vermelho (Dinizia excelsa Ducke) e o Louro Gamela (Ocotea rubra Mez) são as espécies com 

rendimento volumétrico médio e CRV condizentes ao estabelecido em resolução oficial para ambos os 

métodos de cubagem propostos. O teste de hipóteses que comparou os coeficientes obtidos a partir dos 

dois métodos de cubagem adotados (p=0,75) permitiu verificar diferenças extremamente fracas entre 

os valores. Em contrapartida, a ANOVA testada para a comparação dos CRVs à nível de espécie 

(p=0,0001) acusou evidências extremamente fortes de diferenças entre os valores estimados. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo do coeficiente de rendimento volumétrico de espécies comerciais é importante para a 

sustentabilidade do Manejo Florestal. Isso promove a valorização dos recursos florestais, redução de 

desperdícios e pressão sobre novas áreas. Este estudo não é definitivo, mas uma estratégia para 

reflexões acerca da conservação das florestas, adequação e fortalecimento das políticas florestais, 

avanços tecnológicos e maiores estímulos ao setor florestal. 
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INTRODUÇÃO  

Byrsonima é um gênero que abrange árvores, arbustos e ervas da família Malpighiaceae. Seus 

representantes são conhecidos popularmente como murici, muruci e muricizeiro. Representantes deste 

gênero, com um total de 99 espécies no Brasil, apresentam distribuição geográfica em todo o país 

(Flora do Brasil, 2018). No município de Manaus, especificamente, na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke, foram registradas sete espécies em uma floresta de terra firme (Ribeiro et al. 1999). As sementes 

apresentam dificuldade de germinação. Sem tratamento prévio, sementes de Byrsonima chrysophylla 

necessitam para a protrusão da raiz primária entre 4 e 15 meses (Camargo et al. 2008).   

Estudos de várias espécies deste gênero evidenciaram a dificuldade de encontrar métodos para 

quebrar a dormência. Os estudos avaliaram o grau de maturação dos frutos (Murakami e Vieira, 2011), 

hormônios vegetais como ácido giberélico para acelerar o desenvolvimento (Alberto et al.2011, Morais 

et al. 2015, Murakami e Vieira, 2011), o uso de abrasivos mecânicos (Nascimento et al. 2011) e 

químicos (Souza et al. 2015), a abertura mecânica dos pirênios (Aud e Ferraz, 2012) e temperatura 

alternada (Murakami e Vieira, 2011, Aud e Ferraz, 2012). Na maioria destes estudos, a porcentagem 

final de germinação foi muito baixa (entre 0 a 28%). O resultado mais promissor foi obtido por Aud e 

Ferraz (2012) quando o pirênio foi quebrado com auxílio de martelo e apenas as sementes foram 

semeadas. Este método é muito trabalhoso, além de causar perdas significativas de material, devido 

danos mecânicos nas sementes. Resultados preliminares em andamento no Laboratório de Sementes 

do INPA têm mostrado a eficácia de técnicas não convencionais na superação da dormência de 

sementes, como, por exemplo, a liofilização das sementes, entretanto este método pode ser aplicado 

apenas em sementes que toleram o dessecamento. A aplicação de diversos períodos de calor úmido e 

seco consegui também acelerar a germinação de outras espécies. Desta forma, este projeto teve como 

objetivo de determinar a tolerância ao dessecamento das sementes de Byrsonima. Além de avaliar 

diferentes tratamentos para fins de quebrar a dormência e acelerar a germinação de três espécies do 

gênero Byrsonima 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A coleta de frutos maduros foi realizada em duas localidades próximas a Manaus: na Reserva 

Florestal Adolpho Ducke (3º05'S, 60º00'W) e em Presidente Figueiredo. Os frutos foram encaminhados 

em sacos de plástico para o Laboratório de Sementes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), Campus III- V8, onde foram armazenados em câmara de 15 °C até a extração dos pirênios 

e/ou das sementes. Tratamentos de Germinação: 1) Controle: Os pirênios foram semeados sem 

tratamento prévio. 2) Corte: Foi realizada a abertura mecânica dos pirênios com auxílio de um alicate 

e em seguida as sementes foram cautelosamente retiradas e semeadas. 3) Calor úmido (18 d): Em 

caixas gerbox (específicas para o envelhecimento acelerado) foram adicionadas 40 ml de água 

destilada. Os pirênios foram dispostos sobre uma tela de inox fixado acima do nível de água, de forma 
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que não houvesse contato com a água. Entretanto o ambiente dentro da caixa se torna úmida com 

umidade relativa maior do que 97%. As caixas gerbox foram envoltas em sacos de plástico 

transparentes e finos e mantidos durante 18 dias em câmara de germinação na temperatura constante 

de 40°C (Mod- 34 CDG, Fanem®, São Paulo- Brasil). 4) Calor seco (18 d): Os pirênios foram 

colocados nas caixas gerbox nas condições descritas acima, por 18 dias, entretanto sem adição de água 

nas caixas de gerbox. O ambiente dentro da caixa torna-se seca com umidade relativa menor do que 

30%. 5) Liof (48 h): Os pirênios foram submetidos a secagem sobre um ventilador até alcançar um teor 

de água (TA) menor de 15% e em seguida foram secados sobre sílica gel até alcançar um TA ≤ 10%. 

As sementes secas foram colocadas em camada única nas bandejas do liofilizador (Modulyod-115, 

Thermo Fisher®, USA) onde o processo de secagem ocorreu à vácuo por 48 horas em temperaturas 

abaixo de -50 °C à uma pressão de 10-1 atm. 6) Liof (72 h), Liof (96 h): O mesmo procedimento do 

tratamento 5, entretanto com liofilização durante 72 horas e 96 horas. 8) Liof (72 h) + calor úmido (18 

d): O mesmo procedimento do tratamento 6, e em seguida, as sementes foram submetidas ao calor 

úmido por 18 dias igual ao tratamento 3. Determinação de Teor de Água (TA): O teor de água dos 

frutos e dos pirênios foi determinado, no início e no final de todos os tratamentos, baseado nas Regras 

de Análise de Sementes (Brasil, 2009). Foram selecionados aleatoriamente cinco pirênios de cada 

repetição para a determinação do TA. As pesagens dos pirênios foram realizadas com uma balança de 

precisão (0,0001 g) para obtenção da massa fresca. Em seguida, as amostras foram secadas em estufa 

à 105 °C e pesadas a cada 24 horas até a estabilização da massa seca. O TA foi expresso em 

porcentagem da massa úmida. 

Semeadura e Avaliação da Germinação: Os testes de germinação foram montados no viveiro da 

Casa de Sementes, coberto com telhas translúcidas, com temperatura média mensal de 30 °C, mínima 

de 24,9 °C e máxima 39,6 °C. A semeadura ocorreu em bandejas de plástico (35x25x7 cm) mantidas 

sobre bancadas, a irrigação dos experimentos foi diária. Os pirênios ou sementes foram semeadas sobre 

o substrato de vermiculita de granulação média (Agromater®) com uma camada de 5 cm de 

profundidade e em seguida cobertos com uma camada adicional de 1 cm do substrato. A germinação 

foi acompanhada cinco vezes por semanas, registrando a emergência acima do substrato e o 

desenvolvimento de plântulas normais (Brasil, 2009). Delineamento amostral foi inteiramente 

casualizado com 8 tratamentos cada com 4 repetições e 25 sementes. Avaliação do experimento: Na 

análise estatística, conferidas as pressuposições de normalidade e homogeneidade, os efeitos dos 

diferentes tratamentos foram analisados pela ANOVA, seguido de um teste de Tukey a 0,05 de 

significância para a comparação entre as médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados biométricos notou-se que os frutos de B. crassifolia foram os maiores 

em todas as dimenções em relação as outras duas espécies estudadas (mínima 12,2 mm e máxima 19,7 

mm), seguido pela B. duckeana (mínima 8,8 mm e máxima 12,4 mm) e B. crispa (mínima 8,2 e máxima 

10,9 mm). Os pirênios de B. crassifolia apresentaram o maior comprimento médio (mínimo 6,3 mm e 

máximo 9,3 mm), entretanto na largura e espessura, B. duckeana apresentou as maiores medidas, 

seguido pela B.crispa e os menores pela B. crassifolia.  

A germinação de B. crispa e B. duckeana, foi acompanhada durante 120 dias (Tabela 1). O 

tratamento corte apresentou uma alta porcentagem de germinação para ambas as espécies, porém, a 

espécie que apresentou o maior índice de germinação para esse tratamento foi B. crispa (49%), seguido 

por B. duckeana (29%). Além do corte, outros tratamentos destacaram-se de forma diferente em cada 

espécie. Para B. crispa, o tratamento que mais se aproximou da porcentagem atingida pelo controle e 

pelo corte, foi o calor úmido (18 d). O tratamento calor seco (18 d) destacou-se para sementes de B. 

duckeana.  

B. crispa deu início ao processo germinativo 46 dias após semeadura e em 120 dias alcançou 

39% de germinação no tratamento controle. No corte, seu processo germinativo iniciou-se em 8 dias e 

atingiu 49% de germinação até 120 dias. Liof (48 h), o processo germinativo iniciou-se 52 dias após a 

semeadura e atingiu a em 120 dias 7% de germinação. liof (72 h), deu início ao seu processo 
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germinativo após 37 dias semeados, e até 120 dias, atingiu também, 7% de germinação. Para a liof (96 

h) foram necessários 40 dias para iniciar sua germinação e até 120 dias, atingiram 13% de germinação. 

O tratamento calor seco (18 d) iniciou a sua germinação após 45 dias semeados e atingiu 8% de 

germinação após 120 dias. No calor úmido (18 d), o processo germinativo deu iniciou após 39 dias e 

atingiu 34% de germinação após 120 dias. E por fim, o tratamento liof (72 h) + calor úmido (18 d), 

iniciou o seu processo germinativo deu início após 50 dias semeado e atingiu 4% de germinação após 

120 dias.  

Sementes de B. duckeana precisou de 85 dias para dar início ao processo germinativo, e 

alcançou após 120 dias 6% de germinação para o controle. No corte, o seu processo germinativo deu 

início após 8 dias semeado e até 120 dias atingiu 29% de germinação. liof (48 h) iniciou o seu processo 

germinativo depois de 66 dias semeados, até 120 dias, atingiu 12% de germinação. O tratamento liof 

(72 h), deu início ao seu processo germinativo após 41 dias germinado e atingiu 17% de germinação. 

Para o calor seco (18 d), foram necessários 36 dias para o início do seu processo germinativo e atingiu 

33% de germinação após 120 dias. Por fim, no tratamento calor úmido (18 d), foram necessários 37 

dias para dar início ao processo germinativo e atingiu 18% de germinação até o termino da avaliação.  

 

Tabela 1: Dados de germinação de três espécies de Byrsonima após diferentes tratamentos pré-

germinativos.  

Tratamentos Germinação (%) 

 B. crispa   B. duckeana  B. crassifolia   

  
após 120 

dias   após 120 dias   após 30 dias   

Controle 39 a 6 c 19 b 

Corte 49 a 29 ab 20 b 

Liof (48 h) 7 c 12 bc nd  

Liof (72 h) 7 c 18 abc nd  

Liof (96 h) 13 bc nd  0 c 

Calor seco (18 d) 8 c 33 a nd  

Calor úmido (18 d) 34 ab 18 abc 74 a 

Liof (72 h) + Calor úmido (18 d) 4 c nd   nd   

nd = não determinado        

 

B. crassifolia iniciou o seu processo germinativo em 9 dias após a semeadura e atingiu 19% de 

germinação em 30 dias para o controle. Para o tratamento corte, foram necessários 10 dias até o início 

do seu processo germinativo e atingiu 20% de germinação após 30 dias. Para o calor úmido (18 d), 

foram necessários 17 dias para o início do seu processo germinativo e atingiu em 30 dias, 74 % de 

germinação (Tabela 1). 

 

 

CONCLUSÃO  

Todas as três espécies de Byrsonima possuem dormência mecânica, provavelmente causada 

pelas estruturas rígidas do pirênio. Os efeitos dos métodos para superar a dormência das sementes das 

três espécies foram diferenciados. A retirada das sementes do pirênio e a semeadura das sementes 

(tratamento corte) apresentou o melhor resultado para as espécies B. crispa e B. duckeana. Entretanto 

é o tratamento mais oneroso em tempo de preparo. A aplicação do calor úmido (18 d) nos pirênios 

apresentou melhor resultado em Byrsonima crispa e Byrsonima crassifolia. A aplicação do calor seco 

(18 d) nos pirênios apresentou melhor resultado em Byrsonima duckeana. O corte não diferiu no 

resultado do controle em B. crassifolia. Os demais tratamentos não resultaram em respostas 

satisfatórias. 
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INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais estão entre os biomas mais importantes do planeta, pois armazenam, na 

biomassa vegetal, cerca de metade do carbono terrestre (Pan et al. 2011; Saatchi et al. 2011). No 

entanto, o conhecimento de como os nutrientes controlam a ciclagem de carbono tropical ainda é pouco 

compreendida (Townsend et al. 2011). Os solos amazônicos, em geral tem baixa disponibilidade de 

alguns nutrientes no solo como o fósforo e mesmo nos ambientes onde os níveis de fósforo no solo são 

maiores, a maior parte se apresenta de formas insolúveis, devido à alta acidez do solo, estando , portanto 

pouco disponível para as plantas (Quesada et al. 2010). 

No solo, o fósforo encontra-se em combinações como os fosfatos, nas formas orgânica e 

inorgânica. Na forma orgânica o fósforo só pode ser absorvido pela planta após sua mineralização. As 

formas solúveis de fósforo inorgânico no solo são fosfatos de cálcio, potássio e magnésio. Entretanto 

as formas de fosfatos de ferro e alumínio são insolúveis (Marenco e Lopes 2009). 

O fósforo é particularmente importante para as plantas, pois é um dos constituintes chaves dos 

ácidos nucleicos, participa da síntese de proteínas e têm um papel importante no balanço energético da 

célula (Mendes e Marenco 2015). Magalhães et al. (2014) observaram que o crescimento de mudas 

florestais da Amazônia não foi influenciado pela adição de fósforo no solo. Entretanto outros estudos 

mostraram efeito positivo do fósforo no incremento em altura  e  área foliar (Fernandes et al. 2003) e 

na fotossíntese de espécies amazônicas (Mendes et al. 2013). 

Para a realização desse estudo foi escolhida a espécie Garcinia brasiliensis, uma espécie 

amazônica com ampla distribuição, conhecida popularmente como bacupari que possui importância 

alimentícia, medicinal e madeireira (Lorenzi 2009) e sobre a qual  não há estudos com adubação 

fosfatada. O objetivo desse trabalho foi avaliar parâmetros de crescimento, área foliar, teor de clorofila 

e fluorescência das mudas de G. brasiliensis cultivadas em diferentes níveis de fósforo no solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado na casa de vegetação do Laboratório de Ecofisiologia de Árvores, 

no Campus III do INPA (03°05´30"S;59°59´35"W). As mudas foram obtidas de sementes de Garcinia 

brasiliensis coletadas no Campus III do INPA, sendo semeadas e germinadas em vermiculita. Após a 

emissão das primeiras folhas, as mudas foram transferidas para seus respectivos vasos contendo como 

substrato 5 kg de solo argiloso (latossolo amarelo) coletado abaixo da camada superficial (20 cm) da 

Reserva florestal Adolpho Ducke, durante 241 dias as plantas foram submetidas a quatro tratamentos: 

T0% – solo sem adubação fosfatada; T50% – solo com 0,0375 mg de P2O5/g de solo; T100% – solo 

com 0,075 mg de P2O5/g de solo e T150% – solo com 0,1125 mg de P2O5/g de solo, contendo nove 

repetições cada tratamento. 

Altura, diâmetro do caule, número de folhas, teor relativo de clorofila (SPAD) e eficiência 

quântica do fotossistema II (Fv/Fm) foram mensurados em intervalos de 15 dias durante todo o período 

experimental. A altura foi medida com régua milimétrica, da base da planta à base da gema apical e o 

diâmetro utilizando paquímetro digital a 5 cm do solo. O SPAD foi mensurado utilizando um medidor 

portátil (SPAD 502, Minolta, Japão) e o Fv/Fm  obtido utilizando um fluorômetro não modulado (Fluor 
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Pen FP100, Photon Systems Instruments, Brno, República Tcheca). As análises foram realizadas em 

duas folhas por planta. Antes de efetuar as leituras, as folhas foram aclimatadas ao escuro por 30 min., 

posteriormente, foi aplicado um pulso de luz saturante de 3000 μmol m–2s–1. Sendo mensuradas a 

fluorescência inicial (Fo), máxima (Fm), variável (Fv) e a eficiência quântica potencial do fotossistema 

2 (relação Fv/Fm) calculada conforme Maxwell e Johnson (2000) Fv/Fm= (Fm - F0) / Fm). 

A área foliar e massa seca das plantas foram estimadas usando equações de regressão obtidas da 

coleta de cinco plantas extras. Nessas plantas extras foram medidos comprimento, largura e área foliar 

de cada folha (58 folhas no total) e a massa seca total da planta. A área foliar (AF) foi obtida com 

medidor de área foliar (Li-3000, Li-Cor, Lincoln, Estados Unidos). A massa seca foi obtida após a 

secagem das plantas em estufa a 70 °C até obtenção de massa constante.  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos (T1 - 0% 

de fósforo; T2 - 50% de fósforo; T3 - 100% de fósforo e T4 - 150% de fósforo), contendo nove 

repetições cada. Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação de médias foi feita 

utilizando o teste de  de Tukey ao 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 apresenta o incremento em altura e diâmetro durante o período experimental (241 

dias). Não houve efeito da adubação fosfatada no crescimento das plantas. Os tratamentos também não 

afetaram a área foliar e a massa seca (Figura 1; Tabela 1). Esses resultados estão de acordo com 

Magalhães et al. (2014) onde observaram que o crescimento de mudas florestais Amazônicas não foi 

influenciado pela adição de fósforo no solo. Observou-se que a área foliar mostrou alta relação com o 

comprimento e a largura da  folha. Já a matéria seca total teve alta relação com o diâmetro e a altura 

da planta, conforme mostrado nas equações 1 e 2. 

AF (cm2) = 0,8267+ 0,5896×C×L; r2 = 0,96. Onde C corresponde ao comprimento e L à largura 

da folha (Equação 1). 

MST (g) = –1,3625+ 0,0592×A×D; r2 = 0,98. Onde A corresponde a altura e D ao diâmetro do 

caule (Equação 2). 
 
 

 
 

Figura 1. Incremento em altura (A) e diâmetro do caule (B) de Garcinia brasiliensis submetidas a 

diferentes níveis de fósforo no solo (T0% ●; T50% ♦; T100% ▲;T150% ■) durante 241 dias. Os pontos 

representam as médias e a linha vertical em cada símbolo indica o desvio padrão (n=9). 
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Tabela 1. Número de folhas, altura, diâmetro do caule, taxa de crescimento absoluto em altura (TCA-

a) e diâmetro (TCA-d), área foliar (AF) e massa seca total (MST) por planta em G. brasiliensis após 

241 dias submetidas a diferentes níveis de fósforo (T0%, T50%, T100% e T150% de fósforo). Letras 

minúsculas iguais indicam que não houve diferença estatística entre os tratamentos pelo teste de Tukey 

ao 5% de probabilidade (n = 9). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os valores do teor relativo de clorofila (SPAD) e eficiência quântica máxima do fotossistema II 

(Fv/Fm) também não diferiram entre os tratamentos durante todo o experimento (p ≤ 0,05). Não houve 

variação significativa nos valores de Fv/Fm ao longo do experimento. Ao final de 244 dias foi obtida a  

média (± desvio padrão) de 0,75±0,02 para o Fv/Fm. A medição do SPAD permite um acompanhamento 

do enverdecimento foliar de forma não destrutiva (Marenco et al. 2009). Observou-se que houve 

aumento do teor relativo de clorofila nas folhas avaliadas entre a primeira medição (45,4±6,6; 40 dias) 

e a última (61,7±4,3; 241 dias). 

Alguns sintomas característicos de deficiência de fósforo na planta são coloração mais verde-

escura devido ao acúmulo de antocianina, áreas necróticas nas folhas e precoce senescência foliar, 

entretanto esses sintomas não foram observados no tratamento sem adição de fósforo no solo (Marenco 

e Lopes 2009). 

 

CONCLUSÃO 

Mesmo os solos amazônicos sendo pobres em nutrientes, especialmente o fósforo, nossos 

resultados sugerem que o crescimento de mudas de bacupari não é limitado pela disponibilidade desse 

nutriente no solo no curto prazo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os processos de urbanização levaram a uma rápida e desordenada ocupação das cidades, 

resultando em extensas áreas urbanas com solos degradados (Gonçalves et al. 2003). A influência 

antrópica nos solos encontrados no meio urbano pode provocar alterações em suas propriedades 

morfológicas, físicas e químicas. Tais alterações dificultam, ou impedem, o reestabelecimento das 

plantas. Dentre as técnicas utilizadas para superar essa dificuldade, a adubação verde tem apresentado 

bons resultados (Ferreira et al. 2015). Neste tipo de adubação, fragmentos de plantas são adicionadas 

ao solo provocando a melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo (Ferreira 2009). A 

adição de matéria orgânica pelo uso de adubos verdes modifica a estrutura solo, pois aumenta a 

estabilidade de agregados, aumenta a porosidade do solo e infiltração de água, e diminui a resistência 

do solo à penetração (Jaquetti 2012). Porém, ainda são necessários estudos que acompanhem a 

decomposição do adubo verde, de modo a indicar as alterações no solo a curto prazo com este tipo de 

adubação. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as condições pedológicas em sítios 

degradados, após nove meses com adubação verde. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A área de estudo está localizada no 1º BIS-Amv em Manaus (60°01’07’’W e 03°05’08’’S). A 

temperatura média anual e pluviosidade média anual são 26,7 °C e 2.186 mm, respectivamente (Fisch 

1990; Kottek et al. 2006).  A vegetação original da área era Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme 

e o solo original, o Latossolo Amarelo. No início da década de 80 a área foi desmatada. Em seguida 

foi removida uma camada de solo de aproximadamente 3 m de profundidade e a superfície foi então 

terraplanada e compactada. Em 2004, deu-se início a projetos de recuperação da área, com plantios de 

Bertholletia excelsa (castanheira-da-amazônia), Parkia pendula (visgueiro), Parkia multijuga e Parkia 

nitida (faveiras). Para este estudo, iniciado em julho/2018, foram selecionadas quatro espécies, entre 

as mais frequentes da vegetação secundária adjacente, para a composição do adubo verde: Miconia 

holosericea (canela-de-velho), Miconia poeppigii (tinteiro), Byrsonima chrysophylla (murici) e 

Tachigali poeppigii (tachi-branco). Posteriormente, galhos e folhas das quatro espécies foram 

fragmentados e misturados, obedecendo a proporção de 1/3 de galhos finos (Ø ≤ 20 mm) e 2/3 de 

folhas. Em seguida, esse material foi pesado e transferido para dentro de um quadrado (1 m2), 

perfazendo um total de cinco quadrados, cada um com 27 kg de adubo verde.  As coletas de solo foram 

realizadas antes da adubação e nove meses após a mesma, em julho/2018 (mês inicial) e abril/2019 

(mês final). A amostragem do solo para a determinação das propriedades físicas e químicas foi 

realizada até 20 cm de profundidade (nas camadas 0-2,5; 2,5-5; 5-10 e 10-20 cm). Para a avaliação 

estatística, as variáveis independente e dependente foram testadas quanto a sua normalidade e 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

295 

 

homocedasticidade. Posteriormente, passaram por uma análise de variância fatorial. Quando as 

diferenças na fonte de variação foram significativas, as médias foram comparadas aos pares pelo teste 

Tukey, considerando significativos p < 0,05. 
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quanto a textura do solo, a areia foi a fração granulométrica predominante, com teores 

variando entre 511-580 g kg-1 (0-2,5 cm), e aumentou com a profundidade, variando entre 594-711 g 

kg-1 (10-20cm). Os teores de argila com valores entre 348-427 g kg-1 (0-2,5 cm), diminuindo com a 

profundidade, variando entre 271-349 g kg-1 (10-20 cm). A silte foi a fração granulométrica com os 

menores teores, pois variou entre 50-98 g kg-1 (0-2,5 cm), valores que pouco alteraram com a 

profundidade. Assim, o solo pode ser classificado como franco-argilo-arenoso, de acordo a pirâmide 

textural de Lemos e Santos (2005).  

A densidade do solo antes da adubação verde apresentou uma média de 1,8 g cm-3 nas 

profundidades de 0-2,5 cm (Tabela 1). Na camada 5-10 cm, a densidade média foi de 1,7 g cm-3.  
Tabela 7. Densidade média do solo, antes e após 9 meses com adubação verde (n = 5) 

Profundidade 

(cm) 

Mês inicial  

Julho/2018 

Mês final  

Abril/2019 
Mata secundária 

g cm-3 

0-2,5 1,8 1,7 1,2 

2,5-5 1,8 1,7 1,2 

5-10 1,7 1,8 1,2 

10-20 1,6 n.d.  1,5 

                   n.d. = não determinado 

Nota-se que desde a primeira camada do solo (0 - 2,5 cm), a densidade é alta, assim, a 

possibilidade da influência negativa da densidade no crescimento de raízes já se inicia na superfície do 

solo. Segundo Reichert et al. (2007) valores de densidades associados ao estado de compactação com 

alta probabilidade de oferecer riscos de restrição ao crescimento radicular situam-se em torno de 1,65 

g cm-3 para solos arenosos.  

Após nove meses de adubação verde, a densidade do solo apresentou uma sutil diminuição, 

principalmente nas camadas superficiais. Não diferindo significativamente após os nove meses de 

adubação verde.  

Os valores para umidade gravimétrica e volumétrica no mês inicial na camada mais 

superficial do solo (0 – 2,5 cm) foram 10,6% e 19,2%, respectivamente.  
Tabela 8. Médias de umidades gravimétrica e umidade volumétrica, antes e após 9 meses com adubação verde (n=5) 

Profundidade 

(cm) 

Mês inicial  

Julho/2018 

Mês final  

Abril/2019 

Umidade 

gravimétrica 

Umidade 

volumétrica 

Umidade 

gravimétrica 

Umidade 

volumétrica 

% 

0-2,5 10,6 19,2 20,0 35,7 

2,5-5 11,5 20,4 16,0 26,5 

5-10 11,8 19,6 17,2 30,8 

10-20 12,7 21,2  n.d.  n.d. 

           n.d. = não determinado 

 

Após os nove meses de adubação verde, as umidades gravimétrica e volumétrica aumentaram 

para 20% e 36%, respectivamente, na camada mais superficial (0-2,5 cm). Após os nove meses de 

adubação verde, os valores de umidade gravimétrica e volumétrica aumentaram aproximadamente 87% 

na primeira camada (0-2,5 cm). Na camada de 5-10 cm, a umidade gravimétrica aumentou cerca de 

46% enquanto que a umidade volumétrica aumentou 57%. Pode-se dizer que o adubo verde também 

contribuiu para manter a umidade do solo. 
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No mês inicial, a resistência do solo à penetração (RSP) na primeira camada de solo (0-2,5 cm) 

foi de 12,9 MPa, e na camada de 10-20 cm, a RSP foi 20,2 MPa.  
Tabela 9. Médias de resistência do solo à penetração 
(Pentrômetro Daiko), antes e após 9 meses com adubação 
verde (n=5) 

Profundidade 

(cm) 

Mês inicial  

Julho/2018  

Mês final  

Abril/2019 

MPa 

0-2,5 12,9 3,1 

2,5-5 21,9 5,5 

5-10 23,2 7,0 

10-20 20,2 10,9 

                  n.d. = não determinado 

 Após os nove meses de adubação verde, os valores de RSP diminuiu significativamente em 

todas as camadas do solo, sendo mais pronunciada nas camadas mais superficiais. Na camada mais 

superficial (0-2,5 cm), a RSP média foi de 3,1 MPa, (76% menor). A camada de solo de 10-20 cm foi 

a camada que teve a menor redução, 10,9 MPa. Apesar dessa diminuição na RSP, após os nove meses 

de adubação verde, todos os valores encontrados ainda estão acima dos limites considerados críticos 

para penetração de raízes. Feitosa et al. (2016), observaram em fragmentos florestais em Boa Vista - 

RO, o valor de 1,5 MPa na camada 10-20 cm, valores muito abaixo dos encontrados no presente 

trabalho. Em área degradada localizado na zona sul de Manaus, Aquino (2012) verificou que a 

resistência a penetração antes do plantio foi de 8,8 MPa (0-10 cm) e em área sobre floresta secundária 

próximo ao local destinado para plantio a RSP foi de 7,7 MPa (0-10 cm).  

O valor de pHH2O antes da adubação verde foi 4,8 na camada superficial (0-2,5 cm) e 

aumentou após os nove meses de adubação verde para 5,3. Na camada de 10-20 cm, a alteração no 

pHH2O foi de 4,9 para 5,2 (antes e após os nove meses de adubação verde). Em todas as camadas do 

solo antes da adubação verde, os valores de pHH2O indicaram forte acidez do solo (Donagema et al. 

2011). Porém, após a adição do adubo verde, os valores de pHH2O aumentaram, deixando o solo 

menos ácido. A decomposição do material vegetal pode ocasionar no aumento do pH do solo pela 

alta concentração de cátions sobre ânions no material vegetal (Noble e Randall 1995). 

Na primeira camada (0-2,5 cm) o teor de C foi de 1,7-2,78 g kg-1 antes da adubação verde, e 

4,29-10,34 g kg-1 após noves meses de adubação verde (teores 181% maiores). Enquanto que na 

camada mais profunda (10-20 cm), a alteração foi bem menos pronunciada, de 1,0 para 1,2 g kg-1. Em 

plantios de Bertholletia excelsa com cinco anos de idade, em área degradada com adição de adubação 

verde, na Amazônia Central, os teores de C foram semelhantes na camada 0-2,5 cm (Ferreira 2009).  

Observou-se aumento de teores de N em todas as camadas de solo estudadas após a adição do 

adubo verde. A camada 0-2,5 cm, esse nutriente subiu de 0,2 g kg-¹ para 0,4 g kg-¹ após os nove meses 

de adubação verde. Na última camada (10-20 cm), os teores médios de N não apresentaram mudança 

nos teores, que foi 0,1 g kg-¹. Em floresta nativa sobre Latossolos Amarelos, observaram-se teores 

superiores em todas as camadas (2,3 g kg-1; Trindade 2014). 

Na primeira camada (0-2,5 cm), os teores de P variaram entre 0,40-0,73 mg kg-1 antes da 

adubação verde, e após a adubação verde os teores aumentaram, variando 0,47-0,90 mg kg-1. Observou-

se aumento dos teores de P em todas as camadas do solo, após a adição do adubo verde, porém esse 

aumentou não foi considerado significativo após os noves meses de adubação verde. 

 

CONCLUSÃO  

Após 9 meses, a adubação verde iniciou o processo de descompactação e aumentou os teores 

de macronutrientes no solo, principalmente nas camadas mais superficiais. 
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INTRODUÇÃO  

 

Estima-se que 161.500 km² do sudoeste da Amazônia, no Brasil, Peru e Bolívia, são cobertos por 

florestas com o subosque dominado por espécies de bambu Guadua (Carvalho et al. 2013). Essas 

florestas geralmente apresentam estratos intermediários e dossel alterados, menor riqueza florística e 

densidade arbórea. A redução da área basal arbórea pode atingir 50% (Griscom et al. 2007), da 

biomassa aérea até 39% e o potencial de armazenamento de carbono cair até 50% (Silveira 2005). 

Estas florestas localizam-se no limite sul da Amazônia, onde a sazonalidade climática é mais intensa e 

o período seco estende-se por até cinco meses (abril-setembro) mesmo em anos considerados 

climaticamente normais (Duarte 2006). Por esta razão, Ferreira (2014) sugere que os indivíduos 

arbóreos do dossel das florestas com bambu apresentam um comportamento estacional que favorece a 

perenidade do bambu. As características das florestas com bambu do sudoeste da Amazônia as 

enquadram na definição de floresta tropical caducifólia do IBGE (2012): “ocorrem em regiões onde a 

estação chuvosa é seguida por longo período seco e o estrato superior de macro e mesofanerófitos são 

predominantemente caducifólios, com mais de 50% deles desfolhados no período desfavorável”. 

A ocorrência de florestas estacionais no sudoeste da Amazônia suscitará uma importante questão 

fitoecológica: a perenidade e a dominância do bambu no subosque destas florestas são favorecidas pelo 

clima? É o clima que induz a deiscência foliar do dossel destas florestas criando condições ideais de 

luminosidade para o crescimento e a perenização do bambu no subosque?  

Pelo exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar a fenologia dos indivíduos arbóreos do dossel de 

uma floresta com bambu para esclarecer se o eventual comportamento caducifólio dos mesmos no 

período mais seco do ano decorre da severidade do período seco ou de características deciduais 

intrínsecas de cada uma das espécies que integram o dossel florestal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de Estudo - O estudo foi realizado na Fazenda Experimental (FE) Catuaba, localizada no km 23 

km da rodovia BR-364 (10º04'S; 67º37'W. Alt.: 214 m), em Senador Guiomard, Acre. Ela possui uma 

extensão de cerca de 850 hectares, em sua maioria coberta por floresta primária aberta com bambu e 

palmeiras e florestas secundárias em estádios iniciais de regeneração sobre relevo suavemente 

ondulado (Souza et al. 2008). O clima local é caracterizado por duas estações bem definidas: a chuvosa, 

entre meados de outubro e meados de abril (que concentra 75,05% das chuvas), e a seca, entre meados 

de abril e meados de outubro (com 24,95% das chuvas).  

A temperatura média anual varia entre 22 e 24ºC, com temperaturas inferiores ocorrendo no período 

mais seco do ano (maio-setembro). A média de precipitação anual é de 1973 mm (Mesquita 1996). 

Método de amostragem das espécies e avaliação dos estádios fenológicos – foi utilizado o método 

de trilhas (trilha com 5 km de extensão) ao longo do qual 82 indivíduos arbóreos, classificados em 19 

espécies, foram selecionados de forma aleatória e sem considerar distância mínima entre eles 

(Morellato e Leitão Filho 1990). O requisito para a inclusão de uma espécie era a ocorrência mínima 

de três (3) indivíduos ao longo da trilha (Bencke e Morellato 2002) (Tabela 1).  
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Tabela 1. Lista das espécies arbóreas selecionadas para monitoramento fenológico em área de floresta 

aberta com bambu da Fazenda Experimental Catuaba, Senador Guiomard, Acre. 

N° Nome popular Nome científico NIA* 

1 Amarelão Aspidosperma vargasii A.DC. 4 

2 Angico Parkia nitida Miq. 5 

3 Ata brava Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 3 

4 Burra leiteira Sapium marmieri Huber 5 

5 Capoeiro Colubrina glandulosa Perkins 5 

6 Castanheira Bertholletia excelsa Bonpl. 5 

7 Catuaba roxa Qualea grandiflora Mart. 5 

8 Caucho Castilla ulei Warb. 5 

9 Cumaru cetim Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 4 

10 Cumaru ferro Dipteryx ferrea Ducke 3 

11 Ingá vermelha Inga alba (Sw.) Willd. 4 

12 Jatobá Hymenaea courbaril L. 4 

13 Marupá Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 5 

14 Mamuí Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. 5 

15 Paricá Schizolobium amazonicum Ducke 4 

16 Pau pombo Tapirira guianensis Aubl. 3 

17 Samaúma Rosa Ceiba lupuna P.E.Gibbs & Semir 3 

18 Seringueira Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 5 

19 Tachi vermelho Sclerolobium paniculatum Vogel 5 

Total de indivíduos arbóreos monitorados 82 

 

Avaliou-se os estádios fenológicos usando o método ‘direto qualitativo’ (registro da presença e 

ausência da fenofase), que permite avaliar a sincronia das fenofases entre os indivíduos, requer pouco 

treinamento e demanda menor esforço amostral e tempo de observação (d’Eça-Neves e Morellato 

2004). As fenofases monitoradas (com auxílio de binóculo) foram: floração - período em que as árvores 

apresentam as flores em antese (flores abertas); frutificação - período em que os frutos estão maduros 

e prontos para serem dispersos; brotamento e queda foliar (Talora e Mollerato 2000). Para a 

determinação dos padrões de produção e queda de folhas será seguida a classificação em três categorias 

proposta por Morellato et al. (1989): decídua, semidecídua e perenifólia. 

Análise estatística – Foram calculadas correlações de Pearson entre o número de indivíduos em cada 

fenofase/por mês e as variáveis climáticas no mesmo período: temperatura média e pluviosidade 

(Talora e Mollerato 2000; Pinto et al. 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observações fenológicas - Foram realizadas sete observações fenológicas entre os meses de novembro 

de 2018 e maio de 2019, mas o monitoramento fenológico iniciou-se em outubro de 2016 com previsão 

de duração de 36 meses.  
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Fenologia Floral: No período de observação a maioria dos indivíduos apresentou-se sem flores. As 

flores em antese foram mais frequentes em maio de 2019 (9,7% dos indivíduos monitorados). Flores 

caindo também tiveram uma maior frequência em maio de 2019 (21,95% do total dos indivíduos). A 

análise de correlação entre o número de indivíduos nas diferentes fenofases florais a cada mês 

revelaram correlações elevadas e significativas apenas entre o número de indivíduos sem flores e 

médias de temperaturas mínimas mais baixas. A ocorrência de floração teve uma correlação positiva 

com as médias mensais de temperatura mais baixas (p=0,0013; r= + 0,8965), ou seja, quanto menor foi 

a temperatura maior foi a ocorrência de floração. A ocorrência de flores caindo deu uma alta correlação 

negativa entre os dois fatores (p<0,0001; r= - 0,9832), ou seja, em menores temperaturas se tem a uma 

maior ocorrência do estádio “flores caindo”. Esse resultado suporta a sugestão de Alencar et al. (1979) 

que, estudando a fenologia de espécies florestais em floresta tropical úmida de terra firme na Amazônia 

Central, concluíram que existe uma tendência de se observar um maior número de árvores iniciando a 

floração e a frutificação quando a precipitação é menor. 

Fenologia da frutificação: No mês de maio de 2019 foi observada a maior quantidade de indivíduos 

sem frutos dentre todos os meses observados (96,3%). A maior frequência de indivíduos com frutos 

verdes se deu entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. 

A correlação positiva e elevada entre frutos verdes e maduros (p=0,0225; r= + 0,8243) era esperada, 

visto que a maior presença de frutos verdes resulta em maior quantidade de frutos maduros visto que a 

primeira condição é indispensável para o surgimento da segunda. No segundo caso, a correlação 

relativamente elevada e positiva (p=0,0336; r= + 0,7924) entre os dois fatores indica que a maior 

quantidade de indivíduos frutificando requer maiores índices de precipitação. Esse último resultado 

suporta as conclusões de Leão e Carvalho (2001) e de Alencar (1998), que estudaram a fenologia de 

várias espécies arbóreas na Floresta Nacional do Tapajós-PA e em uma floresta tropical úmida das 

cercanias de Manaus-AM, verificando que a maioria delas frutificou na estação chuvosa. 

Fenologia foliar: Observou-se uma tendência de desfolhamento parcial ou totalmente nos períodos de 

menor precipitação. A correlação mais relevante foi entre indivíduos com copas parcialmente 

desfolhadas e a precipitação (p=0,0174; r= - 0,8421). A correlação positiva elevada (p=0,0018; r= + 

0,9381) entre os fatores copa desfolhada e folhas novas sugere que a maior quantidade de indivíduos 

desfolhados resultará em uma grande quantidade de indivíduos com folhas novas. 

 

CONCLUSÃO  

- A fenofase floração é mais intensa nos meses que apresentam temperatura média menor, condição 

que na região da área de estudo coincide com a diminuição acentuada nos níveis de precipitação; 

- A fenofase frutificação foi mais frequente durante o período mais chuvoso, com forte correlação 

positiva entre este estádio fenológico e os índices de precipitação; 

O comportamento caducifólio observado em numerosos indivíduos arbóreos que foram monitorados 

está fortemente correlacionado com a diminuição dos índices de precipitação na região; 

- Das espécies avaliadas, 12 apresentam comportamento decidual (completo ou parcial). Destas, três 

apresentam esse comportamento por razões funcionais intrínsecas e as demais possivelmente em razão 

da diminuição acentuada da precipitação no período mais seco do ano. 
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INTRODUÇÃO  

 

Com a retirada de vegetação superficial o solo se torna mais propicio a sofrer alterações nas suas 

propriedades resultando em área degradada. Uma área degradada tem um solo com aspectos físicos 

com maior compactação, com isso causando a diminuição da infiltração superficial que tem como 

consequência a maior erosão superficial (Mcgrath et al. 2001). Nos aspectos químicos é a diminuição 

da fertilidade do solo, da sua capacidade de troca catiônica e da sua disponibilidade de matéria orgânica 

e para as propriedades biológicas é a diminuição da fauna do solo (Alves et al. 2008).  

Uma fonte de recuperação de áreas degradadas é a adubação verde com o uso de espécies da floresta 

secundária fragmentada que se torna fonte de nutrientes e matéria orgânica (Ferreira 2009). Os adubos 

verdes são decompostos gradualmente pela ação da biota existente no solo e principalmente pelos 

microrganismos (Buzinaro et al. 2009). Com o uso dos adubos verdes a diversidade e as atividades 

microbianas aumentam (Stark et al. 2007). Além do fato de os resíduos vegetais servirem como fonte 

de energia e nutrientes, a manutenção da cobertura vegetal cria ambientes que favorecem os organismos 

do solo (Espíndola et al. 2005). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de estudo – O estudo está localizado no 1º BIS-Amv em Manaus (60°01’07’’W e 03°05’08’’S). 

Segundo Fisch (1990), a temperatura e a pluviosidade média anual são respectivamente 26,7° C e 2.186 

mm. Dessa forma, o clima é classificado como sendo do tipo Am (Kottek et al. 2006). A vegetação 

original da área era formada por Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme e o solo original é o 

Latossolo Amarelo e pode ser classificado quanto à textura como franco argilo arenoso (areia total = 67%, 

silte = 7% e argila = 25%). No final da década de 70, a área foi desmatada, em seguida foi removida 

uma camada de solo até a profundidade de aproximadamente 3 m e a superfície foi então terraplanada 

e compactada para o início de construções civis. Posteriormente, com a não execução das obras, a área 

foi abandonada e em 2003 deu-se início ao processo de reflorestamento. 

Seleção de espécies para adubação verde e instalação do experimento – Para a adubação verde 

foram selecionadas quatro espécies mais frequentes na área: Miconia holosericea (canela-de-velho), 

Miconia poeppigii (tinteiro), Byrsonima chrysophylla (murici) e Tachigali poeppigii (tachi-branco), as 

espécies foram fragmentadas, em seguida, esse material foi pesado e transferido para dentro de cada 

quadrado (1 m2), num total de cinco quadrados. 

Avaliação dos teores e estoques de nutrientes – As análises para a determinação dos teores dos 

nutrientes nas amostras de adubo verde foram coletas no primeiro mês (julho, 2018), no quinto mês 

(dezembro, 2018) e no nono mês (abril, 2019). As alíquotas das amostras dos adubos, foram colocadas 

para secar em estufa com temperatura de 65 °C, por um período máximo de 72 horas (Anderson e 

Ingram 1989; Miyazawa et al. 1999). Após a secagem, o material foi processado em moinho de faca e 

moinho de café.  
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Avaliações estatísticas – A normalidade dos dados e homocedasticidade foram avaliadas pelos testes 

Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Em seguida, os dados foram submetidos à ANOVA e foram 

comparados pelo Teste de Tukey, considerando-se significativo P < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Teores de nutrientes no adubo verde fresco para as duas adubações – Verifica-se que, para N, K, 

Ca e Mg os valores dos teores foram próximos nos dois períodos de adubação. Para os teores de P, Mn, 

Fe e Zn tiveram variações entre o primeiro e o quinto mês, a diferença em P (0,5 g kg-1), Mn (9,7 g kg-

1), Fe (64 g kg-1) e Zn (3,5 g kg-1) (Tabela 1). Em trabalho feito por Silva e Menezes (2007), recomenda 

que seja feita a adubação com espécies ricas em N, no presente trabalho a espécie tachi-branco é uma 

leguminosa.  
Tabela 1 – Teores de nutrientes nos adubos verdes frescos para cada quadrado, coletados nos inícios dos períodos seco  
(1ª adubação) e chuvoso (2ª adubação). Espécies utilizadas: canela-de-velho, tinteiro, murici e tachi-branco (n = 5). 

Médias na mesma coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si significativamente (p < 0,05); NS – não existe 

diferença significativa entre as médias; NE – Não existente. 
Teores de nutrientes no adubo verde em decomposição – Quando se consideram nove meses de 

decomposição, há um aumento em relação ao quinto mês nos teores de P, Mn, Fe e Zn.  Uma contínua 

diminuição nos teores de nutrientes, foi observada para o N, K, Ca e Mg. Os valores de N diminuíram 

do quinto mês para o nono mês, nesse intervalo predominou o período chuvoso, houve a diminuição 

de 10,5 g kg-1 para 8,4 g kg-1, onde explica-se que os teores de N sofreram perdas por ser um nutriente 

solúvel em água (Aita e Giacomini, 2003; Giacomini et al. 2003). Em potássio a continua diminuição 

poderia ser devido à grande mobilidade desse elemento na planta (Gama-Rodrigues e Barros, 2002; 

Costa et al. 2005). 
 
Tabela 2 – Valores médios de macros e micronutrientes no adubo verde em decomposição por nove meses, para cada 
quadrado (n = 5). 

Mês Quadrados 
N P K Ca Mg Mn Fe Zn 

g kg-1 mg kg-1 

5 

(dez.) 

Q1 11,0 0,3 2,9 11,1 1,1 93,3 62,0 31,5 

Q2 9,5 0,3 2,8 9,5 1,0 73,8 64,7 23,5 

Q3 9,5 0,3 2,5 13,0 1,1 72,9 438,7 25,8 

Q4 11,3 0,3 3,5 10,3 1,0 74,6 120,3 25,2 

Q5 11,1 0,4 4,7 8,2 1,2 48,5 186,8 19,6 

Média 
10,5  

± 0,9 a 

0,3  

± 0,04 b 

3,3  

± 0,9 a 

10,4  

± 1,8 a 

1,1  

± 0,1 a 

72,6  

± 15,9 NS 

174,5  

± 156,2 NS 

25,1  

± 4,3 NS 

9 

(abr.) 

Q1 7,4 1,0 1,1 2,6 0,8 87,6 331,5 29,3 

Q2 7,6  1,0 1,2 1,7 0,7 61,0 352,5 28,0 

Q3 8,0  0,9 0,9 2,1 0,7 65,3 144,6 19,8 

Q4 10,0  1,3 1,3 2,2 0,8 90,1 541,0 30,1 

Q5 8,8  1,5 2,0 1,1 0,7 149,2 1416,4 91,6 

Mês Quadrados 
N P K Ca Mg Mn Fe Zn 

g kg-1 mg kg-1 

1 

(jul.) 

Q1 8,8 1,0 4,5 6,1 0,9 79,0 61,4 23,4 

Q2 7,8 1,1 3,7 4,8 0,8 73,0 35,9 21,4 

Q3 10,3 1,2 4,0 7,4 1,0 80,0 53,0 22,7 

Q4 8,9 1,0 3,7 5,4 0,8 83,1 42,0 23,6 

Q5 NE 0,4 3,9 6,2 1,1 39,1 368,5 15,8 

Média 
9,0  

± 1,0 NS 

0,9  

± 0,3 a 

4,0  

± 0,3 NS 

6,0  

± 1,0 NS 

0,9  

± 0,1 NS 

70,8  

± 18,1 a 

112,2  

± 143,6 a 

21,4  

± 3,2 a 

5 

(dez.)  

Q1 9,3 0,4 4,2 8,7 1,1 73,3 329,2 21,4 

Q2 11,0 0,4 3,9 5,7 1,0 80,9 93,1 18,2 

Q3 9,3 0,4 3,7 5,6 1,0 81,5 81,9 15,0 

Q4 9,2 0,4 3,8 5,9 0,9 61,3 274,7 17,3 

Q5 8,8 0,3 3,6 5,4 0,9 105,7 102,2 17,7 

Média 
9,5  

± 0,9 NS 

0,4  

± 0,04 b 

3,8  

± 0,2 NS 

6,3  

± 1,4 NS 

1,0  

± 0,1 NS 

80,5 

 ± 16,3 b 

176,2 

 ± 116,6 b 

17,9  

± 2,3 b 
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Média 
8,4  

± 1,1 c 

1,1  

± 0,3 a 

1,3 

 ± 0,4 b 

1,9  

± 0,6 c 

0,7  

± 0,1 b 

90,6  

± 35,2 NS 

557,2  

± 500,4 NS 

39,8  

± 29,3 NS 

Médias na mesma coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si significativamente (p < 0,05); NS – não existe 

diferença significativa entre as médias. 

 

Estoques de nutrientes no adubo verde em decomposição – Após nove meses de 

decomposição os valores dos estoques de nutrientes diminuíram. Na comparação do quinto mês 

(dezembro, 2018) para o nono mês (abril, 2019), há diminuição em N (121,3 g m-2), P (1,2 g m-2), K 

(41,6 g m-2), Ca (138,2 g m-2) e Mg (12,9 g m-2). Nos micronutrientes há diminuição na comparação 

do quinto mês (dezembro, 2018) para o nono mês de decomposição (abril, 2019), nos estoques de Mn 

(0,7 g m-2), Fe (0,8 g m-2) e Zn (0,2 g m-2) (Tabela 3). Corrêa (2005) encontrou estoque na serapilheira 

de mangueira para N (301,1 kg ha-1) e na vegetação natural (297,5 kg ha-1). Andrade et al. (2000), 

estudando a espécie Acacia holosericea utilizada para recuperação de áreas degradadas no decorrer de 

um ano, seus valores foram inferiores ao desse trabalho em N (185 kg ha-1), P (6,5 kg ha-1) e K (11,9 

kg ha-1), e maiores nos estoques de Ca (92 kg ha-1) e Mg (23 kg ha-1). 

 
Tabela 3 – Teores dos estoques de adubo verde em decomposição por nove meses, para cada quadrado, coletados nos 
meses de dezembro e abril (n = 5).   

Mês  Quadrados 
N P K Ca Mg Mn Fe Zn 

g m-2 (kg ha-1) 

5 

(dez.) 

Q1 
151,5 

(1514,7) 

4,1 

(41,3) 

39,9 

(398,5) 

152,8 

(1523,9) 

15,1 

(150,9) 

1,3 

(12,8) 

0,9 

(8,5) 

0,4 

(4,3) 

Q2 
130,8 

(1308,2) 

4,1 

(41,3) 

38,6 

(384,8) 

130,8 

(1304,2) 

13,8 

(137,2) 

1,0 

(10,1) 

0,9 

(8,9) 

0,3 

(3,2) 

Q3 
130,8 

(1308,2) 

4,1 

(41,3) 

34,4 

(343,6) 

179,0 

(1784,7) 

15,1 

(150,9) 

1,0 

(10,0) 

6,0 

(60,0) 

0,4 

(3,5) 

Q4 
155,6 

(1556,0) 

4,1 

(41,3) 

48,2 

(481,0) 

141,8 

(1414,1) 

13,8 

(137,2) 

1,0 

(10,2) 

1,7 

(16,5) 

0,3 

(3,4) 

Q5 
152,8 

(1528,5) 

5,5 

(55,0) 

64,7 

(645,9) 

112,9 

(1125,8) 

16,5 

(164,6) 

0,7 

(6,6) 

2,6 

(25,6) 

0,3 

(2,7) 

Média 
144,3 

(1443,1) 

4,4 

(44,0) 

45,2 

(450,8) 

143,5 

(1430,5) 

14,9 

(148,1) 

1,0 

(10,0) 

2,4 

(23,9) 

0,3 

(3,4) 

9 

(abr.) 

Q1 
20,0 

(199,8) 

2,7 

(27,0) 

3,0 

(29,6) 

7,0  

(70,0) 

2,2 

(21,5) 

0,2 

(2,4) 

0,9 

(8,9) 

0,1 

(0,8) 

Q2 
18,2 

(182,4) 

2,4 

(24,0) 

2,9 

(28,7) 

4,1  

(40,7) 

1,7 

(16,7) 

0,1 

(1,5) 

0,8 

(8,4) 

0,1 

(0,7) 

Q3 
22,1 

(220,8) 

2,5 

(24,8) 

2,5 

(24,8) 

5,8  

(57,8) 

1,9 

(19,2) 

0,2 

(1,8) 

0,4 

(4,0) 

0,1 

(0,5) 

Q4 
27,0 

(270,0) 

3,5 

(35,1) 

3,5 

(35,0) 

5,9  

(59,2) 

2,2 

(21,5) 

0,2 

(2,4) 

1,5 

(14,5) 

0,1 

(0,8) 

Q5 
27,5 

(274,6) 

4,7 

(46,8) 

6,2 

(62,3) 

3,4  

(34,2) 

2,2 

(21,8) 

0,5 

(4,6) 

4,4 

(43,9) 

0,3 

(2,8) 

Média 
23,0 

(229,5) 

3,2 

(31,5) 

3,6 

(36,1) 

5,3  

(52,4) 

2,0 

(20,2) 

0,3 

(2,5) 

1,6 

(15,9) 

0,1 

(1,1) 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Após cinco meses, a maior parte dos teores de N, Ca, Mg e micronutrientes ainda estavam presentes na 

necromassa. Por outro lado, P e K foram em partes sidos liberados para o solo. No adubo verde fresco 

nos dois períodos não tiveram diferença nos teores de macronutrientes. 
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INTRODUÇÃO 

  

As influências do homem no equilíbrio natural do planeta atingiram magnitude sem precedentes. As 

mudanças climáticas antropogênicas estão associadas às atividades humanas com o aumento da 

emissão de gases de efeito estufa, de queimadas, com o desmatamento, a formação de ilhas urbanas de 

calor, etc. A Amazônia desempenha um papel importante no ciclo de carbono planetário, e pode ser 

considerada como uma região de grande risco do ponto de vista das influencias das mudanças 

climáticas. Segundo Salati (2001). 

Simulações que presumem alta sensabilidade climática (a quantidade de elevação da temperatura média 

global para cada unidade de concentração de CO2 adicional na atmosfera) indicam aumentos de 

temperatura média tão alto quanto 14°C na Amazônia (Stainforth et al., 2005). Isto implica em picos 

de temperatura bem mais de 50°C, o que não só resultariam em morte da floresta, mas também em 

aumento na mortalidade humana. Projeções mais modestas indicam aumentos de temperatura de 

aproximadamente 6°C, que também seriam catastróficos. 

O banco de sementes do solo é um reservatório com alta densidade de sementes de várias espécies em 

estado de dormência e/ou latência principalmente das espécies pioneiras. Estas espécies, representadas 

por árvores, arbustos e ervas, são comuns como forma de vida predominante no banco de sementes 

persistentes no solo, permanecendo aptas a germinar, por muito tempo, em respostas às alterações 

ambientais da floresta (Araújo et al., 2001). 

O efeito da temperatura e da preciítação na germinacao de sementes presentes no banco de sementes 

nas florestas tropicais está associado às características ecológicas das espécies individais (Figliolia et 

al., 1993) e em geral as sementes no solo  necessitam de alternância da temperatura para que ocorra 

boa germinação (Borges e Rena, 1993; Figliolia et al., 1993). Mediante os cenários projetados de 

redução na precipitação e elevação da temperatura média e da importância do banco de sementes para 

a regeneração natural  da floresta, seja após pertubação antrópica ou natural, este trabalho visa entender 

o efeito de alterações na temperatra do ar e da precipitação na emergência de plântulas a partir do banco 

de sementes da floresta tropical de terra firme da Amazônia central. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

      
O solo superficial da Floresta Tropical de terra firme contendo o banco de semente utilizado para a 

realização do experimento foi coletado em uma área de platô próximo a estrada de acesso ao alojamento 

da Reserva Ducke. Foram coletadas aleatoriamente cinco amostras de solo de 1 m2 e 5 cm de espessura, 

mantendo uma distancia mínima aproximada de 10m entre elas. As amostras foram levadas para o 

laboratório de relações inseto-planta no campus INPA III (V8) e colocado sobre um plástico 

transparente para ser homogeneizadas. Deste solo foram preparadas 120 amostras em vasilhames de 

plástico transparente circulares de 14 cm de diâmetro e 9 cm de profundidade. Cada uma das quatro 

câmaras de germinação recebeu 30 amostras submetidas aos diferentes tratamentos. 
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Os tratamentos utilizados foram: T1, fotoperíodo de 12h diária de luz branca, temperaturas alternadas 

de 20:25°C, 100 ml de água por amostras  (simulação do clima atual), T2, fotoperíodo de 12h diária 

de luz branca, temperaturas alternadas de 20:25°C, 50 ml de água por amostras (redução de 50% da 

precipitação atual), T3, fotoperíodo de 12h diária de luz branca, temperaturas alternadas de 25:30°C, 

simulação de um aumento médio de temperatura de 5°C, 100 ml por amostras T4, fotoperíodo de 12h 

diária de luz branca, temperaturas alternadas de 25:30°C,(simulação de um aumento médio de 

temperatura de 5°C e redução de 50% na precipitação 50 ml de água por amostra, T5 fotoperíodo de 

12h diária de luz branca, temperatura alternada de 30:35°C, recebendo 100 ml de água por amostras, 

T6 fotoperíodo de 12h diária de luz branca, temperatura alternada de 30:35°C recebendo 50 ml de água 

por amostra. T7 fotoperíodo de 12h diária de luz branca, temperatura alternada de 35:40°C recebendo 

100 ml de água por amostra, T8 fotoperíodo 12h diária de luz branca, temperatura alternada de 35:40°C 

recebendo 50 ml de água. 

A contagem e marcação das plântulas emergidas semanalmente foram feita com canudo de plástico 

numerado, e posteriormente identificadas botanicamente.  As medidas de crescimento em altura serão 

feitas com régua milimétrica. O crescimento em altura, a mortalidades, o número de sementes 

emergidas por m2 e a riqueza de espécies (número de espécies) foram comparadas por regime de 

irrigação e temperatura através de ANOVA do modelo linear geral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          

         Durante o acompanhamento do trabalho, emergiram 373 plântulas das quais cerca de 80% foram 

identificadas botanicamente em nível de família, onde as Melostamataceae, Urticacaeae, Hypericaceae, 

Piperaceae e Bignoneaceae, representada principalmente pelos gêneros Bellucia ssp, Cecropia ssp, 

Piper spp no banco de sementes. Durante o experimento ocorreram algumas dificuldades devido ao 

reduzido desenvolvimento da plântula, não permitindo sua identificação.  Como podemos ver na 

(Figura 1), o maior nível de plântulas emergidas foram observadas nos tratamentos 1,2 com temperatura 

de 20:25°C e 25:30°C, indiferentes se as amostras receberam 100 de água . No tratamento T6, T7, T8 

foi onde ocorreu o menor número de plântulas emergidas sugerindo que a temperatura é preponderante 

na redução da emergência das plântulas, enquanto o nível de redução de 50% de precipitação não parece 

ser efetivo nesta redução. 

 

 
 

Figura 1. Número de sementes germinadas em m² por diferentes tratamentos (Temperaturas diurnas e 

irrigação diária) 
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Em referência a taxa de mortalidade, constatou-se que as temperaturas mais elevadas de 30:35°C e 

35:40°C  a germinação foi próxima de zero. O Mesmo resultado foi constatado no estudo de pesquisa 

realizado na floresta Amazônica sobre exigências térmicas de germinação de sementes de dez 

espécies de arvores que ocorreram no oeste da Amazônia brasileira mostrou que nas altas 

temperaturas de 40°C houve uma taxa baixa de germinação das espécies estudadas (Daibes et al. 

2019). 

 

CONCLUSÃO  

 

O aumento da temperatura afetou a emergência de plântulas originadas do banco de sementes do solo, 

reduzindo o número de espécies e de indivíduos respectivamente e aumentando proporcionalmente a 

mortalidade. Mesmo com a redução de água de irrigação para a temperatura de 20:25°C o banco de 

sementes consegue germinar, entretanto para temperaturas variando acima de 30:35°C a quantidade de 

água é indiferente, como foi para as temperaturas mais amenas. As plântulas nestas temperaturas 

elevadas podem germinar, mas não conseguem emergir ou sobrevier nestas temperaturas extremas a 

porcentagem de germinação foi quase zero. A quantidade de água na irrigação de 50 mm diária foi 

suficiente para garantir a germinação do banco de sementes. 
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INTRODUÇÃO  

Sementes são geralmente armazenadas quando secas, entretanto nem todas as sementes toleram 

dessecamento, a capacidade de germinação após o dessecamento serve para classificar as sementes 

para fins de armazenamento. Sementes sensíveis ao dessecamento, conhecidas também como 

recalcitrantes, perdem a capacidade germinativa com teores de água ainda altos que, conforme a 

espécie, pode se situar entre 12% e 30%, (Roberts 1973). Estas sementes precisam ser mantidas úmidas, 

pois as sementes úmidas podem germinar ou se deteriorar e, desta forma, possuem baixa longevidade 

(Silva e Ferraz 2015). As sementes que se mantêm viáveis após a secagem a teores de água abaixo de 

10% até cerca de 5%, são conhecidas como ortodoxas (Roberts 1973). Estas podem ser armazenadas 

por longos períodos e, uma vez secas, toleram temperaturas abaixo de zero (Silva e Ferraz 2015).  

Para identificar as sementes quanto à capacidade de armazenamento são necessários estudos 

específicos relacionados à tolerância ao dessecamento e temperaturas baixas (Silva e Ferraz 2015). De 

modo geral, a germinabilidade das sementes é testada antes e após o dessecamento das sementes. 

Pritchard et al.(2004) propuseram um protocolo de classificação que necessita apenas 100 sementes. 

Este protocolo foi especialmente elaborado para espécies raras, com pouca produção de sementes e de 

difícil coleta, bem adequadoàs espécies da Amazônia Central. Pode se chamar esta classificação de 

teste direto, pois o resultado está atrelado à germinabilidade das sementes. 

Um modelo preditivo para estimar a tolerância ao dessecamento foi apresentado por Daws et al. (2006). 

Este modelo é conhecido como teste indireto, pois estima a tolerância ao dessecamento pela razão entre 

o peso da semente inteira e o do envoltório. Para este teste são necessárias apenas dez sementes. Daws 

e colaboradores (2006) desenvolveram uma fórmula de probabilidade, baseada em sementes de 104 

espécies ocorrendo no Panamá. Inserindo a razão do peso semente/envoltório (Sigla SCR, Seed Coat 

Ratio em inglês) e a massa da semente na fórmula, a assertividade foi de 87% no estudo de Panamá 

(Daws et al. 2006).  

Nas florestas tropicais da Amazônia, estima se uma diversidade de cerca 12.000 espécies de árvores 

(Ter Steege et al. 2015). Frente esta diversidade pouco se sabe como armazenar as sementes arbóreas 

desta região. Baseado na avaliação de Calvi e Ferraz (2014), que observaram que, paraas 778 espécies 

de maior interesse econômico, apenas 44% possuem estudos neste sentido. 

Este projeto teve por objetivoclassificar sementes de dez espécies arbóreas amazônicas, sobre as quais 

não existem informações prévias. Foiavaliada a capacidade de germinação após o dessecamento das 

sementes pelo teste direto e comparado o resultado com o teste indireto, sendo a probabilidade de 

tolerar o dessecamento através da avaliação da Razão Semente/Envoltório (RSE). 
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MATERIAL E MÉTODOS  

Frutos, sementes e material para confecção de exsicatas de dezespécies em floresta de terra firme foram 

coletados em diferentes locais no município de Manaus e em suas proximidades. O material foi 

transportado em sacos de plásticos translúcidos, levado para o Laboratório de Sementes (Campus III), 

e mantido em câmara de 15ºC até o processamento. A extração das sementes dos frutos foi feita 

manualmente, quando necessário com auxílio de faca, ou ainda utilizando uma despolpadeira de frutos. 

Após a extração, as sementes foram secadas superficialmente em temperatura ambiente e utilizadas 

para os experimentos descritos abaixo. 

Na avaliação da germinabilidade das sementes foi utilizado o protocolo de Pritchard et al. (2004) 

adaptado, fundamentado em três tratamentos: (1)Controle: Imediatamente após a extração das 

sementes dos frutos, realizou-se a semeadura das sementes e a determinação do teor de água. Quando 

houve disponibilidade, foram semeadas 4 repetições de 25 sementes e determinado o teor de água de 5 

sementes de cada repetição. (2)Armazenamento Úmido: As sementes deste tratamento foram colocadas 

em sacos de plástico transparentes (45 x 21 cm e espessura de 0,03 mm) com vermiculita de granulação 

média devidamente identificados na câmara fria (15 °C). O tempo de armazenamento foi o tempo que 

as sementes do tratamento Secagem necessitaram para alcançar um TA <10%. O TA das sementes 

deste tratamento foi determinado antes da semeadura pelo método descrito acima. (3)Secagem: As 

sementes deste tratamento foramdivididasem quatro repetições e colocadas em sacos de filó, 

devidamente identificados e em seguida secados acima de um ventilador em sala com ar condicionado 

(25 ± 2 °C e 50-60% U.R.). As amostras foram pesadas antes e durante o experimento em intervalos 

regulares, até entrarem em equilíbrio com o ambiente ou até atingirem um teor de água (TA) abaixo de 

15%. Em seguida colocadas em dessecadores contendo sílica gel até que as sementes alcançassem um 

TA abaixo de 10%. O peso das sementes com TA desejado foi calculado levando em conta o peso de 

cada amostra, o TA determinado antes do experimento e desconsiderando os pesosdo recipiente onde 

elas são mantidas (saco, grampos). Quando as sementes atingiram um TA< 10 °C, foram semeadas 

juntamente com as sementes do Armazenamento Úmido, tendo o TA confirmado pela secagemna 

estufa. 

A Razão Semente/Envoltório (RSE), denominada como método indireto foi determinadacom dez 

sementes de cada espécie.Sendo o envoltório (pericarpo, endocarpo e tegumento) separado do embrião 

e suas reservas, com auxílio de faca ou bisturi. As partes foram secadas em estufa a 105 ± 3 °C até as 

amostras alcançaram peso constante.Os dados da massa seca e da RSE foram inseridos na fórmula de 

probabilidade sugerida por Daws et al.(2006). Os valores de P obtidos na aplicação da fórmula indicam 

a probabilidade de as sementes serem tolerantes ou sensíveis ao dessecamento. Valores de P maiores 

que 0,5 classificam as sementes como provavelmente Sensíveisao Dessecamento (SD) e, valores de P 

menores que 0,5, indicam se tratar, provavelmente, de sementes Tolerantesao Dessecamento (TD). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram classificadas como SD, por ambos os testes, as sementes de Andira unifoliolata, Duguettia 

stelechantha, Manilkara bidentata, Poraqueiba sericea, Psidium cattleianum, Theobroma bicolor e 

Zygia latifolia, visto que não houve qualquer evento germinativo no tratamento de secagem e o valor 

da probabilidade pela fórmula de Daws et al. (2006) foi acima de 0,5. As sementes de Andira 

unifoliolata (Mesquita et al. 2003), e Theobroma bicolor(Carvalho et al.2001) foram classificadas 

como SD e as de Bixa orellana (RBG-Kew 2008) como TD pela avaliação da germinação após 

dessecamento. Entretanto a avaliação pela RSE deste estudo é inédita. Os resultados são compatíveis 

com os dos trabalhos anteriores, reforçando os mesmos. 

O resultado da RSE para as sementes de Pagamea macrophylla diverge com o resultado obtido pelo 

teste direto, pois o teste indireto classifica as como TD, entretantonão houve nenhum evento 

germinativo após secagem pelo método direto. Então esta é uma das espécies que não foi possível fazer 

a classificação pelo teste indireto. Sugere-se que outras características das sementes sejam avaliadas 

para aperfeiçoar a fórmula probabilística.Psidium cattleianum foi classificada como SD pelo ambos os 
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métodos, divergente ao resultado publicado pelo RBG- Kew (2008). Neste caso, recomenda-se de 

repetir os experimentos, pois a classificação em SD pode ser ocasionada, entre outras, com a coleta de 

sementes imaturas, como relatado em Silva e Ferraz (2015). 
 

Tabela 1. Classificação das sementes em tolerantes ou em sensíveis ao dessecamento pelo teste de germinação (Teste direto) 

de sementes recém beneficiadas (Controle), armazenadas úmidas em câmara fria (15 °C) e dessecadas (Secagem), com os 

respectivos teores de água das sementes e segundo Daws et al. (2004) (Teste Indireto)indicando a probabilidade (P) de ser 

tolerante (≤0,5) ou sensível ao dessecamento (≥0,5). 

 
=Média; dp = desvio padrão; Min = valor mínimo obtido; Máx = Valor máximo obtido; (-) = não determinado 

 

CONCLUSÃO  

Os resultados do presente estudo classificam comosensíveis ao dessecamento das sementes de Andira 

unifoliolata, Duguettia stelechantha, Manilkara bitentata, Poraqueiba sericea, Psidium cattleianum, 

Theobroma bicolor e Zygia latifoliapelo teste direto e indireto. Confirmando os resultados de estudos 

anteriores com sementes de Andira unifoliolata, Bixa orellanae Theobroma bicolor, entretanto o 

resultado divergiu sobre as sementes de Psidium cattleianum. 

No presente estudo, o percentual de assertividade do teste indireto (RSE), comparado com o direto, foi 

de 90%. Pagamea macrophylla obteve resultados contraditório no teste direto e indireto, pois as 

sementes não germinaram após dessecamento. Desta forma, sugere-se que outras características destas 

sementes sejam avaliadas para aperfeiçoar a fórmula probabilística. 

Germinação

(%)

DP

Controle 27,23 ±9,94 30,0

15°C 25,98 ±11,38 9,0

Secagem 14,97 ±10,21 0,0

Controle 67,56 ±7,59 39,0

15°C 67,47 ±8,17 29,0

Secagem 12,01 ±8,86 24,0

Controle 14,28 ±4,45 22,0

15°C 13,00 ±3,72 29,0

Secagem 6,45 ±2,38 29,0

Controle 36,68 ±4,11 25,0

15°C 34,74 ±4,69 50,0

Secagem 10,98 ±3,51 0,0

Controle 52,01 ±6,58 8,0

15°C 57,20 ±3,67 13,0

Secagem 6,12 ±1,39 0,0

Controle 58,67 ±6,75 16,0

15°C 58,87 ±5,48 34,0

Secagem 9,38 ±1,72 0,0

Controle 58,08 ±13,29 52,0

15°C 53,03 ±20,33 70,0

Secagem 8,79 ±1,14 0,0

Controle 49,30 ±7,12 50,0

15°C 49,67 ±4,25 77,0

Secagem 14,52 ±6,19 0,0

Controle 51,01 ±10,32 22,0

15°C 60,87 ±8,20 22,0

Secagem 28,72 ±6,26 0,0

Controle 44,18 ±4,60 70,0

15°C 43,85 ±3,42 42,0

Secagem 10,05 ±0,46 0,0

Theobroma bicolor 0,7

Sensível Sensível

Zygia latifolia 0,9

Sensível Sensível

Psidium cattleianum 0,5

Sensível Sensível

Pagamea macrophylla 0,2

Sensível Tolerante

Poraqueiba sericea 0,7

Sensível Sensível

Duguettia stelechantha 0,7

Sensível Sensível

Manilkara bidentata 0,0

Sensível Sensível

Chaunochiton kappleri 0,4

Tolerante Tolerante

Andira unifoliolata 0,6

Sensível Sensível

Bixa orellana 0,2

Tolerante Tolerante

Espécies Tratamentos

Teor de água Classificação

(%) Teste direto Teste indireto

(P )
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Sementes classificadas como tolerante ao dessecamento, uma vez secas a um TA abaixo de 10%, podem 

ser armazenadaspara aumentar a sua longevidade. Já as sementes sensíveis ao dessecamento, 

recomenda-se mantê-las sempre com o teor de água alto e fazer a semeadura oquanto antes. 
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INTRODUÇÃO  

O Brasil abriga em seu território expressiva diversidade florestal e se destaca mundialmente por 

possuir a maior extensão de floresta tropical continua do mundo (FAO 2010), onde 30% deste território 

representa o bioma Amazônia (SFB 2010). É de consenso mundial que as áreas florestais têm papel 

relevante no ciclo global de carbono (IPCC 2000). Neste contexto, o monitoramento do crescimento 

da floresta tropical, torna-se fundamental para compreensão da dinâmica florestal, e isto demanda um 

controle efetivo de alocação e identificação de árvores e parcelas.  

Nas últimas décadas, o uso de geotecnologias tem sido empregado com o intuito de integrar 

fatores pertinentes a essa demanda, como por exemplo, mapeamento de áreas, árvores, acessos, 

aumento da acurácia em dados georreferenciados (Mitchard et al. 2013) e entre outras aplicações. O 

mapeamento atende a diversos segmentos, seja o da conservação ou do manejo florestal, de modo 

facilitar e melhorar os protocolos de coleta de dados, consultas, análises espaciais e investigar diversas 

correlações com a biodiversidade ou com os fatores ambientais. Desta forma, a espacialização dos 

dados coletados é necessária como atividade que agrega interatividade e conectividade geográfica aos 

estudos realizados na Amazônia. 
O GNSS, sigla para o termo em inglês Global Navigation Satellite System (Sistema de 

Navegação Global por Satélite) é a principal técnica que vem sendo aplicada para obtenção de dados 

georreferenciados. Este sistema engloba o Global Positioning System (GPS) dos Estados Unidos, o 

Global’naya Navigatsionnay Sputnikovaya (GLONASS) da Rússia, onde a principal diferença entre 

ambos consiste na forma com que o sinal é transmitido pelos satélites (Oleynik 2011). Com base nisso, 

a presente pesquisa tem como objetivo investigar o efeito da inclusão dos dados do GLONASS no 

georreferenciamento de parcelas e árvores de floresta tropical densa. Além disso, o trabalho visa criar 

uma base digital temática das parcelas de dois transectos sobre um gradiente topográfico, determinar a 

precisão dos dados obtidos com GNSS de navegação em relação ao GPS diferencial por fim, gerar um 

mapa temático da unidade experimental com os dados atuais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST) do INPA, 

localizada no município de Manaus, Amazonas, nas coordenadas 2º 38' 16,8" de latitude Sul e 60º 09' 

26, 4" de longitude Oeste. O acesso à área é feito por meio da BR 174, km 50, ao longo da vicinal ZF2, 

km 28 ao 31, nos transectos Norte-Sul e Leste-Oeste que foram instalados para o Projeto Jacaranda. 

Os transectos apresentam dimensões correspondentes a 20x2500m, subdivididos em 125 parcelas, cada 

uma com 20x20m. A vegetação que compõe a área é de florestas ombrófilas densas, as quais estão 

estabelecidas em classe de solo, predominantemente, do tipo Latossolo Amarelo. 

O trabalho teve como base um inventário florestal realizado no ano de 2017, onde foram registrados 

o nome vulgar e científico de todos os indivíduos arbóreos com o DAP ≥ 10cm. Para a execução do 

mapeamento foram realizados três diferentes modos de obtenção de coordenadas, sendo eles por meio 

de um receptor de sinal GPS, outro receptor configurado para sinal GPS+GLONASS e as coordenadas 

locais expressas em um sistema de coordenadas planas cartesianas. O registro das coordenadas 
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utilizando o sistema GPS foi realizado em todas as árvores presentes nos transectos. As coordenadas 

locais e GPS+GLONASS também foram obtidas dos indivíduos arbóreos, no entanto, por meio de um 

levantamento amostral, o qual ocorreu pela seleção de 6 parcelas no transecto.  

A coleta das informações utilizando um GNSS foram obtidas utilizando o receptor ajustado apenas 

para os sinais GPS. Em outro receptor, ajustado para os sinais GPS+GLONASS integrados, registrou-

se as coordenadas das árvores presentes nas 6 parcelas selecionadas previamente. As coordenadas 

locais das árvores foram coletadas por meio de trena e Trupulse, equipamento utilizado para aferir 

distâncias horizontais e verticais. Para se obter os valores referentes ao eixo Y, foi estendida uma trena 

ao longo da trilha lateral a esquerda da parcela, estando o técnico posicionado perpendicularmente a 

árvore. A coordenada X foi obtida com o auxílio de um Trupulse, assim o operador do equipamento se 

posiciona sobre o eixo Y e a distância de cada árvore até a linha lateral é medida, bem como o azimute. 

Os valores das coordenadas locais dos indivíduos foram obtidos e registrados em fixas de campo para 

posteriores análises.  

Ao final, em ambiente SIG, foi elaborada uma base digital temática com os dados coletados, 

possibilitando a elaboração de mapas temáticos referentes à área. Foram aplicados ajustes nos dados 

georreferenciados, levando em consideração o erro inerente aos receptores de navegação. Em 

sequência, foram aferidas as distâncias dos indivíduos arbóreos em relação à parcela onde está inserido, 

tendo como parâmetro as coordenadas locais. Os dados foram utilizados para execução do teste 

estatístico z.  

O teste de hipótese z foi empregado com o objetivo avaliar a precisão das coordenadas obtidas 

com os sistemas de navegação e investigar o efeito da inclusão dos dados GLONASS no 

georreferenciamento, tomando como parâmetro as coordenadas locais X e Y. O teste foi executado 

para os eixos (X e Y) separadamente, determinando-se um intervalo de erro (α) de 0,05 e a média e 

desvio padrão da população, obtidos das coordenadas locais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi desenvolvido uma base digital temática em decorrência da integração dos dados adquiridos. 

A base foi composta com intuito de gerar mapa de localização dos indivíduos arbóreos presentes nos 

transectos, bem como possibilitar cálculos das distâncias entre os indivíduos georreferenciados e a 

trilha lateral e análises relativas a precisão entre os sistemas de coordenadas. 

Um mapa de localização de todos os indivíduos arbóreos presentes nos transectos foi 

desenvolvido, conforme a Figura 1. As árvores a que os pontos representam tiveram suas coordenadas 

obtidas por meio do receptor GPS e compuseram uma base de dados disponível aos usuários do 

Laboratório de Manejo Florestal. Ao longo dos transectos foram georreferenciadas 7.426 árvores.  

 

 
Figura 1. Mapa de localização dos indivíduos arbóreos por meio do registro de suas coordenadas obtidas por receptores de 

sinal GPS. 
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No mapa (Figura 2), observa-se que ocorre o erro associado a precisão das coordenadas, 

constatado pelo fato de alguns pontos não estarem inseridos nas parcelas. Em trabalho similar, Santos 

et al. (2016) apontam que esses erros associados aos GNSS de navegação variam o posicionamento 

entre os pontos na ordem de 3,0 a 9,0 metros, promovendo flutuações nas coordenadas sobre o marco 

ocupado. Ao incluir os dados do GPS + GLONASS é possível observar que, existe um número menor 

de pontos fora das parcelas, em vista disso, exibem uma distribuição mais precisa quando comparado 

ao GPS. Isso pode ser justificado devido ao receptor captar sinais de dois sistemas, em sinergia, de 

modo a obter a coordenada de um ponto desejado, o que o torna mais acurado. No entanto, erros podem 

estar associados em razão das coletas terem ocorrido em dias distintos, onde os receptores estiveram 

submetidos a sinais de satélites diferentes e em condições de tempo diferentes (Gritti et al. 2018). 

 

 
Figura 2. Mapa de distribuição espacial de indivíduos arbóreos gerado por meio de dados do sistema GPS e 

GPS+GLONASS nas seis parcelas selecionadas. 

 

Nos resultados do teste de hipótese (Tabela 1), a hipótese nula é de que a distância média das 

árvores no eixo X é de 8,3 metros. Como os valores-p são superiores ao limite de significância 

estabelecido de 0,05, não se rejeita a hipótese nula e pode-se afirmar que existe semelhança estatística 

entre os sistemas de georreferenciamento. Entretanto, ao analisar os resultados, observa-se que o valor-

p dos dados de GPS + GLONASS apresenta melhor resultado no processamento, pois corresponde a 

0,86 (86%), sendo este, o que mais se aproxima das coordenadas locais utilizadas como parâmetro. 
Tabela 1. Teste de hipótese para as coordenadas do eixo X. 

 
 

Analisando os resultados do teste de hipótese (Tabela 2), a hipótese nula é de que a distância 

média das árvores no eixo Y é de 59,5 metros. Os valores-p são superiores ao limite de significância 

estabelecido de 0,05, desta forma, não se rejeita a hipótese nula e pode-se afirmar que existe 

semelhança estatística entre os sistemas de georreferenciamento. Ademais, assim como o resultado 

obtido para o eixo X, no eixo Y o sistema de georreferenciamento que mais se aproximou das 

coordenadas locais foi o GPS + GLONASS, com 96% de chance de serem iguais ao parâmetro. 
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Tabela 2. Teste de hipótese para as coordenadas do eixo Y. 

 
CONCLUSÃO 

 

A inclusão dos dados GLONASS no georreferenciamento não apresentou diferença 

comprovada estatisticamente, no entanto, houve uma considerável melhora na precisão quando se 

comparou os dois sistemas de navegação com o sistema de coordenadas locais. A compreensão dos 

sistemas de navegação e sua precisão quanto ao georreferenciamento de árvores pode ser utilizada para 

seleção do melhor sistema a ser adotado em campo. A elaboração da base digital temática permite 

fornecer informações atualizadas, precisas e confiáveis de acordo com a demanda de pesquisa na área 

florestal. Dificuldades logísticas surgiram ao longo da pesquisa, inviabilizando a coleta de dados, de 

modo que não foi possível determinar a precisão dos GNSS de navegação em relação ao GPS 

diferencial. Mapas temáticos foram desenvolvidos para dar suporte as atividades de coleta de dados e 

disseminação de pesquisas no Laboratório de Manejo Florestal para a comunidade, permitindo 

especializar os recursos naturais e examinar o comportamento da floresta. Os resultados obtidos 

reforçam a importância de pesquisas envolvendo o uso de geotecnologias para o mapeamento de 

formações florestais e sua relevância na elaboração de um banco de dados relacional durante o 

inventário florestal, o que proporciona um conjunto de dados e ferramentas necessárias para análise e 

tomada de decisão no setor. 
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Teste de Hipótese 

Hipótese nula H₀: μ = 59,5 

Hipótese alternativa H₁: μ ≠ 59,5 

Amostra Valor-Z Valor-p 

GPS -0,81 0,417 

GPS + GLONASS -0,04 0,969 

 

http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf
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INTRODUÇÃO  

 

Em 2017 a taxa anual de desmatamento na Amazônia atingiu 6.947 km², totalizando 694.700 

hectares degradados (INPE 2017). A redução das florestas é decorrente, principalmente, de incêndios, 

extração madeireira, atividades agropecuárias ou até mesmo fenômenos naturais (Arraes et al. 2012). 

Como resultado desse uso intensivo e manejo inadequado do solo, o mesmo é levado à degradação. 

Podem-se observar variações nutricionais entre espécies cultivadas sob as mesmas condições de 

fertilidade de solo o crescimento de espécies superiores a outras. A absorção de nutrientes como baixa 

umidade do solo e sua textura acarretam alterações fisiológicas. Tendo em vista as exigências 

nutricionais, esse fato é resultado da absorção ou utilização de determinado nutriente por cada espécie 

(Pacheco et al. 2006). Apesar de já haver resultados para fertilidades dos solos de áreas degradadas em 

Manaus, faltam ainda avaliar o estado nutricional das espécies arbóreas nesses sítios. Desse modo, este 

projeto propõe realizar a avaliação edáfico-nutricional de árvores nativas plantadas em área altamente 

degradada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 A área de estudo está localizada no 1º BIS - Amv em Manaus (60° 01’ 07’’ W e 03° 05’ 08’’ 

S). Segundo Fisch (1990), a temperatura e a pluviosidade média anual da região são respectivamente, 

26,7° C e 2.186 mm. O clima é classificado como tipo Am (Kottek et al. 2006). A vegetação original 

da área era composta por Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme. O solo original era um Latossolo 

Amarelo, ácido, com baixos teores nutricionais e com textura argilosa. Após a degradação, o solo teve 

sua textura alterada para franco-argilo-arenosa (areia total = 67%, silte = 7% e argila = 25%) (Ferreira 

2015). 

 No início dos anos 80 a área teve sua vegetação original retirada. Somente em 2004 deu-se 

início o processo de reflorestamento parcial da área através de plantio de mudas. 

 Seleção das espécies e plantio 

As espécies selecionadas para o plantio foram: Abricó-de-macaco (Couroupita guianensis), Andiroba 

(Carapa guianensis), Munguba (Pachira aquatica) e Castanheira-da-amazônia (Bertholletia excelsa). 

As mudas foram provenientes do viveiro localizado no INPA Campus III V8, das quais foram 162 

mudas. À época do plantio foram realizadas duas adubações, sendo uma adubação química 

(diretamente na cova) com 150g de NPK (04-14-08) e 50g de calcário dolomítico e uma adubação 

verde. 

 Tratamentos utilizados no plantio 

a) Adubação com vegetação secundaria fragmentada (VSF) 
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As espécies da vegetação secundária foram fragmentadas com o auxílio de terçados, com a 

proporção de 2/3 de folhas fragmentadas e 1/3 de galhos finos com 10 cm de diâmetro. 

b) Adubação química 

A adubação química foi realizada com NPK (04-14-08) e calcário dolomítico, com proporção 

de 150g de NPK (04-14-08) e 50g de calcário dolomítico em cada muda.  

Coleta e avaliação dos teores de nutrientes foliares 

Realizaram-se duas coletas foliares, divididas por períodos, sendo a primeira coleta no início 

do período chuvoso (novembro/2018) e a segunda coleta no fim do período chuvoso (março/2019).  

Os teores de nutrientes foram determinados segundo a metodologia de Malavolta (2006): 

N: Teores avaliados pelo método de Kjeldahl. 

As demais determinações dos teores de nutrientes foram realizadas da seguinte forma: 

Para os nutrientes K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn e P a digestão foi feita em solução nitroperclórica 

(HNO3 65% p.a. + HClO4 72% p.a.) em concentração 3:1. 

Coleta do solo 

Foi realizada uma coleta, no fim do período chuvoso, em que, foram selecionados dois pontos 

em cada linha do plantio. Todas com profundidade de 0-10, 10-20 e 20-40 cm.  

Avaliação das propriedades químicas do solo 

As análises químicas foram realizadas segundo metodologia Embrapa (2017): 

pH em água e em solução de KCl 1 mol.L-1: foram medidos utilizando as proporções 1:2,5 

(vsolo/vsolução).  

N: Teores avaliados pelo método de Kjeldahl. 

Ca2+, Mg2+ e Al3+: foram extraídos com solução de KCl 1 mol.L-1 e os extratos obtidos, 

submetidos à análise por espectrômetro de absorção atômica. 

Os teores de K, Fe, Mn e Zn foram determinados por espectrômetro de absorção atômica e P 

foi determinado por espectrofotômetro UV-Visível. 

Avaliações Estatísticas 

A normalidade e homogeneidade de variância das variáveis dependentes diâmetro à altura do 

peito (DAP) e altura, e independentes teores foliareas de C, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn e Mn foram 

testadas pelo Teste Shapiro-Wilk e Teste Levene, respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise químicas foliares 

Dentre os nutrientes analisados nos dois períodos (tabela 3), início e fim das chuvas, apenas nitrogênio 

(N), magnésio (Mg). 

Comparado ao trabalho realizado por Ferreira (2009), em um plantio de castanheiras com 

tratamento de adubação verde e química, os valores de Ca (11,19 g kg-1; 12,22 g kg-1) foi menor do que 

o encontrado no presente trabalho.  

Dos períodos analisados (início e fim das chuvas), a munguba destacou-se com teores de 

nutrientes mais altos, apresentando os melhores resultados para: N (12,4 g kg-1), Mg (3,6 g kg-1), K (8,1 

g kg-1). Sendo observado no segundo período que o teor de Fe diminuiu (58,3 g kg-1) enquanto o valor 

de Mn destacou-se (39 g kg-1). Dado o histórico da espécie, a mesma obteve boa adaptação, já que sua 

maior predominância ocorre em margens de rios, córregos e terrenos predominantemente sujeitos a 

inundações periódicas (Peixoto 2002). 

 Nos teores de Ca do início do período chuvoso, a espécie com maior quantidade foi a andiroba 

(18,8 g kg-1). Comparado ao trabalho realizado por Souza et. al (2013), em um plantio de andiroba sob 

níveis diferentes de adubos, os valores de Ca, Mg, K, N foram maiores que os encontrados pelo autor. 

As espécies, com exceção da andiroba, apresentaram valores aproximados para Mg, variando de 2,2 a 

3,6 g kg-1, nos dois períodos.  
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Tabela 3. Teores médios dos nutrientes foliares das espécies castanheira-da-amazonia (Bertholletia excelsa), munguba 

(Pachira aquatica), andiroba (Carapa guianensis), abricó-de-macaco (Couroupita guianensis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores médios na mesma coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si significativamente (p < 0,05) 

Valores médios na mesma coluna seguidos por N.S não são significativos entre si (p > 0,05). 

 

 Análises químicas do solo 

O pH (pHH2O e pHKcl) apresentado na tabela 4 não demonstrou valores significativos para as 

profundidades (0-10, 10-20, 20-40 cm) e linhas.  Os valores do pH em H2O variaram entre 5 e 5,7 e 

para pHKcl os valores variaram entre 4,1 e 5. Em um plantio sob área degradada, observou-se que os 

valores de pHH2O, variou entre 4,9 e 6,5, na camada superficial (0-2,5 cm) (Ferreira 2009). 

 Para carbono (C) e matéria orgânica (M.O) os valores mais significativos podem ser observados 

na camada superficial (0-10 cm). No entanto, esses valores são mais evidentes na linha 1, onde o C e 

M.O alcançaram 9,1 e 15,7 g kg-1¸ respectivamente. Quanto aos teores de N variaram na camada 

superficial entre 0,33 e 0,15 g kg-1, sendo os maiores valores encontrados na linha 1 (0,33 g kg-1) e na 

linha 4 (0,30 g kg-1). 
Tabela 4. Teores de nutrientes nas 5 linhas de plantio nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-40 cm. 

Valores médios na mesma coluna seguidas por letras iguais não diferem entre si significativamente (p < 0,05) 

Valores médios na mesma coluna seguidos por N.S não são significativos entre si (p > 0,05). 

 

Ca e Mg não apresentaram valores significativos para as profundidades e linhas. Com exceção 

da linha 1, nas demais linhas todas as camadas superficiais apresentaram os maiores valores (0,15 a 

0,33 cmolc kg-1). Em plantios de Bertholletia excelsa em área degradada na Amazônia Central, 

  
Macronutrientes 

g kg-1 

Período chuvoso Espécie N P Ca Mg K 

Início  Castanheira 7,9 b 0,9 b 18,1 N.S 2,5 a 4 ab 

Início  Munguba 12,4 a 0,9 b 11 N.S 3,6 a 8,1 a 

Início Andiroba 6,9 b 1 ab 18,8 N.S 2 ab 5,1 a 

Início Abricó 10 ab 1,2 a 14,2 N.S 3,1 a 4,2 a 

Fim Castanheira 8,5 ab 0,8 b 18 N.S 2,2 ab 4,6 ab 

Fim Munguba 13,3 a 0,9 b 17,3 N.S 3,5 a 9,2 a 

Fim Andiroba 8,6 ab 1,1 ab 10,3 N.S 2 ab 6,4 a 

Fim Abricó 11,3 a 1,1 a 24 N.S 2,5 a 5,1 a 

      Macronutrientes 

Linha 
Profundidade 

(cm) 
pHH2O pHKcl 

C M.O N Ca Mg Al 

g kg-1 cmolc kg-1 

L1 0-10 5,1 N.S 4,1 N.S 9,1 Aa 15,7 Aa 0,33 Aa 0,30 N.S 0,13 N.S 0,49 A 

L1 10-20 5,7 N.S 4,8 N.S 2,4 Ba 4,2 Ba 0,24 Ba 0,35 N.S 0,14 N.S 0,11 B 

L1 20-40 5,7 N.S 5,0 N.S 1,4 Ba 2,5 Ba 0,16 Ba 0,23 N.S 0,13 N.S 0,09 B 

L2 0-10 5,5 N.S 4,7 N.S 2,1 Ab 3,7 Ab 0,15 Ab 0,17 N.S 0,09 N.S 0,16 A 

L2 10-20 5,4 N.S 4,7 N.S 1,4 Aa 2,4 Aa 0,10 Bb 0,05 N.S 0,03 N.S 0,09 B 

L2 20-40 5,4 N.S 4,7 N.S 1,5 Aa 2,7 Aa 0,10 Bb 0,07 N.S 0,03 N.S 0,15 B 

L3 0-10 5,4 N.S 4,7 N.S 4,2 Ab 7,2 Ab 0,15 Ab 0,21 N.S 0,12 N.S 0,19 A 

L3 10-20 5,3 N.S 4,6 N.S 2,4 Aa 4,1 Aa 0,13 Bb 0,07 N.S 0,04 N.S 0,22 B 

L3 20-40 5,3 N.S 4,6 N.S 1,4 Aa 2,4 Aa 0,12 Bb 0,04 N.S 0,03 N.S 0,20 B 

L4 0-10 5,0 N.S 4,2 N.S 5,5 Aa 9,5 Aa 0,30 Aa 0,23 N.S 0,09 N.S 0,34 A 

L4 10-20 5,3 N.S 4,5 N.S 1,5 Aa 2,5 Aa 0,15 Ba 0,03 N.S 0,03 N.S 0,14 B 

L4 20-40 5,3 N.S 4,7 N.S 1,2 Aa 2,1 Aa 0,09 Ba 0,02 N.S 0,03 N.S 0,12 B 

L5 0-10 5,0 N.S 4,3 N.S 5,6 Aa 9,6 Aa 0,23 Aa 0,22 N.S 0,11 N.S 0,36 A 

L5 10-20 5,2 N.S 4,6 N.S 1,8 Aa 3,1 Aa 0,16 Ba 0,07 N.S 0,07 N.S 0,16 B 

L5 20-40 5,2 N.S 4,6 N.S 1,7 Aa 2,9 Aa 0,13 Ba 0,04 N.S 0,05 N.S 0,20 B 
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trabalhado por Ferreira (2009), os teores de Ca (0,8 a 0,9 cmolc kg-1) e Mg (0,2 a 0,5 cmolc kg-1) foram 

menores que os encontrados no presente trabalho. No entanto, na profundidade de 20-40 cm, para os 

mesmos nutrientes, os valores encontrados pelo autor foram menores. 

Para alumínio (Al) somente as profundidades apresentaram valores significativos. Os teores 

mais altos podem ser observados na camada superficial, variando de 0,16 a 0,49 cmolc kg-1. 

 

CONCLUSÃO  

 Das espécies o abricó-de-macaco foi quem apresentou o maior crescimento entre as espécies. 

Quando comparado os crescimentos por período, o período inicial do plantio foi onde houve o maior 

desenvolvimento das espécies, sendo as ultimas linhas as mais desenvolvidas. 

 Nas análises químicas, as espécies munguba e abricó-de-macaco tiveram os teores de nutrientes 

mais elevados. Na classificação quanto ao período de coleta, o fim do período chuvoso foi o que 

apresentou os maiores teores para N, Ca e K. No que diz respeito aos teores de solo, as camadas de 0-

10 cm foram as que se destacaram nos teores de nutriente. No entanto, somente a linha 1 foi a que 

apresentou os maiores teores. 
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INTRODUÇÃO  

 

Estima-se que em florestas no sudoeste da região Amazônica, no Brasil, Peru e Bolívia, ocorra a 

dominância do bambu (Guadua spp.) no subosque em uma área de 161 mil km² (Carvalho et al. 2013) 

(Figura 1). No Acre oito tipologias vegetais (de 18 existentes no estado) apresentam o bambu no 

subosque como elemento principal ou secundário (ACRE 2006). Estas tipologias recobrem cerca de 

122 mil km² ou 74,6% da área do estado. Nas florestas do sudoeste da Amazônia com bambu (Guadua 

spp.) dominante observa-se as seguintes características: tendência do predomínio de espécies pioneiras 

(Griscom et al. 2007), menor riqueza florística, redução acima da densidade arbórea, área basal, 

diversidade de espécies, biomassa aérea e potencial de armazenamento de carbono em comparação 

com áreas onde a gramínea está ausente (Oliveira 2000; Smith 2000; Silveira 2005; Griscom et al. 

2007; Nogueira et al. 2008). 

 
Figura 1. Localização e distribuição do Bambu em florestas do sudoeste da Amazônia  

(Fonte: Bianchini 2005). 

 

Portanto é necessário estudar o banco de sementes do solo das florestas para compreender possíveis 

alterações que a presença do bambu provoque na regeneração florestal, principalmente considerando 

que o estoque e a composição do banco de sementes do solo são fatores essenciais no processo de 

regeneração natural e na dinâmica das comunidades vegetais (Martins e Engel 2007; Leal Filho et al. 

2013). O banco de sementes do solo, além de ser um mecanismo de regeneração para várias espécies 

também é um indicador do potencial de regeneração das florestas (Leck et al. 1989; Dalling 2002). 

Alterações no tamanho e na composição deste podem afetar a regeneração natural e a futura 

composição florestal (Martins e Engel 2007). Este trabalho objetivou avaliar se a presença de bambu 

(Guadua spp.) é capaz de promover alterações no banco de sementes do solo. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental (FE) Catuaba, situada no km 23 da rodovia BR-364, 

em Senador Guiomard, Acre (10°04´S; 67°37´W. Alt.: 241 m). A FE Catuaba possui 850 hectares 

majoritariamente cobertos por florestas abertas com bambu e palmeiras dominantes no sub-bosque 

sobre relevo suavemente ondulado (Souza et al 2008). O clima na Fazenda Experimental Catuaba 

apresenta duas estações bem definidas: uma chuvosa entre outubro e abril (que concentra 75% das 

chuvas) e uma seca, entre abril e outubro (que recebe aproximadamente 25% das chuvas). A 

temperatura varia entre 22 e 24°C e a precipitação média anual é de 1.973mm (Mesquita 1996). 

As amostras do banco de sementes foram colhidas em duas parcelas (20 m x 400 m, distantes 500 m 

uma da outra), instaladas em uma área de floresta ombrófila aberta com bambu e uma floresta ombrófila 

aberta com palmeiras (selecionadas conforme critérios disponíveis em Acre, 2006), sendo a última 

usada como testemunha para aferir mudanças no banco de sementes na área com bambu. A coleta foi 

realizada no mês de janeiro de 2019, durante o período chuvoso da região. Foram colhidas 20 amostras 

em cada parcela (distantes 20 m uma da outra) (Souza 2015) com o auxílio de um gabarito de 25 cm x 

25 cm. A espessura média da camada de solo colhida nas 40 amostras foi de 3,9 cm, o que equivaleu a 

2.437 cm³ de solo/amostra. Após serem colhidas, as amostras foram colocadas em bandejas plásticas 

medindo 42 cm de comprimento x 28 cm de largura e 7 cm de altura. As amostras da tipologia florestal 

com bambu dominante foram armazenadas em um local com maior luminosidade e as amostras da 

tipologia florestal sem bambu dominante em local com menor luminosidade, esta metodologia 

considerou a diferença de luminosidade e temperatura entre as tipologias. Utilizou-se a contagem direta 

de plântulas emergidas para avaliar a composição florística e a densidade das amostras (Bordon 2012; 

Souza 2015). O especialista em identificação de plântulas de florestas primárias e secundárias da 

Amazônia Dr. Tony Vizcarra Bentos, do INPA, auxiliou na identificação das plântulas. 

Considerou-se a razão entre a quantidade total de plântulas germinadas nas amostras oriundas de cada 

tipologia florestal e a área total das badejas usadas para acondicionar as amostras dos bancos de 

sementes (0,1176 m²/bandeja, 2,352 m²/tipologia) para determinar a densidade do banco de sementes 

do solo neste estudo. 

Calculou-se o índice de diversidade de Shannon (H’) e o índice de similaridade de Sorensen (DSC) 

para analisar a diversidade e a similaridade florística entre as tipologias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao Total germinaram 294 plântulas germinantes, 109 plântulas nas amostras do banco de sementes do 

solo oriundas da tipologia florestal com bambu dominante e 185 plântulas nas amostras oriundas da 

tipologia onde o bambu não é dominante, a densidade foi de 46,3 plântulas/m² e 78,6 plântulas/m², 

respectivamente. Ao total identificou-se 23 famílias botânicas e 35 espécies, dispostas da seguinte 

forma: 14 famílias botânicas na tipologia florestal com bambu dominante e 20 na tipologia florestal 

sem bambu dominante, e 21 espécies na tipologia florestal com bambu dominante e 28 na tipologia 

florestal sem bambu dominante. Na Tipologia florestal com bambu dominante as espécies mais 

abundantes foram Trema micranta (Cannabaceae), Cecropia sciadophylla (Urticaceae) e 

Alchorneopsis floribunda (Euphorbiaceae), com 37, 22 e 10 indivíduos respectivamente, a família 

Fabaceae apresentou maior diversificação sendo encontrados indivíduos de 3 espécies diferentes (Abrus 

melanospermus, Mimosa sp. e Senegalia sp.). Na tipologia florestal com bambu não dominante as 

espécies mais abundantes foram Saccoloma sp., Cecropia sciadophylla, e Metaxya sp. com 52, 30 e 24 

representantes respectivamente, as famílias Fabaceae e Urticaceae apresentaram mais diversificação 

sendo identificados 3 espécies de cada uma. 

A diversidade florística foi maior na floresta não dominada por bambu (H’= 2,44) em comparação com 

a floresta dominada pela espécie (H’=2,33), também observou-se que 11 famílias e 14 espécies ocorrem 

simultaneamente nas duas tipologias (DSC= 1,07). 
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 O resultado da análise quantitativa diverge do encontrado por Araujo et al. (2001) que observaram um 

número maior de plantas germinantes em amostras do banco de sementes do solo de floresta secundária, 

embora a área com bambu dominante não tenha sofrido degradação ela possui características de floresta 

secundária. 

Quanto à diversidade florística, os resultados obtidos corroboram com os encontrados por Elias et al. 

(2015) que ao analisar a influência do bambu sobre a regeneração de duas tipologias, cerrado e cerradão, 

constataram uma redução da diversidade e abundância florística nas áreas onde a gramínea estava 

presente. 

 

CONCLUSÃO  

 

A tipologia florestal dominada pelo bambu apresentou menor densidade de sementes germinadas e 

também um número de famílias botânicas e de espécies 30 e 20%, respectivamente, inferiores ao 

observado na tipologia onde o bambu não era dominante. 

Os resultados permitem inferir que a presença do bambu parece afetar quantitativa e qualitativamente 

o processo de regeneração florestal, espécies que não se adaptarem às particularidades do ambiente 

mais iluminado, seco e quente do sub-bosque das florestas dominadas pelo bambu possivelmente terão 

sua existência no local ameaçada. 

Considerando fatores que propiciam a expansão de espécies de bambu (Guadua spp.) no estado do 

Acre, tais como exploração madeireira, incêndios naturais ou causados pelo homem, é necessário a 

realização de mais estudos sobre o tema para compreender de forma mais profunda a interferência 

destas espécies na regeneração natural das florestas que elas dominam. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

As florestas tropicais da Amazônia desenvolvem-se em geral sobre solos ácidos e pobres em nutrientes 

(Chauvel 1982; Fearnside e Leal Filho 2001), são centros de biodiversidade e importantes sumidouros 

de carbono atmosférico, desempenhando importante papel na regulação do clima regional e mundial 

(Laurance 1999; Houghton 2005). Apesar disso, sua área tem sido reduzida rapidamente pelas 

mudanças do uso do solo devido à atividade humana, sobretudo na Amazônia brasileira, para a 

expansão de atividades econômicas como a construção de estradas, projetos de mineração, 

hidroelétricas, áreas de agricultura de exportação e, principalmente, a pecuária, resultando em extensas 

áreas degradadas (Fearnside 2007). 

A técnica de nucleação formando ilhas de vegetação a partir da translocação do solo superficial da 

floresta contendo o banco de sementes, nutrientes e microrganismos (Garwood 1989; Sousa et al. 2017; 

Reis et al. 2003 e 2010) para o interior da área degradada, mostraram sucesso inicial no estabelecimento 

de espécies pioneiras arbóreas em áreas degradadas pela exploração de petróleo na Amazônia. Porém, 

as condições de extrema pobreza nutricional dos solos, aliada a condições de clima, erosão intensa e 

alta compactação dos solos levaram a uma rápida perda de diversidade na vegetação estabelecida 

inicialmente. Isso resultou em poucos anos no mono-dominância do gênero Vismia na vegetação 

regenerada, provavelmente pela lixiviação de nutrientes adicionados ao solo. (Leal Filho et al. 2013).  

Neste trabalho, propõem-se avaliar, em casa de vegetação, o efeito da manutenção da fertilidade do 

solo degradado originada de pastagens e de um solo infértil e argiloso do horizonte B latossolico, 

exposto na atividade de regularização de terreno para construção civil. Estes dois tipos de solos são 

cenários comuns na Amazônia, representando uma grande porcentagem das áreas necessitando de 

restauração. Sabe-se que em uma área degradada, as propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo são alteradas, ocorrendo, acidificação dos solos, exaustão de seus nutrientes (fósforo, nitrogênio, 

potássio, etc.), modificação na sua estrutura, portanto, na agregação de suas partículas (argila, silte e 

areia), da mesma forma como a diminuição do teor de carbono (C) orgânico e da biodiversidade no 

local, dificultando sua utilização e exploração (Carneiro et al. 2009; Resende et al. 2002). 

 Dessa forma, o efeito da manutenção da fertilidade do solo degradado será avaliado através da 

fertilização de manutenção periódica sobre o desenvolvimento da regeneração originada do banco de 

sementes do solo florestal depositado sobre estes dois tipos de solos degradados, pois de forma geral, 

acredita-se que as condições nutricionais e de compactação nestes solos encontram-se menos 

degradadas que em áreas de mineração. A pesquisa tem o objetivo de desenvolver técnicas de 

restauração de baixo custo, pois utilizam materiais disponíveis nas propriedades rurais, sendo 

adequadas para os produtores rurais de baixa renda. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  
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Para o estudo, foram feitas coletas de solo em diferentes localidades de Manaus-AM, sendo duas 

coletas de solo para diferentes substratos e uma do banco de sementes presente camada superficial de 

solo da floresta. O solo de pastagem com mais de 20 anos de uso utilizado como substrato (3 amostras 

de 1 m² e 10 cm de profundidade) foi coletado em uma fazenda (2°47'40.3"S 60°02'27.6"W), localizada 

no ramal Pau rosa, Km 30 da BR 314, Manaus-Am. O solo infértil do horizonte B para uso como 

substrato foi coletado em uma área de construção civil (solo de barranco) no bairro Santa Etelvina, 

Manaus, AM (3°00'01.3"S 60°01'50.1"W). O banco de sementes foi coletado utilizando cinco parcelas 

de 1m² de solo superficial, retirada a serapilheira grossa superficial, com 5 cm de profundidade na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke, (02° 53’ S e 59˚ 58’ W), de propriedade do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). As amostras foram homogeneizadas e armazenadas em sacos preto, e 

transportadas ao laboratório de Interação Inseto/plantas no Campus III (Campus do V8), do INPA. 

Uma amostra composta de cada tipo de substrato foi analisada em seus aspectos físicos e químicos no 

Laboratório de solos da Embrapa, AM.  

Para montagem do experimento em casa de vegetação, utilizou-se 60 vasilhames retangulares de 

plástico branco de dimensões 27x19x6 cm, com fundo perfurado para drenagem facilitada. O 

experimento está dividido em dois tipos de tratamento, referente ao tipo de substrato (solo de barranco 

e solo de pastagem) e referente ao período de adubação. Ao todo, são 60 amostras sendo 30 de solo de 

barranco e 30 de solo de pastagem, metade de cada tipo de solo recebe somente uma adubação inicial 

e a outra metade recebe ao todo três adubações ao longo do experimento. 

As medidas de crescimento em altura foram feitas com régua milimétrica. A caracterização físico-

química dos solos foi feita através do método Embrapa (1997) no Laboratório análise de solos da 

Embrapa, AM. A marcação das plântulas emergidas é feita com palitos de plástico numerado, 

permitindo as contagens e identificações quinzenais. O crescimento em altura, a mortalidades, o 

número de sementes emergidas por m² e a diversidade de espécies (número de espécies) foram 

comparados por tipo de solo e tipo de adubação através de ANOVA do modelo linear geral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após dez meses de acompanhamento, puderam ser registradas 549 plântulas das quais 45 % foram 

identificadas em nível de família (Tabela 3), onde as Urticaceae, Malvaceae e Cyperaceae tiveram 

destaque no banco de sementes. Em relação ao nível de gênero e espécies, 30 % e 23 % respectivamente 

puderam ser identificadas. Houve algumas dificuldades devido a alta taxa de mortalidade das plântulas 

dificultando sua identificação em relação ao gênero e/ou espécie. Urticaceae foi a família com maior 

riqueza e abundância, correspondendo a 38% do total de indivíduos identificados. Seguida pela família 

Malvaceae com 16 % dos indivíduos, Cyperaceae 11 % e Turneraceae com 6%, somente em áreas de 

pastagem. (p=0.1219; Não houve diferença significativa entre os tipos de solo e os tratamentos com 

adubação diferenciada). As demais famílias tiveram distribuições heterogêneas no banco de sementes. 

O banco de sementes foi dominado por espécies pioneiras arbustivas, principalmente da família 

Urticaceae ( tabela 1), presente em todos os experimentos estudados, assim como registrado por (Leal 

Filho et al.2013) em estudo desenvolvido em Floresta Tropical Úmida, nas quais 99,65% das espécies 

eram pioneiras e, em sua maioria, pertencentes a família Melastomataceae. Geralmente, o banco de 

sementes é composto por espécies pioneiras que se dispersam de forma eficiente e são capazes de 

produzir um grande número de sementes viáveis e dormentes no solo da floresta por longos períodos 

(Garwood 1989). 
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Figura 2: Comparação do número de sementes emergidas do topsoil da Reserva Florestal Adolpho Ducke em cada tipo de 

substrato e média do número plantas daninhas encontradas no banco de sementes do solo de pastagem, ao final do 

experimento. 
 

O número de sementes emergidas no solo com substrato de pastagem foi maior do que o tratamento 

com substrato de barranco, devido ao elevado índice de espécies ruderais, apresentando p=0,001 

diferentes estatisticamente. Levando em consideração as três adubações realizadas, não ouve diferença 

estatisticamente entre os tratamentos (F= 0,0527; p=0,819). 

 

Tabela 1: Número de plântulas por espécie e forma de vida emergidas do banco de sementes do solo 

nos tratamentos de pastagem e barranco com seus respectivos regimes de adubação. (*) F.V.: Formas 

de vida, ARB: Arbusto, E: Erva, L: Liana, AP: Arvore pioneira. 

 
 

Houve elevado índice de mortalidade de plântulas em todos os tratamentos, especialmente nos solos 

de pastagem, acredita-se que por conta da elevada competição. Isso afetou as identificações das 

plântulas, pois grande parte delas não puderam ser identificadas devido a mortalidade. Ao todo, foram 

549 germinações incluindo plantas daninhas e espécies habituais do banco de sementes de floresta. 

Aproximadamente 55,2 % não puderam ser identificadas ou foram classificadas como desconhecidas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Foram identificadas 21 famílias diferentes e 13 gêneros, além de alta incidência da espécie Cecropia 

sciadophylla que é uma árvore pioneira, muito presente no banco de sementes da floresta tropical. O 

tratamento de pastagem, com os dois regimes de adubações, apresentou 192,98 s /m² germinadas no 

banco de sementes, enquanto o tratamento com substrato de barranco, também com os dois regimes de 

adubações, apresentou 163,74 s /m². Estatisticamente a única diferença significativa ocorreu entre os 

dois tipos de solo (F=11,862; p=0,001.). Os Tratamentos apresentaram diferenças entre si quanto a 

germinação e especialmente a composição florística, no entanto segundo dados da ANOVA não 

apresentaram diferenças significativas entre os quatro tratamentos apresentados no experimento 

(p=0.6235). Observou-se que é possível utilizar a técnica de nucleação para recuperar áreas degradadas, 

especialmente utilizando o banco de sementes da floresta tropical ou se possível de áreas adjacentes a 

que se quer recuperar. Quanto ao regime de adubação, também não houve interação significativa entre 

os tipos de solo e as adubações (F=0,052; p mínimo = 0. 819).   
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INTRODUÇÃO  

 

Carvalho et al. (2013) estimam em 161.500 km² a área coberta por florestas nativas com o subosque 

dominado por espécies de bambu do gênero Guadua no sudoeste da Amazônia, no Brasil, Peru e 

Bolívia. Nesta região a sazonalidade climática é mais intensa e o período seco pode se estender por até 

cinco meses mesmo em anos considerados climaticamente normais (Duarte 2006). Ferreira (2014) 

sugere que os indivíduos arbóreos do dossel dessas florestas apresentam comportamento estacional, 

favorecendo a perenidade do bambu e que as características dessas florestas as enquadram na definição 

de floresta tropical caducifólia do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE 2012): “ocorrem 

em regiões onde a estação chuvosa é seguida por longo período seco e o estrato superior de macro e 

mesofanerófítos são predominantemente caducifólios, com mais de 50% deles desfolhados no período 

desfavorável”.  

A confirmação da ocorrência de florestas estacionais no sudoeste da Amazônia demandará uma 

reclassificação das florestas acreanas, consideradas majoritariamente como ‘Ombrófila Aberta’ e 

‘Ombrófila Densa’ (BRASIL 1976; ACRE 2006), e suscitará importantes questões fitoecológicas: a 

perenidade e a dominância do bambu no subosque dessas florestas são favorecidas pelo clima? É o 

clima que induz a deiscência foliar do dossel destas florestas, criando condições ideais de luminosidade 

para o crescimento e a perenização do bambu no subosque? Para responder essas perguntas é preciso 

determinar se o dossel das florestas com bambu apresenta comportamento estacional.  

Estudos sobre a dinâmica da produção de liteira vegetal podem ajudar a determinar se é o déficit hídrico 

no período mais seco do ano que induz um aumento significativo da produção de liteira nessas florestas. 

A produção de liteira vegetal, composta majoritariamente por folhas, galhos, frutos, flores e raízes 

(Dias e Oliveira Filho 1997), além de importante para a ciclagem de nutrientes (Luizão 2007), é 

contínua ao longo do ano (Werneck et al. 2001) e apresenta sazonalidade em decorrência de fatores 

climáticos, especialmente a disponibilidade hídrica (Silva et al. 2007; Silva et al. 2009a).  

Este trabalho avaliou quali-quantitativa a produção de liteira em florestas com e sem bambu na região 

leste do Acre para tentar determinar como a sazonalidade climática afeta os integrantes dessa 

comunidade florestal, especialmente os indivíduos arbóreos do dossel, e se a sazonalidade favorece 

uma possível indução de comportamentos deciduais nos mesmos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de Estudo - Fazenda Experimental (FE) Catuaba, área de pesquisa pertencente à Universidade 

Federal do Acre localizada na altura do km 23 km da rodovia BR-364, sentido Rio Branco-Porto Velho 

(10º04'S; 67º37'W. Alt.: 214 m), no município de Senador Guiomard, Acre. A FE Catuaba tem área 

aproximada de 850 hectares, em sua maioria coberta por floresta primária aberta com bambu e 

palmeiras e florestas secundárias sobre relevo suavemente ondulado (Souza et al. 2008). O clima na 

área se caracterizado por duas estações bem definidas: a chuvosa, entre meados de outubro e meados 
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de abril (correspondendo a 75,05% das chuvas), e a seca, entre meados de abril e meados de outubro 

(com 24,95% das chuvas). A temperatura média varia entre 22 e 24ºC e a média de precipitação anual 

é de 1.973 mm (Mesquita 1996).  

Instalação das parcelas, distribuição dos coletores, coleta, processamento e quantificação da 

liteira - foram identificadas duas tipologias florestais distintas e contíguas (com e sem bambu 

dominante no subosque) e em cada uma delas demarcada uma parcela de 20 m de largura x 500 m de 

comprimento. Em cada parcela foram distribuídos 20 coletores de liteira (distanciados 20 m entre eles). 

Os coletores, confeccionados em madeira, tem formato quadrado (1 m² de área cada), fundo em tela de 

náilon (malha 2 mm) e borda de 20 cm de altura (Silva et al. 2009b) e pés em madeira de modo ficar 

com altura aproximada de 40 cm do solo. A liteira, colhida mensalmente, foi transportada para o 

laboratório do INPA-AC onde seus diferentes componentes foram separados em frações (folhas, ramos 

Ø até 2 cm), flores/frutos e resíduo (material não identificado). As frações separadas foram secas em 

estufas a temperatura de 60 °C por 72 h e depois pesadas em balança de precisão (0,01 g) (Matos e 

Costa 2012).  

Análises estatísticas - foram calculados os valores médios da massa seca da liteira colhida nos 

coletores e a correspondente produção anual em kg.ha-1. O coeficiente de correlação de Pearson foi 

usado para determinar as correlações entre a produção total de liteira e suas frações com as variáveis 

meteorológicas (ver Silva et al. 2009a). Diferenças entre os valores de produção mensal de liteira entre 

as duas áreas foram testadas através do Teste de Mann-Whitney (Teste U). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Produção de liteira na área de floresta sem bambu - A produção total de liteira nessa área foi de 

10.886,30 kg ha-1, com média mensal de 1.209,5 ± 636,3 kg ha-1. A menor produção foi verificada em 

fevereiro de 2018 (297,8 kg ha-1), quando foi registrada a maior precipitação mensal (642,2 mm) e 

maior em agosto de 2017 (2.256,8 kg ha-1), mês com a menor precipitação registrada para o período 

do estudo (63,4 mm).  

Produção de liteira na área de floresta com bambu – nessa área a produção total de liteira de 

11.733,94 kg ha-1, com média mensal de 1.303,8 ± 450,3 kg ha-1. A menor produção foi em dezembro 

de 2018 (783,93 kg ha-1) e maior em agosto de 2018 (2.085,55 kg ha-1). Diferenças entre os valores de 

produção mensal de liteira entre as duas áreas foram testadas através do Teste de Mann-Whitney (Teste 

U). O resultado obtido sugere que não existem diferenças estatísticas entre a produção de liteira, quando 

comparadas mês a mês, entre as duas áreas ao nível de 5% de probabilidade (U=36; valor crítico de U 

quando p < 0,05 é 17). 

Produção anual de liteira - uma estimativa preliminar da produção de liteira das duas áreas avaliadas 

(floresta sem bambu= ±14,5 t ha-1.ano-1 e floresta com bambu ± 15,6 t ha-1.ano-1) sugere que ela é muito 

superior ao reportado por outros estudos na Amazônia. Na Flona Caxiuanã, no Pará, Silva et al. (2009a) 

reportaram produção anual variando entre 8,87 e 9,79 t ha-1.ano-1. Em uma área de floresta de terra 

firme da Amazônia Central, Luizão (1982) indicou produção de liteira de 6,48 t ha-1.ano-1 em uma área 

de baixio e 7,42 t ha-1.ano-1 em uma área de platô. A fração foliar representou a maior parte da liteira 

coletada. Na floresta sem bambu, as folhas de plantas dicotiledôneas representaram 52,9% da liteira 

produzida e na floresta com bambu as folhas do bambu e das espécies dicotiledôneas representaram 

19,5 e 27,7%, respectivamente. Silva et al. (2009b), em estudo realizado em uma floresta de transição 

Amazônia-Cerrado no norte de Mato Grosso, verificaram que a fração foliar representou 70% da liteira 

produzida. No presente estudo a liteira de galhos representou 19,2% da liteira recolhida na área de 

floresta sem bambu e 30,7% na floresta com bambu (soma de galhos de bambu e de plantas 

dicotiledôneas). Ambos percentuais são superiores aos reportados por Matos e Costa (2012) na Flona 

Caxiuanã (15,16%) e Silva et al. (2009b) em floresta de transição Amazônia-Cerrado no Mato Grosso 

(12%).  

Correlações entre a produção de liteira e frações e variáveis meteorológicas – na área sem bambu 

foi verificada uma correlação alta e negativa entre a fração da liteira “folhas de espécies dicotiledôneas” 
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e a precipitação mensal (r=-0,8506; p=0,0036) e entre a fração da liteira “folhas de espécies 

dicotiledôneas” e a temperatura média (r=-0,7690; p=0.0154). Nesses casos, a correlação sugere que 

maiores precipitações e maiores temperaturas tendem a resultar em uma menor produção de folhas de 

espécies dicotiledôneas. Na área com bambu também foi observada uma alta correlação negativa entre 

a fração da liteira “folhas de espécies dicotiledôneas” e a precipitação mensal (r=-0,7682; p=0,0156) e 

entre a fração da liteira “folhas de espécies dicotiledôneas” e a temperatura média (r=-0,8013; 

p=0,0094), sugerindo uma diminuição na produção de liteira de espécies dicotiledôneas com o aumento 

da precipitação e da temperatura. Estes resultados corroboram os obtidos por Silva et al. (2009a e 

2009b), que observaram maior produção de liteira no período mais seco do ano. 

 

CONCLUSÕES 

 

 A diminuição nos índices de precipitação provocou um aumento na produção de liteira;  

 A estimativa preliminar da produção anual de liteira nas duas áreas avaliadas indica que a mesma 

é muito superior ao reportado para outras regiões da Amazônia; 

 Nas duas tipologias florestais avaliadas a fração foliar foi o componente mais significativo da liteira 

mensurada; 

 A fração relativa aos galhos foi excepcionalmente elevada na área de floresta com bambu e em 

ambas as tipologias florestais avaliadas ela foi sempre superior ao reportado em outros estudos 

realizados na Amazônia. 
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INTRODUÇÃO 

Nas florestas tropicais, a irradiância é um dos principais fatores que influenciam o crescimento e 

o desenvolvimento das plantas, especialmente na fase juvenil (Valladares e Niinemets 2008). 

Entretanto as respostas às condições de luminosidade no ambiente variam de acordo com a espécie, 

duração e intensidade da irradiância. Azevedo e Marenco (2012) observaram que plantas de Minquartia 

guianensis e Swietenia macrophylla apresentaram maior crescimento sob maior irradiância quando 

comparado com aquelas em ambiente sombreado. As clorofilas são os principais pigmentos 

cloroplastídicos e estão envolvidas na captura de luz para a fotossíntese e outras reações fotoquímicas 

e não fotoquímicas, portanto, danos causados às clorofilas implicam em prejuízos ao processo da 

fotossíntese (Marenco et al. 2009). Similar ao SPAD (teor relativo de clorofila), a eficiência quântica 

máxima do fotossistema II (Fv/Fm) também serve para monitorar alterações relacionadas ao processo 

fotossintético (Marenco et al. 2009). Em geral, observam-se menores teores de clorofila total e Fv/Fm 

em plantas sob condição de alta luminosidade (Azevedo e Marenco, 2012; Almeida et al. 2015). 

Ainda são escassos estudos do efeito da luminosidade em espécies florestais. Diante desse 

cenário foi escolhida a espécie Dipteryx odorata Willd. espécie arbórea amazônica que tem grande 

importância econômica e ecológica (Lorenzi 1998). O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de 

diferentes ambientes de luz no crescimento e características foliares de D. odorata. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido no Laboratório de Ecofisiologia de Árvores, no Campus III do 

INPA. As mudas foram obtidas de sementes de Dipteryx odorata coletadas no Campus III do INPA, 

estas foram germinadas em vermiculita e  depois elas foram transferidas para vasos contendo 7 kg de 

solo adubado com NPK (10% N, 10% P2O5, 10% K2O). Aos três meses as plantas foram submetidas 

aos tratamentos de luminosidade: T1- 25% de luz (este tratamento foi obtido utilizando sombrite); T2- 

50% de luz; T3 75% de luz (T2 e T3 foram obtidos mediante sombreamento natural, pela proximidade 

de árvores); T4- 100% de luz (céu aberto). O tratamento de 25% de luz equivale a 75% de 

sombreamento e o 100% equivale à luz solar plena. 

Durante todo o período experimental (122 dias), todos os vasos foram mantidos com 100% da 

capacidade de campo. Durante todo o período experimental, quinzenalmente foram mensuradas a 

altura, diâmetro do caule e número de folhas, teor relativo de clorofila (SPAD) e a eficiência quântica 

máxima do fotossistema II (Fv/Fm). A altura foi mensurada com régua milimétrica e o diâmetro 

utilizando paquímetro digital. O SPAD (SPAD-502, Minolta, Japão) foi mensurado utilizando um 

medidor portátil. O Fv/Fm obtido utilizando um fluorômetro não modulado (Fluor Pen FP100, Photon 

Systems Instruments, Brno, República Tcheca).  

A massa seca total das plantas foi estimada com equação de regressão de 17 plantas extras e a 

área foliar obtida de outras três plantas com 100 folíolos cada. Essas plantas tinham a mesma idade 

daquelas usadas no experimento. Nas três plantas extras foram medidos comprimento, largura e área 

foliar de cada folíolo e nas outras 17 plantas foram medidos a altura, diâmetro do caule e a massa seca 
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total da planta. A área foliar (AF) foi obtida com medidor de área foliar. A massa seca foi obtida após 

a secagem das plantas em estufa a 72 °C até obtenção de massa constante. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos de 

luminosidade (T1- 25% de luz; T2- 50% de luz; T3 75% de luz; T4- 100% de luz), contendo nove 

repetições cada. Os dados foram submetidos à análise de variância e quando houve diferença as médias 

foram separadas pelo teste de Tukey. O efeito dos tratamentos no acúmulo de massa seca total e na 

área foliar foi avaliado por análise de regressão (p < 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após 11 dias à exposição aos tratamentos foram medidos o teor relativo de clorofila (SPAD) e a 

eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), onde pode-se observar que as plantas expostas 

à maior luminosidade (75% e 100%) apresentaram menores valores de SPAD e Fv/Fm quando 

comparadas com aquelas submetidas à menores luminosidades (50% e 25%) (Figuras 1 e 2). Isso se 

deve ao efeito da fotoinibição nas plantas sob alta luminosidade (Figura 3), visto que elas, antes de 

serem colocadas nos tratamentos, estavam na casa de vegetação, onde há menor luminosidade (média 

diurna de 200 µmol m–2 s–1). Apesar dessa diminuição severa nos valores de Fv/Fm após a exposição 

inicial das plantas à alta radiação solar, ao final do período experimental, as plantas apresentaram 

recuperação da fotoinibição no final do período experimental (Figura 1). Observou-se que a área foliar 

mostrou alta relação com o comprimento e a largura da folha. Já a matéria seca total teve alta relação 

com o diâmetro e a altura da planta, conforme mostrado nas equações 1 e 2. 

Área foliar (AF, cm) =0,8273+0,6858×C×L, r² = 0,9905. Onde C denota o comprimento e L 

corresponde à pela largura do folíolo (Equação 1). 

Massa seca total (MST, g) = 1,0068[exp (0,3768×D)], r² =0,8826. Onde D corresponde ao 

diâmetro do caule (Equação 2).  Os valores de SPAD foram menores nos tratamentos com mais 

luminosidade até o final do experimento (Figura 2). 

 
Figura 1. Eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm) de plantas de D. odorata 

submetidas a diferentes níveis de luminosidade  (25%, 50%, 75% e 100% de irradiância) no início do 

experimento (barras de cor cinza) e ao final do experimento (barras de cor azul). O tratamento de 25% 

de luz equivale a 75% de sombreamento e o 100% equivale à luz solar plena. As barras representam as 

médias (± o desvio padrão, n = 9). Nas barras, letras minúsculas diferentes indicam diferença entre as 

médias pelo teste Tukey (p = 0,05). 
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Figura 2. Teor relativo de clorofila (SPAD) de plantas de D. odorata submetidas a diferentes 

níveis de luz (25%, 50%, 75% e 100% de irradiância) no início do experimento (barras de cor cinza) e 

ao final do experimento (barras de cor azul). As barras representam as médias (± o desvio padrão, n = 

9). Nas barras, letras minúsculas diferentes indicam diferença entre as médias pelo teste Tukey (p = 

0,05). 

As plantas mantidas em baixa luminosidade (25%) tiveram alta taxa de senescência foliar, e 

menor incremento em altura e em diâmetro quando comparados com os outros tratamentos (Tabela 1). 

Observou-se uma relação positiva entre os níveis de luz e massa seca total (Figura 3A). A alta taxa de 

senescência foliar refletiu-se na diminuição da área foliar das plantas em baixa luminosidade (Figura 

3B). Isso porque a luz estimula o acúmulo de massa seca, via fotossíntese (Marenco e Lopes 2009). 

 

Tabela 1. Número de folhas e folíolos por planta, altura, diâmetro do caule, taxa de crescimento 

absoluto em altura (TCA-a) e em diâmetro (TCA-d) de plantas em D. odorata submetidas à diferentes 

níveis de luz (25%, 50%, 75% e 100% de irradiância) durante 122 dias. O tratamento de 25% de luz 

equivale a 75% de sombreamento e o 100% equivale à luz solar plena. Cada valor representa a média 

(± o desvio padrão, n = 9).   Letras minúsculas diferentes indicam diferença entre as médias pelo teste 

Tukey (p = 0,05). 
 T1-25% T2-50% T3-75% T4-100% 

N° folhas 3,0±2,9b 9,0±2,2a 10,0±4,0a 11,0±3,0a 

N° folíolos  14,0±13,3b 42,0±12,6a 45,0±19,8a 52,0±13,8a 

Altura (cm) 71,0±7,0a 75,0±7,2a 76,0±9,3a 77,0±11,7a 

Diâmetro (mm) 8,1±0,6b 8,5±0,9ab 9,8±0,9a 9,8±1,4a 

TCA-a (cm dia–1) 0,005±0,009b 0,0026±0,018ab 0,049±0,049a 0,042±0,032a 

TCA-d (mm dia –1) 0,002±0,001b 0,012±0,004a 0,017±0,007a 0,019±0,006a 

 

 
Figura 3. Massa seca total (A, MST) e área foliar por planta (B, AF) em mudas de Dipteryx odorata 

em função diferentes níveis de luz (25%, 50%, 75% e 100% de irradiância) ao final do período 

experimental (122 dias). Cada símbolo representa a média de nove plantas. A linha vertical em cada 

símbolo indica o desvio padrão (n=9). 
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CONCLUSÃO 

Os tratamentos de luz afetaram o crescimento das plantas, a área foliar e massa seca, sendo 

observados menores valores quando em baixa luminosidade. As plantas expostas a alta radiação solar 

apresentaram fotoibinição de forma reversível o que pode ser observado pelos valores de Fv/Fm. 

Entretanto durante todo o experimento foram registrados menores valores do teor relativo de clorofila 

nos tratamentos com maior luminosidade. Melhores resultados do efeito da luminosidade nessas plantas 

serão avaliados em um período maior de exposição aos tratamentos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dentre diversas plantas da Amazônia com potencial medicinal, destaca-se Libidibia ferrea 

(Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz, uma espécie arbórea, lenhosa, conhecida como jucá ou pau-ferro, 

pertencente à Família Fabaceae. Esta espécie foi inclusa na Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS – RENISUS) devido diversas atividades biológicas 

comprovadas, cuja principal é a anticancerígena para leucemia LH60 e para câncer colorretal humano 

HT-29 (Nozaki 2007; Brasil 2011; Silva et al. 2011; Ohira 2013; Ferreira e Soares 2015). 

Protocolos para propagação in vitro de L. ferrea como o desenvolvido por Silva et al. (2018a) 

a partir da germinação de sementes in vitro de e Silva et al. (2018b) a partir da indução de calos em 

explantes foliares e segmentos nodais, demonstram o estabelecimento e a multiplicação de plântulas, 

entretanto, ainda há necessidade de estudos que avaliem técnicas como a embriogênese somática dessa 

espécie (Araújo et al. 2017). 

Dessa forma, o estudo teve como objetivo estabelecer um protocolo de embriogênese somática 

para Libidibia ferrea por meio da indução de calos friáveis a partir do efeito de diferentes concentrações 

da auxina ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) em meios de cultivo e da influência de lâmpadas de 

LED como fonte luminosa em explantes de eixo embrionário zigótico, e a partir disto avaliar a 

germinação de embriões somáticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Local da pesquisa e obtenção do material vegetal 

O estudo foi realizado no Laboratório de Silvicultura e Tecnologias Digitais (LASTED) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Campus III, Manaus, Brasil. O material vegetal 

utilizado foram sementes de L. ferrea fornecidas pelo Banco de Sementes do INPA. 

Assepsia e obtenção dos explantes 

Inicialmente as sementes foram escarificadas em pedra de esmeril e então lavadas com 

detergente neutro água corrente por 1 minuto, seguido de imersão em fungicida Cabrio Top 2,0% por 

1 hora, em etanol 70% durante 1 minuto e em solução de hipoclorito de sódio 0,25% por 30 minutos, 

sob agitação magnética a 100 rpm. Após, as sementes foram lavadas quatro vezes e colocadas para 

embeber em água destilada estéril durante 20 horas. Após o período de embebição foi feito a incisão 

da semente para a obtenção do eixo embrionário. 

Indução de calos embriogênicos em meio nutritivo com 2,4-D na ausência e presença de luz 

Os explantes foram inoculados em de meio MS (Murashige e Skoog, 1962),  acrescido de 2,4-

D (0,0; 5,0; 10,0; 20,0 e 30,0 µM), 30,0 g L-1 de sacarose e 7,0 g L-1 de ágar, o pH ajustado para 5,89 

antes da autoclavagem. A incubação foi em sala de crescimento na ausência e presença de luz fornecida 

por LED branca T8-Tube Lamp (Taschibra) e LED azul-vermelha Tec-lamp (Tecnal), com fotoperíodo 

de 16 horas e irradiância de fótons de 31 ± 1 µmol m-2 s-1, em temperatura de 25±2°C. O delineamento 
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foi o inteiramente casualizado, compostos por cinco repetições com seis unidades experimentais cada. 

Após 45 dias, foi avaliada a formação de calos.   

Maturação e germinação de embriões somáticos 

Os calos embriogênicos foram transferidos para meio de cultura MS contendo 10 mg L-1 do 

regulador de crescimento ácido abscísico (ABA) para uniformizar a maturação dos embriões. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado composto por 6 repetições com cinco 

unidades experimentais. Após 15 dias, os calos embriogênicos foram observados em microscópio 

estereoscópico (Leica) quanto a formação de embriões somáticos e a fase embrionária. 

Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para a comparação das médias 

dos tratamentos foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o Software 

Minitab versão 18. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A formação de calos teve início entre 15-20 dias de cultivo e apresentaram textura friável que 

variou quanto as cores de translúcida à branca e verde (Figura 1). A análise de variância demonstrou 

diferença significativa (p<0,05) para todos os fatores na indução de calos em explantes de eixo 

embrionário de Libidibia ferrea. 

Os melhores resultados foram obtidos quando os explantes de eixo embrionário foram 

inoculados em meio MS acrescidos de resultados quando os explantes de eixo embrionário foram 

inoculados em meio MS suplementado com 5,0 µM de 2,4-D cultivados sob LED azul-vermelha, com 

formação de 93% de calos. Enquanto que sob LED branca houveram 33% de calos, observado na 

mesma concentração. Na ausência de luz foi observada baixa formação de calos (10%) nas culturas em 

meio MS suplementado com 20,0 µM de 2,4-D. 

Os resultados de indução de calos dos tratamentos sob influência de lâmpadas LED são 

superiores à obtida na ausência de luz, entretanto os tipos de LED não apresentam diferenças 

significativas entre si (Figura 2). Ferreira et al. (2016) utilizaram LED 82% vermelha e 18% azul na 

micorpropagação de cana-de-açúcar, e observaram que essa condição favoreceu formação de calos e 

quando comparado ao uso de lâmpadas fluorescentes, apresentaram melhores números de brotos, peso 

das raízes, desenvolvimento e taxa de sobrevivência de plântulas. 

 
Figura 1. Calo branco obtido com 20,0 µM de 2,4-D na ausência de luz (a), calo branco obtido com 20,0 µM de 2,4-D sob 

LED branca (b), calo translúcido obtido com 20,0 µM de 2,4-D sob LED branca (c), calo branco obtido com 5,0 µM de 2,4-

D sob LED azul-vermelha (d), calo translúcido obtido com 30,0 µM de 2,4-D sob LED azul-vermelha (e) e calo verde obtido 

com 30,0 µM de 2,4-D sob LED azul-vermelha (f). 
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Figura 2. Influência das lâmpadas de LED na indução de calos em explantes de eixo embrionário de L. ferrea. 

 

Ramírez et al. (2012) ao trabalhar com a indução de calos em folhas de Ulex europaeus 

demonstram que a combinação de 4,5 µM de 2,4-D a 0,2 µM da citocinina cinetina (KIN) apresentam 

as melhores respostas para a calogênese. Esses mesmos autores também relatam que a oxidação foi 

contornada com a adição de ácido ascórbico em meio de cultura. Altos níveis de oxidação foram 

observados nos tratamentos que não induziram calos nesse trabalho, nesse aspecto, é recomendado o 

uso de agentes antioxidantes como carvão ativado, ácido ascórbico e polivinilpirrolidona (PVP) no 

protocolo de embriogênese somática de L. ferrea. (Tabela 1). 

Após a transferência dos calos embriogênicos para o meio de cultura contendo ABA, foi 

observado que a formação de embriões somáticos nas culturas mantidas na ausência de luz foi quase 

nula, apresentando sinais iniciais, porém, assim como nas outras condições de luminosidade, a 

oxidação fenólica interrompeu o processo e ocasionou a perda do material. Por outro lado, 

desenvolvimento de embriões em estágios globular e torpedo, foram verificados nas culturas sob LED 

branca, e nas culturas sob LED azul-vermelha foi possível visualizar embriões nos (Figura 3). 

Protocolos eficientes para embriogênese somática sem interferência de oxidação, de forma 

análoga ao presente estudo, podem ser encontrados como no trabalho de Saeed e Shahzad (2015) onde 

descrevem a obtenção de embriões somáticos a partir de indução de calos em explantes de segmentos 

nodais e caulinares utilizando KIN e, posteriormente os maturando em Meta-topolina, ácido naftaleno 

acético (ANA) e Glutamina, para a espécie Albizia lebbeck. 

 
Tabela 1. Indução de calos em explante de eixo embrionário de Libidibia ferrea cultivados em meio MS suplementado 

com diferentes concentrações de 2,4-D na ausência e presença de luz LED. 

2,4-D (µM L-1) 

Ausência de luz LED branca LED azul-vermelha 

Indução de 

Calos (%) 
Cor e Textura 

Indução de 

Calos (%) 
Cor e Textura 

Indução de 

Calos (%) 
Cor e Textura 

0,0 0,000 d - 0,000 d - 0,000 d - 

5,0 0,000 d - 33,334 b Branca, friável 93,332 a 
Verde, branca, 

friável 

10,0 3,334 d 
Branco, 

friável 
26,668 b Branca, friável 0,000 d - 

20,0 10,000 c 
Branco, 

friável 
33,332 b 

Branca, 

translúcido, 

friável 

13,334 c 

Branca, 

translúcido, 

friável 

30,0 0,000 d - 23,332 b 

Branca, 

translúcido, 

friável 

10,000 c 
Branca, verde, 

friável 

Valores seguidos de mesma letra não diferem estatisticamente, entre si, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. 
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Figura 3. Embrião em estágio de torpedo cultivado sob LED 

branca (a), embriões em estágio globular agrupados em cacho 

(b), embrião em estágio de torpedo (c) e embriões em estágio 

de torpedo agrupados em cacho (d), cultivados sob LED azul-

vermelha.  
 

CONCLUSÃO 

 

A obtenção de embriões somáticos de Libidibia ferrea é possível através da indução de calos 

friáveis em explantes de eixo embrionário utilizando a concentração de 5,0 µM da auxina 2,4-D em 

meio de cultura MS mantidos sob luz de LED azul-vermelha. Entretanto, novas investigações são 

necessárias para a maturação e germinação dos embriões e regeneração de plântulas a fim de consolidar 

um processo eficiente de multiplicação in vitro para essa importante espécie medicinal. 

 

REFERÊNCIAS  

 

Brasil. 2011. Formulário de Fitoterápicos Farmacopeia Brasileira. 1. ed. Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, Brasília. 

Araújo, A.V.; Silva, M.A.D.; Ferraz, A. P. F. 2017. Superação de dormência de sementes de Libidibia 

ferrea (Mart . ex Tul) L. P. Queiroz var. ferrea. Magistra, 29:298–304. 

Ferreira, L.T.; Silva, M.M.S.; Ulisses, C.; Camara, T.R.; Willadino, L. 2016. Using LED lighting in 

somatic embryogenesis and micropropagation of an elite sugarcane variety and its effect on redox 

metabolism during acclimatization. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 128:211–221. 

Ferreira, M.R.A.; Soares, L.A.L. 2015. Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz: A review of the 

biological activites na phytochemical composition. Journal of Medicinal Plants research, 9:140-150. 

Nozaki, H.; Hayashi, K.; Kido, M.; Kakumoto, K.; Ikeda, S.; Matsuura, N.; Tani, H.; Takaoka, D.; 

Iinuma, M.; Akao, Y. 2007. Pauferrol A, a novel chalcone trimer with a cyclobutane ring from 

Caesalpinia ferrea Mart exhibiting DNA topoisomerase II inhibition and apoptosis-inducing activity. 

Tetrahedron Letters, 48:8290–8292. 

Ohira, S.; Takaya, K.; Mitsui, T.; Kido, M.; Kakumoto, K.; Hayashi, K.; Kuboki, A.; Tani, H.; Ikeda, 

S.; Iinuma, M.; Akao, Y.; Nozaki, H. 2013. New chalcone dimers from Caesalpinia ferrea Mart act as 

potent inhibitors of DNA topoisomerase II. Tetrahedron Letters, 54:5052–5055. 

Ramírez, I.; Dorta, F.; Cuadros-Inostroza, A.; Peña-Cortés, H. 2012. Callus induction and plant 

regeneration of Ulex europaeus. Electronic Journal of Biotechnology, 15. 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

341 

 

Saeed, T.; Shahzad, A. 2015. High frequency plant regeneration in Indian Siris via cyclic somatic 

embryogenesis with biochemical, histological and SEM investigations. Industrial Crops and Products, 

76:623–637. 

Silva, D.; Bruno, Flavio, M.S.B.; Imakawa, A.M.; Costa, S.; Sampaio, P.T.B. 2018a. In vitro 

propagation and seedling acclimatization of Caesalpinia ferrea Mart., a valuable medicinal plant in the 

Amazon (Fabaceae). Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Ciências Naturais, 13:57–65.  

Silva, D.; Imakawa, A.M.; Bruno, F.M.S.; Sampaio, P.T.B. 2018b. Indução de calos friáveis em 

explantes foliares e segmentos nodais de pau-ferro (Caesalpinia ferrea). Revista de Ciências Agrárias 

Sociedade, 41:1044–1050. 

Silva, L.C.N.; Costa, H.S.L.; Viana, J.S.; Ferreira, A.M.O.; Pereira, D.S.; Filho, S.M. 2011. 

Phytotoxicity of exotic plants on the physiological potential of seeds of native species of caatinga. 

Agro@mbiente On-line, 12:134–144. 

 

  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

342 

 

CARACTERIZAÇÃO FITOQUÍMICA E ATIVIDADE BIOLÓGICA DO ÓLEO ESSENCIAL 

DE Guatteria citriodora Ducke (ANNONACEAE) 

 

Karyne Kathlen Guedes da Silva1  

Andreia Varmes Fernandes2  

 
1Bolsista, Programa de Iniciação Científica do INPA;  

2Orientador, COTEI/INPA. 

 

Financiamento da bolsa: PIBIC/CNPq. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Os óleos essenciais são compostos voláteis naturais, produzidos por plantas aromáticas, que 

possuem componentes como terpernos, fenóis, hidrocarbonetos alifáticos, ácidos, ésteres, aldeídos e 

compostos cetonados, sendo que os componentes de maior peso molecular conservam as principais 

propriedades biológicas dos óleos (Bakkali et al. 2008). São comumente utilizados nas indústrias 

farmacêuticas, pois possuem muitos efeitos benéficos, como efeitos antifúngicos e antimicrobianos 

(Sameh et al. 2019). A medicina tradicional tem sido muito estudada devido ao uso indevido de 

antibióticos atuais e o surgimento de microrganismos resistentes, o que levaram à exploração de novos 

produtos como óleos essenciais, devido à sua disponibilidade, menores efeitos colaterais e também eles 

são considerados fontes importantes de novos medicamentos agentes para aliviar uma ampla gama de 

doenças (Al-Sayed e Abdel Daim, 2018). 

 A espécie Guatteria citriodora Ducke encontra-se distribuída, em sua maioria, na região 

Amazônica, abrangendo Acre, Amazonas, Pará, extensões do Mato Grosso, além do norte da América 

do Sul (GBIF 2017). O extrato hidroalcoólico de folhas e galhos de G. citriodora manifesta atividade 

antiplasmódica e antibacteriana, devido à alta quantidade de alcaloides isoquinolínicos, como 

liriodenina e lisicamina, e por conta da presença dos monoterpenos citronelal e citronelol, que possuem 

potencial antimicrobiano comprovado (Toscan, 2010 e Rabelo, 2014). Alguns estudos também foram 

realizados com óleo essencial das folhas de espécies do mesmo gênero como Guatteria friesiana (Britto 

et al. 2012) e Guatteria pogonopus (Do N. Fontes et al. 2013) com efeitos antitumorais in vitro e in 

vivo. 

 A resistência aos antibióticos levou ao crescente interesse em explorar produtos naturais com 

efeito antimicrobiano, aumentando a demanda de substâncias à base de metabólitos vegetais, como os 

óleos essenciais, no lugar de bactericidas sintéticos (Sameh et al. 2019). Dessa forma, além da 

importância do uso dos óleos essenciais para a emergente indústria biotecnológica da Amazônia, pode 

ampliar o potencial uso do óleo de G. citriodora e desenvolver uma melhor compreensão da ação 

biológica desse óleo essencial para novas aplicações na indústria de base biotecnológica. Assim, no 

presente estudo, avaliou as propriedades fitoquímicas do óleo essencial extraído das folhas de 

Guatteria citriodora, bem como a atividade antibacteriana desse extrato contra Bacillus subtilis, 

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e Salmonella enterica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 As folhas de árvores da espécie Guatteria citriodora Ducke foram coletadas na reserva florestal 

Adolfo Ducke na cidade de Manaus-AM. O material coletado foi mantido à temperatura ambiente 

durante 7 dias. Em seguida, as folhas desidratadas foram trituradas em moinho de facas até se obter 

uma amostra finamente pulverizada e submetida à hidrodestilação por 3 horas utilizando equipamento 

tipo Clevenger. A análise dos constituintes do óleo essencial foi realizada utilizando cromatógrafo 

gasoso acoplado a um detector de massas (Shimadzu, modelo GCMS - QP2010) e coluna capilar 5MS 
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nas seguintes condições de corrida: split de 1:40, temperatura do injetor de 220 °C, coluna de 60 °C 

com taxa de aquecimento de 3 °C min-1 até 240 °C e detector a 250 °C, sendo utilizado o hélio como 

gás de arraste, numa vazão de 1 mL min-1. A identificação foi realizada através do cálculo dos índices 

de retenção, utilizando-se a coinjeção de padrões de hidrocarbonetos, além da comparação com a 

biblioteca eletrônica do equipamento (NIST-05) e com dados da literatura (Adams, 2007; Babushok et 

al. 2011). A atividade antibacteriana do óleo essencial foi avaliada segundo metodologia descrita por 

Hancock (2000).  As bactérias patogênicas Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

aureus e Salmonella enterica foram repicadas em meio de cultura ágar nutriente, foram transferidas 

para meio Mueller-Hinton (5 mL) e incubadas em estufa a 37 °C, por 12-16 horas. Suspensão de células 

(D.O. 600 nm = 0,08 a 0,1) contendo 105 UFC/mL foram utilizadas no ensaio. Como controles negativo 

e positivo, foram utilizados (Tween 1%), e Ciprofloxacino 0,4% (v/v), respectivamente. O 

monitoramento da inibição do crescimento bacteriano foi feito por meio das leituras de absorbância a 

600 nm, em intervalos de 12 horas, até um total de 48 horas, em leitora de microplacas (Thermo Plate 

Reader). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O óleo essencial de G. citriodora apresenta três componentes principais com tempo de retenção 

de 12.543, 15.113 e 43.542 min (Figura 1). A partir do tempo de retenção de cada pico cromatográfico 

foi calculado o índice de retenção de cada composto e identificados 61 componentes dos 65 detectados 

no óleo essencial.  

 
Figura 1: Perfil cromatográfico do óleo essencial de Guatteria citriodora. 

 

No óleo essencial de G. citriodora apresentou como compostos majoritários, citronelal (40,99 

± 2,60); citronelol (14,61 ± 0,68); cis, cis-farnesol (11,65 ± 0,55) (Figura 1) correspondendo a ~ 67% 

do óleo essencial. Segundo Rabelo (2008), os componentes mais abundantes do óleo essencial da 

espécie analisada são: citronelal (25,5%), citronelol (22,4%), neo-isopulegol, α-copaeno e óxido de 

cariofileno. Dentre eles, a maioria é constituída por monoterpernos (77,1%) e sesquiterpenos (15,1%), 

que influenciam nos efeitos fungicidas, antiplasmódicos, leishmanicidas e antibactericidas.  

Estudo mostra que os compostos α-pineno, β-pineno, limoneno e cariofileno provoca uma boa 

atividade antibacteriana. Esses componentes produzem suas ações antimicrobianas através da 

interrupção da integridade das membranas bacterianas, a desativação de enzimas celulares e proteínas 

por óleos voláteis e foram relatados como mecanismos envolvidos no exercício da atividade 

antibacteriana (Raut e Karuppayil, 2014).  

Avaliou-se o potencial inibitório do óleo essencial extraído das folhas de G. citriodora sobre 

quatro espécies bacterianas: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Salmonella enterica (Figura 2). Nas análises feitas com B. subtilis, o óleo essencial de G. ctriodora 

mostrou maior eficiência em 20 μL mL-1 (98,53 ± 8,53) com relação ao antibiótico Ciprofloxacino 
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(63,88 ± 2,99). Com a espécie S. aureus, o óleo essencial não demonstrou significância estatística (10 

μL mL-1: 73,02 ± 5,36) em comparação ao antibiótico (73,57 ± 5,19), evidenciando, em contrapartida, 

similaridade entre controle positivo e óleo quanto ao poder inibitório. A bactéria K. pneumoniae foi 

inibida em concentração 20 μL mL-1 (82,31 ± 2,84) pelo óleo essencial, ultrapassando a margem do 

controle positivo. Quanto à espécie S. enterica, o potencial inibitório do óleo das folhas manifestou 

maior efetividade (100,14 ± 2,74) em 5 μL mL-1 quando comparado ao Ciprofloxacino (83,47 ± 2,96). 

Pode-se deduzir que o óleo isolado de folhas de G. citriodora teve uma boa atividade antimicrobiana 

contra as bactérias testadas, principalmente contra a S. enterica que produziu efeitos inibitórios 

promissores, uma vez que essa bactéria é responsável por ocasionar o maior número de infecções 

bacterianas de origem alimentar. Além disso, também gera preocupação para a produção animal, por 

provocar doenças em animais, acarretando diminuição na produção e consequentemente prejuízos 

econômicos (Oliveira et al. 2013). 

 
Figura 4. Atividade inibitória do óleo essencial de G. citriodora sobre Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus e Salmonella enterica. 

4. CONCLUSÃO  

 

 A partir dos resultados obtidos, sugere-se que estudos mais aprofundados na área de 

bioprospecção de biomoléculas sejam realizados, a fim de que sejam investigadas particularidades de 

terpenos e terpenoides e novas maneiras de se combater microrganismos patogênicos, além de 

reconhecer o potencial de espécies endêmicas da Amazônia. 
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INTRODUÇÃO  

 
A família Fabaceae, consiste na terceira maior família entre as angiospermas, com ampla distribuição no 

Brasil, apresentando 1500 espécies classificadas em 200 gêneros, onde a maioria das espécies arbóreas 

apresenta um alto valor econômico madeirável, com pouco ou nulo aproveitamento de suas potencialidades 

não madeiráveis. (Caramori et al. 2008). 

As espécies de Fabaceae destacam-se como rica fonte de proteínas de defesa, com ênfase em inibidores de 

proteases, as quais são expressas constitutivamente ou induzidas nos tecidos vegetais vulneráveis como 

meio de prevenção e ação contra agentes bióticos fitopatogênicos ou abióticos específicos (Patthy et al. 

2015). Estudos têm apontado que as sementes de Fabaceae são uma das principais fontes de proteínas 

vegetais, com destaque para os inibidores de proteinases, onde seu conteúdo pode variar de 1 a 10% do total 

de proteínas nos tecidos de estocagem (Prasad et al.2010).Os inibidores de proteases são proteínas capazes 

de bloquear reversível ou irreversivelmente a atividade catalítica de enzimas proteolíticas, por meio da 

formação de um complexo estável entre enzima-inibidor, a partir de interações entre os aminoácidos 

presentes no sítio reativo do inibidor, com os aminoácidos do sítio ativo da enzima, determinando uma 

interação altamente específica com suas enzimas alvo (Macedo et al.2011). Além da importante função 

como reguladores enzimáticos durante o processo germinativo de sementes, os inibidores de proteases 

também têm sido associados ao mecanismo de defesa vegetal contra o ataque de insetos e patógenos, uma 

vez que são responsáveis por inibir enzimas digestivas ou hidrolíticas de pragas e patógenos (Kuhar et 

al.2013; Magni et al.2012). 

O presente trabalho teve como objetivo purificar inibidores proteolíticos em sementes de Inga Mill. e testar 

seu efeito antibacteriano com a finalidade de bioprospectar um produto biotecnológico de valor comercial 

como controle alternativo de agentes antibacteriano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 
As sementes de Inga edulis e Inga pezizifera foram coletadas em Manaus e Manacapuru. O beneficiamento 

foi realizado mediante a extração das sementes das vagens e da remoção da sarcotesta, com o auxílio de 

uma lâmina de aço, obtendo-se os embriões excisados. Para extração de proteínas, as sementes são trituradas 

em moinho de facas analítico, até obtenção do material finamente pulverizado, que foi homogeneizado em 

Tris HCl 50 mM+NaCl 0,15M durante 4 horas, centrifugado e o sobrenadante dialisado contra água 

destilada, depois liofilizado até obtenção do extrato protéico totalmente seco. Após a obtenção do extrato 

protéico foi realizada a quantificação das proteínas pelo método de Bradford. A curva padrão foi feita 

utilizando BSA como padrão. Para a purificação parcial das proteínas realizou-se a cromatografia de 

afinidade, onde os extratos proteicos de Inga edulis e Inga pezizifera foi aplicado a coluna Tripsina-

Sepharose, equilibrada com Tris-HCl 50mM,ph 7,5. As frações de pico retido foram então eluídas em HCl 

5mM, seguida de diálise e liofilização. Para se obter o perfil protéico de inibidores proteolíticos, durante a 

purificação, foi realizado eletroforese em gel de poliacrilamida onde ocorre a separação das moléculas de 

acordo com sua massa molecular. Para estimativa das bandas proteicas foi utilizado marcadores de massa 

molecular. A fim de testar o efeito antibacteriano dos extratos de I. edulis e I. pezizifera realizou-se um teste 

de inibição do crescimento de bactérias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A espécie I. pezizifera apresentou maior atividade e estabilidade em todos os estádios de 

germinação, com porcentagem na ordem de 98%, não havendo diferença estatística significativa 

entre os estádios da germinação. I. edulis, por sua vez, acentuou sua atividade inibitória da tripsina 

na ocasião da emissão da raiz primária e hipocótilo, reduzindo ligeiramente em seguida. 

 

 
Figura 1. Atividade residual da tripsina durante os estádios de germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de 

espécies de I. edulis e I. pezizifera. Um asterisco simboliza maiores médias diferentes estatisticamente entre os estádios 

dentro de cada espécie. Dois asteriscos representam a espécie com maior atividade no estádio correspondente. EQ: 

embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: epicótilo; EO: eofilo. 

Quanto à inibição de quimotripsina, ambas as espécies de Inga igualmente apresentaram alta 

atividade de inibição da quimotripsina e estabilidade, (acima de 80%) com maiores atividades nos 

estádios finais da germinação para I. edulis e no estádio inicial para I. pezizifera (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Atividade residual da quimotripsina durante os estádios de germinação e desenvolvimento inicial de 

plântulas de espécies de I. edulis e I. pezizifera. Asterisco representa maiores médias diferentes estatisticamente entre 

os estádios dentro de cada espécie. EQ: embrião quiescente; RP: raiz primária; HP: hipocótilo; PA: parte aérea; EP: 

epicótilo; EO: eofilo. 

Mediante o ensaio de inibição de tripsina, foi verificada elevada atividade nas frações retidas das 

espécies avaliadas, sendo superior nas amostras de I. pezizifera (Figura 3). A cromatografia foi 

eficiente para a purificação parcial dos extratos proteicos. Contudo, observa-se que a espécie I. 

pezizifera destaca-se por apresentar demasiada atividade inibitória, bem como maior rendimento 

proteico, provavelmente, por possuir grande quantidade de inibidores proteolíticos. 
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Figura 3. Cromatografia de afinidade em tripsina-Sepharose 4B do extrato protéico aquecido de sementes de I. edulis 

e I. pezizifera. Tampão de eluição: HCl 0,100 mM. 

O perfil protéico das frações, provenientes da cromatografia revelam bandas predominantes entre 

15 e 25 kDa, sobretudo nas frações retidas das duas espécies de Inga (Figura 5). Em I. edulis 

observa-se na fração retida proteínas com banda dupla e para  I. pezizifera  proteínas com banda 

única em torno de 17 a 22 kDa. 

 
Figura 4. Perfil eletroforético em SDS-PAGE 15% sob condições redutoras de extratos proteicos de 

sementes de I. edulis (A) e I. pezizifera (B). M: Marcador de massa molecular (Promega); EXT: extrato 

total; EAQ: extrato aquecido; FNR: fração não retida; FR: fração retida. 

 

A partir da análise eletroforética, além do acompanhamento da purificação, foi possível estimar a 

massa molecular aparente dos inibidores presentes na fração proveniente da tripsina–Sepharose, 

onde possível observar a predominância de duas bandas protéicas principais, de 17 e 22 kDa 

(Figura 4). 

Nos ensaios de inibição de bactérias o inibidor de tripsina de I. pezizifera apresentou melhor 

desempenho, uma vez que inibiu o crescimento das bactérias em aproximadamente 50%. A 

bactéria Bacillus subtilis teve 30,7% de inibição na concentração de 0,5 mg.mL-1, enquanto 

Klebsiella pneumoniae foi inibida em 57,4% em seu crescimento na concentração de 1 mg.mL-1. 

Houve inibição satisfatória também para a bactéria Staphylococcus aureus entre 31 e 44% para as 

maiores concentrações de inibidor, enquanto que para Salmonella enterica somente a maior 

concentração foi eficiente. 
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CONCLUSÃO  

 

Inibidores de tripsina estão presentes nos extratos protéicos provenientes de sementes de Inga 

edulis e Inga pezizifera. Contudo, a técnica cromatográfica em tripsina-Sepharose permite purificar 

parcialmente inibidores de tripsina. 

Os inibidores de tripsina são moléculas termo estáveis com alta especificidade para a tripsina e, 

apresentam massas moleculares variando de 17 a 22 kDa, sugerindo-se que pertençam a família 

Kunitz. 

O inibidor de tripsina presente nas sementes de I. pezizifera apresentou melhor desempenho, uma 

vez que inibiu o crescimento das bactérias em aproximadamente 50%. 
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INTRODUÇÃO  

 

Libidibia ferrea (MART. ex TUL.) L.P.QUEIROZ. popularmente conhecida como “pau-ferro” ou 

“jucá”, amplamente utilizada na medicina popular brasileira (Oliveira et al. 2010). Possui o princípio 

ativo denominado de “Pau-ferrol A” que atua contra a topoiosomerase II humana, e inibe o crescimento 

das células por meio da indução de apoptose, podendo ser utilizado no tratamento da leucemia HL60 

humana (Nozaki et al. 2007). Diversos estudos relatam as suas propriedades terapêuticas com 

resultados promissores para diversas finalidades (Fernandes, Machado, Lopes, Cunha Filho, Bretanha, 

Schons, Félix, Nobre et al. 2016; Nakamura et al. 2002; Nawwar et al. 2015; Pereira et al. 2012). 

Esta espécie sofre um intenso processo de extrativismo das populações naturais desta espécie, 

causando a erosão genética e destruição do seu habitat na Amazônia (Benedito et al. 2012). Estudos 

indicam que a propagação de L. ferrea é viável por sementes (Scalon et al. 2011), por microprogação 

(Silva 2018) e por mudas de regeneração sob diferentes regimes hídricos, sombreamentos e níveis de 

luminosidade em condições ex vitro (Lenhard, Scalon e Novelino 2010). Entretanto, a baixa e irregular 

produção de sementes aliada à elevada dormência tegumentar de L. ferrea (Coelho et al. 2010), tem 

limitado a produção de mudas visando à recomposição das populações naturais e os plantios ex situ.  

Frente a esta realidade, a cultura de células e tecidos, constitui-se numa alternativa eficiente para 

promover a reprodução de genótipos superiores através de condições in vitro (Loyola-Vargas e Ochoa-

Alejo 2012). É uma das ferramentas biotecnológicas mais importantes que podem ser usadas nos 

procedimentos da engenharia celular, engenharia genética e genômica funcional (Miroshnichenko et 

al. 2016), bem como a conservação de genótipos ao longo prazo (Loyola-Vargas e Ochoa-Alejo 2012).  

Outro fator fundamental para a produção de mudas na cultura de tecidos é a luz, onde fonte luminosa 

artificial mais utilizada é a luz fluorescente, cujo uso pode levar ao aumento dos gastos com luz e 

refrigeração. Os diodos emissores de luz (LEDs) são uma alternativa para diminuir os gastos de energia, 

pois essas lâmpadas geram luz de forma eficiente e emanam menos calor (Rocha et al. 2017). As 

lâmpadas de LED podem ser dispostas em comprimentos de onda específicos, possibilitando utilizar a 

fonte de luz com comprimento de onda considerado ótimo para a realização da fotossíntese (Yeh e 

Chung 2009). 

O estudo teve por objetivo avaliar a influência de diferentes tipos e concentrações reguladores de 

crescimento, e o tipo de luminosidade na propagação in vitro de pau-ferro. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Silvicultura e Tecnologias Digitais do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (LASTED/INPA), onde foram utilizadas sementes de jucá (Libidibia 

ferrea), fornecidas pelo Banco de Sementes do Laboratório de Microbiologia e Fertilidade do Solo do 

INPA, coletadas de árvores nativas do Campus do V-8, INPA, Manaus, Brasil.  

Inicialmente as sementes de L. ferrea foram submetidas aos métodos de escarificação mecânica, e 

em seguida foi realizada a desinfestação e o estabelecimento in vitro das mesmas seguindo a 

metodologia desenvolvida por  SILVA et al. (2018). 

As plântulas foram secionadas em microestacas de 1 cm de comprimento, contendo a gema apical 

ou gemas axilares. Os explantes foram inoculados em tubos de ensaio contendo meio de cultura MS 

(Sigma, M5519-50L, USA) acrescido de diferentes combinações de citocinina e auxina nas 

concentrações de 0,03 + 0,06 (mgL-1) e 0,05 + 0,1 (mgL-1), respectivamente. As citocininas utilizadas 

foram 6-benzilaminopurina (BAP), cinetina (KIN) e tidiazurona (TDZ), e as auxinas ácido 

naftalenoacético (ANA), ácido indol-3-acético (AIA) e ácido 3-indol-butírico (IBA). Os explantes 

foram mantidos em sala de crescimento com fotoperíodo de 16 horas, temperatura de 25+2 ºC e 

intensidade luminosa de   fornecida por diferentes fontes de luz (LED azul-vermelho Tecnal® TEC-

LAMP-060 FS 470 nm e Tachiba® LED branca T8-TUBE LAMP 530 nm), durante um período de 30 

dias. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 19 tratamentos e cinco repetições 

cada (tabela 1e 2).  

Após 30 dias, os explantes foram avaliados quanto ao número de brotações, raízes e gemas formadas 

por explante, comprimento médio da brotação, taxa de multiplicação e regeneração. A análise de 

variância e as médias dos tratamentos obtidas foram analisadas e comparadas pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa MINITAB® versão 18. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado da análise de variância demonstrou diferença significativa (p<0,05) em todas as 

variáveis analisadas. A interação de BAP e ANA (0,05 e 0,1 mg L-1), estimulou a maior taxa de 

regeneração, comprimento e número de brotos cultivados sob LED azul-vermelha (Tabela 1). Foi 

possível observar que as combinações de TDZ e IBA, TDZ e AIA (0,05+0,1 mgL-1, respectivamente) 

não apresentam regeneração de brotos. Esse resultado também foi observado na interação de BAP e 

IBA e KIN e IBA em diferentes concentrações utilizadas.  Nenhum dos tratamentos induziram a 

formação de raízes. 

 

Tabela 1. Efeito de diferentes concentrações e combinações de reguladores de crescimento no desenvolvimento in vitro de 

explantes de L. ferrea sob a luz LED azul-vermelha. As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p <0,05). 
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Silva e colaboradores (2018) ao desenvolver o protocolo de micropropagação, observaram altas 

taxas de brotações quando o meio MS foi suplementado com a citocinina BAP, e enraizamento quando 

suplementado com a auxina IBA sob a luz florescente. Entretanto, com base nos resultados do 

experimento, a combinação desses dois reguladores de crescimento, juntos, em meios MS mostrou não 

ser a melhor combinação hormonal e sim BAP+ANA sob a luz de LED azul-vermelha, o que de acordo 

com Cid (2014) pode ser resultado dos efeitos das interações entre os diferentes tipos de reguladores 

de crescimento com os comprimentos de onda específicos da lâmpada de LED azul-vermelha que 

estimulam a realização da fotossíntese, resultando em uma taxa de crescimento maior que a observada 

nos tratamentos com luz de LED branca (tabela 4). 

De acordo com Cid (2014) concentrações inferiores de citocininas em relação as auxinas resultam 

em mais altas taxas de emissão de raízes. Os dados obtidos também comprovam que, para certos tipos 

de combinações hormonais, as concentrações iguais ou inferiores a 0,1 mg L-1, em meio MS, estimulam 

o aumento da taxa de brotamento e regeneração, e menor efeito na taxa de enraizamento que as 

concentrações utilizadas nos estudos realizados por Silva e colaboradores (2018).  

Ao avaliar a luz de LED branca em combinações de TDZ e ANA, BAP e ANA e BAP e AIA (0,05 

e 0,1 mg L-1) apresentaram a maior taxa de regeneração de brotos (80%). No entanto, a interação de 

BAP e AIA (0,05 e 0,1 mg L-1) estimulou o maior número de brotos, de gemas e taxa de multiplicação 

quando comparado com os demais tratamentos (Tabela 2). Por outro lado, o uso de TDZ e o BAP 

associados com IBA e AIA nas concentrações de 0,03 e 0,06 mg L-1, respectivamente, não promoveram 

a regeneração de brotos (Tabela 2). Esses resultados foram similares aos observados na interação de 

KIN com IBA e AIA nas duas concentrações testadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Efeito de diferentes concentrações e combinações de reguladores de crescimento no desenvolvimento in vitro de 

explantes de L. ferrea sob a luz LED branca. As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p <0,05). 
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Os resultados diferem dos obtidos em trabalhos como o de Silva e colaboradores (2018), em que os 

reguladores de crescimento foram trabalhados individualmente, sob luz fluorescente, e não em 

combinações no meio MS, onde a BAP e IBA obtiveram melhores resultados tanto na regeneração 

quanto na formação de raízes. Já quando trabalhados em conjunto no mesmo meio de cultura e sob luz 

de LED branca, tais reguladores não obtiveram o mesmo efeito, o que sugere que L. ferrea responde 

de forma diferente a combinações de reguladores, e fonte luminosa.  

De acordo com Rocha e colaboradores (2017) os LEDs brancas podem exercer um efeito positivo 

na multiplicação, ou seja, aumento no número de brotações por explante, entretanto, tal aumento pode 

variar não só de acordo com a espécie estudada, mas também com às características genéticas que 

variam entre as cultivares de uma mesma espécie.  

De modo geral, a utilização dos reguladores de crescimento na cultura de célula e tecidos vegetais 

desencadeiam uma série de reações diversas, tais como: divisão celular, diferenciações dos tecidos, 

indução de gemas de adventícias. Entretanto quando utilizados sob diferentes concentrações e 

combinações no mesmo meio de cultura, e sob diferentes fontes luminosas, tais reguladores 

desencadeiam efeitos nas plantas que diferem dos observados quando utilizados separadamente. Em 

nenhuma das combinações hormonais avaliadas, em ambos os tratamentos luminosos, foi possível 

visualizar a formação de raízes o que vai de acordo com os resultados obtidos por Silva e colaboradores 

(2018) para L. ferrea, e Lencina e colaboradores (2018) para Apuleia leiocarpa, onde os pesquisadores 

observaram que espécies lenhosas da Família Fabaceae possuem grande dificuldade de emitir raízes 

em ambiente in vitro, necessitando de concentrações mais elevadas de reguladores de crescimento do 

que as utilizadas no presente estudo.  

O estudo demonstrou ainda que as concentrações dos reguladores de crescimentos utilizados 

apresentam altas de oxidação (Tabela 1 e Tabela 2). O uso do carvão ativo adicionado ao meio de 

cultura prolonga o período de cultivo em espécies lenhosas cujo estabelecimento e crescimento in vitro 

são dificultados ou limitados pelas substâncias fenólicas e taninos eliminados pelo explante (Lencina 

et all. 2018), exatamente o mesmo que fora observado em L. ferrea sendo uma boa alternativa para 

diminuir a taxa de oxidação nos explantes em experimentos futuros.  

 

CONCLUSÃO  

 

A Libidibia ferrea pode ser propagada in vitro pela metodologia desenvolvida, utilizando diferentes 

combinações de reguladores de crescimento e fontes luminosos para obter maior taxa de crescimento 

ou brotação dos explantes. No entanto, recomenda-se estudos mais aprofundados visando minimizar a 

ação de oxidação do meio de cultura, bem como analisar as diferentes substâncias que L. ferrea libera 

no meio MS para compreender melhor as respostas fisiológicas da espécie.  
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INTRODUÇÃO  

 

        Estudos relacionados à dinâmica de florestas tropicais baseiam-se, geralmente, em inventários 

realizados em momentos distintos e são indispensáveis para que se possam compreender os processos 

de mudança pelos quais a comunidade florestal passa (Felfili, 1995). Eles buscam compreender o 

processo evolutivo de uma comunidade ou população em um determinado período, tornando possível 

inferir a tendência futura de um determinado ecossistema (Clark & Clark,1999). Além disso, serve 

como base para a previsão da produção e rendimentos em projetos de manejo florestal (Condit et al. 

1995). A prognose ou predição da produção é geralmente feita mediante emprego de modelos de 

crescimento e produção (Souza; Soares, 2013). Para Amazônia, prognosticar este crescimento é um 

desafio, em função do índice de sítio e a idade da árvore serem variáveis importantes para os modelos 

de produção, contudo, são limitantes e de difícil obtenção a curto prazo. Apesar de toda a dificuldade, 

a necessidade de planejar os ciclos futuros e os estoques de madeira a cadeia de Transição 

Probabilística de Markov vem apresentando resultados satisfatórios (Higuchi, 1987; Higuchi & Vieira, 

1990; Freitas & Higuchi, 1993; Vasconcelos, 2003; Teixeira, 2007; Vasconcelos et al. 2009; Reis et 

al. 2018). 

        A cadeia de Markov é um processo estocástico, no qual as probabilidades de transição durante o 

intervalo de tempo (t e t+1) dependem apenas do estado do indivíduo no tempo t ou no conhecimento 

do passado imediato no tempo t+1 e não em qualquer outro estado prévio (Horn, 1975; Chiang, 1980 

e Bruner & Moser, 1973). Este estudo foi desenvolvido numa campinarana. Nas campinaranas 

presentes na Amazônia Central, pouco se conhece sobre a estrutura, composição florística e dinâmica 

deste tipo vegetacional. Além disso, os estudos que utilizaram dessa ferramenta foram realizados em 

florestas maduras de terra-firme. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi realizar a projeção para o 

ano de 2020 da dinâmica florestal de uma campinarana utilizando o período de 2014 a 2017. Os 

objetivos específicos foram: realizar a remedição das parcelas permanentes e fazer projeções da 

dinâmica da floresta madura de campinarana usando a matriz de transição probabilística (Markov).      

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

-Área de estudo 

        O estudo foi realizado em uma floresta de Campinarana na Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical (EEST) do INPA, núcleo ZF-2, localizada a 90 km da capital Manaus e tem seu acesso pela 

BR 174, no km 50 e pela vicinal ZF-2. A área é coberta por floresta tropical úmida de terra firme, com 

manchas de floresta de campina e campinarana. O clima é do tipo “Amw”, na classificação de Köppen, 

quente e úmido, caracterizado como clima tropical chuvoso. A temperatura média anual é de 26,7ºC, 

apresentando valores médios para as máximas e mínimas de 31,2 ºC e 23,5 ºC (Pinto et al., 2003). Na 

campinarana o solo é classificado como argiloso vermelho-amarelo e acima do solo mineral ocorre 

uma densa camada de raízes finas (Nardoto, 2005). 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo - Parcela de campinarana na estação Experimental de Silvicultura Tropical 

(EEST) do INPA, núcleo ZF-2. 

 

-Delineamento experimental e Coleta de Dados  

        A Campinarana da EEST possui aproximadamente 24 ha. Foi realizada a remedição das três faixas 

de 20 m x 600 m (3,6 ha) instaladas em 2014. Cada faixa foi subdividida em subparcelas de 25 m x 25 

m, onde foram remedidos todos os indivíduos arbóreos com diâmetro à altura do peito, a 1,30 m do 

solo, maior ou igual a 10 cm, sendo contabilizados os indivíduos recrutas e indivíduos mortos. A 

identificação dos indivíduos arbóreos foi baseada em características dendrológicas e morfológicas, com 

o auxílio de identificadores botânicos e coleta de exemplares. 

 

-Processamento e análise de dados         

        Os dados foram tabulados e analisados utilizando-se o software Microsoft Excel 2010. Foi 

avaliado o comportamento das variáveis: número de indivíduos, área basal, volume e as taxas de 

recrutamento e mortalidade no período de 2014 a 2018. O volume foi estimado conforme o modelo 

proposto por Lima (2010) e as taxas de recrutamento e mortalidade foram obtidas conforme Souza et 

al. (2017). Foi realizado uma projeção da dinâmica florestal para 2020, considerando 2014 como a 

primeira medição e 2017 a segunda medição. Foi considerado as medições do DAP ao longo dos 4 

anos apenas da faixa 1, compreendo 1,2 ha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

        O número de indivíduos por hectare para a campinarana foi maior do que o registrado por Souza 

et al. (2012), para a floresta primária (603,75 ind. ha−1), e por Lima (2010), para diferentes sítios 

inventariados no estado do Amazonas (505 ± 52,36 ind. ha−1), no que resultou em altos valores de área 

basal e volume por hectare devido as características desta fitofisionomia. 
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Tabela 1. Valores médios de Número de indivíduos (Ni), Área basal (Gi), Volume (V), estimados para os 3,6 ha estudados 

da floresta de campinarana localizada na região central de Manaus-AM. 

Anos Ni . ha−1 
Gi 

(m2. ha−1) 

V 

(m3. ha−1) 

2014 

 

662,50 ± 

28,46 

 

26,22 ± 

4,46 

 

390,90 ± 

66,50 

2018 

 

655,0 ± 

46,61 

 

27,0 ± 

5,28 

 

402,80 ± 

78,57 

    

        As taxas anuais de recrutamento e mortalidade foram de 1,02% e 2,47%, respectivamente, para o 

período de 2014-2016. Já as taxas anuais de recrutamento e mortalidade para 2016-2018 foram de 

2,38% e 2,85%. Durante o período de 2014-2016 a floresta de campinarana teve mais indivíduos 

mortos por causas naturais, do que indivíduos sendo recrutados, diferindo do que foi observado no 

período de 2016-2018, para o qual a taxa de recrutamento e mortalidade se aproximam, porém ocorre 

um leve aumento da mortalidade. 

         O resultado das predições feitas para 2020, que é o produto final da Cadeia de Markov está 

representada na (Tabela 2). A projeção para 2020 indica que o número total de árvores será de 746, 

não incluindo a taxa de recrutamento, mas se repetida essa taxa (31 recrutas em 2017), o número total 

de árvores em 2020 sobe para 777, próximo aos valores observados em 2014 e 2017. A taxa de 

mortalidade para o ano projetado será de 31 árvores, sendo, portanto, igual a observada em 2017 (32 

árvores).  

        Na Tabela 2, o teste de (χ2) a nível de 5% de significância mostrou que a Cadeia de Markov é 

eficiente na projeção da dinâmica da floresta de campinarana. Em todas as classes diamétricas os 

valores do número de árvores projetadas aproximaram-se satisfatoriamente dos valores do número de 

árvores observadas. Este resultado confirma a hipótese apresentada neste estudo, onde os dados se 

ajustam à Cadeia de Transição Probabilística de Markov, provando ser um bom modelo para fazer a 

prognose de fitofisionomias, como a floresta madura de campinarana estudada. 
 

Tabela 2. Frequência observada (F.O.) em 2014 e 2017 e frequência projetada (F.P.) para 2020 do número de árvores vivas, 

mortas e valores do teste Qui-quadrado (χ2) calculado por classe de diâmetro, para 1,2 ha estudados da floresta de 

campinarana localizada na região central de Manaus-AM. Sendo χ2 tab (5%) = 19,68 e GL=11. 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

      Frequência do número de árvores        Mortalidade 

Classe 
Diamétrica 

2014 
(O) 

2017          
(O) 

2020 
(E)  ᵡ² 

2017 
(O) 

2020 
(E) 

10<15 322 322 311  0,38 11 10,94 

15<20 186 193 191  0,02 9 8,53 

20<25 104 94 81  2,18 5 4,77 

25<30 61 60 55  0,41 3 3,08 

30<35 37 37 34  0,21 3 2,59 

35<40 25 25 24  0,03 1 0,84 

40<45 15 17 19  0,18 0 0 

45<50 13 13 13  0,00 0 0 

50<55 8 7 6  0,13 0 0 

55<60 2 4 6  0,60 0 0 

60<65 2 2 2  0,00 0 0 

>=65 5 4 4  0,00 0 0 

PROX  1      

Total 780 779     777*    4,15   32   31 
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*Incluindo a taxa de recrutamento. 

 

CONCLUSÃO  
        

 O estudo converge no entendimento dos processos que regem a dinâmica florestal de uma campinarana 

bem como a sua conservação. Essas predições podem ser de grande contribuição para avaliar a 

sustentabilidade ambiental e econômica do manejo da floresta, bem como definir a necessidade, época 

e intensidade de aplicação de tratamentos silviculturais e o estudo da sua dinâmica no presente e futuro. 
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INTRODUÇÃO  

 

Conhecida com o nome popular de castanheira-da-amazônia, a Bertholletia excelsa é uma árvore nativa 

da região amazônica, ocorrendo no Brasil, Bolívia, Guianas, Peru e na Venezuela. No Brasil, as 

principais áreas de ocorrência são os Estados do Acre, Pará, Amazonas e Rondônia (Zuidema, 2003). 

As árvores de B. excelsa podem chegar a 60 m de altura e medir mais de 1 m de DAP (Souza et al. 

2008).  A espécie possui grande valor econômico, tanto por sua madeira que é protegida por lei, quanto 

por suas sementes que são um dos principais produtos de extrativismo para exportação da região 

amazônica (Scoles, 2010).  

A amêndoa, botanicamente o embrião da semente é utilizada como alimento e considerada uma das 

proteínas vegetais mais completas, possuindo alto valor nutritivo. É rica em cálcio e fósforo, possuindo 

elevado índice de magnésio e potássio. O embrião também é rico em selênio, mineral de ação 

rejuvenescedora e energética (Vilhena, 2004). A coleta dos frutos é realizada principalmente em 

florestas primárias (Souza et al. 2008; Tonini 2010).  

As sementes de B. excelsa apresentam intolerância à dessecação e às baixas temperaturas, o que 

impossibilita seu armazenamento por longo prazo (Reis 1979; Muller 1982; Camargo 1997; Kainer et 

al. 1999). Possui um processo germinativo lento e desuniforme, devido à resistência mecânica exercida 

pelo tegumento lenhoso das sementes (Camargo 1997). Sementes que são semeadas com tegumento 

demoram de 6 a 12 meses para apenas iniciar a germinação e após a retirada do tegumento a germinação 

inicia a partir de 20 a 30 dias (kainer et al 1999; Marteninghi et al 2017). Mesmo sendo a castanha-da-

amazônia uma das espécies de maior importância econômica para a região Amazônica, pouco se 

conhece sobre e maturação dos frutos e o desenvolvimento das sementes. O que sabemos é que o 

período de desenvolvimento dos frutos, entre floração e queda natural dos frutos, demora entre 12 e 14 

meses (Souza et al 2008). A capacidade germinativa das sementes dá se cerca de 9 meses após a 

fecundação, quando o embrião adquire consistência mais sólida e possivelmente tenha todas as reservas 

acumuladas (Marteninghi et al.  2017). Essas reservas são a fonte de energia para que o embrião se 

desenvolva, ocorra o processo de germinação e sustenta a plântula até a mesma se torne autotrófica 

(Popinigis 1985). 

Desta forma, este estudo buscou acompanhar e descrever as fases de desenvolvimento dos frutos, e o 

acúmulo das reservas durante o desenvolvimento das sementes de B. excelsa ao longo da maturação 

dos frutos. Através de observações morfológicas e biométricas, determinação da massa fresca e 

acompanhamento da germinação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Coleta dos frutos: A marcação de cinco matrizes de B. excelsa foi feita no castanhal do Instituto 

Federal de Educação do Amazonas/IFAM Campus Zona Leste, (Latitude 03°4'49,59" S, Longitude 

59°56'2,20" W) onde, foram feitas coletas dos frutos para a obtenção das sementes. Estas coletas foram 

feitas por um escalador profissional, nas copas das matrizes em frutificação. Geralmente, foram 

coletados dez frutos a cada coleta. Os frutos foram acondicionados em sacos plásticos e encaminhados 
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ao Laboratório de Sementes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Campus III- V8, 

e armazenados em câmara de 15 °C até a extração das sementes.Todos os frutos foram numerados, 

pesados e avaliados biometricamente. Em seguida foram cortados longitudinalmente com auxílio de 

um serrote, para extração das sementes com facas pequenas. 

Morfologia: Registros fotográficos foram realizados com câmera digital Nikon D200®, de todos os 

frutos após corte longitudinal ou transversal. De todas as sementes, foram feitas imagens de raio-x LX- 

60 FAXITRO® para avaliação do estágio de desenvolvimento do embrião e também para identificar 

sementes sem embrião.  

Biometria: As avaliações biométricas dos frutos e sementes de B. excelsa incluíram: biomassa, obtido 

com balança de precisão medidas do comprimento, largura e espessura utilizando paquímetro digital 

de precisão. 

Determinação do teor de água: A determinação do teor de água (T.A) dos frutos foi feita de partes 

distintas do fruto, como: hipanto, pericarpo mediano e basal, ovário entre sementes, opérculo parte 

basal e apical afim de caracterizar em que parte se inicia o processo de secagem.  Já o T.A das sementes 

foi feito com três sementes de cada fruto separando as partes tegumento, totalizando 30 sementes por 

fase. Após a obtenção da massa fresca, o material foi secado em estufa de 105 °C, e as pesagens foram 

repetidas a cada 24 horas, utilizando balança de precisão (0,001 g) até a massa seca se estabilizar. Em 

seguida foi realizado o cálculo do Teor de Água em porcentagem da massa úmida.  

Determinação das fases de desenvolvimento: As informações biométricas, do teor de água, 

morfologia e raio -x, foram confrontadas com as imagens dos frutos tiradas ao longo da maturação. 

Baseado nesta avaliação em conjunto pôde-se definir 9 fases de desenvolvimento.  

Teste de germinação: O teste de germinação foi realizado utilizando dez sementes por fruto a cada 

coleta. As sementes foram semeadas sem tegumento. A semeadura foi realizada em caixas de plástico 

(53 x 23 x 17 cm), utilizando vermiculita de granulometria média Terra Mater® como substrato. Os 

embriões foram dispostos lateralmente sobre o substrato e posteriormente cobertos por uma camada de 

1 cm de vermiculita. As caixas foram envoltas por sacos plásticos transparentes (100 cm x 60 cm x 

0,03 mm), para evitar a dessecação excessiva, e acondicionadas na sala de germinação com temperatura 

de 25 °C (± 2 °C) e foto período de 12 horas de luz. As sementes sem tegumento foram avaliadas 

individualmente afastando a vermiculita cuidadosamente para verificar a protusão da radícula e a 

emissão do epicótilo. As sementes que apresentassem epicótilo e/ou radícula > 1 cm foram 

consideradas como germinadas e então marcadas  com canudos. Uma vez germinada, o 

desenvolvimento  da plântula normal, (considerando a expansão das primeiras duas ou três folhas) é 

acompanhado sem intervenções. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Morfologia durante a maturação de frutos e sementes 

Tabela 1: Caracterização morfológica das fases de desenvolvimento dos frutos  

Fases Fruto Sementes 

 

1 

(Figura 6.1) 

Sem lignificação, possui difícil distinção 

entre hipanto e pericarpo, o opérculo 

encontra-se firmemente aderido, da mesma 

cor que o ovário, que possui cor amarela e 

ainda está muito úmido, preenchendo 

completamente o espaço interno do fruto o 

pedúnculo apresenta-se aderido, sendo 

necessário o corte. 

Firmemente aderidas ao ovário, 

em fase de crescimento, com cor 

tegumentar amarelo claro a 

esbranquiçado, tendo o espaço 

interno das sementes não 

preenchidos pelo embrião, 

apresentando apenas o 

endosperma liquido.  

 

2 

(Figura 6.2) 

Já apresenta lignificação, podendo-se 

distinguir entre o hipanto, pericarpo e 

ovário, o opérculo está firmemente aderido, 

da mesma cor que o ovário, que possui cor 

Firmemente aderidas ao avario, 

com tegumento amarelo claro a 

alaranjado, tendo espaço interno 

das sementes não completamente 
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amarela, e ainda muito úmido, preenchendo 

completamente o espaço do fruto, o 

pedúnculo apresenta-se aderido, sendo 

necessário o corte.  

preenchidos pelo embrião, 

algumas ainda apresentam o 

endosperma liquido outras já 

possuem consistência gelatinosa, 

possível separar o embrião do 

tegumento. 

 

3 

(Figura 6.3) 

Bastante lignificado, opérculo ainda 

firmemente aderido, mas já podendo ver 

distinção de cor entre o ovário, pericarpo e 

hipanto, o ovário apresenta cor amarela e 

muito úmido, preenchendo completamente 

o espaço interno do fruto, o pedúnculo 

encontra-se aderido, sendo necessário o 

corte. 

Firmemente aderidas ao ovário, 

por vezes não preenchidas pelo 

embrião que se encontra ainda 

gelatinoso. O tegumento das 

sementes apresenta coloração mais 

escuro em relação a fase anterior, 

com uma cor marrom claro. 

 

4 

(Figura 6.4) 

Continua aumentando em massa, o opérculo 

encontra-se firmemente aderido, no entanto 

pode ser removido com faca com 

dificuldade, o ovário, apresenta cor amarela, 

sem rachaduras, e ainda muito úmido. 

Firmemente aderidas ao ovário, 

completamente cheias e com o 

embrião ainda não muito firme.  O 

tegumento ainda possui a cor 

marrom claro. 

 

5 

(Figura 6.5) 

Continua aumentando em massa e bastante 

úmido, o opérculo firmemente aderido, no 

entanto pode-se distinguir entre as cores do 

ovário, opérculo encontrasse mais escuro 

que o ovário, que possui cor amarela e, sem 

rachaduras, ainda muito úmido 

Firmemente aderidas ao ovário, 

completamente cheias e com o 

embrião pouco resistente.  

 

6 

(Figura 6.6) 

Muito úmido, opérculo firmemente aderido 

mais escuro que o ovário, que ainda possui 

uma cor amarela, sem rachaduras, e ainda 

muito úmido, o pedúnculo encontra-se 

aderido, sendo necessário o corte. 

Firmemente aderidas ao ovário, 

completamente cheias e com o 

embrião firme, nesta fase as 

sementes possuem seu maior peso 

em massa, o tegumento possui cor 

marrom claro. 

 

7 

(Figura 6.7) 

Bastante lignificado, possui seu maior peso 

em massa, o opérculo encontra-se- ainda 

aderido, podendo ser removido com faca, 

possui uma cor mais escura que o ovário, 

que já possui uma cor mais escura 

evidenciando o processo de secagem, já 

apresenta espaço entre sementes iniciando o 

processo de secagem. 

Aderidas ao ovário, 

completamente cheias e com o 

embrião bastante firme. O 

tegumento apresenta marrom mais 

escuro que a fase anterior 

 

8 

(Figura 6.8) 

Já iniciaram seu processo de secagem, o 

opérculo encontra-se aderido, no entanto 

pode se desprender com facilidade, o ovário 

continua secando, iniciando o processo de 

deterioração pela base, está pouco úmido, o 

pedúnculo encontra-se aderido, no entanto 

pode ser removido sem muito esforço. 

Desprendem- se do ovário com um 

pouco mais de facilidade, porém 

ainda aderidas, também continuam 

secando e o tegumento apresenta 

cor marrom escuro 

 

9 

(Figura 6.9) 

Nesta fase os frutos estão bastante secos, no 

entanto não prontos para a dispersão, o 

opérculo aderido, no entanto pode se 

desprender com facilidade, ovário com o 

Sementes se desprendem com 

facilidade (se já não estiverem 

soltas).  

 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

362 

 

processo de secagem mais avançado, de cor 

marrom, ressecando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fases de desenvolvimento dos frutos 

 

Durante as 9 fases de desenvolvimento as sementes mudaram a coloração e a consistência. No início 

do desenvolvimento, na fase 1 o endosperma das sementes está ainda líquido. A partir da fase 2 foi 

possível visualizar o preenchimento do espaço interno da semente pelo embrião na imagem do Raio-X 

(Figura 7) e paralelamente observou-se a mudança da consistência de gelatinosa para firme do decorrer 

da das fases de desenvolvimento dos frutos. 

Biometria dos frutos e sementes: Durante o desenvolvimento, os frutos e sementes aumentaram seu 

tamanho e peso, observou-se que os frutos pararam de obter massa fresca a partir da fase 7, nesta fase 

os frutos apresentam seu maior peso em todo desenvolvimento (Tabela 1), e é quando os frutos 

começam a perder umidade. As medidas internas do fruto como hipanto, pericarpo e ovário, variaram 

bastante ao longo do desenvolvimento, não caracterizando um aumento ou diminuição aparente durante 

as fases de maturação.  

Observando a biometria das sementes e dos frutos durante a maturação, nota-se um aumento da massa 

das sementes ao decorrer do desenvolvimento de ambos, as sementes de B. excelsa, apresentam seu 

maior peso na fase 6, possivelmente a partir dessa fase, as sementes iniciam seu processo de secagem 

para a dispersão. Pôde-se observar também que as medidas de tamanho como comprimento, largura e 

espessura, continuaram aumentando conforme o desenvolvimento e maturação do fruto apresentando 

seus maiores valores na fase 7. 

Teor de água: Durante o desenvolvimento, o TA dos frutos não é homogêneo há diferenças entre as 

partes, pôde-se observar que nas fases 1 e 2 o fruto ainda está muito úmido, apresentando um TA entre 

66 e 86% em todas as partes, e que a secagem do pericarpo se inicia na fase 2, para a parte do ovário 

entre sementes o TA continua a aumentar de 86 a 90% na fase 7, o pericarpo é a parte do fruto que 

apresentou maior percentual de secagem ao longo do desenvolvimento com no máximo 82% e mínimo 

30% e o seguido do ovário basal.  Ao final as partes apresentaram entre 37 e 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Imagem de Raio x das sementes demonstrando o 

desenvolvimento do embrião, semente oca (1), semente 

com embrião pouco desenvolvido (2), semente com 

embrião parcialmente desenvolvido (3), semente com 

embrião desenvolvido e preenchendo todo o espaço interno 

da semente. 
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Figura 9: Teor de água das partes dos frutos de Bertholletia excelsa ao longo do desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Teor de água do tegumento e do embrião de sementes de B. excelsa ao longo do 

desenvolvimento. 

 

Durante a maturação, as sementes reduzem o TA tanto no embrião, quanto no tegumento, na fase 1 o 

embrião apresenta 92% e o tegumento 67%, durante as fases seguintes o TA diminui em ambos, a partir 

da fase 7 o tegumento passa a ter uma porcentagem de água maior 32% e o embrião 26% e permanece 

até a fase 9 (Figura 10).  

Comparando os gráficos de teor de água das partes do fruto e das sementes, pôde-se observar a secagem 

das sementes mesmo em ambiente úmido, como podemos ver as sementes continuam a diminuir o teor 

de água, na fase 6 as sementes possuem um teor de água de 57% no embrião e 38% no tegumento, no 

entanto nesta mesma fase o ovário entre sementes, apresenta um TA de 87%, isso acontece em todo 

decorrer da maturação do fruto. 

Teste de Germinação: As sementes semeadas nas diferentes fases de desenvolvimento obtiveram 

porcentagens de germinação significativa. Após 150 dias de avaliacao as sementes sem tegumento 

alcançaram significativos percentuais de germinabilidade. Na fase 4  alcancaram 70%  de germinacao. 

As sementes semeadas com tegumento, não apresentaram percentagens significativas de germinacão, 

indubitavelmente por conta da resistencia exercida pelo tegumento lenhoso. 

 

CONCLUSÃO  

De acordo com esse estudo, os frutos de B. excelsa têm seu crescimento em massa, e aumentam seus 

pesos durante a maturação e concomitantemente o teor de água. No entanto, antes da dispersão perdem 

massa e água, tornando o fruto mais seco. As sementes acompanham a maturação do fruto, forma-se 

primeiro o tegumento e o endosperma liquido e somente na 2° ou 3° fase os embriões já estão formados. 

A morfologia também difere durante o desenvolvimento, principalmente em questão de cor, os frutos 

inicialmente apresentam uma cor mais clara, tons de amarelo claro, e no decorrer do desenvolvimento 

torna-se mais escuro, tons de marrom avermelhado característico dos frutos maduros. O teor de água 

dos frutos e sementes é bem auto nas primeiras fases 87 %, e antes da dispersão esse teor de água 

diminui para 37%. 
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INTRODUÇÃO  

 

A região Amazônica se caracteriza por um ecossistema diverso, destacando-se como uma área 

em potencial para a exploração de diferentes recursos florestais. Este potencial da biodiversidade de 

gerar benefícios econômicos tem sido cada vez mais valorizado pelos meios acadêmico e industrial, 

uma vez que esta pode ser fonte de matéria-prima para a medicina e diversos setores da indústria, como 

o farmacêutico, alimentício, químico, de aditivos e também para a agricultura e horticultura (Fiedler et 

al. 2008). Assim como meio de subsistência e renda para diferentes comunidades tradicionais. Contudo 

faz-se necessária a atuação do manejo desses recursos, visto que sem a quantificação do recurso com 

técnicas de inventário adaptadas, o manejo sustentável é inviável. Todavia, as informações obtidas por 

meio de inventários florestais convencionais e a utilização dos benefícios das geotecnologias, é 

possível uma primeira abordagem para avaliação inicial do potencial de uso de uma determinada área.  

Esta avaliação decorre através dos dados de localização espacial. Por meio do georreferenciamento de 

parcelas e árvores, seguido do mapeamento e da análise espacial, dessa forma agregando informações 

relevantes (Shimabukuroet al. 2009; Gonçalves e Santos 2008). 

Dessa forma, a integração dos dados de georreferenciamento e de inventario florestal 

proporciona uma base de informações que contribuem para diversas atividades, incluindo de 

exploração dos recursos não madeireiros de forma sustentável, assim, com o objetivo de mapear e 

analisar a espacialidade de espécies arbóreas com potencial de uso como PFNM, foram estudados dois 

transectos sobre um gradiente topográfico estabelecidos na floresta madura. A partir do inventário 

florestal convencional foram selecionadas as espécies potenciais e em um sistema de informação 

geográfica (SIG) serão inseridos os dados de georreferenciamento para visualização e análise. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

-Localização da área de estudo 

O estudo está sendo realizado, no município de Manaus, estado do Amazonas, na Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical, EEST do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. 
As parcelas estão localizadas em dois transectos na vicinal ZF2, com acesso pela BR 174, a 50 km ao 

norte da cidade de Manaus-Amazonas (Figura 1). Os transectos estão dispostos nos sentido Norte-Sul 

e Leste-Oeste, cada um possui 2.500 metros, divididos em 125 parcelas contíguas de 20x20 m (400 

m2) que cobrem um gradiente topográfico de platôs, encostas (ou vertentes) e baixios (ou depressões). 
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-Inventário Florestal  

As árvores da área de Estudo são monitoradas anualmente, recrutando aquelas com 

DAP≥10cm, identificadas numericamente e pelo nome regional, conforme a identificação do mateiro. 

Em seguida, com a coleta do material botânico e comparação em herbário é identificada o nome 

científico da espécie. Contudo no presente estudo, o nome científico restringiu-se em inventário 

florestais anteriores. Então, a partir dessa informação foi realizada a análise do inventário   fim de 

selecionar espécies com potencial uso como produto florestal não madeireiro, conforme indicado na 

literatura. 

- Mapeamento das árvores  

Para o georreferencimento das árvores foi utilizado o receptor GPSMAP® da marca GARMIN, 

adotando o sistema de referência WGS 84, obtendo a coordenada de localização para cada árvore 

prevista no inventário. Para a execução da atividade na área de estudo, a planilha do Inventário Florestal 

foi adaptada, incluindo três colunas referentes a cada receptor GPS em campo (GPS1, GPS2 ou GPS3). 

Então, de posse da informação sobre as parcelas e numeração das árvores, foi informado o número da 

coleta conforme indicado no receptor, preenchendo a coluna referente ao aparelho que possui a 

informação de coleta. 

- Integração dos dados 

Os dados da planilha de campo foram digitalizados no Microsoft Excel, possibilitando integrar 

os dados de inventário aos dados de posicionamento obtidos por meio do receptor GPS de navegação. 

Assim, foi realizado o download dos pontos coletados no receptor GPS, por meio do programa 

DNRGPS, e sobrepondo ao shapefile referente à área das parcelas dos transectos, em ambiente SIG no 

software ArcGis v10.1.  

- Análise e Processamento dos dados 

Os dados de Inventário Florestal foram analisados, buscando registrar o uso para cada espécie 

inventariada e o recurso capaz de ser explorado por espécie, sendo possível a categorização de uso em 

Alimentício, Aromático, Artesanal, Medicinal, Ornamental, Utensílios e Outros. Dessa forma, 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, localizada na vicinal ZF2 do Distrito Agropecuário da 
Suframa –DAS, Manaus-Am. 
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possibilitando estimativas de proporção para espécies por usos, em relação ao número de espécies 

selecionadas. Com base na pré-visualização da modelagem do terreno, foi acrescentada aos dados de 

inventários a localização das parcelas, em relação à topografia do terreno (Baixio, Platô e Vertente), 

fornecendo a proporção de espécie por área topográfica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

- Inventário Florestal e descrição do uso 
No inventário florestal foi registrado 754 espécies, e selecionados 75 espécies com potencial 

de uso não madeireiro. Conforme, a categorização foi identificado, Aromático, espécies fornecedoras 

de óleos com odores característicos, correspondendo a 10,67%, Medicinal, espécies identificadas para 

a cura ou prevenção de doenças, representa 56%, semelhante ao obtido no estudo de Brito et al. (2005) 

realizado no Baixo Rio Negro, em que apresentou para uso Medicinal 50% das espécies selecionadas, 

Artesanal, espécies fornecedoras de fibras para cestos e sementes artísticas, equivale a 18,67%, 

Ornamental, espécies com potencial para ornar e decorar o ambiente, 9,33%, Utensílios, para 

fabricação de pequenos utensílios domésticos, 5,33% e Tinturaria, espécies fornecedoras de taninos 

utilizados para tingimento, 2,67%. Enquanto em Outros, foram separados as espécies utilizadas na 

fabricação de sabão, betume ou como  impermeabilizante. 

As espécies do gênero Eschweilera sp., Protium sp., Licania sp. e Pouteria sp. representam ao 

total 32,13% dos indivíduos inventariados, e todos identificados com uso em potencial, destacando-se 

as espécies do gênero Protium sp. distribuídos em até cinco categorias, no entanto, Fiedler et al.(2008) 

ressaltam que para agregar o valor sustentável e gerador de renda á atividade, cabe um conjunto de 

ações que vão além, do que somente o conhecimento do potencial da espécie e sua localização no meio. 

- Espacialidade na área das espécies selecionadas 

Rodrigues et al. (2007) cita a correlação dos níveis topográficos, com a fertilidade e textura do 

solo, o que afeta na abundância de indivíduos por área. Para as áreas de Baixio, Platô e Vertente foram 

identificadas, respectivamente 22,09% dos indivíduos inventariados, 41,97% e 35,93%. Desse total, 

constatou que 36,20% dos indivíduos inventariados se apresentaram exclusivo de um único nível 

topográfico, conforme a Tabela 1. Carneiro (2004) registrou o mesmo exclusivismo em relação á área 

de baixo para as espécies Inga thibaudiana DC. e Iryanthera ulei Warb, em seu trabalho, também, 

realizado nos Transectos da ZF2, enquanto nas áreas de platô, foi apresentado exclusivismo para as 

espécies Buchenavia grandis Ducke, Inga gracilifolia Ducke e Lecythis zabucajo Aubl. 

 

 

 

Topografia 
Espécies de potencial não madeireiro exclusivo de um nível 

topográfico 

N° de 

indivíduos 

arbóreos 

Baixio 
Inga thibaudiana DC. 1 

Iryanthera ulei Warb. 1 

Platô 

Buchenavia grandis Ducke 4 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 1 

Inga gracilifolia Ducke 4 

Lecythis zabucajo Aubl. 2 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 3 

Vertente 

Sterculia excelsa Mart. 1 

Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber 3 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma 2 

Tabela 1. Relação de espécies arbóreas com potencial de uso não madeireiro, presentes em um único nível topográfico 

(Baixio, Platô ou Vertente) ao longo de dois Transectos instalados na ZF2-INPA, BR-174. 
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Pouteria venosa (Mart.) Baehni subsp. venosa 3 

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 2 

 

Dentre as espécies de potencial de uso não madeireiro foram registrados 38 indivíduos 

distribuídos nos três níveis topográficos, ou seja, 50,66% do total em espécies com potencial. Destaca-

se por maior número de indivíduos as espécies Eschweilera sp., Protium sp., Eschweilera 

wachenheimii (Benoist) Sandwith,  Eugenia sp. e Guatteria sp. Em que Carneiro (2004) pontuou para 

todas as espécies da uma ampla distribuição em diferentes níveis topográficos (Platô e Baixio), 

apresentando a Eschweilera  wachenheimii (Benoist) Sandwith como bem representativa pela área. 

Aliado a potencialidade das espécies verifica-se a adoção de geotecnologias, que consistem em 

aperfeiçoar a atividade de exploração dos recursos buscando a visualização da espacialidade, assim, 

auxiliar em colheita e gestão da atividade, através de mapas temáticos. Munaretti (2016) desenvolveu 

o algoritmo que disponibilizava o melhor traçado de trilhas a fim de aperfeiçoar a coleta, baseando-se 

na superfície do terreno, e sendo visualizado em mapas. 

 

CONCLUSÃO  

 

A análise dos resultados possibilitou inferir a potencialidade das espécies selecionadas, 

apresentando 75 espécies e sendo agrupadas em oito categorias de uso, Alimentício, Aromático, 

Artesanal, Medicinal, Ornamental, Utensílio, Tinturaria e Outros. A espacialidade constituiu na 

distribuição das espécies em relação ao nível topográfico (Baixio, Platô e Vertente), em que foi 

registrado um grande potencial na área de platô, apresentando espécies do gênero Eschweilera sp. e 

Protium sp. Assim, dados de inventário convencional e de geoprocessamento obtidos no estudo, 

permitiu uma primeira abordagem para gerar informações úteis a fim de dar suporte ao manejo 

sustentável dos recursos a serem explorados. Contudo, salienta-se a necessidade de maiores 

informações sobre os potenciais de usos das espécies e ampliar o conhecimento tradicional para o 

conhecimento científico, a fim de comprovar os objetivos propostos de cada espécie e obter 

informações sobre o manejo adequado para cada uma. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os dados obtidos em um inventário florestal são tabulados e organizados em planilhas eletrônicas, 

propiciando as análises necessárias para geração das informações que serão utilizadas em planos de 

manejo florestal. Todavia, há necessidade de organização de dados coletados que combinem as 

medidas que vêm sendo coletadas com o georreferenciamento de parcelas e árvores e demais 

informações geográficas disponíveis.  

Segundo Ribeiro (2002), para que as operações florestais sejam precisas é necessário o uso de 

três tecnologias convergentes: sensoriamento remoto (SR), sistema de informações geográficas (SIG) 

e sistema de posicionamento global por satélite (GNSS). Os dados obtidos por essas tecnologias devem 

ser armazenados e relacionados a fim de que o profissional as utilize corretamente e tenha eficiência 

no trabalho realizado.  

Desta forma, o banco de dados relacional (BDR) surgiu com o intuito de organizar informações 

de maneira que o usuário venha a administrá-lo com expertise, visto que o BDR pode conter uma 

riqueza de informações de alta qualidade (Santoso et al. 2010). As vantagens observadas são as 

cacterísticas dos sistemas relacionais, tais como poderosos recursos de consulta, independência de 

dados e dispositivos, controle de simultaneidade e recuperação (Haskin e Lorie 1982). Em SIG, o 

modelo que atende a estas características é o geodatabase. 

Um geodatabase é um banco de dados relacional que armazena dados geográficos. O 

geodatabase é um container para armazenar dados espaciais, atributos e relacionamentos que existem 

entre eles. Entre as vantagens de usar um geodatabase em comparação com a utilização de arquivos 

individuais como o shapefile podemos citar: gerenciamento de dados espaciais de forma centralizada; 

conjuntos de feições contínuos; geometria de feições avançadas; subtipos de feições; topologia flexível, 

baseada em regras; edição de dados mais precisa; anotações ligadas a feição; feições personalizadas; 

redes geométricas; edição desconectada (ESRI 2019).  

Tendo como referência o trabalho de Svob et al. 2014, este trabalho teve por objetivo o 

desenvolvimento e uso de geodatabase para áreas de inventário florestal, em duas plataformas para 

SIG. O trabalho consistiu na coleta de dados vetoriais temáticos, imagens matriciais ópticas e MDE de 

cada local de inventário. Foram utilizadas técnicas de processamento digital de imagens do 

sensoriamento remoto, geoprocessamento em ambiente SIG. Os geodatabases foram testados em 

software livre e enviados para análise por usuários potenciais na área acadêmica e empresarial.     
 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de estudo 

Foram selecionadas áreas de inventários florestais realizados pelo Laboratório de Manejo Florestal 

– LMF,  do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia -  INPA, no estado do Amazonas.  Optou-se 

por eleger um IF em cada Mesorregião do estado (Figura 1). Foram escolhidos os municípios de 

Manaus – Mesorregião Centro Amazonense, Barcelos, Mesorregião Norte Amazonense, Juruá, 

Sudoeste Amazonense e Novo Aripuanã, Sul Amazonense.  A abordagem preliminar consistiu na 

criação de um geodatabase para as áreas experimentais de manejo florestal, na Estação Experimental 
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de Silvicultura Tropical (EEST) do INPA, núcleo ZF-2, a saber: Campinarana, Bionte, Transectos e 

Quadradão. 

 
 

 

Processamento de imagens matriciais e vetores 

As imagens foram reprojetadas para o hemisfério Sul, visto que na sua projeção original eram 

projetadas no hemisfério norte. Foi definido um sistema de coordenadas projetadas UTM utilizando o 

DATUM SIRGAS2000. Todas as imagens da ZF-2 foram projetadas para SIRGAS2000, zona 20S. As 

imagens matriciais foram tratadas para visualização em composições coloridas. Para isto, foi feito o 

empilhamento de bandas e a aplicação de contrastes. Foi realizada a integração de dados em ambiente 

SIG e assim reunidas todas as imagens matriciais, vetores e tabelas que passaram por tratamento, 

resultando em quatro projetos SIG. Foram realizadas as consultas que visavam avaliar a integridade e 

a redundância dos dados. Com os ajustes o projeto torna-se a base para a criação de um geodatabase. 

Padronização dos dados 

Os dados dos inventários florestais registrados em planilhas do Excel foram trabalhados para 

geração de novas tabelas padronizadas com o propósito de serem integradas em uma base de dados 

relacional. Para padronização foram consideradas medições de DAP em cm, altura de árvores em 

metros e áreas em hectares. Este procedimento visa garantir que os valores fossem comparáveis entre 

todos os inventários florestais. 

Design do banco de dados 

A fim de criar um geodatabase relacional baseado em inventários florestais das quatro 

mesorregiões do estado do Amazonas foi utilizado o seguinte conjunto de regras, de acordo 

com Svob et al. 2014: 

1. Ser capaz de gerenciar informação espacial. 

2. Ser capaz de formar associações lógicas entre informações com base de diferentes tipos e 

temas. 

3. Apoiar a produção e armazenamento de metadados. 

4. Incluir métodos para controle de qualidade e garantia. 

5. Seja proficiente na importação e exportação de informações em formatos de arquivo, 

particularmente aqueles que podem ser facilmente usados em software de análise. 

Depois de determinar os requisitos do geodatabase, um modelo de relacionamento de entidade 

foi gerado, definindo entidades e as relações entre entidades (Chen 1976). O modelo entidade-

Figura 1.   Localização das áreas selecionadas nas Mesorregiões do Amazonas, para criação da 

base de dados geográficos dos inventários florestais do LMF. 
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relacionamento foi traduzido em um modelo relacional, foi então submetido à normalização do banco 

de dados, minimizando a redundância e dependência (Codd 1970). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Componentes do geodatabase 

A estrutura inicial do geodatabase das áreas experimentais da EEST/ZF2 foi composta por 26 

tabelas, incluindo as tabelas de atributos dos dados espaciais (features class). A tabela geral_iflmf 

foi relacionada com a maioria das tabelas do banco de dados. Esta tabela armazena os dados 

relacionados às áreas experimentais como nome da área experimental, unidade de conservação, o 

ano de implantação. No caso específico da Base de Manejo Florestal da ZF2, considerou-se a EEST 

como a área envolvente, equivalente a uma UC. A chave primária da tabela identifica a área 

experimental de forma única. O código é composto de cinco letras mais o ano de implantação do 

experimento e guarda relações importantes com as tabelas ao nível de árvores.  Conforme sugerido 

por Svob  et al. (2014), a tabela geral_iflmf possui os dados de relevo (mínimo, máximo e média 

de declividade e altura). 

A tabela geral_iflmf se conecta aos dados espaciais e tabelas referentes às área administrativas 

do estado do Amazonas, incluindo o estado propriamente dito, com mesorregião e municípios. A 

tabela poligono_iflmf armazena o registro dos limites (polígonos) das áreas experimentais com 

parcelas e subparcelas. Todas as tabelas relacionadas aos dados espaciais contêm os campos que se 

referem às tabelas do sistema de coordenadas geográficas e sistema de coordenadas projetadas. 

As informações ao nível de árvore foram armazenadas em tabelas que possuem relacionamento 

“um para muitos” com a tabela geral_iflmf. Neste aspecto, vale ressaltar que as planilhas originais 

com dados dos inventários foram processadas para extração de famílias, gêneros e espécies. Um 

trabalho extra deve ser feito para atualizar a nomenclatura a partir do TROPICOS (Missouri 

Botanical Garden 2013) e APG III (2009).  

A tabela lista contem o nome popular e o nome científico correspondente proveniente das 

planilhas do inventário. Esta tabela se conecta com a tabela inventário por meio da combinação do 

iflmfid e o campo de nome popular. As árvores não identificadas podem representar várias espécies, 

portanto não foram categorizadas em um grupo específico. 

 

CONCLUSÃO  

A configuração e o desenvolvimento do geodatabase, com base no exemplo utilizado neste 

relatório, exige um esforço significativo, mesmo para uma área monitorada como a EEST/ZF2. Em 

várias etapas foram necessárias consultas aos engenheiros florestais envolvidos e definição de 

critérios para padronização. O cuidado na padronização é fundamental para comparação com os 

geodatabases do inventário distribuídos na região. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O Teor de água (TA) é a quantidade de água presente em uma matéria, pode ser expresso em 

porcentagem (%) de massa úmida ou da massa seca. Na tecnologia de sementes, o TA é expresso com 

base da massa úmida. O TA afeta a qualidade e a longevidade das sementes (Marcos Filho, 2005). 

Desta forma, é necessário que se conheça o TA dos lotes durante todos os estádios do manejo das 

sementes (coleta, beneficiamento e ao longo do armazenamento), pois vai orientar o manejo pós-

colheita mais adequado (Probert, 2003). Por exemplo, a quantidade de água presente nas sementes 

pode indicar o grau de maturação, ou, por exemplo, a necessidade de secagem após a colheita, por 

estar diretamente relacionado com a longevidade das sementes, durante o armazenamento o TA 

precisa ser constantemente monitorado. 

 A determinação do TA pelo método gravimétrico ou de estufa pela secagem a temperaturas 

acima de 100 °C continua ser o método mais comumente empregado, e pode ser determinado, 

segundo as Regras Brasileiras de Sementes (Brasil, 2009) de três formas:  a 105°C por 24 horas 

(procedimento normal); a 101-105°C por 17 horas (chamado de “baixa temperatura”); a 130-133°C 

durante 1 a 4 horas, dependendo da espécie (chamado de “alta temperatura”). No entanto, estes 

métodos têm como desvantagens o fato de serem destrutivos, precisar uma quantidade razoável de 

material e o período de avaliação demora entre uma e 24 horas. Quando se analisa sementes de alto 

valor e/ou com dificuldade de coleta a destruição do material durante a determinação do TA pode ser 

inviável. 

A Atividade de água (aW do inglês: Water activity) indica a quantidade de água em uma amostra, 

pois mede o grau de umidade de materiais diversos em relação à umidade relativa do ambiente (RH do 

inglês: Relative Humidity). Contrariamente ao método de estufa, a determinação da aW, além de ser 

mais rápida, não é destrutiva. Na indústria agroalimentar a determinação da aW é amplamente utilizada, 

entretanto nova, na tecnologia de sementes (Barbosa-Canovas et al. 2007).  

A relação entre o TA das sementes e a aW ou a RH do ambiente em uma determinada temperatura 

pode ser descrita por uma curva do tipo sigmoidal, chamada curva isotérmica (Marcos Filho, 2005). O 

valor do aW das sementes em equilíbrio com a RH do ambiente, oferece uma alternativa não destrutiva 

para obter informações sobre as relações hídricas das sementes, sem a necessidade da determinação 

destrutiva pelo método de estufa. Desta forma, há necessidade de elaborar, para cada espécie, uma 

curva de calibração, relacionando o TA das sementes com a aW em equilíbrio ao longo de um gradiente 

de RH.  

O objetivo deste trabalho foi elaborar, para seis espécies florestais amazônicas, esta curva de 

correlação entre a aW e o TA em um gradiente de onze diferentes ambientes de RH. Ao final do 

trabalho, espera-se que a atividade de água possa ser utilizada como uma alternativa não destrutiva, 
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para obter informações sobre a água livre das sementes, sem a necessidade da determinação destrutiva 

pela estufa para estas seis espécies. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Seis espécies foram escolhidas para esse projeto, que diferem no TA na dispersão das sementes: 

Eugenia stipitata e Euterpe oleracea, com teor de água alto no momento da dispersão; Ormosia excelsa 

e Genipa americana, com teor de água intermediário; e Bixa orellana e Handroanthus albus, com teor 

de água baixo. 

Um gradiente com diferentes concentrações de Cloreto de Lítio (LiCl) foi estabelecido para que 

cada ambiente estivesse com uma umidade relativa diferente. No total foram preparados onze 

diferentes ambientes e as soluções colocadas em potes de vidro hermeticamente fechados (Tabela 1).  

 

Tabela 10 : onze diferentes gradientes com as umidade relativas 
 

 

 

 

 Antes de colocar as sementes nos ambientes 

 foi determinada a aW das sementes de quatro repetições, que, em seguida, foram levadas à estufa para 

a determinação do TA de forma convencional pelo método de estufa. Para tal o peso da massa úmida 

foi obtido em balança analítica (0,001g) e o peso da massa seca após 24 horas em estufa de 105 ± 3 °C 

(Brasil, 2009), sendo conferido a cada 24 horas até atingir massa seca constante. O teor de água foi 

calculado e expresso em porcentagem da base úmida. Durante 15 dias foram realizadas medições 

diárias para assegurar o valor da umidade relativa estabelecida nos vidros, utilizando um datalogger. 

Em seguida as sementes foram colocadas em copos descartáveis de 50 ml (tipo cafezinho), perfurados 

para melhor circulação do ar. Para tal as sementes foram colocadas na câmara de amostra, atentando o 

preenchimento máximo do espaço da câmara para que as medições sejam mais rápidas e precisas 

(Probert et al., 2003).  

A câmara foi conectada ao instrumento de medição que possui precisão de ±1,5% RH. Após o 

fechamento hermético desta câmara, o higrômetro inicia a leitura da aW da amostra e, após a 

estabilização, o valor da aW foi anotado, juntamente com a temperatura da amostra. Estas leituras 

ocorreram três vezes por semana até as sementes atingiram o eRH, visto pelo valor igual da aW nas 

medidas repetitivas. Uma vez alcançado o eRH, o peso da massa úmido da amostra foi aferido como 

também o TA para comparação com os valores antes do experimento.  

Com os dados da atividade de água e do teor de água das diferentes amostras das espécies foi  

feita uma análise de correlação, para determinar o modelo estatístico que possa predizer o TA com base 

nos valores de aW utilizando o software SigmaPlot. De acordo com a significância do modelo, será 

possível determinar, uma fórmula de predição do TA das sementes de cada espécie estudada, com base 

no valor da atividade de água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Seis espécies foram propostas, porém, devido ao longo de tempo de avaliação das sementes de 

Eugenia stipitata e Euterpe oleracea, foi possível, até a elaboração deste relatório, finalizar quatro 

espécies, sendo que duas continuam em avaliação (Genipa americana e Ormosia excelsa). Das 

espécies finalizadas, duas possuem comportamento recalcitrante e duas são consideradas de 

comportamento ortodoxo.  

O primeiro grupo submetido às condições diversas de umidades, foi o grupo de sementes com 

alto teor de água no momento da dispersão. Esse grupo compreende duas espécies com sementes 

recalcitrantes: Eugenia stipitata e Euterpe oleracea (Carvalho et al., 2001). Devido ao metabolismo 

LiCl g / 100ml de 

água 

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 

RH (%) 94 91 86 80 65 47 37 27 20 18 14 
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ativo destas sementes e suas características morfológicas, as sementes demoraram vários meses para 

entrar em equilíbrio com a umidade estabelecida em cada ambiente. Após a estabilização, as sementes 

foram submetidas à secagem na estufa para a determinação do TA. A correlação dos dados entre o TA 

das sementes e a aW gerou as curvas de calibração. (Figura 1) 

As sementes de E. stipitata, são constituídas de cerca de 76,7% de amido e 5,9% de proteínas 

(Calvi et al., 2017). Desta forma foi possível estabelecer uma fórmula de predição para essa espécie 

com um ajuste de 97% dos dados. Sementes de E. stipitata apresentam TA crítico (em que as sementes 

começam a perder a viabilidade) em torno de 43% e o TA letal (onde todas as sementes morrem) está 

em torno de 26% (Gentil e Ferreira 1999). Desta forma, os valores de aW mínimos paras manter a 

viabilidade das sementes desta espécie devem ser acima de 0,850. Já Euterpe oleracea apresenta 

sementes oleaginosas, e os lipídeos são compostos não polares. Essa característica, não permite a 

interação molecular com a água do meio ambiente com a mesma facilidade de amidos e proteínas, 

assim as sementes com alto teor de lipídios não possuem afinidade com a água (McDonald, 2006), a 

fórmula de predição foi desenvolvida com precisão de, aproximadamente 94%. Para esta espécie, o TA 

crítico está em torno de 30% e o TA letal é de 15% (Nascimento et al., 2007). Desta forma, para a 

manutenção da viabilidade, as sementes desta espécie devem ser mantidas em ambiente com aW acima 

de 0,600. (Figura 1). 

Figura 1: Curvas da correlação dos dados de atividade de água (aW) com o Teor de água (TA) das sementes de Eugenia 

stipitata e Euterpe oleracea. Os pontos em vermelho indicam o valor mínimo de aW para manter a viabilidade das sementes 

de cada uma das espécies. 

  

 O segundo grupo submetido ao experimento foi das sementes com baixo teor de água no 

momento de dispersão, e esse grupo compreende as espécies ortodoxas sendo elas, Bixa orellana e 

Handroanthus albus (RBG-Kew, 2008). As duas espécies apresentaram certa rapidez, em relação ao 

grupo anterior.  Após a estabilização, o TA das sementes foi determinado pelo método estuda. Com os 

valores foi feito a correlação dos dados e elaboradas as curvas de calibração. (Figuras 2). 
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Figura 2: Curva da correlação dos dados de atividade de água (aW) com o Teor de água (TA) das sementes de Bixa orellana 

e Handroanthus albus. Os pontos em vermelho indicam o valor máximo de aW para manter a viabilidade das sementes 

durante o armazenamento de cada espécie. 

 

Foi possível estabelecer as fórmulas de predição para as duas espécies e, em comparativo, as 

sementes de Bixa orellana possuem uma quantidade significativa de amido e proteínas em relação as 

sementes de Handroanthus albus, por esta razão apresentaram pontos com melhor distribuição no 

modelo estatístico, em comparação com as sementes de H. albus. Ambas as espécies, por serem 

ortodoxas, toleram dessecamento a valores de TA abaixo de 10% e precisam ser secadas para prolongar 

o tempo de armazenamento. Desta forma, os valores de aW para as sementes destas duas espécies deve 

estar sempre abaixo de 0,600 (Figura 2). 

 

CONCLUSÃO  

 

As sementes de Eugenia stipitata, Euterpe oleracea, Bixa orellana e Handroanhtus albus, 

foram submetidas a diferentes RH do ambiente até as mesmas entraram em equilíbrio e apresentaram 

aW estável.  Para cada espécie foi elaborada uma curva de calibração entre o TA das sementes e a aW 

além de uma formula de predição do TA baseado na aW. 

O método de predição do TA pelos valores de aW apresenta grande eficácia e pode se tronar 

uma opção não destrutiva e rápido na tecnologia de sementes.  

Verificou-se que o tempo de elaborar esta correlação é demorado, principalmente para sementes 

grandes e recalcitrantes e que a precisão do modelo de predição foi maior com sementes com 

predominância de reservas proteicas e amiláceas. 
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INTRODUÇÃO  

 

A floresta é composta de um conjunto de árvores que interagem entre si, com a fauna e com 

os fatores do solo e do clima. O grande desafio é entender a árvore como um indivíduo geneticamente 

diverso em processo de desenvolvimento e mudanças (Silva et al. 2012). A principal semelhança com 

o ser humano é o fato de a árvore também seguir a seguinte sequência: nascer, crescer & desenvolver 

e morrer (Freitas 2015). Por isso, que com o passar dos anos, os estudos do comportamento de 

determinadas espécies vêm se intensificando através do estudo de sua fenologia. 

A fenologia estuda as mudanças exteriores e as transformações que estão relacionadas ao ciclo 

de uma determinada espécie (Bencke 2002). A fenologia de espécies florestais tropicais está bastante 

associada à queda de folhas e a floração, que são influenciadas principalmente por fatores climáticos e 

ecológicos (Pinto 2005). 

Na América do Sul, os estudos acerca da fenologia de espécies são bastante escassos 

(Morellato 2003), com exceção dos estudos pioneiros de Araujo (1970) e Alencar et al. (1979) em 

floresta de terra firme na Amazônia Central. Os fatores que influenciam os ritmos fenológicos podem 

ser divididos em duas categorias: bióticos e abióticos. Os fatores bióticos incluem adaptações 

morfológicas e fisiológicas, além da interação com polinizadores e dispersores (Almeida 2000). Entre 

os fatores abióticos, a precipitação, a temperatura e o comprimento do dia são considerados os mais 

importantes. 

Segundo Silva et al. (2012) as características de cada espécie influenciam nos processos 

fenológicos, por exemplo, há espécies que se reproduzem raramente, como é o caso de espécies 

monocárpicas de Tachi (Tachigali sp.) que após a floração e frutificação, morre.  O gênero Tachigali 

Aubl. destaca-se pela elevada riqueza de espécies, possui cerca de 60 a 70 espécies que se distribuem 

da Costa Rica a região sul do Brasil e Paraguai, sendo adaptado a diversos biomas. A Tachigali foi 

sinonimizada o gênero Sclerolobium (Lewis 2005) e várias atualizações nomenclaturais vêm sendo 

realizadas com o decorrer dos anos. 

Em geral, os indivíduos desse gênero possuem altas taxas de crescimento alcançando o dossel 

da floresta antes de finalmente reproduzir-se pela primeira vez (Santos 2017). O gênero Tachigali pode 

alcançar rápidas taxas de crescimento em indivíduos adultos, isso se dá pelo investimento feito na 

aplicação de nutrientes, permitindo assim que ela atinja rapidamente, seu tamanho reprodutivo (Foster 

1977). 

Nesse contexto, o presente estudo busca descrever a fenologia de espécies de Tachigali spp. 

em floresta de terra firme, na Amazônia Central, correlacionando as fases fenológicas com a 

precipitação e determinando a duração das fenofases de cada espécie, elaborando no final um 

documento científico para transferência de conhecimento.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este estudo foi desenvolvido dentro da Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST) 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) que abrange 21.000 ha de extensão e se 

encontra à aproximadamente 90 km ao norte de Manaus – AM (Figura 1). O acesso à área foi feito por 

estrada, a vicinal ZF-2 situada no km 50 da BR-174 que liga Manaus - AM a Boa Vista - RR. Os 

transectos apresentam dimensões correspondentes a 20 m x 2500 m, subdividido em 125 parcelas, cada 

uma contendo 20 m x 20 m.  

 

 

 

Figura 5: Mapa de localização da área de estudo 

A área do estudo em questão é caracterizada por ser coberta por floresta tropical úmida de terra 

firme (Figura 2), com características típicas da parte central da Amazônia (Higuchi et al. 1997). 

Segundo Souza (2011), nos transectos já foram encontradas 879 espécies pertencentes a 61 famílias, 

sendo que apenas dez delas são responsáveis por aproximadamente 75,5% do total de indivíduos 

amostrados na área. A coleta de dados se deu nos transectos Norte-Sul e Leste-Oeste que foram 

instalados para o Projeto Jacaranda, sendo realizado o acompanhamento fenológico de 45 indivíduos 

de Tachigali spp., com a intenção de saber se existe eventuais fenômenos de monocarpia nas árvores 

estudadas. 

As observações fenológicas mensais foram realizadas a partir do chão florestal com o auxílio 

de um binóculo e uma câmera fotográfica, baseado nas fenofases utilizadas por Alencar et al. (1979), 

apresentadas na Tabela 1. Realizou-se o levantamento fenológico das exsicatas físicas presentes no 

Herbário – INPA, campus 1, além de buscar informações virtuais no programa BRAHMS (Botanical 

Research and Herbarium Management System). Os dados de precipitação foram coletados através do 

banco de dados da estação pluviométrica automática do Programa de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia (LBA) localizada próxima as áreas dos transectos e também da estação 

pluviométrica manual do LMF que fica na base da ZF-2. 
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Tabela 1: Aspectos analisados durante as observações 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área em estudo possui 10 ha, onde foram identificados 45 indivíduos de Tachigali spp. com 

DAP e altura média de 23,76 cm e 22,08 cm, respectivamente. Estes indivíduos estão distribuídos em 

sete espécies, como pode ser vista na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2. Dados das espécies encontradas na área em esudo 

 

No levantamento realizado no Herbário INPA, foram catalogadas 826 exsicatas (Figura 4) de 

Tachigali spp. que se distribuíam em diferentes espécies. A Figura 4 abaixo mostra a frequência das 

exsicatas de Tachigali spp, presentes no herbário, onde 44,10% eram compostas por folhas e frutos, 

27,80% composta por folhas e 26,30% por folhas e flores. 

 

Figura 4: Levantamento das exsicatas presentes no Herbário INPA.  

Van der Werff (2008) determinou espécies não monocárpicas pela presença de exsicata fértil 

com folhas e frutos. A partir do levantamento feito nas exsicatas de Tachigali spp. no Herbário INPA, 

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

frutos maduros

frutos maduros caindo e sementes dispersadas

Frutificação

folhas novas

folhas maduras

folhas velhas

botões florais

plena floração

Floração

floração terminando ou terminada

frutos novos

árvores com poucas folhas ou desfolhadas

Mudança foliar

Espécie Quantidade
Média DAP 

(cm)

Média Atura 

(m)

Tachigali myrmecophila (Ducke) Ducke 14 19,02 21,01

Tachigali eriopetala (Ducke) L. G. Silva & H.C.Lima 6 39,4 26,48

Tachigali melanocarpa (Ducke) van der Weff 6 28,48 22,73

Tachigali venusta Dwyer 6 19,4 24,36

Tachigali micropetala (Ducke) Zarucchi & Pipoly 6 19,95 17,63

Tachigali macropetala (Ducke) L. G. Silva & H.C.Lima 5 18,8 19,5

Tachigali physophora (Huber) Zarucchi & Herend. 2 32,75 26,2

Total 45 25,4 22,6



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

380 

 

foram listadas espécies como não monocárpica e indeterminadas (Tabela 3). Ao comparar as 

classificações das espécies da Tabela 3 com a classificação da tabela de Van der Werff, as espécies 

Tachigali  eriopétala, Tachigali formicarum, Tachigali goeldiana, Tachigali guianensis, Tachigali  

micropetala, Tachigali  poeppigiana, Tachigali odoratíssima, Tachigali plumbea, Tachigali prancei, 

Tachigali publiflora, Tachigali rigida  ora classificadas por Van der Werff como indeterminadas foram 

determinadas neste estudo como não monocárpicas por apresentar exsicatas com folhas e frutos no 

Herbário INPA. 

Os dados de precipitação dos anos de 2017 e 2018 foram reunidos, com base em informações 

obtidas nas estações pluviométricas localizadas na Embrapa Amazônia Ocidental e na base 

experimental da ZF2. Com isso pôde-se fazer o comparativo das informações de precipitação com o 

índice de atividade dos indivíduos de Tachigali. Ressalta-se que apenas um indivíduo não foi 

representado, o Tachigali physophora que não possui a quantidade mínima de indivíduos para a 

referida análise (Figura 5). 

 

Tabela 3. Levantamento das exsicatas presentes no Herbário-INPA 

Indeterminada

T. auerea T. meninonii T. alba

T. bracteosa T. micropetala T. amplifora

T. cavipes T. odoratissima T. argytrophylla

T. chrysaloides T. paniculada T. barnebyi

T. chrysophylla T. paraenses T. candelabrum

T. densiflora T. peruviana T. catingae

T. denudata T. physophora T. colombiana

T. eriopetala T. plumbea T. leiocalyx

T. formicarum T. poeppigiana T. myrmecophila

T. fusca T. prancei T. ptychophysca

T. glauca T. pubiflora T. richardiana

T. goeldiana T. rigida T. vaupesiana

T. guianensis T. rubiginosa

T. hypoleuca T. setifera

T. macbridei T. subvelutina

T. macropétala T. tinctoria

Não monocárpica
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Figura 5. Relação entre precipitação mensal (mm) e características fenotípicas dos indivíduos de Tachigali. A. Tachigali 

venusta. B. Tachigali eriopetala. C. Tachigali melanocarpa. D. Tachigali mymecophila. E. Tachigali macropetala. F. 

Tachigali micropetala. 

Ao realizar tais comparações, verifica-se que na grande maioria dos casos temos uma 

estagnação na percentagem de folhas maduras, justamente nas épocas de maior pluviosidade na região. 

O que não é possível notar quando analisamos somente as folhas novas, que tem um aumento nos 

períodos de baixa pluviosidade, estando na média entre os meses de agosto a dezembro. Somente os 

indivíduos de Tachigali eriopetala, que não apresentam este comportamento quando analisamos suas 

folhas novas, tendo esta representatividade em dois períodos do ano. 

 

CONCLUSÃO  

 

O estudo relacionado à monocarpia de espécies florestais, necessita de um acompanhamento 

bastante assíduo e com uma longa duração para poder ser definido. O presente estudo não apresentou 

no período estudado o comportamento monocárpico de nenhum indivíduo de Tachigali, porém foi 

possível verificar o comportamento das árvores quando relacionados com o nível de precipitação 

mensal. Identificou-se através do levantamento feito no herbário INPA, que algumas espécies, tidas 

como indeterminadas por Van der Werff (2008), possuíam amostras com flores e frutos, 

caracterizando-as como não-monocárpicas. 
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INTRODUÇÃO  

 

As Salmonellas não-tifóide (SNT) são sorotipos associados a gastroenterites localizadas de 

baixa morbidade em indivíduos imunocompetentes, com características diarreicas, vômitos e cólicas 

intestinais. Contudo, indivíduos imunocomprometidos, quando infectados com este sorotipo de 

salmonela, podem desenvolver bacteremia e, consequentemente sepsemia (Gordon 2008). A 

bacteremia ocasionada por SNT é uma das principais causas de morbimortalidade em crianças africanas 

e adultos imunocompretidos (Maze et al. 2018). 

Estudos anteriores têm demonstrado uma expressiva relação entre malária e bacteremia por 

SNT em crianças na África subsaariana (Roux et al. 2010; Okoro et al. 2012). Episódios agudos 

ocasionados por Plasmodium falciparum já foram associados com a predisposição do desenvolvimento 

de bacteremia por microrganismos gram-negativos, o que por sua vez potencializaria o 

desenvolvimento de malária severa (Scott et al. 2011). A Amazônia  apresenta uma região bastante 

propicia para coinfecções malária e salmonela, devido a ser uma região endêmica para ambas 

infecções, entretanto não existem casos notificados na literatura atualmente. Diante disso, é possível 

que os casos de coinfecção entre malária e SNT possam ser subestimados em pacientes maláricos 

hospitalizados. 

Diversos mecanismos foram propostos para explicar a suscetibilidade a bacteremia por SNT 

induzida por malária, incluindo distúrbios de função de barreira da mucosa; função dos macrófagos; 

função dos neutrófilos; produção de anticorpos; e aumento da susceptibilidade de bacteremia por altos 

níveis de IL-10 induzidos pela infecção malárica (Cunnington et al. 2012; Mooney et al. 2014). 

Entretanto, ainda não está claro de que forma a infecção não invasiva por SNT se torna sistêmica em 

indivíduos com malária e quais os fatores imunopatogênicos estão envolvidos neste processo. 

Com isso, a principal proposta apresentada neste estudo é investigar os aspectos 

imunopatogênicos no que tange a coinfecção por Plasmodium-SNT.  Este estudo é continuação de um 

projeto anterior, cujos dados preliminares foram recentemente divulgados em um congresso. Por meio 

de análises imunológicas, microbiológicas e técnicas de imagens in vivo, pretendemos iniciar a segunda 

fase dessa pesquisa ao avaliar de forma mais clara as consequências imunopatogênicas decorrentes da 

infecção por Plasmodium no contexto da coinfecção por Salmonella não-tifóide.  
 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Aspectos éticos: 
O projeto foi devidamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do INPA 

(protocolo 006/2018). 

Obtenções do Plasmodium berghei e cepa bacteriana 

As cepas Salmonella choleraesuis ATCC75 e Plasmodium berghei NK65 a serem utilizadas 

neste estudo, foram gentilmente cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz de Manaus. A razão de ter sido 

escolhido o Plasmodium berghei para o modelo de infecção malárica, foi devido o mesmo estabelecer 

infecção em camundongo semelhante como ocorre em seres humanos, como já relatado anteriormente 

(Pennacchio 2003). 

Animais 
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Os camundongos utilizados foram de linhagem BALBc de ambos os sexos com idade entre 6 e 

10 semanas. Quatro grupos de 5 animais foram utilizados da seguinte forma: grupo 1: animal sadio; 

grupo 2: animais infectados com Plasmodium; grupo 3: animais infectados STN; grupo 4: animais 

infectados com Plasmodium-STN. As analises foram feitas no período de 24h e 48h. Foram realizados 

no mínimo 3 repetições para confirmar a reprodutibilidade dos dados. 

Infecção por Plasmodium 
Foram inoculados intraperitonealmente aproximadamente 4x107 de eritrócitos infectados com 

Plasmodium berghei em volume de 150 µL em camundongos BALBc de ambos os sexos (Lokken et 

al, 2014). 

Os camundongos foram acompanhados semanalmente com intuito de monitorar o 

desenvolvimento da parasitemia no animal. Em seguida, após a coloração das lâminas por kit corante 

panótipo, foi estimada a parasitemia do animal por meio da microscopia óptica. 

Infecção por Salmonella 

A cepa de Salmonella utilizada neste estudo foram inicialmente cultivadas em 3 ml caldo LB a 

37ºC por 12-18hrs. Em seguida, foi transferido 1 ml do cultivo bacteriano para 400 mL de caldo Luria 

Bertani, que foi cultivado a 37º C em rotação de 160 rpm por 5 horas. Após o período de incubação, o 

material foi centrifugado a 12000 rpm por 10 minutos e em seguida ressuspendido em solução salina 

no volume adequado de acordo com a quantidade de animais infectados. Cada camundongo foi 

infectado oralmente com 200 uL de suspensão bacteriana (por meio da técnica de gavagem) que 

corresponde aproximadamente a 2 x 108 UFC/mL de acordo com o protocolo previamente padronizado 

(Hase et al, 2009). A inoculação da cepa bacteriana nos animais infectados por Plasmodium foi 

realizada após a parasitemia alcançar níveis 20-30%. 

Coleta de sangue total 

A coleta de sangue foi feita via plexo orbital. Foram coletados aproximadamente 500 μL de 

sangue total.  Após a coleta, o sangue foi transportado ao laboratório de virologia do INPA onde foram 

processados e armazenados até o momento do uso. 

Avaliação do processo de bacteremia e sepse 
Foram coletados sangue e baço nos intervalos de tempo de 24 e 48h após a infecção por SNT 

ou Plasmodium – SNT para a determinação da disseminação bacteriana, conforme o protocolo descrito 

anteriormente (Hase et al, 2009). Todos os tecidos foram homogeneizados com meio de cultura 

DMEM, e posteriormente diluídos em série e semeados em meio de cultura Agar Salmonella-Shigella. 

Após 12-18 horas de incubação em aerofilia a 37ºC, as unidades formadoras de colônias foram 

quantificadas. 

Análise de citocinas séricas 

Foram coletadas amostras sanguíneas via retro orbital de todos os grupos de animais antes da 

infecção e nos dias 2, 14 e 28 pós infecção. O perfil de quimiocinas pró-inflamatórias e de citocinas 

Th1/Th2/Th17/ Th22/ Th9 e Treg foi avaliado por citometria de fluxo de acordo com as recomendações 

do fabricante de cada kit a ser utilizado.  

Análise estatística 

Os dados obtidos foram analisados por meio do software Graph Pad Prism (v.5.0). Todas as 

variáveis numéricas foram expressas por média ± desvio padrão ou mediana (intervalo), caso não haja 

distribuição normal. Variáveis categóricas serão expressas por valor absoluto (n) e frequência relativa 

(%).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização dos métodos descritos acima, foram obtidos os seguintes resultados. 

Disseminação bacteriana pós infecção. 

Após a infecção dos animais com SNT ou Plasmodium-SNT, o sangue total e baço, foram 

coletados conforme descrito anteriormente para quantificação das unidades formadoras de colônias 

(UFC). Os resultados demonstraram que os camundongos que foram coinfectados com Plasmodium-
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STN apresentavam processos de bacteremia com colonização do baço no intervalo de 24-48 horas, o 

que não ocorreu com os animais infectados apenas com Salmonella, (figura 1). 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Estes resultados sugerem que indivíduos portadores de malária apresentam maior 

suscetibilidade a desenvolver sepse em decorrência de uma possível sequência de eventos a partir da 

chegada de SNT no intestino, como: invasão, bacteremia e disseminação para outros órgãos, como já 

sugerido anteriormente (Taken et.al, 2014). A ausência de bactérias em animais infectados apenas com 

SNT, mesmo após 48 horas, demonstra que a infecção prévia por Plasmodium pode ser um fator 

predisponente para o desenvolvimento de sepse por SNT, uma vez que foi verificado um grande 

número de unidades formadoras de colônias no Baço e no fígado de animais coinfectados (figura 2).  

 
Figura 2: A Número absoluto de bactérias por mL de sangue em animais coinfectados (Plasmodium + 
SNT); B Número absoluto de bactérias por mg de tecido do baço macerado de animais coinfectados 
(Plasmodium + SNT); ND = não detectável. 
 

Estudos anteriores demonstraram que camundongos infectados por Salmonella serovar, não 

apresentaram bacteremia mesmo após 5 dias de infecção (Patterson, 2013). Outros estudos também já 

Figura 6: Placas de petri evidenciando a disseminação bacteriana após 24h de infecção por 

SNT, grupo coinfectado e infectado SNT. A: semeio de material do fígado e baço de animais 

coinfectados mostrando crescimento bacteriano; B: semeio de material do fígado e baço de 
animais infectados apenas com Salmonella mostrando ausência de crescimento bacteriano. 
Setas: unidades formadoras de colônia 

 

B A 
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sugeriram fatores de virulência do Plasmodium que podem estar relacionados ao aumento da 

suscetibilidade a bacteremia por SNT (Lokken, 2014; Cunnington, 2012).  Contudo, estudos mais 

detalhados necessitam ser realizados para esclarecer os mecanismos envolvidos neste processo. 

De acordo com os dados da curva de sobrevivência, os animais infectados apenas com a 

Salmonella apresentaram maior sobrevivência, quando comparadas com aos animais infectados e 

coinfectados. Os animais coinfectados com Plasmodium-SNT, sobreviveram por aproximadamente 20 

dias, e os animais infectados apenas com plasmodium apresentaram uma sobrevivência de 

aproximadamente o dobro, 40 dias (figura 4). A coinfecção malária-SNT, potencializa o processo 

inflamatório ocasionado incialmente pela infecção por plasmodium, o que sugere um aumento da 

suscetibilidade a infecções secundárias por bactérias não invasivas devido ao surgimento de danos 

prejudiciais da barreira intestinal por infecções maláricas (Chau et al. 2013). 

 
Figura 3. Curva de sobrevivência dos animais infectados e coinfectados. 
 

Dosagem de citocinas e quiomicinas pró-inflamatórias 

Os resultados obtidos mostram uma predominância de citocinas inflamatórias característico de 

TNF-α e INF-γ mediadas pelo alto dano tecidual da infecção por malária. A causa do aumento da 

resposta por TNF-α e INF-γ é predisponente de uma infecção primária por Plasmodium, situação vista 

quando observamos a resposta medida pela coinfecção malária-salmonela. Observa-se um aumento de 

IL-6, principalmente na resposta pela infecção por Salmonella que não é visto nas respostas por TNF-

α, INF-γ e IL-10, devido a resposta a IL-6 ser mediada principalmente por lipopolissacarídeos presente 

na bactéria, característica da resposta por IL-6. Na resposta IL-10, observa-se um aumento significativo 

da infecção por Plasmodium e a coinfecção Plasmodium-Salmonella (figura 4). 
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Figura 4. Dosagem de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias 

No estudo de Lokken et al (2015), é evidenciado que o ferro é um dos nutrientes essenciais para 

o aumento do crescimento bacteriano, através da hemólise de glóbulos vermelhos pela a infecção por 

Plasmodium por ação dos macrófagos em resposta a IL-10, que por sua vez aumenta a produção de 

polipeptídios responsáveis pela retenção intracelular de ferro, a sobrecarga de ferro pode prejudicar a 

atividade bactericida dos macrófagos contra a SNT, dados que, possivelmente, explicam o aumento da 

IL-10 nas infecções por Plasmodium e um aumento significativo no grupo coinfectados malária-

salmonela neste trabalho, como visto na figura 4. Em níveis de mucosa, o epitélio gastrointestinal forma 

uma barreira que desempenha um papel protetório contra micróbios oportunistas, na infecção por 

Plasmodium, o mesmo desencadeia um processo inflamatório intenso mediado por IL-10, TNF-α, INF-

γ, causando danos agudos na mucosa. Assim, a barreira protetora se rompe intensificando um processo 

de coinfecção mediados por micróbios não invasivos, como é o caso da Salmonella não-tifóide. 

Um estudo de Junaid et al (2017), evidencia que a infecção por Plasmodium está associada 

principalmente mediante a respostas por Th1, como TNF-alfa e IFN-gama, achado que contribui para 

os dados do presente estudo, onde observa-se um aumento da resposta imune por Plasmodium. Além 

disso, a TNF-alfa está relacionada a necrose do tecido mucosal, mediadas por processos inflamatórios 

intensos, como já relatado anteriormente. A inflamação crônica da mucosa intestinal, mediada pela 

resposta de citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa e IFN-gama, tem sido um fator predisponente para as 

doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa e doença de Crohn (Mukherjee and Biswas 

2014), o que colabora com os resultados do presente trabalho e a tese inicialmente proposta de 

suscetibilidade que uma infecção primária por Plasmodium, desencadeia para tornar uma bactéria que 

inicialmente não é invasiva, em invasiva intensificando tanto a infecção por Plasmodium, quanto a 

coinfecção Plasmodium-Salmonella, resultado que pode ser evidenciado pela curva de sobrevivência 

de animais infectados e coinfectados (figura 3). 

 

CONCLUSÃO 

 - A infecção primária por malária, desencadeia a disseminação bacteriana por Salmonella não-tifóide 

em órgãos linfóides secundários baço e fígado, 24h após coinfecção através de mudanças da microbiota 

intestinal do animal; 

- O acompanhamento do desenvolvimento da parasitemia de animais infectados e coinfectados, através 

da curva de sobrevivência, evidenciou que tanto a infecção quanto a coinfecção, são fatores que 

potencializam seus processos inflamatórios, consequentemente levando a óbito os camundongos mais 

rapidamente, comparando a infecção somente com a bactéria não invasiva; 
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- As citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa e IFN-gama, são essenciais na resposta inflamatória, 

diferentemente da citocina anti-inflamatória IL-10, que atua na contenção do processo inflamatório; 

- A resposta mediada por IL-10 está predominante na infecção por Plasmodium e coinfectados; 

- A IL-6 apresenta respostas em níveis elevados para o grupo infectado apenas com Salmonella¸ devido 

a resposta para esta interleucina ser mediada por polissacarídeos, presente na bactéria;  

- A coinfecção malária-SNT, potencializa o processo inflamatório ocasionado incialmente pela 

infecção por plasmodium, o que sugere um aumento da suscetibilidade a infecções secundárias por 

bactérias não invasivas devido ao surgimento de danos prejudiciais da barreira intestinal por infecções 

maláricas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) corresponde a uma doença infecciosa, não-contagiosa, 

causada por parasitas, que se apresentam em duas formas principais, promastigotas e amastigotas, que 

são transmitidas pelas fêmeas dos flebotomíneos, durante o repasto sanguíneo, a um hospedeiro 

suscetível (Brasil 2017). 

Conforme o Ministério da Saúde, o esquema terapêutico é composto por 4 principais fármacos: 

Antimoniato de Meglumina (Glucantime®), Isetionato de Pentamidina (Pentacarinat®), Anfotericina B 

(Albcet®), Anfotericina B Lipossomal e Pentoxifilina (Brasil 2017) e, mesmo com mudanças recentes 

no esquema terapêutico, tais fármacos ainda apresentam eficácia limitada, elevada toxicidade e 

resistência parasitária comprovada (Oliveira et al. 2017).  

Logo, a introdução de estudos com nanopartículas torna-se essencial, pois a capacidade de manipulação 

de átomos e moléculas pode originar materiais e produtos inovadores para o tratamento de diversas 

patologias (Mazzeo e Santos 2018). As NPs metálicas são materiais que possuem ao menos um átomo 

metálico em sua estrutura. O tântalo (Ta) corresponde a um metal sólido, prateado, macio e bastante 

resistente à corrosão. A aplicabilidade do Ta é variada, independentemente do seu estado físico, seja 

como metal puro, seu óxido ou em ligas (Guerra et al. 2013). 

Devido às dimensões equivalentes das nanopartículas metálicas com as entidades biológicas (vírus, 

bactérias e parasitas) e a utilização biomédica das NPs no tratamento de várias patologias (Falleiros et 

al. 2012), a presente pesquisa tem como objetivo a avaliação da atividade in vivo antileishmania das 

nanopartículas de tântalo em camundongos albinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animal do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (CEUA-INPA), com aprovação do projeto sob o número de protocolo 

059/2018. Foram utilizados 25 animais da espécie Mus musculus BALB/c, inoculados com 0,1 mL de 

solução contendo 106 parasitas/mL da espécie Leishmania (Viannia) braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2904), na pata traseira direita. Divididos em 5 grupos: 

Grupo NTa: animais infectados e tratado com nanopartículas de tântalo por via intralesional (IL), com 

dose de 3 µmol de NTa; 

Grupo Glu: animais infectados e tratados com Antimoniato de Meglumina (Glucantime®) por via IL, 

com dose de 20 mg/Sbv/Kg/dia; 

Grupo Pla: grupo infectado e tratado com solução salina, com administração por via IL; 

Grupo CN: grupo controle negativo, composto de animais infectados e não-tratados;  

Grupo CP: grupo controle positivo, constituído de animais não-infectados e não-tratados. 
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O tratamento teve duração de 15 dias, com aplicação de 50 µL por via IL a cada 72 horas. Fora realizada 

a aferição do volume dos locais de inoculação com o uso do paquímetro digital (Zaas® Precision), 

juntamente ao peso dos animais, com o auxílio da balança semi-analítica (Toledo®). 

Diagnóstico parasitológico 

Método direto: A partir de fragmentos da pata, foram realizados os imprintings, fixados e corados 

pelo Kit Panótico rápido (Laborclin®). Sendo quantificadas amastigotas, macrófagos infectados e não 

infectados, com a técnica de microscopia óptica sob óleo de imersão, amplitude de 1000x em 20 

campos para cada animal (Comandolli-Wyrepkowski et al. 2017). 

Cultivo (NNN): Os fragmentos da pata foram desinfectados com solução salina e gentamicina (40 

mg/mL), semeados em meio NNN (Novy; Neal; Nicolle) e incubados durante o período de 8 dias, a 25 

ºC. Posteriormente realizada a análise microscópica, classificando-as em negativo (sem parasitas 

viáveis) e positivo (presença de parasitas viáveis). Em seguida, realizada a classificação em score 1 (1 

até 10 parasitas), 2 (10 a 100 parasitas) e 3 (maior que 100 parasitas). 

Para esse estudo foi utilizado o software GraphPad Prism® 6.0, com a estatística proporcionada pelo 

teste ANOVA (análise de variância) e Tukey (95% de confiança) para análise dos dados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Evolução dos nódulos dérmicos 

A substância mais eficaz em relação à evolução clínica dos nódulos dérmicos e na diminuição dos 

volumes foi o Glucantime®, que mesmo apresentando aumento nos primeiros dias de tratamento, no 7º 

já apresentava declínio do volume das patas. O grupo NTa apresentou as maiores médias, provocando 

inchaço nas patas dos camundongos, que não retornavam ao estado fisiológico, mesmo com o intervalo 

de 72h após a aplicação da substância. 

 
Figura 1 - Evolução clínica do volume dos nódulos dérmicos em Mus musculus BALB/c infectados 

com Leishmania (Viannia) braziliensis, durante o tratamento. CN: controle negativo; CP: controle 

positivo; Pla: placebo; Glu: Glucantime®; NTa: nanopartículas de tântalo. 

 

Imprintings 

O grupo tratado com Glucantime® (Glu) apresentou maior quantidade de amastigotas, em quanto que 

o grupo NTa obteve a menor quantidade. Em relação aos macrófagos infectados observa-se que o grupo 

CN apresentou o maior quantitativo, enquanto que o grupo NTa apresentou o menor e para macrófagos 

não-infectados a menor taxa foi do grupo CN e a maior foi do grupo Pla. Entretanto, ressalta-se que 

não houve diferença significativa entre os grupos. 
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Figura 2 - Quantidade média do número de amastigotas observadas em 20 campos, a partir da aposição 

dos fragmentos da pata dos grupos de tratamento e quantificadas em microscópio óptico com um 

aumento de 1000x. CN: controle negativo; CP: controle positivo; Pla: placebo; Glu: Glucantime®; NTa: 

nanopartículas de tântalo. 

 

Cultivo em NNN 

Os grupos CN e NTa apresentaram a mesma quantidade de parasitas após o cultivo em NNN, com 

score 3 (> 100 parasitas). Por outro lado, o grupo Pla manteve-se constante nos scores, com menor 

quantidade de parasitas em relação ao CN e NTa, em quanto que no grupo Glu a quantidade de parasitas 

fora quase nula. 

 
Figura 3 - Scores de promastigotas da espécie Leishmania (Viannia) braziliensis avaliados após o 

cultivo em meio NNN dos fragmentos da pata dos animais de experimentação tratados com as 

substâncias. CN: controle negativo; CP: controle positivo; Pla: placebo; Glu: Glucantime®; NTa: 

nanopartículas de tântalo. 

 

De acordo com Domingos (2018), a espécie que possui mais efetividade à terapêutica de nanopartículas 

de tântalo é a L. (V.) guyanensis, apresentando maior sensibilidade à ação antileishmania quando 

infudida por via intralesional. Quando comparada a quantidade de amastigotas, a espécie Leishmania 

(V.) braziliensis, nesse estudo, apresentou pouca diferença significativa em relação ao grupo tratado 

com Glucantime®, o que fortalece a continuidade do estudo das NPs de Tântalo em outros estudos in 

vivo.Diante dos resultados obtidos, foi possível inferir que as nanopartículas de tântalo possuem uma 

resposta farmacológica pouco influenciadora diante da infecção pela espécie Leishmania (V.) 

braziliensis, na leishmaniose tegumentar americana. Mesmo seguindo a forma de aplicação 

intralesional, o processo inflamatório fora visível, podendo ser o influenciador da involução clínica dos 

nódulos dérmicos, sem cura clínica e nem parasitológica, expondo valores de amastigotas do grupo 

NTa e Glu bastante próximos, mas, com viabilidade parasitária igual ao grupo controle negativo. Logo, 
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a busca por novas formas de administração de nanopartículas de tântalo é essencial para viabilizar a 

absorção e dinamizar o tratamento da leishmaniose tegumentar americana em experimentações in vivo. 

 

CONCLUSÃO  

 

As nanopartículas de tântalo não apresentaram resposta significativa no tratamento dos animais 

infectados com Leishmania (V.) braziliensis, pois a avaliação parasitológica demonstrou que apesar do 

NTa possuir menor quantidade de amastigotas e macrófagos não-infectados do que o tratamento usual 

e grupo controle negativo, não possui atividade leishmanicida; ressaltando a possível modificação da 

via de administração em estudos futuros. 
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INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são um complexo de doenças infecciosas que apresentam diferentes manifestações 

clínico-epidemiológicas e ampla distribuição mundial (Rodrigues 2012). Tal enfermidade é 

considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença negligenciada e questão de saúde pública 

(Rocha 2012). A farmacoterapia preconizada pelo Ministério da Saúde para essa enfermidade apresenta 

problemas graves relacionados ao seu efeito tóxico. Em virtude das mais variadas reações adversas, 

surge à necessidade da busca por novas alternativas terapêuticas. Uma dessas alternativas é o uso de 

plantas medicinais, como a Libidibia ferrea que já possui vários estudos que comprovam as suas 

propriedades terapêuticas, bem como atividade antileishmania in vitro e in vivo com a fração 

diclorometano. Diante disso, é válido dar continuidade nos estudos que possam determinar a sua 

composição química visando estabelecer um sistema ideal de purificação da fase mais ativa do extrato 

metanólico de Libidibia ferrea e avaliar a sua atividade antileishmania, para indicar a possibilidade de 

um possível candidato terapêutico alternativo para a leishmaniose tegumentar, menos agressivo, com 

maior acessibilidade para todos os níveis socioeconômicos e otimizando a adesão do tratamento 

 

 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Coleta do Material vegetal: Foram realizadas coletas para a obtenção do material vegetal (epicarpo) 

de L. ferrea (Martius ex Tul.) LP Queiroz (Fabales: Fabaceae-“Caesalpinoideae”) de uma propriedade 

particular no bairro Parque Dez de Novembro, Manaus - AM. Coordenadas: 3º4’34’’S 60º0’11’’W. 

Preparação do extrato MeOH de L. ferrea: Todo o material vegetal coletado, separado, foi seco em 

estufa de circulação forçada, com temperatura inferior à 45ºC. Após a secagem, as partes foram moídas 

e pulverizadas em moinho de facas. Após a pulverização, ocorreram sucessivas extrações com os 

solventes de interesse, Hexano (VETEC) durante 7 dias, e metanol (VETEC), também por 7 dias. 

Partição do extrato: O extrato foi fracionado por partição líquido-líquido, foram utilizados dois 

diferentes sistemas, onde, 20 g do extrato metanólico foi solubilizado em 200 mL de H2O:MeOH (9:1) 

e 200 mL de MeOH:H2O (7:3). Este procedimento permitiu a separação e obtenção da Fração DCM1 

(9:1) e da Fração DCM2 (7:3). Posteriormente, as frações foram concentradas por meio do 

rotaevaporador (YAMATO). De acordo com Comandolli-Wyrepkowskiw (2015). 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD): Para análise em CCD, foram preparadas alíquotas das 

amostras, diluindo-as em solventes orgânicos, aplicando-as em seguida com o auxílio de tubo capilar 
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de vidro a 0,5 cm da base da cromatoplaca de alumínio com sílica gel 60 (MERCK), com a distância 

de 1 cm entre um spot e outro. Os reveladores empregados foram radiação ultravioleta (254 e 365 nm) 

e vanilina sulfúrica e vapor de Iodo. 

Cromatografia em Coluna (CC): O fracionamento das frações de L. ferrea foi realizada em coluna 

de vidro com dimensões Ø = 2,5 cm e alt = 47 cm, utilizando o suporte cromatográfico Sephadex LH-

20 (Sigma-Aldrich) por mecanismo de exclusão. 

 

ATIVIDADES IN VITRO COM FORMAS PROMASTIGOTAS DE Leishmania amazonensis. 

Manutenção dos parasitas e preparo de massa parasitária: Foram utilizadas formas promastigotas 

de Leishmania (Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) criopreservadas no criobanco do 

Laboratório de Leishmaniose e Doenças de Chagas/COSAS/INPA. Para o cultivo foram utilizados 

RPMI 1640 (Sigma Chemical Co, USA), suplementado com soro fetal bovino inativado (SFBi), 

incubados a 25 ºC de acordo com Jaffe et al. (1984). 

Determinação da atividade antileishmania e concentração inibitória 50% (IC50) das frações de 

Libidibia ferrea: A atividade antileishmania das frações foi avaliada pela inibição do crescimento e 

mortalidade de L. amazonensis. As frações foram filtradas e diluídas em meio de cultura, foram usadas 

as concentrações de 125 a 7,8 µg mL-1. O controle negativo foi o DMSO 1% (Dimetilsulfóxido/Merck) 

e controle positivo foi a Pentacarinat® (Isetionato de pentamidina) nas concentrações de 6 a 0,375 µg 

mL-1 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Processo extrativo e análise química: Após o processo extrativo, foi possível obter um rendimento 

de 20 % (950g) do extrato metanólico do epicarpo de Libidibia ferrea. Em seguida, foi realizada uma 

partição líquido-líquido, onde apresentou um rendimento de 0,58%(116mg) da fração DCM1, 0,56% 

(113 mg) da fração DCM2 e 50% (1.000 mg) da AcOEt, a partir de 20 g do extrato MeOH do epicarpo 

de L. ferrea. 

 

Análise das cromatoplacas das fases DCM 1, DCM 2 e AcOEt 
A análise prévia de diferentes sistemas de partição líquido-líquido, mostrou que os sistemas DCM 1 e 

DCM 2 apresentaram um perfil químico similar, onde foi possível verificar a eluição do mesmo, no 

entanto quando revelado em vapor de iodo o sistema DCM 1, possuía manchas amareladas mais 

marcantes. Sabe-se que o iodo complexa-se com os compostos insaturados [dupla ligação] (Collins et 

al.  1990). Sugerindo a presença de tais compostos.  (Figura 1). 
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Figura 1. Cromatografia de Camada Delgada das fases DCM 1, DCM 2 e AcOEt. Sistema de eluição DCM:MeOH(95:5) e 
revelação com luz UV (254 nm) e vapor de Iodo. 
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A Análise por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)  

As frações DCM1 e DCM2 foram analisadas por RMN de 1H. No entanto, as informações obtidas não 

permitiram uma completa determinação estrutural das substâncias. Porém, com base na intensidade 

dos sinais principalmente na amostra DCM 1, sugere-se a presença de compostos glicosilados que 

possuem em sua estrutura uma ou mais moléculas de açucares as quais foram adicionadas a aglicona 

por reações de glicosilação na qual consiste na transferência de uma molécula de açúcar a partir de 

uma molécula doadora (açúcar ativado) para outra aceptora [aglicona] (Sá 2017). Um fato importante 

que corrobora esta sugestão é a predominância dos sinais nas regiões 3.31-38.2ppm e 5,30-5.35ppm. 

Estes sinais indicam que o hidrogênio é anomérico, ou seja, o mesmo encontra-se desprotegido, o que 

contribui para o aparecimento e a intensificação dos sinais espectrométricos (Figura 2). 

 

  Figura 2.  Espectro de RMN de 1H da (A) FDCM 1 (B) FDCM 2 (MeOH, 300 MHz). 

 

As amostras FDCM1 e FDCM2 apresentaram rendimento e sinais no espetro de RMN similares, no 

entanto, a FDCM1 apresentou mais intensidade nos sinais, sugerindo assim, o prosseguimento quanto 

a sua determinação química. Para melhores análises de purificação a mesma foi submetida a um 

fracionamento em Coluna Sephadex LH-20 com MeOH:Acetona (1:1), resultando na obtenção de 18 

frações. Após o fracionamento foi possível observar que a frações que apresentaram um maior 

rendimento foram as frações 6 (81.8 mg/14,1 %) e a fração 8 (90.3 mg/15,66 %). 

 

Análise das cromatoplacas das frações 1-18 

Foram analisadas previamente as frações Fr1 a Fr6. As cromatoplacas reveladas em vapor de Iodo 

mostraram que as amostras apresentaram substâncias com polaridades distintas. Isto pode ser percebido 

uma vez que as Fr 1, 2, 3 ficaram retidas na base, demonstrando que possuem uma maior polaridade 

quando comparadas as outras. Onde mostram a presença de manchas com Rf próximos a 0,3 nas Fr4A, 

Fr5A e Fr6A (Figura 3).  

A B 
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Figura 3. Cromatografia de Camada Delgada das Amostras F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Sistema de eluição 

DCM:MEOH(95:5); frações 7-12 obtidas da coluna cromatográfica da partição DMC 1. Eluição com 

DCM:MEOH(9:1); frações 13-18 obtidas da coluna cromatográfica da partição DMC 1. Eluição com 

DCM:MEOH(8:2). Reveladas em vapor de Iodo. 

 

Quando revelada em vapor de Iodo a Fr4B mostrou um Rf de 0,4. Dentre as amostras analisadas a Fr6 

apresentou um Rf de 0,5. É importante frisar que as Fr 4, 5 e 6 eluíram significantemente melhor, 

mostrando afinidade com o sistema DCM:MEOH(95:5), como pode ser notado quando revelado em 

luz UV 254nm. Já a eluição das amostras de F7 a F12 revelaram que este sistema utilizado apresentava 

maior afinidade com as Fr 7 e 8. Embora as frações 9, 10, 11 e 12 demonstraram uma maior polaridade. 

Os valores de Rf foram maiores nas Fr 7 e 8, com 0,6 em ambas. As análises das Fr 13 a 18 revelaram 

que tais amostras possuem mais afinidade pela fase estacionária e eram de caráter mais polar, com 

algumas diferenças nas eluições de uma fração para a outra. E não foi possível calcular da Rf de 

nenhuma amostra (Figura 3). O que sugere uma possível mudança no sistema de eluição. A Fr8 não 

revelou em vapor de Iodo, podendo indicar que na amostra não há presença de nenhuma substância.  

 

Ensaio Biológico in vitro 

Quanto à atividade antileishmania foram selecionadas as amostras FDCM 1, FDCM 2 e FAcEOt 

obtidas da partição líquido-líquido. Não houve diferença significativa entres os resultados das amostras 

FDCM 1 e FDCM 2 durante o período observado (Figura 4). Já a amostra FAcEOt não apresentou 

atividade in vitro contra o parasita Leishmania amazonensis (Figura 5). 
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Figura 4. Atividade antileishmania das frações de Libidibia ferrea frente a promastigotas Leishmania 

(Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) A-FDCM. B- FDCM 2. Avaliados em 24 e 48 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Atividade antileishmania das frações de Libidibia ferrea frente à promastigotas Leishmania 

(Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8)C – FAcEOt. Avaliado em 24 e 48 horas.  

 

 

Através da análise da IC50 (Concentração Inibitória de 50%), durante o período de 24 horas não houve 

atividade antisleishmania por nenhuma amostra avaliada. Somente no período de 48 horas, as amostras 

FDCM1 e FDCM2 apresentaram atividade biológica com IC50 respectivo de 90 e 78,5 µg.mL-1. De 

acordo com Osorio et al. (2007), as concentrações ativas em ensaios biológicos in vitro, podem ser 

classificadas como: concentrações altamente ativas (IC50 <10 μg.mL-1), ativas (IC50 entre 10-50 

μg.mL-1), moderadamente ativas (IC50 entre 50-100 μg.mL-1) e não ativas (IC50 >100 μg.mL-1). 

Desta forma, os resultados do ensaio biológico in vitro demonstram que as frações desempenharam 

uma atividade moderadamente ativa. 

 

CONCLUSÃO  

Foi possível avaliar parcialmente o perfil de dois sistemas de partição líquida. A amostra DCM 1 teve 

uma maior intensidade de sinais que sugerem possível presença de compostos glicosilados. Ambas as 

amostras, DCM 1 e DCM 2 apresentaram atividade antileishmania após 48 horas de incubação. O 

sistema DCM 1 devido as análises espectrométricas foi o mais promissor e ainda encontra-se sobre 

processo de purificação, sugerindo a busca de uma substância candidata para uma terapia alternativa 

para a Leishmaniose Tegumentar. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE) é o mais antigo programa em vigência no país, 

criado em 1955, e têm por objetivos: Contribuir no crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, na 

aprendizagem, no rendimento escolar e na formação de hábitos saudáveis (Brasil 2015). Apesar dos 

inegáveis benefícios do PNAE, observa-se um fator que compromete a qualidade da alimentação 

escolar e está relacionado ao nível sanitário com que são preparadas as refeições. As refeições 

oferecidas aos escolares devem satisfazer parte de suas exigências biológicas, sendo essencial que 

possam ser aproveitados pelo organismo e tenham condição de exercer sua função nutricional. Além 

disso, devem ser inócuos, uma vez que as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são uma das 

principais causas que contribuem para os índices de morbidade no país (Oliveira et al. 2012). 

Grande parte dos casos de DTA são causados por preparos inadequados no serviço de alimentação. O 

manipulador é a principal via de contaminação dos alimentos e desempenha um papel importante na 

segurança e na preservação da higiene dos alimentos durante toda a cadeia produtiva, desde o 

recebimento, armazenamento, preparação até a distribuição (Taniwaki e Modolo 2019). 

A merendeira é o profissional responsável pela produção de refeição dentro das escolas e exerce um 

papel fundamental para atingir os objetivos do PNAE (Morais 2013). Está envolvida em todas as etapas 

do processo produtivo de refeições. A responsabilidade das(os) merendeiras(os) dentro das escolas tem 

apontado a necessidade de capacitações contínuas e permanentes, sendo importante para promover 

mudanças comportamentais no processo de trabalho dessas profissionais (Costa et al. 2002). 

De acordo com Devides et al. (2014), os manipuladores de alimentos devem ser conscientizados, por 

meio de programas de capacitação, a respeito de sua responsabilidade e os cuidados que devem tomar 

durante o processamento de alimentos, pois, quando os manipuladores cometem falhas sejam elas de 

higiene pessoal, ambiental ou no preparo dos alimentos, corre-se o risco de contaminá-los, 

comprometendo a inocuidade do alimento e a saúde dos consumidores (Cakiroglu e Uçar 2008; Sultana 

et al. 2013). 

Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo dar continuidade ao estudo Educação Alimentar e 

Nutricional para Merendeiras de Escolas Públicas de Ensino Fundamental I da Cidade de Manaus-AM, 

(Gomes e Nagahama 2016), tornando importante identificar o nível de conhecimento em alimentação 

saudável, noções básicas de nutrição e boas práticas de fabricação de alimentos das escolas e 

estabelecendo um programa de capacitaçãopara as(os) merendeiras(os). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi composto por merendeiras(os) de19 escolas das seis zonas: Sul, Centro-sul, Centro-oeste, 

Norte, Leste e Oeste, da cidade de Manaus, totalizando 36 participantes. Para a realização do 
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diagnóstico em relação ao conhecimento das(os) merendeiras(os) foi construído uma ferramenta de 

avaliação, na qual foi aplicada antes e no final da capacitação. 

As capacitações foram realizadas em dois dias, sendo de aulas expositivas, dialogadas e utilizando-se 

de dinâmicas para a construção do conhecimento. Os assuntos contemplados no questionário foram 

divididos em 3 categorias, Noções Básicas de Nutrição (4 questões), Alimentação Saudável (10 

questões) e Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (14 questões). A pesquisa foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética do INPA, sob o parecer n°3.245.155. 

As respostas foram categorizadas em corretas e incorretas. Os resultados foram tabulados em planilhas 

do Microsoft Excel 7.0 para Windows, versão 2016 e analisados estatisticamente por meio do teste t-

Student pareado pelo programa MatLab, e foi adotado significância de 5% para determinar diferenças 

entre as respostas dos manipuladores no questionário aplicado antes e depois de capacitá-los. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fizeram parte do estudo somente aqueles merendeiros(as) que obtiveram 100% da frequência, desta 

maneira 20 foram excluídos. Cada zona apresentava no mínimo 1 e no máximo 15 participantes, com 

predominância da zona Norte.  

Ao analisar o perfil da população estudada, pode-se observar que em relação a faixa etária, a média de 

idade foi de 45,5 anos, sendo que 55,55% estavam entre 31 e 50 anos (Tabela 2). Em relação ao sexo, 

91,66% erado sexo feminino. Verifica-se que a maior parte do grupo apresentou 2° grau completo 

(69,44%), o que mostra uma significativa mudança no perfil desses profissionais.O mesmo se nota pelo 

número de merendeiros(as) com ensino superior (22,22%).   

 

Tabela 1. Perfil socioeconômico das(os) merendeiras(os) das escolas da rede pública estadual de 

ensino de Manaus – AM, 2019. 

 Variáveis N % 

Faixa etária 

21 – 30 3 8,33 

31 – 50 20 55,55 

51 – 67 13 36,11 

Gênero 
Feminino 33 91,66 

Masculino 3 8,33 

Escolaridade 

1° Grau Incompleto 1 2,77 

1° Grau Completo 0 0 

2° Grau Incompleto 2 5,55 

2° Grau Completo 25 69,44 

Superior Completo 8 22,22 

 

Após a aplicação do teste inicial e final, foi realizada a análise dos dados para determinar a média de 

acertos, média de erros, classificação geral por porcentagem, antes e após a intervenção. Em relação a 

classificação geral de acertos pode-se verificar que, no teste inicial obteve-se 71,03% de acertos, 

quando que no final obteve-se 91,17%. O que é um fato positivo, visto que, após a exposição e aula 

dialogada, os(as) merendeiros(as) obtiveram o maior número de acertos. Do mesmo modo em relação 

ao número de erros, pois pode-se verificar que houve diminuição de 21,03% de erros no início para 

7,64% no final.Já na resposta “não sei responder ou não tenho certeza”, no teste inicial houve 7,94% 

de marcações e no final 1,19%, podendo concluir que os participantes, tiraram suas dúvidas (Figura 1) 
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.  

Figura 7. Classificação geral de acertos, erros e não sei responder do questionário aplicado as(aos) 

merendeiras(os) da rede pública estadual de ensino da cidade de Manaus - AM, 2019. 

Foi observado também que a média de acertos no final da atividade, foi maior do que no início (p<0,01), 

(Tabela 2). 

Tabela 2. Comparação da média de acertos e erros do teste inicial e final aplicado as(aos) 

merendeiras(os) da rede pública de ensino de Manaus – AM, 2019. 

 Teste Média N P 

Certa 
Inicial 19,888 36 <0,01 

Final 25,527 36 <0,01 

Errada 
Inicial 5,888 36 <0,01 

Final 2,138 36 <0,01 

 

No que diz respeito à Alimentação Saudável, foi verificado que após a correção do teste inicial, a 

questão que indagava sobre a quantidade de sódio presente nos alimentos, foi a que mais levantou 

dúvidas aos participantes. No teste inicial 25% marcaram “não sei responder ou não tenho certeza” e 

no teste final apenas 5,6% marcaram essa opção, o que mostra a necessidade de informação por parte 

das(os) merendeiras(os) sobre este quesito, pois estão ligadas diretamente ao preparo de alimentos. 

Em comparação ao trabalho de Gomes e Nagahama (2016), onde no teste inicial obteve-se 58,22% de 

acertos e no final obteve-se 74,13%, pode-se perceber que houve um resultado positivo, apesar de não 

serem as(os) mesmas(os) merendeiras(os) do teste de 2016, isto mostra que as(os) merendeiras(os) 

estão cada vez mais capacitadas sobre os temas abordados. 

Em relação a Noções Básicas de Nutrição, verificou-se que a questão que obteve maior quantidade de 

erros foram aquelas relacionadas a alimentos que podem prevenir a anemia, no entanto após a 

capacitação o resultado obtido foi positivo. Foi possível verificar durante a correção do questionário 

inicial que a grande maioria dos participantes acreditavaque vegetais verdes escuros, beterraba e feijão, 

são alimentos quetêm esta função.  

Leite et al. (2011) desenvolveram um curso de formação para merendeiras(os) de escolas estaduais da 

Bahia com a mesma proposta metodológica. Durante a aplicação do curso, os autores utilizaram teatros, 

exposição dialogada, oficinas, dinâmicas de grupo e atividades divididas em grupo. Os resultados deste 

trabalho mostraram resultados satisfatórios com a metodologia utilizada na capacitação. 

Tal metodologia foi semelhante à de Leite et al. (2011) e também se mostrou muito satisfatória. As(Os) 

merendeiras(os) do presente estudo participaram ativamente da capacitação. Foram apresentados: 

exposições dialogadas, vídeos demonstrativos, encenações e dinâmicas em grupos, conforme roteiro, 

essas atividades tiveram auxílio de mais dois bolsistas. Demonstrou ser efetivo, visto que o resultado 

final dos testes pós-capacitação foi positivo. 

 

CONCLUSÃO  

A partir deste projeto foi possível identificar o conhecimento inicial das(os) merendeiras(os) sobre os 

temas: Noções Básicas de Nutrição, O Papel da merendeira noPNAE, Alimentação Saudável e Boas 
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Práticas de Fabricação de Alimentos, e assim preparar um instrumento de capacitação mais adequado. 

Pode-se concluir que a aplicação da metodologia participativa na capacitação para merendeiras(os) foi 

eficaz para identificar o conhecimento desses profissionais e para promover a troca de experiências e 

conhecimento durante o processo. O conhecimento antes da capacitação foi acima de 50% o que mostra 

que estes profissionais tinham informaçõessobre a maioria dos temas.Do mesmo modo verificou-se 

que a capacitação foi eficaz, pois diminuiu significativamente o número de erros e das respostas “não 

sei/não tenho certeza”. Por fim vale ressaltar que essas capacitações devem ser continuadas e frequentes 

a fim de implantar a educação nutricional nas escolas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA é uma doença de transmissão vetorial, infecto 

parasitária e não contagiosa. Os protozoários da doença apresentam a forma promastigota e amastigota, 

com um ciclo de vida heteroxeno (Neves 2010). O vetor da doença são flebotomíneos do gênero 

Lutzomyia, exclusivamente as fêmeas por possuírem o hábito hematófago (Azevedo 2016). 

As manifestações da LTA são caracterizadas por lesões cutâneas e mucocutâneas. Sendo a 

leishmaniose cutânea: localizada, difusa e disseminada (Azevedo 2016; Neves 2010). 

Os medicamentos preconizados pelo Ministério da Saúde para o tratamento são os antimoniais 

pentavalentes (Glucantime®), anfotericina B (Albset®) anfotericina B lipossomal e pentamidina 

(Pentacarinat®) (Bastos 2016). No entanto, devido a um tratamento longo e doloroso, com alta 

toxicidade, efeitos adversos e resistência do parasita ao medicamento, faz-se necessário à busca por 

um novo fármaco que apresente maior eficácia (Maffei 2009). 

Dessa forma, existe um incentivo na busca de novos alvos terapêuticos e dentre estes estão os 

complexos metálicos capazes de se combinar com outros elementos para formação de compostos 

(Barthi e Singh 2009). O cobre é um metal que vem apresentando algumas atividades biológicas 

importantes, inclusive para antileishmania (Silveira 2008).  

Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar a citotoxicidade de um complexo de cobre em monócitos 

humanos, bem como a atividade contra formas amastigotas de Leishmania (Viannia) braziliensis e 

Leishmania (Leishmania) amazonensis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Leishmaniose e Doença de Chagas no Instituto Nacional 

de Pesquisa da Amazônia (INPA). Sendo utilizada as espécies Leishmania (Viannia) braziliensis 

(MHOM/BR/75/M2904) e Leishmania (Leishmania) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) e as células 

foram monócitos humanos sob protocolo do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP: 

61973616.2.0000.0006. 

As substâncias testadas foram complexo de cobre e Glucantime® nas concentrações de 20 – 160 

µM/mL e DMSO (Dimetilsufóxido) a 2%.  A síntese do complexo de cobre foi realizada no Instituto 

di Chimica della Materia Condesata e di Tecnologie per l´Energia – Itália, de acordo com os 

procedimentos publicados por Marzano et al. (2008), Porchia et al. (2009) e Gandin et al. (2014). 

Para obtenção de monócitos humanos, 3 mL de sangue de um doador sadio foi diluído em 5 mL de 

PBS 1X, com posterior adição de 3 mL de Histopaque® - 1077 (Sigma-USA), em seguida foi 

centrifugado por 30 minutos/3000 rpm. A camada PBMC foi retirada e novamente centrifugado por 10 
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minutos/300 g á 4 °C. Em seguida houve quantificação e ajuste para obtenção 105 células/mL (Morato 

2013). 

No ensaio de citotoxicidade do complexo de cobre, os monócitos humanos foram incubados em placas 

de 96 poços na presença do complexo de cobre, Glucantime® e DMSO, como controle foram adotados 

monócitos sem tratamento. As culturas ficaram expostas ás substâncias por um período de 24, 48 e 72 

horas e incubadas a 37 °C com 5% CO2. Para a avaliação da viabilidade celular foi adotado o teste 

colorimétrico Alamar Blue® (Chagas 2015). 

No ensaio contra formas amastigotas, os monócitos humanos foram plaqueados em placas de 24 poços 

e infectados com 106 promastigotas/mL em dois tempos diferentes, 30 minutos e duas horas. 

Posteriormente, as placas foram incubadas por 24, 48 e 72 horas em estufa a 37° C com 5% CO2 na 

presença do complexo de cobre Glucantime® e DMSO, como controle foram adotados monócitos não 

infectados e monócitos infectados sem tratamento. Foi feita a contagem de 100 monócitos para 

quantificar monócitos infectados e não infectados, o microscópio óptico foi utilizado para contagem 

no aumento de 1000X (Chagas 2015). As análises estatísticas foram feitas no Software: 

GraphPadPrism 6®, ANOVA com 95% de confiança e com teste Tukey. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ensaio de citotoxicidade observou-se que no período de 24 horas (Figura 1) as concentrações de 

160 – 40µM/mL do complexo de cobre e Glucantime® apresentaram menor viabilidade celular quando 

comparado aos outros grupos. No período de 48 horas houve diferença apenas na concentração do 

complexo de cobre de 160µM/mL, apresentando menor viabilidade celular em relação aos grupos 

controle e tratamento. Em 72 horas não houve diferença significativa entre os grupos controle e 

tratamento. 

Em um estudo anterior realizado por Chagas (2015), foram testados complexos de cobre, sendo 

utilizadas células de macrófagos J774, após 24 horas o Cobre (1) mostrou viabilidade celular de 50% 

e o Cobre (4) viabilidade de 40%. No presente estudo o complexo de cobre testado apresentou 

viabilidade celular superior a 80% em todo período de incubação.  

 
Figura 1.  Comparações estatísticas da citotoxicidade do complexo de cobre avaliada pela viabilidade 

de monócitos humanos no período de 24, 48 e 72 horas. Sendo, **** diferença significativa do controle 

negativo; •••• diferença significativa do Glucantime® e ``ns´´ não há diferença significativa entre as 

concentrações do complexo de cobre.  

 

Nos ensaios contra formas amastigotas, inicialmente foi realizada a infecção dos monócitos por um 

período de 2 horas e observou-se que houve total degradação dos monócitos humanos em todo o período 

de incubação, com as duas espécies testadas, não sendo possível realizar a quantificação de monócitos 

infectados e não infectados.  

Quando a infecção foi realizada apenas por 30 minutos, observa-se que contra formas amastigotas de 

L. (V.) braziliensis não houve diferença significativa entre os grupos (Figura 2). 
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Figura 2. Comparações estatísticas da atividade antileishmania do complexo de cobre contra formas 

amastigotas de Leishmania (Viannia) braziliensis, no período de 24, 48 e 72 horas. Sendo ``ns´´ a não 

significância entre os grupos. 

 

No ensaio contra formas amastigotas de L. (L.) amazonensis, no período de 24 horas houve diferença 

significativa entre a concentração de 80 µM/mL do complexo de cobre quando comparado ao controle 

negativo, apresentando menor infectividade (Figura 3). Nos demais períodos (48 e 72 horas) não houve 

diferença significativa entre os grupos, segundo teste Tukey. 

 

Figura 3.  Comparações estatísticas da atividade do complexo de cobre contra formas amastigotas de 

Leishmania (Leishmania) amazonensis no período de 24, 48 e 72 horas. Sendo, * diferença significativa 

do controle negativo e ``ns´´ não significância entre os grupos.  

 

Devido à baixa infectividade no grupo controle negativo, sugere-se que novos ensaios devem ser 

realizados considerando um maior tempo de infectividade que 30 minutos e inferior a 2 horas, visto 

que em ambas as espécies houve baixa infectividade dos monócitos humanos com um período de 30 

minutos e total degradação dos monócitos quando a infecção foi realizada por um período de 2 horas, 

desta forma, não podendo ser inferido a atividade do complexo de cobre em monócitos humanos com 

as espécies testadas nesse estudo.  

 

CONCLUSÃO  

 

Na avaliação da citotoxicidade durante todo o período de incubação a viabilidade celular foi superior a 

80%. Na atividade biológica do complexo de cobre contra formas amastigotas de L. (L.) braziliensis, 

não houve diferença significativa entre os grupos e contra formas amastigotas de L. (L.) amazonensis, 

somente a concentração de 80 µM/mL em 24 horas  apresentou diferença significativa para o controle 

com menor taxa de infectividade, entretanto, é necessário a realização de novos ensaios para averiguar 

a atividade biológica contra as formas amastigotas de L. (L.) amazonensis e L. (L.) braziliensis, 

considerando um ajuste no tempo de infecção dos monócitos humanos.  
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INTRODUÇÃO 

A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada por espécies de micobactérias 

pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis. Em 2017, 10 milhões de pessoas adoeceram e 

1,3 milhão de pessoas morreram com essa doença em todo o mundo (Campos, 2017; Brasil, 2019). 

No Brasil, no ano de 2018 foram registrados 72.788 novos casos, contabilizando um 

coeficiente de incidência nacional de 34,8 casos/100.000 hab. Dentre as regiões brasileiras, a região 

Norte se destaca, apresentando o maior coeficiente com 44/100.000 hab. Quanto aos Estados, o 

Amazonas apresentou o maior coeficiente do país, alcançando 72,9/100.000 hab. Sua capital, Manaus 

recebe destaque com um coeficiente de 102,6/100.000 hab., o maior dentre as capitais brasileiras 

(Brasil, 2018; Brasil, 2019). 

Dentre os exames aplicados para o diagnóstico da Tuberculose há a baciloscopia, o GeneXpert 

MTB/RIF (Teste Rápido Molecular) e a cultura em meios sólidos, esta considerada o padrão-ouro. A 

baciloscopia consiste na busca por BAAR (Bacilo Álcool-Ácidos Resistente) em amostras, geralmente 

de escarro, corada pela técnica de Ziehl-Neelsen (Brasil, 2008) ou de Kinyoun (Salem et al., 1990). 

Este exame, apesar de apresentar baixo custo, tem baixa sensibilidade (Ferri et al., 2014). O TRM 

apesar  de apresentar alta sensibilidade e reduzido tempo de liberação do diagnóstico, necessita de 

profissionais devidademente treinados e equipamentos de alto custo. Já a cultura, que é a técnica 

considerada padrão-ouro pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2008), também tem limitações como 

demanda de infraestrutura laboratorial complexa e, além, da demora na liberação do diagnóstico, 

chegando até 60 dias. 

Dessa forma, exames imunocromatográficos, que se baseiam na detecção dos anticorpos 

específicos circulantes no sangue, apresentam-se como mais uma ferramenta para o auxílio 

diagnóstico, já que dispensam equipamentos caros e de difícil logística, apresentando baixo custo e 

simplicidade metodológica (Selman et al. 2011; Sotinikov et al., 2018). Segundo Selman et al. (2011), 

em um estudo realizado na Tunísia com 256 amostras séricas, um teste imunocromatográfico 

apresentou sensibilidade de 78,1% em pacientes com TB ativa e 100% de especificidade. 

Logo, o objetivo deste plano de trabalho foi avaliar o ensaio imunocromatográfico de fluxo 

lateral OnSiteTM TB IgG/IgM Combo (CTK Biotech, USA), para o auxílio diagnóstico de TB em uma 

região de alta incidência de Tuberculose. Este teste está registrado na Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária (ANVISA), sob o registro 80524900050 e foi adquirido em comércio local na cidade de 

Manaus – AM. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo faz parte de projeto aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos – CEP/UFAM, CAAE: 57978916.3.0000.5020, de acordo com a Resolução 466/2012. 

Para realização do estudo, foram incluídos os seguintes participantes: i) 47 pacientes 

diagnosticados com Tuberculose pulmonar pelos exames de baciloscopia, TRM ou cultura ou raios-X; 

ii) 25 contatos (indivíduos sadios sem sintomas respiratórios e que convivem com paciente com TB 

pulmonar ou profissionais de saúde da Policlínica Cardoso Fontes; iii) 11 indivíduos sadios e sem 

contato com pacientes com TB. 

As amostras de escarro foram coletadas de acordo com o protocolo de coleta de amostras de 

origem pulmonar, conforme Ministério da Saúde (Brasil, 2008). As amostras de sangue total foram 

coletadas por punção venosa, armazenadas em frascos contendo EDTA e conservadas entre 2-8°C até 

a separação do plasma por centrifugação a 2500 rmp/5min, a 8°C. 

Para o diagnóstico bacteriológico, as amostras de escarro foram submetidas aos seguintes 

exames: baciloscopia direta (Brasil, 2008), baciloscopia pós-concentração (Salem et al., 1990), Teste 

Rápido Molecular (TRM, GeneXpert) (Boehme et al., 2010) e cultivo para micobactérias pelo método 

PKO (Salem et al., 2007). As lâminas de baciloscopia direta e as de pós-concentração foram coradas 

pela técnica de Kinyoun e lidas segundo o protocolo do Ministério da Saúde (Brasil, 2008). O TRM 

foi realizado na Policlínica Cardoso Fontes e os resultados compartilhados com este estudo. 

Para a realização do Teste Imunoccromatográfico foi dispensada uma gota de plasma no poço 

do cassete junto com uma gota do diluente. Em seguida, esperou-se os 15 minutos a fim de ler os 

resultados, conforme as indicações do fabricante. Os exames foram considerados positivos para IgM 

quando a linha M apareceu, indicando uma infeccção recente, e positivo para IgG quando surgiu a 

linha G, indicando infecção crônica. Nos exames em que nenhuma dessas linhas apareceu, admitiu-se 

o resultado como negativo. Somente os exames que apresentarama linha C (controle) foram incluídos 

no estudo. 

Ao final deste estudo, para a análise de concordância entre os exames imunocromatográfico, 

baciloscopia, cultivo e TRM foi aplicado o índice Kappa e o BioEstat (versão 5.0). Para análise dos 

resultados dos testes de co-positividade e co-negatividade foi utilizado a tabela 2 x 2. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho foram incluídos 83 indivíduos, dos quais 47 pertencem ao grupo de 

pacientes e 36 pertencentes aos grupos de contatos (familiares e profissionais de saúde) e controles 

saudáveis (reunidos em um mesmo grupo para as análises de sensibilidade/especificidade). Os 

resultados do ensaio OnSiteTM TB IgG/IgM Combo estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. Somente 

anticorpos IgG anti-M. tuberculosis foram detectados. 

 

Tabela 1. Frequência de positividade do ensaio OnSiteTM TB IgG/IgM Combo. 
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Grupos 
Positivos 

n (%) 

Negativos 

n (%) 

Total 

n (%) 

Pacientes 11 (23,4) 36 (76,6) 47 (100,0) 

Contatos 3 (12,0) 22 (88,0) 25 (100,0) 

Controles Sadios 0 (0,0) 11 (100,0) 11 (100,0) 
 

Tabela 2. Análise geral dos resultados OnSiteTM TB IgG/IgM Combo. 

OnSiteTM TB IgG/IgM 

Combo 

Grupos 
Total  

(n) Pacientes (n) 
Contatos + 

Controles (n) 

Positivo - IgG 11 3 14 

Negativo 36 33 69 

Total 47 36 83 
 

De acordo com a Tabela 2, a sensibilidade foi de 23,4% e a especificidade 91,6%. O Valor Preditivo 

Positivo (VPP), o Valor Preditivo Negativo (VPN) e acurácia para o teste OnSiteTM TB IgG/IgM Combo foram 

78,5%, 47,8% e 11,4%, respectivamente. 

O anticorpo IgM não apresentou índices detectáveis nesse estudo, possivelmente devido ao estágio da 

infecção, característico da TB primária (Steingart et al., 2007), mais comum em crianças (Rocha et al. 2008). Já a 

prevalência de IgG pode ser justificada não só pelo atraso no diagnóstico, o que faz com que a doença evolua para 

a fase pós-primária e os índices desse anticorpo aumente, como também pela cobertura da vacina BCG, pois o teste 

detecta IgG produzidos a partir dessa imunização. Além disso, a detecção de IgG em contatos familiares, indica a 

longa exposição ao M. tuberculosis, pelo convívio com o paciente de TB, bem como por residir em região com 

altos índices de incidência de TB. 

O ensaio de imunocromatografica de fluxo lateral OnSiteTM TB IgG/IgM Combo apresentou baixa 

concordância e, consequentemente, uma fraca replicabilidade quando comparado às técnicas usualmente utilizadas 

para o diagnóstico da TB. 

A detecção de apenas anticorpos IgG indica a cronicidade da TB no momento do diagnóstico (clínico ou 

laboratorial) ou exposição prolongada ao M. tuberculosis em uma região de alta incidência da TB. A não detecção 

de anticorpos IgM indica a necessidade de que o teste seja aplicado o quanto antes em indivíduos com sintomas da 

TB ou de se aperfeiçoar o teste imunocromatográfico. 

O desenvolvimento de novos testes diagnósticos para Tuberculose é imprescindível, já que os disponíveis 

atualmente na rede de saúde possuem limitações intrínsecas à cada técnica/método. A adoção de testes 

imunocromatográficos poderia, portanto, ser um complemento importante no diagnóstico, principalmente em 

regiões mais pobres e distantes. Entretanto, a baixa sensibilidade do teste avaliado pode ser devido a diferentes 

antígenos de M. tuberculosis provocarem diferentes respostas humorais (Selman et al., 2011). 

 

CONCLUSÃO  

O teste rápido OnSiteTM TB IgG/IgM Combo deve ser utilizado com cautela como ferramenta 

para o auxílio diagnóstico da TB devido à baixa sensibilidade, principalmente em uma região com alta 

incidência da doença, como ocorre com Manaus - AM. Além disso, o presente estudo pode servir de 

subsídio para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de testes imunocromatográficos mais sensíveis e 

até mesmo para melhor compreensão da imunopatologia da TB. 
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INTRODUÇÃO  

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma infecção parasitária endêmica nas Américas, de 

transmissão vetorial e causada por protozoários do gênero Leishmania. É considerada uma doença 

negligenciada que afeta milhões de pessoas mundialmente. Durante décadas, a OMS usou os 

antimoniais pentavalentes como primeira escolha para o tratamento da LTA. Entretanto, o Ministério 

da Saúde modificou as recomendações a fim de considerar a forma clínica, localização, resposta ao 

tratamento e a espécie de Leishmania. Em contrapartida, não se dispõe na prática clínica de ferramentas 

laboratoriais que possam prever falha terapêutica, o que faz com que esta medicação ainda seja de 

primeira escolha no Sistema Único de Saúde. Além do mais, causam uma variedade de efeitos colaterais 

(de toxicidade cardíaca à hepatotoxicidade) e adversos. Tendo em vista a reconhecida toxicidade pela 

terapia antimonial e seus efeitos colaterais, surge a administração intralesional (IL) de Antimoniato de 

meglumina como alternativa para reduzir a absorção sistêmica da droga e seus largos efeitos. No Brasil, 

estudos realizados com tratamento IL demonstraram eficácia e segurança do procedimento. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do protocolo de tratamento IL com Antimoniato de 

meglumina em hamsters (Mesocricetus auratus) infectados por Leishmania (Viannia) braziliensis e 

Leishmania (Viannia) guyanensis. Os animais de experimentação infectados por L. (V.) braziliensis 

demonstraram cura clínica, análises parasitológicas negativas. Os animais infectados por L. (V.) 

guyanensis demonstraram cura clínica, porém os resultados mostraram-se não tão satisfatórios nas 

análises de viabilidade parasitária e carga parasitária. Foi verificado significância estatística (p = 

0,0028) e o teste de Tukey apresentado um parâmetro de p<0,05 entre os grupos quanto à evolução de 

cicatrização das lesões. A partir da avaliação histopatológica foi possível identificar que animais 

infectados e tratados por via IL com Glucantime® apresentaram dermatite leve em ambas as espécies, 

já em animais infectados sem tratamento foram observadas dermatites perifoliculares e alguns 

apresentaram infiltrados. Dessa forma, concluiu- se que o tratamento em hamsters pelo protocolo IL 

com Glucantime® mostrou maior eficácia para espécie de L. (V.) braziliensis quando comparada a L. 

(V.) guyanensis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Cultivo de Leishmania - Foram utilizadas formas promastigotas de L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1975/M2903) e L. (V.) guyanensis (MHOM/BR/1975/M4147), criopreservadas no 

criobanco de cepas de Leishmania do Laboratório de Leishmaniose e Doença de 

Chagas/COSAS/INPA. Para o cultivo das formas promastigotas se utilizou o meio RPMI 1640 (Sigma 
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Chemical®), suplementado com soro fetal bovino inativado (SFBi) e 50 µg/mL de gentamicina, 

incubados a 24 ºC. 

Animais experimentais – Foram utilizados 25 animais adultos (acima de 90 dias), machos de hamsters 

(M. auratus), pesando acima de 150 g, provenientes do Biotério Central - INPA. O tratamento ocorreu 

nas dependências do próprio Biotério sob a supervisão do veterinário responsável. O presente projeto 

integrou um grande projeto do Laboratório de Leishmaniose e Doença de Chagas que foi submetido à 

Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA/INPA e aprovado com o número de protocolo 

059/2018. 

Procedimentos durante o tratamento e pós-tratamento - A inoculação foi realizada no focinho dos 

animais, por via intradérmica, com uma suspensão de 106 promastigotas provenientes de cultura de 

Leishmania.Após a inoculação, os animais foram em gaiolas de polipropileno: até três animais/gaiola. 

Trinta dias após a inoculação, a infecção foi confirmada pela presença do nódulo dérmico. O 

delineamento para avaliação foi determinado em três grupos: grupo de animais infectados e tratados 

por via IL com Glucantime® (quinzenalmente); grupo controle negativo – sem infecção e sem 

tratamento e grupo controle positivo – infectados sem tratamento. Foram feitas três sessões de 

aplicação do tratamento IL, sendo a primeira indispensável e as demais se necessário. 

Foram realizadas as análises antropométricas das lesões e registradas em protocolo elaborado durante 

todo o tratamento e 30 dias após o término. Após o período de tratamento e acompanhamento os 

animais foram anestesiados com Dopalen® (1µL por grama de peso) e Dorcipec® (0,5 µL por grama 

de peso), administrados em seringa (1 mL) por via intramuscular, para retirada de fragmento da lesão, 

obedecendo as orientações da CEUA. 

A partir da biópsia das lesões localizadas no focinho dos hamsters, foi realizada a análise 

parasitológica, para verificação da viabilidade parasitária através do meio de cultura NNN (Novy e 

McNeal 1904; Nicolle 1908), quantificação parasitária por meio da impressão em lâmina (imprinting), 

as lâminas foram coradas com o método panótico e analisadas em microscopia óptica em 50 campos 

para cada lâmina. Foi realizada a análise histopatológica com a confecção das lâminas histológicas 

obtidas foram coradas com hematoxilina-eosina e, posteriormente, submetidos ao processamento 

histológico para microscopia de luz. 

Após conclusão do experimento, os dados registrados foram analisados no software GraphPad Prism® 

6.0, analisados estatisticamente através de teste Análise de Variância (ANOVA) (p<0,05) e teste 

Tukey, utilizando limite de 95% de confiança. Os dados foram expostos em tabelas e gráficos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após 30 dias da inoculação com as formas promastigotas de L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis, 

os animais apresentaram nódulo dérmico na região do focinho confirmando a infecção (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Confirmação da infecção pela presença de nódulo dérmico (em evidência pela seta preta) no 

focinho dos hamsters, identificação observada 30 dias após inoculação da cepa Leishmania. 
 

Os tratamentos IL com Glucantime® foram realizados em três aplicações, sendo a primeira 

indispensável e as demais, somente necessárias em casos de não epitelização total das lesões (Figura 

2), de acordo com o delineamento apresentado pelo protocolo do MS (Brasil 2017). 
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Figura 2. Aplicação do tratamento intralesional com a droga comercial Glucantime® em hamsters. 

 

Após a aplicação IL com Glucantime® apresentaram edema nos primeiros 30 dias e, ao longo do 

experimento, pôde-se observar a presença de coleção seca de restos de células na superfície da pele 

(crosta) para as espécies tratadas. Ao final, houve indicação para a cura clínica. Os animais do grupo 

controle positivo apresentaram lesões sem reduções aparentes e crosta, como esperado (Figura 3 e 4, 

respectivamente). 

O grupo de animais infectados com L. (V.) braziliensis e tratados por via IL com Glucantime® 

apresentaram crosta após a segunda sessão de tratamento, demonstrando regressão das lesões cutâneas 

e, 45 dias posteriores, todos os animais apresentaram cura clínica da lesão (Figura 3). Segundo o MS, 

a cura da leishmaniose cutânea é definida quando se tem a reepitelização das lesões e regressão total 

da infiltração (Brasil 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolução clínica das lesões cutâneas no focinho de hamsters (Mesocricetus auratus), 

infectados com a forma promastigota de Leishmania (Viannia) braziliensis, durante o tratamento e 30 

dias pós-tratamento intralesional com Glucantime®. 

 

Os animais do grupo infectados com L. (V.) guyanensis e tratados por via IL com Glucantime® 

apresentaram sinais clínicos de inflamação como edema e intenso eritema no focinho durante as três 

sessões de tratamento. A presença de crosta na superfície da pele foi percebível no 45º dia. Neste grupo 

a reepitelização total das lesões foi observada após 60 dias de tratamento IL. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolução clínica das lesões cutâneas no focinho de hamsters (Mesocricetus auratus), 

infectados com a forma promastigota de Leishmania (Viannia) guyanensis, durante o tratamento e 30 

dias pós-tratamento intralesional com Glucantime®. 
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Durante o tratamento das lesões cutâneas através do protocolo de tratamento IL com Glucantime®, os 

modelos experimentais tiveram a região do focinho mensurada quinzenalmente e os dados registrados 

para a avaliação estatística. Na figura 5 é possível observar a evolução clínica das lesões cutâneas 

durante o período de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolução Clínica do volume das lesões em hamsters (Mesocricetus auratus) infectados no 

focinho com Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Viannia) guyanensis, durante o 

tratamento local. IL/Lb – Tratamento intralesional com Glucantime®-Leishmania (Viannia) 

braziliensis; NT/Lb – Controle positivo, não tratado-Leishmania (Viannia) braziliensis; IL/Lg – 

Tratamento intralesional com Glucantime®-Leishmania (Viannia) guyanensis; NT/Lb – Controle 

positivo, não tratado-Leishmania (Viannia) guyanensis. 

 

Verificou-se significância estatística (p = 0,0028) e o teste de Tukey apresentou um parâmetro de 

p<0,05 entre os grupos quanto à evolução de cicatrização das lesões. 

 

A fim de averiguar a viabilidade parasitária, os fragmentos teciduais dos animais dos grupos tratados 

com protocolo IL foram semeados em meio de cultura NNN e realizado uma análise semiquantitativa, 

que demonstrou maiores scores de parasitos flagelados viáveis nos grupos NT/Lb e NT/Lg (score = 3) 

após o período de sete dias de incubação. O grupo IL/Lg apresentou score = 2, indicando a presença de 

viabilidade parasitária. O grupo IL/Lb mostrou score = 0, caracterizando inexistência de parasitos 

viáveis (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Score de parasitos viáveis visualizados em meios de cultivo NNN, sete dias após semeadura 

de fragmentos das lesões dos hamsters (Mesocricetus auratus) infectados com Leishmania (Viannia) 

braziliensis e Leishmania (Viannia) guyanensis, tratados por via IL com Antimoniato de meglumina. 

Considera-se 0 = ausência; 1 = 1 a 10 parasitos/campo; 2 = 10 a 100 parasitos/campo e 3 = >100 

parasitos/campo. 

 

Quanto à carga parasitária após o tratamento, impressões de fragmentos de lesão cutânea em lâmina 

foram analisadas em microscopia óptica e observou-se no grupo de animais infectados com L. (V.) 

braziliensis tratados por via IL com Glucantime® não foram identificadas presença de amastigotas 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

416 

 

internalizadas em macrófagos, nem amastigotas extracelulares. Pôde-se observar que o tratamento IL 

com Antimoniato de meglumina frente a esta espécie foi eficaz.  
Em contrapartida, no tratamento dos animais infectados com L. (V.) guyanensis, foram identificadas 

formas viáveis de amastigotas em macrófagos, além de inúmeras amastigotas extracelulares. 

Na análise de carga parasitária (Figura 7), observou-se a redução total no grupo IL/Lb, comprovando 

a efetividade do tratamento frente à espécie L. (V.) braziliensis, demonstrando não somente a cura 

clínica da lesão observada na Figura 3, como também parasitológica. No grupo IL/Lg apresentou uma 

redução pouco significativa na carga parasitária, contudo, o resultado não tão satisfatório do tratamento 

é uma preocupação na terapêutica e esta espécie já é retratada na literatura por sua resistência parasitária 

(Bourreau et al. 2015). Alguns autores descreveram que a presença de pequena carga parasitária parece 

estimular a resposta imune para controle da infecção mesmo após cura clínica. Tal suspeita foi descrita 

na infecção por Leishmania do subgênero (Viannia) (Mendonça et al. 2004; Scott 2005; Gollob et al. 

2005). Considerando às análises antropométricas dos animais infectados pela espécie L. (V.) 

guyanensis, o tratamento foi caracterizado apenas por cura clínica. Os grupos NT/Lb e NT/Lg 

apresentaram carga parasitária alta, já esperada por não possuírem qualquer tipo de tratamento. 

Estes dados comprovam a significância estatística do protocolo de tratamento IL quando comparados 

os valores percentuais de amastigota nos grupos controle negativo. Nota-se uma diminuição na carga 

parasitária nos grupos IL/Lb e IL/Lg, apresentando o perfil com tendência a cura clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Percentual relativo ao número de amastigotas e índice da abundância de macrófagos 

infectados (carga parasitária) visualizados e quantificados por microscopia óptica (1000x) nas 

impressões em lâminas dos fragmentos de lesão cutânea de hamsters (Mesocricetus auratus) infectados 

com Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Viannia) guyanensis. 

 

A partir da avaliação histopatológica foi possível identificar que em animais infectados tratados com 

Glucantime® por via IL a dermatite encontrada foi leve. Na região derme papilar foi observado baixo 

infiltrado mononuclear se estendendo até os folículos pilosos. Adenites sebáceas não foram observadas 

nas amostras analisadas (Figura 8). Em animais infectados que não receberam tratamento o padrão de 

lesão mais comum foi de dermatite perifolicular, principalmente ao redor do istmo capilar. Em alguns 

animais o infiltrado se estendeu até a região da glândula sebácea. O infiltrado difuso ou perivascular 

normalmente acompanha a inflamação perifolicular (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotomicrografia da pele Hamsters (Mesocricetus auratus). A - Hamsters infectados com 

Leishmania (Viannia) guyanensis e não tratados; B - Hamsters infectados com Leishmania (Viannia) 
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braziliensis e não tratados; C - Animais infectados com Leishmania (Viannia) guyanensis e tratados 

por via intralesional com Glucantime®; D. Animais infectados com Leishmania (Viannia) braziliensis 

e tratados por via intralesional com Glucantime®. Infiltração celular inflamatória difusa perifolicular 

na derme (A e C). Coloração HE. Aumento 400x. Nos Animais não tratados (C e D), observa-se 

Infiltração difusa de células inflamatórias com algumas células epitelióides de permeio. Coloração HE. 

Aumento de 400x. 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo realizado com animais de experimentação infectados com L. (V.) braziliensis, 

demonstrou cura clínica na utilização do protocolo quinzenal por via IL com Antimoniato de 

meglumina, assim como nas análises da viabilidade e carga parasitária. 

Os animais de experimentação infectados por L. (V.) guyanensis demonstraram cura clínica, porém nas 

análises da viabilidade e carga parasitária os resultados mostraram-se não tão satisfatórios. 

O tratamento pelo protocolo IL com Glucantime® apresentou maior eficácia para espécie de L. (V.) 

braziliensis do que para L. (V.) guyanensis que embora tenha apresentado cicatrização total das lesões 

houve resistência parasitária, contudo, o MS recomenda o acompanhamento do tratamento IL por 120 

dias para que assim seja considerado ineficaz e, que o presente experimento realizou este 

acompanhamento por apenas 60 dias, sugere-se estudos posteriores a fim de verificar melhor a resposta 

frente à persistência parasitária apresentada por esta espécie. 

Na avaliação histopatológica foi possível identificar que animais infectados com L. (V.) braziliensis e 

L. (V.) guyanensis, tratados com Glucantime® por via IL a dermatite encontrada foi leve em ambas as 

espécies, diferentemente dos em animais infectados que não receberam tratamento, onde se observou 

inflamação perifolicular. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é um conjunto de doenças parasitárias infecciosas que 

acometem diferentes hospedeiros, cujo agente causador são parasitas pertencentes ao gênero 

Leishmania. A transmissão da doença ocorre através da picada do inseto vetor flebotomíneo, sendo o 

homem um hospedeiro acidental. As manifestações clínicas podem acometer pele (cutânea) e mucosas 

(mucocutânea), dependendo da espécie parasitária e resposta imunológica (Bastos 2012; Brasil 2017) 

O tratamento preconizado pelo Brasil (2017) é realizado com Antimoniato de Meglumina e Isotionato 

de Pentamidina, por vias endovenosa ou intramuscular, sendo doloroso, prolongado, tóxico, além de 

casos de falha do tratamento por resistência de certas cepas do parasita ou descontinuidade do 

tratamento devido a efeitos colaterais. 

Uma alternativa a toxicidade e a resistência parasitária seria o uso de complexos metálicos, em especial 

os complexos a base de prata. A prata apresenta características muito interessantes, devido a sua 

absorção pelo organismo e excretação com maior facilidade e estudos confirmam baixa toxicicidade 

em humanos, o que a torna promissora a estudos, seja para o auxílio ou até substituição das drogas já 

existentes, aumentando a possibilidade de cura com menor efeitos adversos (Segura 2014) 

Sendo assim, o trabalho teve como proposta geral avaliar a atividade biológica anti-Leishmania de 

complexos metálicos a base de prata em estudos in vitro em monócitos humanos infectados com a 

espécie L. (V.) guyanensis causadora da forma cutânea da Leishmaniose, assim como a citotoxicidade 

dos complexos no mesmo tipo celular. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  

O projeto foi executado no Laboratório de Leishmaniose e Doenças de Chagas (COSAS), INPA. 

Aprovado pelo Comitê de Ética (Plataforma Brasil- CAAE: 61973616.2.0000.0006). A síntese dos 

compostos foram realizadas pela equipe do ICEMATE, Itália. Os complexos foram denominados de 

Ag 1 e Ag2, devido eles estarem em processo de ´patenteamento, e a atividade dos complexos foi 

comparada com a droga padrão Glucantime®. 

Para a obtenção de monócitos humanos, ultilizamos o protocolo de Junior (2013), que consiste em 

coletar de 10 mL de sangue, e adicionar a ele 10 mL de PBS 1X, e em seguida acrescentar 10 mL de 

Ficoll-Histopaque (Sigma®), em seguida os centrifugar por 30 minutos, com a velocidade de 2.000 

rpm. Após isso, retirou-se a camada contendo as células mononucleares/ linfócitos e foi adicionado 

PBS 1X no volume de 2x celular. O conteúdo foi novamente centrifugado por 10 minutos a 12.000 

rpm. Essa etapa foi repetida três vezes para a remoção dos contaminantes. Feito isso, o pellet  foi 

ressuspenso em 1mL de meio de cultura RPMI completo. 

Para o ensaio de citotoxicidade seguiu-se o protocolo de Rodrigues (2009) modificado. Após coleta a 

concentração celular foi ajustada para 2x105 monócitos/poço, incubadas em placa de 24 poços, com 

uma lamínula em seu interior, em estufa por sete dias. Após esse período o conteúdo foi retirado e 

adicionado os dois complexos de prata em concentrações diferentes (20 - 160 μM/mL). O controle 

positivo (Glucantime® ) foi ajustado as concentrações dos complexos, o controle negativo foi composto 

apenas por meio RPMI completo. As culturas permaneceram expostas as substâncias por 24 e 48 horas.  
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Após o período as lamínulas foram coradas e realizada contagem em microscopia óptica, contando 100 

monócitos ao acaso. 

Para os ensaios anti-Leishmania, foi utilizada a espécie Leishmania (Viannia) guyanensis 

(MHOM/BR/75/M4147). Para o preparo da massa parasitária, cultivo- se o parasita em meio bifásico 

NNN (Novy e MaCneal 1904; Nicolle, 1908) por sete dias, transferidos para meio RPMI completo 

para expansão do cultivo. 

Para a infecção dos monócitos seguiu-se o protocolo de Junior (2013) modificado. Às células cultivadas 

em placas de 24 poços, foram adicionados 1x105 promastigotas/mL, por 30min. Em seguida, o 

conteúdo foi retirado e adicionado os complexos Ag1 e Ag2 por 24 e 48 horas. Após cada período de 

incubação o conteúdo foi removido e as lamínulas foram coradas, em seguida fixadas e contadas em 

microscopia óptica, contando 100 monócitos ao acaso. A análise estatística foi realizada pelo software 

GraphPad Prism 6, com teste de variância (ANOVA) e teste de Tukey (95% de confiança).    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A realização dos ensaios in vitro com monócitos humanos correspondem ao processo sequencial de 

estudos utilizando os complexos a base de prata, que podem ser promissores no tratamento da 

leishmaniose cutânea como um novo medicamento ou auxiliando no tratamento já preconizado. 

É importante avaliar os efeitos citotóxicos dos complexos nas células, garantindo o uso seguro dos 

mesmos. Para realização do ensaio de citotoxidade foi ultilizado dois complexos de prata (Ag1 e Ag2), 

em quatro concentrações (20 - 160µM/mL) em relação ao controle negativo, composto apenas por 

monócitos em meio RPMI completo, nos períodos de 24h e 48h porém devido a falta de reagente, o 

ensaio não pode ser totalmente concluído. 

Apesar da maioria dos estudos ultilizarem a prata em nanoparticulas e essas não demostrarem 

toxicidade, a taxa de absorção da prata está intimamente ligada a sua composição, portanto, a escolha 

cuidadosa de ligantes apropriados é de importância crucial (Espuri et al 2019). 

A Figura 1 demonstra a morfologia das células submetidas ao complexo Ag1 e Ag2 e o controle 

negativo nos períodos de 24h e 48h. É possível observar degradação do citoplasma e presença de 

vacúolos além de degradação do núcleo em todas as concentrações, quando comparada com o controle 

negativo, onde as células manteram sua morfologia intacta. 

 

Ag1 160 µM/mL 80 µM/mL 40µM/mL 20 µM/mL Monócito 

24 

Horas 

Ag1 
     

48 

Horas 

Ag1 
     

24 

Horas 

Ag2 
     

48 

Horas 

Ag2 
     

Figura 1- Ensaio de citotoxicidade em monócitos humanos submetidos a ação dos complexos metálicos, 

Ag1 e Ag2, nos períodos de 24 e 48 horas, nas concentrações 160 - 20µM/mL e controle negativo (monócito 

e meio). 
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No ensaio contra formas amastigotas, o complexo Ag1 no período de 24h, em relação ao controle 

positivo, as concentrações de 160µM/mL e 80 µM/mL apresentaram baixa quantidade de monócitos 

infectados, como visto na Figura 2. O complexo, em todas as concentrações, apresentou quantidade de 

células infectadas menor que o controle negativo. 

Já no período de 48h, a concentração de 160µM/mL conseguiu ser mais efetiva em relação ao controle 

positivo, demostrando uma possível ação acumulativa do complexo nessa concentração. 

Tal resultado pode ser confirmado por estudos de Gélvez et al (2018), onde foram utilizados 

nanocompostos, in vitro, contra Leishmania sp, os quais demonstraram atividade similar ao controle 

positivo (Anfotericina B) contra as formas amastigotas interiorizadas em macrófagos. 

 
Figura 4 – Ensaio frente a formas amastigotas de L. (V.) guyanensis interiorizadas em monócitos 

humanos com complexo metálico Ag1 nas concentrações 160 - 20µM/mL, Glucantime® e controle 

negativo no período de 24h e 48h.  

 

Na Figura 5 pode ser observada a morfologia das células infectadas submetidas as ação do complexo 

Ag1 no período de 24 e 48h, sendo visualizada a presença de vacúolos com formas amastigotas 

interiorizadas em todas as concentrações, confirmando a infeccção.  

Ag1 160 µM/mL 80 µM/mL 40µM/mL 20 µM/mL 

24 Horas 

    

48 Horas 

    

Figura 5 - Ensaio frente as formas amastigotas de L. (V.) guyanensis interiorizadas em monócitos 

humanos com complexo metálico Ag1 nas concentrações 160 - 20µM/mL, Glucantime® controle 

negativo no período de 24h e 48h. 

 

Os ensaios com o complexo Ag2 no período de 24h, todas as concentrações não demonstraram 

efetividade, Figura 6, com taxa de infecção similar ao controle negativo. No periodo de 48h, o 

complexo apresentou baixa taxa infecção, 160µM/mL, porém, ainda maior que o controle positivo. 
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Figura 6 -Ensaio frente as formas amastigotas de L. (V.) guyanensis interiorizadas em monócitos 

humanos com complexo metálico Ag2 nas concentrações 160 - 20µM/mL, controle positivo 

(Glucantime®) e controle negativo no período de 24h e 48h 

 

Na Figura 7 é possível observar a morfologia das células infectadas submetidas a ação do complexo 

Ag2 no período de 24h e 48h, sendo percebível a presença formas amastigotas interiorizada, 

demonstrando a infecção, bem como restos celulares que pode ação parasitária e tóxica do complexo. 

 

Ag2 160 µM/mL 80 µM/mL 40µM/mL 20 µM/mL 

24 Horas  
    

48 Horas 

    
Figura 7 – Ensaio frente as formas amastigotas de L. (V.) guyanensis interiorizadas em 

monócitos humanos com complexo metálico Ag2 nas concentrações 160 - 20µM/mL, 

Glucantime® e controle negativo no período de 24h e 48h. 

 

CONCLUSÃO  

Os complexos de prata foram avaliados quanto a sua citotoxicidade e capacidade de inibição das formas 

amastigotas interiorizadas em monócitos humanos. Analisando os resultados foi possível observar 

citotoxidade por partes dos complexos nos dois períodos estudados. Quanto a inibição parasitária, 

observou-se que o complexo Ag1 apresentou resultados mais relevantes obtendo menor taxa de 

infecção em monócitos. Com base nesses argurmento é de suma importância a cotinuidade dos estudos 

com os complexos de prata in vivo. 

 

REFERÊNCIAS 

Bastos, T. S. A 2012. Estudos introdutórios sobre flebotomíneos. Dissertação de Mestrado, Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 

de Goiás, Goiás, Goiânia. 36 pp.  

Brasil, 2017. Tramento de vigilância das doenças transmissíveis. Manual de vigilância da leishmaniose 

tegumentar. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 190 p. 

Espuri, P. F.; Reis, L. L.; Peloso, E. F.; Gontijo, V. S.; Colombo, F. A.; Nunes, J, B.; Oliveira, C. E.; 

Almeida, E. T.; Silva, D. E. S.; Bortoletto, J.; Segura, D. F.; Netto, A. V. G.; Marques, M. J. 2019. 

Synthesis and evaluation of the antileishmanial activity of silver compounds containing imidazolidine-

2-thione. Biological Inorganic Chemistry. 24:419–432 

Gélvez, A. P. C.; Farias, L. H. S.; Pereira, V. S.; Silva, I. C. M.; Costa, A. C.; Dias, C. G. B. T.; Costa, 

R. M. R.; Silva, S. H. M e Rodrigues, A, P D. 2018. Biosynthesis, characterization and leishmanicidal 

activity of a biocomposite containing AgNPs-PVP-glucantime. Nanomedicine. 13, 4:373–390 

Junior, I. A. S. 2013. Avaliação da metaciclogênese in vitro de Leishmania (V.) braziliensis e 

Leishmania (L.) amazonensis. Originalmente apresentado como dissertação de mestrado, Universidade 

Federal de Goiás. 

Nicolle, C. J. 1908. Sur trois cas d’infection splénique infantile à corps de Leishman observes en 

Tunisie. Arch Inst Pasteur Tunis. 3:1-26 

Novy, F. G. & Mcneal, W. J. J. 1904. On the cultivation of Trypanosoma brucei. J Infect.Dis.1:1-30 

Rodrigues, K. C. 2009. Avaliação do efeito leishmanicida de derivados de lignanas 

dibenzilbutirolactônicas. Originalmente apresentado como dissertação de mestrado na Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas.  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

422 

 

Segura, D. F. 2014 Síntese, caracterização e estudo da atividadee biológica de complexos de prata 

(I) contendo ligantes baseados na 1, 10-fenantrolina e tiouréia. Tese de Doutorado – Universidade 

Estadual Paulista, Instituto de Química.   



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

423 

 

CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS NUTRICIONAIS E ANTINUTRICIONAIS EM 

PLANTAS ALIMENTICIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) UTILIZADAS NA 

GASTRONÔMIA AMAZÔNICA. 

Karine de Oliveira Bezerra1  

Francisca das Chagas do Amaral Souza2 

Jaime Lopes³ 
 

1
Bolsista, Programa de Iniciação Científica do NPA; 

2
Orientador COSAS/INPA. Pesquisador colaborador³ 

 

Financiamento da bolsa: PIBIC/CNPq. 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar de poucos estudos serem conduzidos para avaliar a composição nutricional e os efeitos 

das PANCs à saúde humana, as publicações existentes evidenciam alto valor nutritivo e ações 

terapêuticas promissoras. (Paschoal, 2015). 

No entanto, a biodisponibilidade de seus nutrientes pode ser comprometida pela presença de 

fatores antinutricionais, termo utilizado para comprometer compostos químicos que podem provocar 

efeitos fisiológicos adversos e interferir na biodisponibilidade, digestibilidade e absorção de 

nutrientes ou serem tóxicos, dependendo da quantidade que forem consumidos. (Naves, 2010). Por 

esta razão um estudo sobre a composição nutricional e os possíveis fatores antinutricionais 

envolvendo essas plantas é de extrema relevância. 

Com a crescente busca por uma alimentação saudável e o aumento das síndromes alimentares 

há uma demanda por alimentos alternativos que possam suprir as necessidades energéticas e 

nutricionais, de fácil acesso a população local e baixo custo. Deste modo o objetivo deste trabalho é 

determinar as caracterizas nutricionais e antinutricionais de 8 espécies de PANCs utilizadas na 

gastronomia amazônica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As PANCs foram adquiridas em feiras de produtos orgânicos localizadas na cidade de 

Manaus – AM. Para esta experimentação foram utilizadas as seguintes oito espécies: feijão-macuco 

(Pachyrrhizus tuberosus), Cariru (Talinum fruticosum), Capeba (Piper umbellatum L.), alho 

silvestre ou capim alho (Nothoscordum bivalve), Taioba (Xanthosama sagittifolium), capim-santo 

(Cymbopogon citratus), Ora-pro-nóbis/Carne-de-pobre (Pereskia bleo) e espinafre-amazônico 

(Alternanthera sp.). 

As análises foram realizadas com amostras in natura e branqueada, por ser a forma como são 

as plantas são consumidas. Após a devida seleção, a parte comestível da PANC passou por lavagem 

em água corrente, branqueamento e foram armazenadas em sacos plásticos limpos e refrigerados. 

Dos fatores nutricionais foram determinados os valores para umidade (IAL,2008); Cinzas 

(IAL,2008); Lipídeos (IAL,2008); Proteína bruta (AOAC, 1995); Carboidratos (por diferença); 

Fibras totais (método enzimático-gravimétrico); Fibras solúveis e insolúveis (método enzimático- 

gravimétrico); Minerais (espectrometria de absorção atômica); Potencial hidrogeniônico (pH), 

Acidez titulável total (IAL,2008); Cor refletida (espectrofotometria) ; Ácido ascórbico (CLAE). 

O agente antinutricional (ácido oxálico) foi determinado pelo método de Moir (1953). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que em relação aos teores de proteínas as amostras de Capeba branqueada 

(4,63%), cariru branqueado (4,70%) e capim alho in natura (4,33%) apresentaram valores mais 

elevados. Um estudo feito por Orting et al. (1996) e Balbin et al. (2005), comprovou que o feijão-

macuco apresenta na composição química em suas raízes secas os teores de proteínas em que pode 

variar de 10 a 18%, podendo ser consumida in natura cozida, ou como ração animal. 
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No que se refere aos valores de lipídeo as amostras de capim santo tanto in natura quanto 

branqueado (0,8%) se destacaram das demais amostras. Um estudo feito por Rocha et al (2008) 

sugerem que P. aculeata pode ser utilizada em  dietas  com   restrição   de lipídios, devido   ao  seu 

baixo conteúdo deste nutriente. 

Como a maioria dos vegetais as PANCs também não apresentaram grandes teores de 

carboidratos, a porção mais elevada foi encontrada nas amostras de ora-pro-nobis branqueada 

(9,73%), taioba in natura (9,97%), cariru branqueado (9,95%) e capim santo branqueado (10,96%). 

Segundo Martinevski (2011), os vegetais folhosos no geral não são grandes fontes de carboidratos, 

fato condiz com os achados desse estudo, já que a bertalha apresentou 28,70% deste nutriente e a 

ora-pro-nobis 24,80%. 

Os teores de umidade que se destacam estão nas amostras de capim alho in natura (94,13%) e 

espinafre amazônico branqueado (93,23%). Em comparação aos dados encontrados na literatura os 

valores são semelhantes. O valor da umidade da folha de ora-pro-nobis foi de 86,81% (± 0,40), 

inferior ao da alface Regina (95,47%) e da alface Vera (95,58%) (Ohse et al, 2009). 

Em se tratando de cinzas é possível observar que as amostras de feijão macuco in natura 

(4,56%) e branqueado (4,95%) se evidenciam. De acordo com Pereira et al. (2003), o teor de cinzas 

se refere à quantidade total de minerais presentes nas plantas, apresentando a bertalha 19,81% (± 

0,4) e a ora-pro-nobis um valor inferior, 13,80 (±0,16), ambos em amostra seca. Porém, quando 

comparamos com outros vegetais, essas PANCs podem ser consideradas mais eficientes na oferta de 

minerais, apresentando a folha de cenoura 10,50% (±0,33) de cinzas por exemplo. 

Em relação aos valores de fibras que mais se sobressaíram as amostras de cariru (10,50%) e 

capim santo (27,60%) se destacaram das demais. Esses valores se aproximam aos determinados para 

cascas de frutas, que bem se sabe, são ricas nesse componente. Gondin et al. (2005) relata que foi 

analisada a composição centesimal da casca de sete frutas diferentes, entre elas a banana, que 

apresentou 18,90% de fibras, valor inferior em comparativo ao encontrado no capim santo, 

corroborando assim com os dados aqui discutidos. 

No que se refere a acidez titulável grande parte das amostras não sofreram variações 

significativas entre as amostras com e sem tratamento térmico, porém, duas plantas apresentaram 

valores significativos em comparação as outras. O capim santo in natura apresentou 4,33 enquanto 

o branqueado caiu para 2,67. O espinafre amazônico in natura por sua vez apresentou valor de 8,00 

e o branqueado 2,67. Nos valores de pH, foi determinado como amostra com menor caráter ácido o 

espinafre amazônico branqueado (8,27), nenhuma das amostras apresentou caráter ácido, sendo a de 

menor valor o cariru in natura (5,77). 

Os minerais: Os maiores valores de cobre foram determinados nas amostras de Capeba in 

natura (1,29 mg/100g) e branqueada (1,03 mg/100g). O ferro por sua vez teve seus teores destacados 

nas amostras de ora-pro-nobis in natura (12,34 mg/100g) e branqueada (10,46 mg/100g). A Capeba 

in natura se destacou no que se refere aos teores de zinco (45,95 mg/100g). A ora-pro- nobis in natura 

apresentou ainda altos terrores de manganês (9,50 mg/100g) assim como o feijão macuco in natura 

(8,33 mg/100g). Os maiores teores de sódio foram encontrados no capim santo in natura (12,12 

mg/100g). O cálcio por sua vez foi encontrado em maior quantidade na amostra de capim santo in 

natura (213,27). O potássio foi determinado em maior quantidade no feijão macuco in natura (427,45 

mg/100g) e branqueado (384,51 mg/100g). O magnésio nas amostras de cariru in natura (164,66 

mg/100g) e branqueado (114,65) foram os valores mais significativos. 

A análise da cor refletida foi realizada tanto para as amostras in natura, quanto branqueadas. 

De forma geral não houve mudanças significativas no que se refere ao tratamento das amostras,tendo 

os valores se mantido bem aproximados tanto para as amostras in natura quanto branqueada. A 

amostra taioba in natura, porém, apresentou diminuição nos valores de a*, o cariru branqueado sofreu 

um aumento nos valores de b* e as amostras de feijão macuco tanto in natura quanto branqueado, 

um aumento nos valores de b*. 
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Os teores de vitamina C variam entre 11,17 a 63,07 mg de ácido ascórbico em 100g de amostra. 

Não houve perdas significativas de ácido ascórbico durante o processamento das PANC, porém a 

amostra com maior perda desse nutriente foi a taioba e o feijão macuco. 

O valor de ácido oxálico mais significativo encontrado nas amostras estudadas foi determinado 

nas amostras de cariru in natura e branqueado, ambas com 1,08% e na amostra de feijão macuco 

branqueado com também 1,08%. Os resultados diferem dos valores encontrados por Germano (2002) 

que determinou ácido oxálico nas amostras de feijão com as mais diversas misturas. Nas análises de 

ácido oxálico não houve diferenças estatísticas significativas entre as misturas, porém as maiores 

proporções foram nas misturas com espinafre. 

 
CONCLUSÃO 

As oito espécies de PANC utilizadas na gastronomia amazônica com variação entre in natura e 

branqueada mostraram grande potencial nutricional principalmente das espécies capeba, ora-pro- 

nobis, feijão macuco, cariru e capim santo, em proteínas, carboidratos, fibras, minerais e vitamina C. 

Na grande maioria das amostras não apresentou perdas significativas de nutrientes durante o processo 

de branqueamento, inclusive vitamina C. Referente ao fato antinutricional, ácido oxálico, o feijão 

macuco e o cariru se destacaram das demais espécies. 

Deste modo é correto afirmar que essas plantas possuem alto valor nutricional principalmente 

no que se refere a micronutrientes e que a sua introdução na dieta dos moradores locais seria benéfica. 

Um estudo explorativo mais enfático do potencial dessas e de outras espécies de PANC é de extrema 

importância para conhecermos de fato a composição química e benefícios. 
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INTRODUÇÃO  

A região amazônica caracteriza-se por possuir grande disponibilidade de frutos ricos em 

provitamina A, com destaque o buriti (Mauritia flexuosa), que é um fruto tropical pertencente à família 

Palmae ou Arecaceae. O fruto representa uma fonte de alimento potencialmente nutritiva pelo seu alto 

conteúdo de carotenoides biodisponíveis, polifenóis, vitaminas do complexo B e ácido ascórbico, além 

de apresentar grande potencial na prevenção de doenças causadas pelo estresse oxidativo (MELO 2008; 

MANHÃES 2007). Sendo assim é viável a utilização do buriti para formulações alimentícias, 

aproveitando o seu potencial nutricional e econômico. 

Segundo a legislação brasileira de alimentos (Resolução - CNNPA nº 12, de 1978) a geleia é 

um produto obtido através da cocção, podendo ser elaborada através de frutas inteiras ou em pedaços, 

polpas ou suco de frutas, com açúcar e água até adquirir uma consistência gelatinosa. Neste contexto 

o presente trabalho teve por objetivo elaborar formulações de geleias de buriti diet e convencional e 

avalia-las quanto a análise microbiológica, proximal, sensorial e de intenção de compra. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os frutos do buriti foram adquiridos em uma Feira do Centro da Cidade de Manaus/Amazonas, 

transportados para o laboratório de Alimentos e Nutrição (LAN/INPA). Foram selecionados 

aleatoriamente 50 frutos para análise biométrica, sendo avaliados individualmente quanto ao peso da 

casca, polpa e caroço, a fim de averiguar o rendimento do fruto.  

Os frutos foram selecionados, em seguida lavados e sanitizados em solução de hipoclorito de 

sódio a 100µL-¹ L-¹ por 15 minutos, seguido de lavagem em água corrente. Após o processo de 

higienização, os frutos foram imersos em água aquecida à 40ºC por 4 horas, levados a despolpadeira 

para a retirada do mesocarpo.  

Para as formulações das geleias utilizou-se água, polpa de buriti, açúcar, pectina comercial, 

ácido cítrico e para a diet foi utilizado o Xilitol. A elaboração das geleias foram divididas em duas 

produções, sendo a primeira da geleia convencional e a secunda da geleia diet, ambas testadas e 

realizadas em proporção 1:1 e 2:1 de água: polpa. Previamente foram realizados cinco testes para 

atingir os parâmetros da Resolução - CNNPA nº 12, de 24 de julho 1978. As geleias foram analisadas 

quanto ao pH e sólidos solúveis (ºBrix), ambos através da metodologia (AOAC, 1998) a leitura do pH 

através de leitura direta no potenciômetro digital e os sólidos solúveis com leitura direta no 

refratômetro. 

 As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com Silva et al (2017). Foram 

analisados coliformes totais pela técnica de contagem de Números Mais Prováveis (NMP), utilizando 

como meio de cultura o Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LST) com tubos de Durhan invertidos e 

incubados a 35ºC por 24 horas.  

A análise proximal foi realizada no laboratório de análises físico-químicas do INPA. Analisou-

se em triplicata quanto a umidade, cinzas, proteínas, lipídios e fibras de acordo com a metodologia 
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proposta pelo Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008), os carboidratos foram determinados por diferença, 

subtraindo-se de 100 dos valores determinados na análise centesimal. 

A determinação do β-caroteno foi realizada de acordo com a metodologia de Jatunov et al. 

(2010), em um cromatógrafo líquido, modelo LC 10 AD, Shimadzu. Com fase móvel composta de 

acetonitrila: diclorometano: metanol (82:13:5 v/v), com fluxo de 1,5 mL/minuto. Para os compostos 

bioativos foram analisados o DPPH por metodologia descrita por Boroski et al. (2015) com solução 

extratora de acetona 80%, os fenólicos foram determinados por metodologia em espectrofotômetro de 

Folin-Ciocalteau descrito por Singleton et al. (1999), Ambas as amostram foram lidas em 

espectrofotômetro UV/VIS-552A (Perkin-Elmer) com comprimento de onda de 517 e 740nm, 

respectivamente. 

Para a realização da análise sensorial e de compra, o projeto foi submetido ao comitê de ética 

em pesquisa com humanos. Sendo aceito pelo processo CAAE 09974019.9.0000.0006. A avaliação 

sensorial foi realizada em condições laboratoriais, com 50 provadores não treinados escolhidos ao 

acaso, com idade entre 18 e 60 anos, que aceitaram participar da pesquisa de maneira espontânea. Os 

provadores foram instruídos a preencher o TCLE em duas vias e uma ficha com escala hedônica 

estruturada de nove pontos, de acordo com a metodologista descrita por Monteiro (1984), a fim de 

avaliar o produto nos atributos de aparência, consistência, aroma, sabor e aspecto global, variando de 

um (desgostei extremamente) a nove (gostei extremamente). As análises estatísticas foram realizadas 

segundo delineamento inteiramente causalizado (DIC), com três repetições. Os resultados foram 

analisados por meio de análise de variância (ANOVA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O peso médio dos frutos variou entre (46,18g±6,58), altura (5,32cm±0,3), diâmetro 

(3,76cm±0,20). O Rendimento total da polpa foi de 28,74%. A variação dos frutos é explicado 

principalmente pelo local da área de cultivo e safra, porém possui um rendimento que pode contribuir 

com a elaboração de vários produtos. 

 Os testes das geleias de buriti convencional utilizando açúcar tiveram resultado conforme o 

esperado de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 24 de julho 1978, obtendo uma boa 

geleificação. Para a geleia diet foram realizados vários testes utilizando Xilitol, porém as amostras 

cristalizaram, não apresentando características de geleia, portanto não pôde ser utilizada para análise 

sensorial e de compra, pois não atendeu os requisitos da resolução vigente. 

  É necessário que sejam realizados novos testes com diferentes adoçantes, a fim de obter um 

produto de acordo com as especificações da normativa. As geleias de buriti convencional apresentaram 

pH de 3,62 enquanto as geleias diet 3,57. Todas as geleias atingiram um grau acima de 65 ºBrix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Produção da geleia de buriti convencional 

Fonte: Lobato, 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Geleia de buriti diet e convencional 

Fonte: Lobato, 2019. 
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 Os resultados da análise microbiológica estão de acordo com a RDC nº 12 de 02 de janeiro de 

2001, que determina os valores aceitáveis em geleias, sendo contagem de coliformes ausentes em 1g 

da amostra, salmonella ausente em 25g e bolores e leveduras no máximo 103/g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As geleias convencionais apresentaram maiores teores de carboidratos (GC1-

32,02±0,09g/100g, GC2-31,50±0,34g/100g) e energia (GC1-130,0±0,39, GC2-127,68±1,35), quando 

comparadas com as geleias diets GD1 e GD2 (carboidrato:GD1-21,0±0,02 g/100g, GD2- 27,8±0,14 

g/100g, energia: GD1-86,2g/100g, GD2-114,9g/100g), isso ocorreu em virtude da substituição da 

sacarose pelo xilitol nas geleias diets. Os valores de umidade variaram entre 67,45±0,05g/100g(GC1) 

e 78,35±0,02 g/100g(GD1). O teor de proteína, lipídios e cinzas encontrados foram baixos. O buriti é 

rico em lipídeos, porém nas geleias apresentaram-se baixos, provavelmente, porque para a formulação 

da geleias utilizou-se polpa de buriti, que no processamento sofreu redução de nutrientes, devido a 

adição da água no despolpamento e na elaboração das geleias. 

O teor de fibras foram maiores nas geleias GC2 (5,95±0,11 g/100g) e (GD1) e 7,50±0,25 

g/100g, as geleias diets apresentaram valores altos de fibra, provavelmente devido a adição da pectina. 

 

COMPONENTES       GBC1 GBC2 GBD1 GBD2 

Umidade 67,45 ± 0,05   d 68,00 ± 0,32    c 78,35 ± 0,02    a 71,48 ± 0,06  b 

Proteína 0,35 ± 0,02     a 0,26 ± 0,004  bc 0,46 ± 0,01       b 0,51 ± 0,06    a 

Lipídeos  0,07 ± 0,01     b 0,07 ± 0,002    a 0,04 ± 0,02       c 0,17 ± 0,01    c 

Carboidratos* 32,04 ± 0,09   b 31,51 ± 0,34    c 21,01 ± 0,02     a 27,78 ± 0,14  c 

Cinzas 0,009±0,06     a 0,16 ± 0,02      a 0,14 ± 0,007     a 0,06 ± 0,01    b 

Energia (Kcal 

Total)** 

130 ± 0,39      a 127,68 ± 1,35  a 86,22 ± 0,22     d 114,90 ± 0,15c 

Fibras 2,62± 0,11      a 5,95±3,15        b 7,50 ± 0,25       a 3,56 ± 1,33    a 

   *Cálculo por diferença. 

   **Calculo conforme TBCA – USP 2014 

   ***Médias seguidas por mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo Teste Tukey (p> 0,05). 

 

As geleias convencionais tiveram uma boa aceitabilidade sensorial e de intenção de compra. A 

geleia de proporção GC1 de água para polpa teve uma aceitabilidade de 90,98% enquanto a de 

proporção GC2 de água para polpa 82,25%. Quanto a intenção de compra a geleia GC1 também se 

sobressaiu com 87,87% e a GC2 80%. 

Nesse aparelho não foi possível identificar leitura para β – Caroteno (Tabela 4). De acordo com 

Lima et al., (2008) a degradação dos compostos antioxidantes pode ocorrer devido oxidação direta ou 

Figura 3. Análise dos coliformes totais. Fonte: 

Lobato, 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análise de Salmonella  Fonte: Lobato, 

2019. 
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efeitos indiretos dos radicais livres, um outro fator que pode contribuir para a degradação é o processo 

de congelamento.  

 O valor do DPPH demonstrado na (Tabela 4) está dentro do esperado, visto que, o buriti in 

natura passa por um processo de degradação no momento da retirada do mesocarpo, além da preparação 

da  geleia ser em alta temperatura, ocasionando uma perca da capacidade antioxidante, porém ainda 

apresentou atividade antioxidante, sendo o resultado expresso a quantidade de extrato necessário para 

reduzir 50% do radical DPPH• (Ec 50), foram realizados testes com extrato aquoso, etanólico e acetona 

(80%), o que representou uma melhor leitura foi o extrato de acetona (80%).  

 A atividade antioxidante determinada por Garcia et al. (2017), para geleia de buriti nos 

diferentes extratos foi de extrato etéreo 5,00, extrato etanólico 9,13, extrato aquoso 8,69, os valores 

encontrados nesse trabalho realizado através do extrato acetona (80%) apresentaram-se maior. Os 

valores de fenólicos totais estão superiores ao encontrado por Reissig et al., (2015) de 20,31 em uma 

geleia de araçá rosa (Psidium cattleianum). 

 

CONCLUSÃO  

As geleias de buriti convencional adequaram-se as normas estabelecidas e tiveram boa 

aceitabilidade e índice de intenção de compra. Observando as geleias de buriti com açúcar, é possível 

observar que a geleia GBC1 teve uma maior aceitabilidade e consequentemente uma maior intenção 

de compra sendo de (87,87% e 90,98%) respectivamente, a GBC2 por sua vez apresentou 

aceitabilidade e índice de intenção de compra de (82,25% e 80%), respectivamente. Portanto, a geleia 

de buriti convencional é uma boa opção para o processamento dos frutos, podendo contribuir com o 

consumo de alimentos regionais, colaborando com a economia de pequenos fruticultores e indústrias, 

enquanto as geleias diets precisam de mais estudos, com outros tipos de edulcorantes a fim de obter os 

parâmetros recomendados pela legislação vigente. 
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INTRODUÇÃO  

O gênero Mycobacterium é composto por mais de 200 espécies e subespécies (DSMZ, 2017) e 

as principais são Mycobacterium leprae e Mycobacterium tuberculosis, que causam a Hanseníase e 

Tuberculose (TB), respectivamente. A TB, preocupa a comunidade global, pois apresentou 10 milhões 

de novos casos no mundo em 2017 (WHO, 2018). No Brasil, foram diagnosticados mais de 72 mil 

casos novos de TB, equivalente a um coeficiente de incidência de 34,8 casos/100 hab. O estado com 

maior coeficiente de incidência foi o Amazonas (72,9 casos/100 mil hab.) e sua capital apresenta o 

maior coeficiente entre as capitais, sendo de 102,6 casos/100 mil hab. em Manaus (Brasil, 2019).  

Um grande obstáculo para o tratamento e a cura dessa doença é a resistência da bactéria aos 

fármacos. No Brasil, a real incidência da Micobacteriose pulmonar é desconhecida, pois não tem a 

obrigatoriedade dos registros, por serem consideradas não transmissíveis (Brasil, 2008), mas acomete 

pacientes imunocomprometidos e imunocompetentes (Ryu et al., 2016). No entanto, há relato de M. 

abscessus sendo transmitido via aerossol (Bryant et al., 2016).  

Assim, para este estudo, surgiu a questão: “o indivíduo que não responde ao tratamento da TB 

está infectado por uma cepa de M. tuberculosis MDR ou por uma espécie de MNT?”. Desta forma, o 

objetivo principal deste projeto foi mostrar a relevância do cultivo para micobactérias no diagnóstico 

e tratamento de pacientes com doença pulmonar. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Este estudo faz parte de projeto submetido e aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos – CEP/UFAM, CAAE: 57978916.3.0000.5020, de acordo com a Resolução 466/2012. 

Foram incluídos pacientes residentes em Manaus – AM, com idade igual ou superior a 18 anos, 

de ambos os gêneros, que iniciaram o tratamento e retratamento para TB pulmonar ou com suspeita de 

Micobacteriose pulmonar, que foram atendidos na Policlínica Cardoso Fontes. 

Para o diagnóstico da TB ou Micobacteriose, as amostras de escarro foram processadas por 

aplicação das técnicas de baciloscopia direta, baciloscopia pós-concentração e cultivo pela técnica de 

PKO (Petroff, Kudoh e Ogawa) (Salem et al., 1990; Salem et al., 2007), em estufa a 37°C por até 60 

dias. As colônias com características macroscópicas de micobactérias tiveram sua álcool-ácido 

resistência confirmada após coloração de Kinyoun.  

Identificação de M. tuberculosis e MNT 

Os cultivos micobacterianos (Figura 1) foram identificados por PCR Restriction Enzyme 

Analysis (PRA-hsp65) (Telenti et al., 1997). Esta técnica consiste na PCR com primers para uma 

sequência do gene hsp65. Em seguida, o produto da PCR foi digerido com as enzimas de restrição 

BstEII e HaelII. Após a digestão, os produtos de restrição foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 3% e visualizados em transiluminador de luz ultravioleta.  

Para a determinação da sensibilidade de M. tuberculosis aos fármacos, foi utilizado o Método 

da Redução do Nitrato (MRN) (Ängeby et al., 2002), com modificações feitas por Martins (2010). 

Colônias micobacterianas foram homogeneizadas em solução salina tamponada com fosfato (PBS), até 

a turbidez equivalente à escala 1 de McFarland. Esta suspensão foi inoculada em meio de Lowenstein-

Jensen com NaNO3 e os respectivos fármacos (Isoniazida e Rifampicina). Os tubos foram incubados a 

37ºC durante 7 dias, posteriormente foram adicionados 0,5 mL do reagente de Griess aos tubos. A 
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mudança de coloração do meio de cultura de verde para róseo indica que M. tuberculosis reduziu o 

nitrato (NO3-) a nitrito (NO2-) pela ação da enzima nitrato-redutase durante o seu desenvolvimento e 

considerada como cepa resistente ao fármaco. Para os tubos que não apresentaram alteração na 

coloração, o indicativo foi de cepa sensível ao fármaco testado. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 117 amostras de escarro oriundas de pacientes da PCF, com suspeita de 

Tuberculose, Tuberculose multirresistente ou Micobacteriose pulmonar. Para o diagnóstico, as 

amostras foram submetidas aos métodos de baciloscopia direta e concentrada a fim de encontrar 

Bacilos Álcool Ácido Resistência (BAAR), causadores da Tuberculose ou Micobacteriose, além da 

cultura do material com o método PKO. Os tubos com o meio de cultura foram incubados a 37oC, por 

até 60 dias, para acompanhar o crescimento bacteriano (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Identificou-se 35 culturas 

positivas para Mycobacterium, (18 desses, tiveram BAAR negativo oriundas de pacientes que tiveram 

TB pela primeira vez). A cultura proporcionou um acréscimo de 48,5% no diagnóstico da TB, quando 

comparada à pesquisa de BAAR. No total foram 30 pacientes com M. tuberculosis, (24 foram 

diagnosticados com TB pela primeira vez) e 5 com MNT (um com M. celatum, um com M. gordonae 

e três com M. abscessus). 

Do total de 117 pacientes, 27 estavam em retratamento, ou seja, já tiveram tuberculose em 

algum momento de suas vidas (casos de desistência de tratamento ou novo desenvolvimento da doença, 

são mais comuns), sendo que desses, 23 tiveram resultados negativos e 4 com resultados positivos para 

M. tuberculosis.  

As cepas de M. tuberculosis foram submetidas ao teste de sensibilidade aos antibióticos 

Isoniazida (INH) e Rifampicina (RIF). Dessas cepas, 81,5% foram sensíveis a ambos os antibióticos e 

18,5% resistentes a pelo menos um antibiótico. Das cepas resistentes, 3,7% foram resistentes apenas a 

INH, 3,7% foram resistentes apenas a RIF e 11,1% foram resistentes aos dois antibióticos. O percentual 

de 11,1%, indica uma alta circulação de cepas de M. tuberculosis MDR em Manaus – AM.  Em três 

cepas de M. tuberculosis não foi possível a conclusão do teste de sensibilidade, por elas não se 

desenvolverem nos subcultivos preparatórios ou nos controles de viabilidade no teste de sensibilidade. 

 
Figura 2: Tubos de cultura revelados com adição do reagente de Griess. (A) Sensíveis à INH e RIF. (B) 

Resistente a INH e sensível a RIF. (C) Sensível a INH e Resistente a RIF. (D) Resistente a INH e RIF. 

Neste estudo, o uso do cultivo micobacteriológico proporcionou a identificação de duas cepas 

de M. abscessus, cujas amostras de escarros eram positivas na pesquisa de BAAR, mas negativas no 

TRM, sendo que esses pacientes estavam sendo tratados para TB, sem sucesso. Em consequência disso, 

Figura 1: Tubos com crescimento micobacteriano, 

colônias com aspecto rugoso, não pigmentadas. 
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concluiu-se que eram dois casos de Micobacteriose pulmonar, e assim, houve a necessidade de 

alteração do regime de antibioticoterapia desses pacientes.  

Em relação aos três pacientes em que foram isoladas as demais cepas de MNT (M. celatum, M. 

gordonae e M. abscessus, respectivamente) não foi possível concluir como casos de Micobacteriose, 

devido ao crescimento de poucas colônias (<10). Nestes casos, seria necessário a coleta de novas 

amostras de escarros, e repetição dos cultivos, para se verificar a persistência de isolamento dessas 

espécies.  

Adicionalmente, com o cultivo sendo negativo para micobactérias nas demais amostras de 

escarros, foi possível verificar a efetividade do tratamento específico para a TB em vários casos. Além 

disso, observou-se que as cepas resistentes aos antibióticos não estavam relacionadas aos pacientes em 

retratamento, ou seja, eram pacientes acometidos por TB pela primeira vez, que se infectaram com 

cepas de M. tuberculosis já resistentes a INH e/ou RIF. 

CONCLUSÃO  
O método de cultivo micobacteriológico, ainda é o mais eficiente para se diagnosticar a tanto a 

TB como a Micobacteriose, apesar de ter um tempo relativamente longo para sua conclusão. Pelo 

cultivo é possível identificar a espécie micobacteriana e em seguida submetê-la ao teste de sensibilidade 

aos antibióticos, proporcionando um melhor regime de tratamento ao paciente. 

 Dessa forma, aumentar a oferta do cultivo micobacteriológico aos indivíduos com suspeita de 

TB, TB-MDR, seria imprescindível para auxiliar no controle da TB em nosso estado, bem como para 

diagnosticar os casos de Micobacteriose pulmonar. 
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INTRODUÇÃO 

A sigla PANC significa Plantas Alimentícias Não Convencionais. Em outras palavras, quer 

dizer “todas as plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos”. Imagine todas as plantas 

comestíveis que existem. Uma pequena parcela delas nós conhecemos, produzimos e comemos no dia 

a dia, sendo chamadas de plantas alimentícias convencionais. As que não conhecemos, não produzimos 

ou consumimos pouco são denominadas Plantas Alimentícias Não Convencionais, ou PANC (Ranieri, 

2017). 

Muitas das plantas alimentícias não convencionais, ou partes não convencionais de plantas são 

desconhecidas pela maior parte da população e inclusive por órgãos de ensino, pesquisa e poder 

público. As plantas nativas, silvestres ou autóctones (a maioria não tão presente em áreas sob fortes 

influências e presença humana) são mais desconhecidas ainda do grande público. Com a globalização 

mundial a alimentação humana acabou tornando-se muito homogênea e até monótona. Com isso 

poucas pessoas têm conhecimento do uso alimentício de espécies de plantas ou partes de plantas que 

são comuns, abundantes e espontâneas (que nascem “sozinhas”) em sua região. O conhecimento do 

uso não convencional, de plantas abundantes e espontâneas poderia ser mais uma alternativa de renda 

para a população local. Na contramão da homogeneização alimentar global, vivemos um período 

promissor de (re)valorização dos alimentos regionais e naturais e a gastronomia atual tem um grande 

apelo midiático capaz de transformar PANC em alimentos saudáveis, atraentes e mais disponíveis. 

Essa transformação do não-convencional em convencional depende do fomento, da questão do manejo 

sustentável e especialmente da iniciativa de pesquisadores, chefs e empreendedores. A matriz agrícola 

no Brasil ainda está apoiada na exploração comercial de poucas espécies exóticas. (Kinnup e Lorenzi, 

2014). 

A vitória-régia (Victoria amazonica Poepp.) J.E. Sowerby, também é conhecida como Victoria 

Amazônica, milho-d’água, rainha dos lagos, forno d’água, nampé e jaçanã. É uma herbácea rizomatosa, 

aquática emersa, anual, robusta, acaule, nativa de regiões amazônica em lagos e lagoas de água parada 

e rasa. Possui folhas de até 24 contemporâneas de laminas circular de até 2 metros de diâmetro, peltada, 

flutuante, com margem levantada e externamente cobertas de espinhos muito aguçados, assim como 

também a parte inferior da lâmina, pecíolo e flor. Flor solitária, de pétalas brancas, de até 40cm de 

diâmetro e disposta levemente acima da superfície d’água, abrindo-se à noite com liberação de intenso 

perfume. Fruto bacáceo, deiscente, subaquático com muitos espinhos. Sementes com perisperma 

abundante. A propagação se dá exclusivamente através de sementes que devem ser germinadas dentro 

da água (Kinnup e Lorenzi, 2014). 

O presente trabalho teve por objetivo o aproveitamento tecnológico do pecíolo da vitória-régia 

na forma de picles. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado como matéria – prima o pecíolo da vitória-régia coletado em águas do entorno da 

cidade de Manaus e adquirido na AGROUFAM. 
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A determinação do teor de umidade foi realizada pelo método gravimétrico A.O.A.C. (2005). 

As cinzas, lipídeos, proteínas foram determinadas pelo método do IAL (2008). O teor de carboidratos 

das amostras foi determinado por diferença, subtraindo-se de 100 a somatória dos teores de umidade, 

proteína, lipídeos e cinzas. As medidas do pH foram obtidas através da leitura direta em 

potenciômetro. A acidez total titulável (ATT) foi obtida com NaOH 0,1M e fenolftaleína. A 

determinação do pH foi realizada por meio de leitura direta de refratômetro portátil (IAL, 2008). 

As fibras totais (solúveis e insolúveis) foram obtidas pelo método enzimático-gravimétrico. 

O teor de ácido ascórbico foi quantificado seguindo o método descrito por Oliveira et al. (2011) 

adaptado. 

Os minerais foram determinados por espectrometria de absorção atômica, como preconizada 

pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

A Análise da cor refletida foi determinada por meio de espectrofotômetro da marca UltraScan 

VIS® da Hunter Lab. 

Os processamentos dos picles seguiram o fluxograma da Embrapa (Krolow, 2006). Foram 

elaborados 21 potes de picles. Sete potes de picles sem condimento, 7 potes de picles com grãos de 

mostarda e 7 potes de picles com orégano. Foi calculado o peso bruto e peso drenado de cada tipo de 

picles (IAL, 2008). 

Foram realizadas análises microbiológicas para coliformes e Salmonella sp. em conformidade 

com o Manual de Microbiologia de Alimentos da EMBRAPA, SIQUEIRA (1995), e AOAC (2005). 

Atividade citotóxica com Artemia salina foi realizada pelo método de Meyer et al (1982). 

Para a avaliação sensorial das amostras dos picles, foram recrutados 37 provadores não 

treinados com idades diferentes (Chaves, 1981). Foram realizadas três avaliações. A primeira para 

verificar o grau de semelhança geral entre as três amostras de picles de pecíolo de vitória regia (neutro, 

com orégano e com mostarda) com o picles comercial feito com pepino. A segunda avaliação foi um 

teste de aceitabilidade segundo Adolpho Lutz (2005). Por último responderam o quesito sobre a 

intensão de compra dos produtos. 

Por fim, foi realizada a vida de prateleira dos picles a fim de determinar o tempo de vida útil 

do produto. 

Ao longo de seis meses foram feitas leituras de sólidos solúveis, pH, determinações médias de 

acidez e determinações médias de cor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da caracterização físico-química do pecíolo in natura teve valor energético 

8,6kcal, carboidrato 0,68%, proteína 0,97%, lipídeo 0,24%, umidade 97,26%, cinzas 0,85% fibras 

totais 0,00, pH 5,8, vitamina C 1,82mg em 100g.. 

As análises de minerais do pecíolo foram: Ca 105mg, Cu 0,6mg, Fe 2,9mg, Mn 9,84mg, Zn 

2,03mg, Mg 32,8mg, K 150mg e Na 4,1mg. 

Apesar das amostras terem apresentado baixo valor calórico, a quantidade de cálcio em 100g 

(105mg) fornece a praticamente a mesma quantidade de cálcio de um copo de leite integral (107mg) 

segundo a tabela de composição de alimentos (TACO). 

Os sólidos drenados em relação ao peso total dos picles foram : 110g de peso drenado para 200g 

peso líquido 

Foram feitas as análises de sólidos solúveis (gráfico 1), acidez (gráfico 2), pH (gráfico 3) e cor 

do ponto zero, primeiro ao sexto mês. 

Benevides e Furtunato (1998) constataram um rápido aumento no teor de acidez, seguido de 

um decréscimo como pode ser observado no gráfico 2. Segundo Raupp et al. (2008), um procedimento 

de acidificação bem sucedido deve resultar em um pH no produto abaixo ou igual a 4,5, valores obtidos 

com o picles simples e o com orégano como pode ser observado no gráfico 3. 

Gráfico1 Comportamento dos sólidos solúveis dos três tipos de picles durante 180 dias. 
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Gráfico 2 Acidez titulável dos três tipos de picles durante 180 dias. 

 
Gráfico 3 pH dos três tipos de picles durante 180 dias. 

 
As amostras de picles simples e com mostarda tiveram significativa alteração de cor, sugerindo 

a necessidade de ajuste na formulação destes dois produtos. 

Análise sensorial foi efetuada sob o CEP 2.144.701- INPA. Quanto aos atributos sensoriais dos 

três tipos de picles de pecíolo de vitória régia (simples, com orégano e com mostarda) em comparação 

ao picles de pepino comercial a maioria dos participantes não achou muita semelhança entre o picles 

de pecíolo e o picles comercial. 

Com relação ao grau de gostar e não gostar, 62% dos entrevistados disseram ter gostado 

extremamente do picles de pecíolo temperado com orégano, 46% gostaram extremamente do picles 

com mostarda e apenas 19% dos entrevistados avaliaram o picles neutro tão positivamente. 

Quanto a intensão de compra 70% dos entrevistados disseram que certamente comprariam o 

picles com mostarda, 65% certamente comprariam o picles com orégano e 32% afirmaram que 

compraria o picles de pecíolo sem tempero. 

 

CONCLUSÃO 

1. Os picles estudados apresentaram elevada umidade (acima de 97,26 %), e pequena quantidade de 

nutrientes calóricos (carboidratos totais, proteínas e lipídeos), resultando em um produto com baixo 
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teor calórico; 

2. Os três tipos de picles estavam dentro dos padrões microbiológicos de qualidade exigidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

3. Quanto aos resultados das análises de vida de prateleira, os valores pH dos picles atingiram os 

parâmetros seguros para esse tipo de alimento no mês 0 e 2. Todas as três preparações apresentaram 

valores inferiores a 4,5 durante este período conforme a Resolução nº 272 de 22 de setembro de 2005 

para hortaliças em conserva acidificadas prevê. Entretanto o picles de mostarda a partir do mês 2 

apresentou valores acima de 4,4 a partir do segundo mês, sugerindo a necessidade de ajuste na 

formulação dos produtos. 

5. Com relação as análises de cor ao longo de 180 dias de armazenamento a temperatura ambiente. 

Pode-se observar menor variação de cor no picles com orégano, sugerindo que o orégano possui 

qualidades conservantes. 

6. Com relação a avalição sensorial, as melhores pontuações foram para a formulação com 

orégano, com 62% dos entrevistados dizendo gostar extremamente do produto. Quanto a intensão de 

compra, o picles que teve melhor aceitação foi o de mostarda com 70% dos entrevistados dizendo 

que certamente comprariam o mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são doenças causadas por arbovírus que possuem RNA de cadeia simples e 

polaridade positiva, transmitidos por vetores artrópodes (Kantor 2016). Os principais vetores 

artrópodes transmissores dos arbovírus são as espécies Aedes aegypti e o A. albopictus que são 

mosquitos hematófagos (Darwish et al. 1985). O DENV e o ZIKV estão entre os arbovirus de maior 

importância para saúde pública do Brasil devido sua alta incidência e morbi-mortalidade.  De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 2013, possuem a mais rápida propagação e são os mais 

endêmicos em todo o mundo. 

O DENV pertence ao gênero Flavivírus e possui quatro sorotipos distintos (DENV-1, -2, -3, -

4), sendo o tipo 2 considerado a cepa mais virulenta (Patterson et al. 2016). De acordo com o Boletim 

Epidemiológico emitido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (Ministério da Saúde – Volume 50/ 

Abril de 2019) correspondente ao período de 30/12/2018 a 23/03/2019, foram registrados 273.193 

casos prováveis de Dengue no país, com uma incidência de 131,0 casos /100 mil habitantes. A Região 

Norte apresentou 16.630 casos (6,1%). 

A zika é uma das arboviroses que vem ganhando destaque no cenário de doenças emergentes. 

Esta infecção é causada pelo ZIKV que, assim como o DENV, pertence   à família Flaviridae e gênero 

Flavivirus (Carod-Artal 2016). O ZIKV, possui genoma RNA de cadeia simples e polaridade positiva, 

sendo filogenetivamente relacionado ao DENV e o Vírus da Febre amarela (YFV) (Pinto Junior et al. 

2015). 

Dados epidemiológicos emitidos pela Secretária de Vigilância em Saúde (BRASIL 2019) 

demonstraram que de (30/12/2018 a 16/03/2019) foram registrados 2. 344 casos prováveis de Zika em 

todo o país, com incidência de 1,1 caso/100 mil habitantes. A Região Norte apresentou o maior número 

de casos prováveis de Zika com 919 (39,2%) casos em relação ao total do país, não foram registrados 

óbitos por zika até a emissão desse boletim.  Segundo dados do (Ministério da Saúde 2018), foram 

notificados 870 de zika em mulheres grávidas no ano de 2016, destes 233 casos foram confirmados, 

em relação à microcefalia foram notificados 16 casos, sendo um confirmado diretamente relacionado 

ao ZIKV e 4 casos não relacionados. 

Apesar da diminuição no número de casos dessas arboviroses nos últimos anos, torna-se 

necessário o monitoramento na saúde da população estudada no que diz respeito à infecção pelos vírus 

ZIKV e DENV, uma vez que essa população encontra-se particularmente mais susceptível. Diante 

disso, o principal objetivo deste estudo foi realizar o diagnóstico do DENV e ZIKV em grávidas e 

recém-nascidos atendidos no Instituto da Mulher Dona Lindu – IMDL, principal maternidade de 

Manaus e caracterizar sociodemograficamente a população estudada.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A população deste estudo foi constituída por grávidas (e puérperas) e recém nascidos atendidos 

no Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) que representa uma das principais maternidades da cidade 

de Manaus –AM. Foram incluídas neste estudo grávidas (ou puérperas) e recém-nascidos residentes 

do município de Manaus e municípios adjacentes atendidos na maternidade Dona Lindu, que aceitaram 

participar da pesquisa mediante à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e do termo de assentimento, no caso dos recém nascidos. 

As mulheres grávidas que foram incluídas neste estudo são de diferentes etnias, idade e situação 

econômica. No momento da coleta, os indivíduos responderam a um inquérito epidemiológico para 

coleta de dados sócio demográficos.  Os pacientes que apresentaram amostras inadequadas para as 

análises posteriores e não permitiram a coleta de novas amostras, ou ainda aqueles que não obtiveram 

autorização de seus responsáveis legais foram excluídos deste estudo.  

O tamanho amostral adotado para o estudo inicialmente foi de 400 amostras, mas diante da 

possibilidade de aumentar a amostragem, tornou-se possível obter um número maior de amostras, 

sendo então coletadas 600 amostras, 400 para grávidas e 200 de recém-nascidos.  

As amostras de sangue periférico foram coletadas a vácuo por um profissional do Instituto da 

Mulher Dona Lindu (IMDL) devidamente treinado para a realização de tal procedimento. A extração 

de RNA foi realizada utilizando o protocolo fornecido pelos colaboradores do Instituto Leônidas & 

Maria Deane (ILMD) – FIOCRUZ Amazônia pelo método de TRIzol. 

Para diagnosticar as infecções virais foi realizada RT-qPCR através do kit GoTaq® Probe 1-

Step RT-qPCR. (Promega) de acordo com o protocolo estabelecido pelos colaboradores do ILMD -  

FIOCRUZ. Os dados obtidos foram analisados por meio do Software GraphPad Prism (v.5.0). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 600 amostras testadas para DENV e ZIKV (200 amostras de recém-nascidos e 400 

amostras referentes às mães) uma amostra de mãe mostrou-se positiva para o vírus Dengue. Vale 

ressaltar que a reação utilizada para amplificação das amostras possui primers para a detecção de 

DENV, ZIKV e CHIKV, com isso obteve-se uma amostra positiva de recém- nascido para CHIKV. 

De acordo com dados obtidos através do inquérito epidemiológico aplicado às participantes do 

estudo, em relação à faixa etária destacou-se a ocorrência de gravidez em adolescentes de 11 à 20 anos 

com 127 (31,75%) casos do total de mães entrevistadas. Este resultado equivale com a literatura que 

estima a existência no Brasil de aproximadamente um milhão de adolescentes grávidas entre 10 e 20 

anos, o que corresponde a 20% do total de nascimentos (Silva et al. 2015).  Quanto aos demais dados 

sócio demográficos, foi observado que a maior parte das participantes se autodeclaram pardas, com 

renda familiar de até um salário mínimo, relação de união estável, ensino médio completo e trabalhando 

em atividades do lar. Estes dados equiparam-se a resultados obtidos por (Peixoto et al. 2012) realizado 

com grávidas em Fortaleza-Ceará, demonstrando que o perfil sociodemografico dessa população 

permanece o mesmo independente da região onde o estudo foi desenvolvido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Faixa etária das mulheres grávidas e puérperas atendidas na maternidade Dona Lindu que participaram do estudo. 
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Ao analisar os dados obtidos referentes à infecção por ZIKV e DENV, das 600 amostras coletadas de 

puérperas, grávidas e recém-nascidos submetidos ao RT-qPCR, apenas uma obteve resultado positivo 

para DENV. Porém, quando as amostras foram analisadas para CHIKV também foi possível detectar 

uma amostra positiva para este vírus (Tabela 1), o que corresponde a 0,33% do total de amostras. Em 

relação ao ZIKV, todas as amostras foram negativas. 

 Esses dados podem ser comparados quanto à realidade atual dos casos de infecções por 

arbovirus, onde foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) um boletim 

epidemiológico no qual demonstrou uma redução de 92% nos casos de Zika no primeiro trimestre de 

2019, com apenas 11 casos notificados, contra 143 registrados ano de 2018. O boletim aponta que 

houve queda também nos casos de dengue e chikungunya, de acordo com a FVS os casos de dengue 

reduziram em 35%, nos três primeiros meses de 2019, foram notificados 1.132 casos, enquanto que em 

2018 foram registrados 1.745 casos. Em relação ao número de casos de chikungunya, a redução foi de 

32%, com registro de 46 casos em 2019, contra 68 notificações no ano anterior. 

 
Tabela 01: Total de amostras com positividade em RT-qPCR para DENV, CHIKV e ZIKV entre 600 amostras de mulheres grávidas, 

puérperas e recém-nascidos atendidos na maternidade Dona Lindu, Manaus, AM. 

 

CONCLUSÃO  

 

Considerando os objetivos propostos no estudo, conclui-se que a baixa detecção de DENV e 

ZIKV obtida dentro da população estudada está relacionada com a diminuição no número de casos 

dessas infecções no Amazonas. No que diz respeito à caracterização sociodemográfica, observou-se 

que a maior parte das mulheres que responderam ao inquérito estão dentro da faixa etária de 21 a 30 

anos, de etnia parda, vivendo em união estável, que possuem renda familiar de até um salário mínimo, 

com ensino médio completo e ocupando-se nos deveres do lar. Dessa forma, como conclusão do estudo, 

encontramos um baixo índice na detecção dos vírus DENV e ZIKV na população estudada, e os dados 

sociodemograficos enfatizaram que as participantes do estudo estão inseridas em uma população de 

classe baixa, refletindo a atual situação de grávidas. Com isso torna-se possível associar as 

características sociodemograficas encontradas com a realidade vivida pelo Brasil, um país em 

desenvolvimento com inúmeros problemas sociais. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL. 2019. Boletim Epidemiológico 10 - 03/2019: Monitoramento dos casos de arboviroses 

urbanas transmitidas pelo Aedes (dengue, chikungunya e Zika) até a Semana Epidemiológica 11 de 

2019. Secretaria de Vigilância em Saúde. Ministério da Saúde. Brasil. 

Carod-Artal, F.J. 2016. Epidemiology and neurological complications of infection by the Zika virus: a 

new emerging neurotropic virus. Revista de neurologia. 

Darwish, M.; Gorman, B.; Kalunda, M. 1985. Arthropod-borne and rodent-borne viral diseases. World 

Health Organization - Technical Report Series. 

FVS, 2019. Boletim epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypt 

(www.fvs.am.gov.br/index.php/noticias). Acesso em 27/06/2019. 

Amostragem 

DENV CHIKV ZIKV 

Positivos                

Negativos 

  Positivos                   

Negativos 
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INTRODUÇÃO  

As infecções causadas por bactérias do gênero Mycobacterium possuem evidências científicas 

datadas da época dos Faraós. Porém, as causas etiológicas permaneceram desconhecidas até 24 de 

março de 1882, quando Robert Koch anunciou que descobriu o bacilo causador da tuberculose (WHO, 

2018). Atualmente, o gênero Mycobacterium é composto por 221 espécies e subespécies (DSMZ, 

2019).  

Das espécies que compõem o gênero Mycobacterium, se destacam as que formam o Complexo 

Mycobacterium tuberculosis (CMTB) (M. africanum, M. bovis, M. bovis-BCG, M. caprae, M. microti, 

M. pinnipedii e Mycobacterium tuberculosis). À exceção de M. leprae, (agente causador da 

hanseníase), as demais espécies são conhecidas como Micobactérias Não Causadoras de Tuberculose 

(MNT), também descritas em literaturas como: atípicas; oportunistas ou Micobactérias Outras que Não 

M. tuberculosis (MOTT). Quando responsáveis por processos patológicos em humanos, as MNT 

podem acometer qualquer tecido dos sistemas ou disseminar-se por todo o organismo (Brasil 2008). 

Devido a diversidade de espécies, a diferenciação bacteriológica das MNT requer a realização 

de 35 provas bioquímicas e testes de velocidade de crescimento e produção de pigmentos, o que requer 

um tempo médio de 30-60 dias para a identificação conclusiva. Esses requisitos tornam inviável a 

identificação fenotípica em laboratórios de pequeno e médio porte (Veja, 2005). Entretanto, com a 

implementação de técnicas de Biologia Molecular, a identificação de espécies de micobactérias por 

laboratórios de menor infraestrutura se mostra viável. Dentre as técnicas, destaca-se a PCR-RFLP, 

conhecida como PRA (PCR-Restriction Enzyme Analysis), baseada na amplificação da região 

codificante da proteína 65kDa. Assim, teve-se como objetivo principal do projeto, identificar cepas de 

MNT, depositadas na Coleção de Microrganismos de Interesse Médico do INPA, pela técnica 

molecular PRA-hsp65, isolados que foram descritas como “Micobactérias atípicas”, após serem 

identificadas como micobactérias não pertencentes ao Complexo CMTB. Além de determinar a 

proporção de isolados de M. tuberculosis e MNT (como patógenos potenciais das micobacterioses) de 

amostras que foram admitidas no mesmo período. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

As cepas que utilizadas no estudo foram as 26 cepas de MNT, depositadas na Coleção de 

Microrganismos de interesse Médico, entre os períodos de 2004 a 2005, sendo estas, amostras 

subsequentes do trabalho anterior, extensão do trabalho de identificação de espécies de MNT realizado 

entre 2017-2018. Para identificação, os DNA foram extraídos e submetidos à técnica molecular de 

PRA-hsp65, de acordo com protocolo de Leão et al. 2004. Inicialmente, um volume de 100 µL da 

suspensão de MNT preservada em meio de Sauton juntamente com 100µL de água ultrapura Milli-Q® 

foi transferido para um microtubo de 1,5 mL, com volume final de 200µL, em seguida sendo inativada 

por 60 minutos à temperatura de 95oC. Após a inativação, a cepa passou por uma rápida centrifugação 

a 12.000x g por 8-10 segundos e em seguida armazenada à -20oC por um pernoite. Posteriormente, 5 

µL do sobrenadante foi utilizado na PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). A PCR foi realizada em 

um volume total de 30 µL, contendo tampão de reação; 1,5 mM MgCl2; 200 µM dNTP; 0,2 µM de 
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cada primer Tb11 (ACC AAC GAT GGT GTG TCC AT) e Tb 12 (CTT GTC GAA CCG CAT ACC 

CT) e 1 U de Taq DNA Polimerase. Os parâmetros utilizados na PCR foram: 1 ciclo a 95oC/5 minutos, 

45 ciclos a 94oC/1 minuto, 60oC/1 minuto e 72oC/1 minuto, e 1 ciclo final de 72oC/7 minutos. Após a 

PCR, a confirmação da amplificação do gene hsp65 foi realizada pela técnica de eletroforese em gel 

de agarose à concentração de 1,5%. Confirmada a amplificação do DNA, duas alíquotas de 10 µL do 

produto da PCR foram digeridas, respectivamente, com 1 U da enzima de restrição BstEII e HaeIII. Os 

ensaios de digestão com BstEII e HaeIII foram realizados à 60oC e 37oC, respectivamente, ambas por 

3 horas.  

Para a visualização dos produtos finais da digestão, os mesmos foram submetidos a uma 

eletroforese em gel de agarose com concentração de 3% e corado com SYBR Safe DNA. A separação 

eletroforética foi realizada em tampão TBE a 90 Volts e 90 mili-Amperes por 2 horas. Ao final da 

eletroforese, o gel de agarose foi visualizado em transiluminador de luz azul e fotografado. Para a 

identificação das MNT, os perfis eletroforéticos obtidos foram comparados aos das espécies-padrão já 

existentes, conforme (Leão et al. 2004) e com dados apresentados no site “PRASITE Database 

(http://app.chuv.ch/prasite/index.html)” para comparação dos resultados 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cepas de MNT, após a PCR, demonstraram conter o tamanho específico para micobactérias, 

sendo 441 pares de bases, os quais foram visualizados em gel de agarose 1,5% (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outra etapa, o produto de PCR 

(amplicon) foi submetido à digestão (clivagem do DNA), com as enzimas (BstEII e HaeIII), que 

revelaram um padrão eletroforético diferenciado (Figura 2), cujas cepas foram identificadas pelo uso 

de um algoritmo, seguindo o protocolo de Leão et al. (2004). 

 Das 26 amostras postas à identificação de espécie pelo PRA-hsp65, 14 amostras foram 

identificadas através da técnica molecular utilizada no estudo, representando um percentual de 53,8% 

do total, onde foi possível identificar as espécies: M. abcessus tipo 1 (1); M. asiaticum tipo 1 (1); M. 

avium subsp. avium (3); M. sherrisii tipo 1 (1); M. simiae tipo 3 (1); M. gordonae tipo 5 (4); M. kansasii 

tipo 6 (1) e M. tuberculosis (1), em amostras coletadas entre o período de 2004 a 2005. Em 6 cepas 

(23%) não foi possível a identificação. Adicionalmente, um total de 14 amostras (53,8%) apresentaram 

perfis ainda não descritos no algoritmo, com resultados inconclusivos da identificação.  

É importante mencionar que durante a identificação, uma amostra C158/05, descrita 

anteriormente como ‘micobactéria atípica’, se mostrou uma espécie do complexo CMTB 

(Mycobacterium tuberculosis), além de uma amostra utilizada no estudo ser proveniente de uma 

Figura 2. Perfil eletroforético em gel de agarose 3% após ação 

das enzimas BstEII e HaeIII. Amostras (cepas): 1 a 4. (1 – M. 

intracellulare, 2 e 3 – M. gordonae, 4 – M. tuberculosis 

H37RV). Nas extremidades os marcadores são 50 pares de 

bases, e no centro de 25 pares de bases. Fonte: Laboratório de 

Micobacteriologia – INPA  
 

Figura 1. Perfil eletroforético pós-PCR em gel de agarose 

1,5% evidenciando a amplificação do gene hsp65 com um 

tamanho de 441 pares de bases em todas as amostras. Fonte: 

Laboratório de Micobacteriologia – INPA  
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tartaruga, coletada no ano de 2005. Adicionalmente, a proporção entre isolados de pacientes com 

Mycobacterium tuberculosis e MNT para o mesmo período (2004-2005) foi de 2,92:1, ou seja, cerca 

de 3 pessoas com espécies de M. tuberculosis para 1 pessoa com MNT. O total de isolados entre 2004 

e 2005 foi de 102 amostras, representando 76 isolados de M. tuberculosis e 26 de MNT, 

respectivamente, o que representa um total de 34,2% de isolados de MNT entre o período de estudo.  

 

 

CONCLUSÃO  

Com base nos resultados deste estudo, o método de identificação molecular PRA-hsp65 se 

apresenta como potencial ferramenta para os laboratórios de pequeno porte, identificando muitas 

espécies associadas às infecções no homem.  

A espécie mais identificada pelo método foi a Mycobacterium gordonae tipo 5, presente em 4 

amostras. Outras espécies menos frequentes foram identificadas pela técnica, como por exemplo: 

Mycobacterium asiaticum e Mycobacterium abscessus. 

A combinação dos métodos aumentou a eficácia na identificação da espécie, visto que tanto os 

métodos fenotípicos quanto o PRA-hsp65 apresentam limitações. Sejam elas por demora ou dificuldade 

de leitura do resultado, mesmo quando utilizando controles de qualidade (método fenotípico) ou 

apresentação de um perfil de bandas não descritas no algoritmo devida à diversidade de espécies ou 

compartilhamento de perfis entre espécies (PRA-hsp65). Dessa forma, a utilização combinada dos 

métodos facilitou a identificação das espécies micobacterianas, cujas cepas encontram-se depositadas 

na Coleção de Microrganismos de Interesse Médico. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é considerada uma patologia tropical, infecto-

parasitária e não contagiosa ocasionada por protozoários gênero Leishmania e subgêneros Viannia e 

Leishmania. Possui manifestações clínicas distintas e as lesões são classificadas em cutâneas e 

mucocutâneas.  (Blanco e Nascimento-Júnior 2017; Scorza et al. 2017).  

Atualmente, o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) no Brasil inclui quatro fármacos, 

estes são prescritos quando há informações precisas quanto ao caso clínico do paciente, como 

identificar a espécie causadora e manifestação clínica, entretanto, estes medicamentos apresentam 

efeitos adversos, alta toxicidade e resistência parasitária, o que incentiva a busca por novas tecnologias 

para o tratamento da LTA. Nesse sentido, a nanotecnologia têm sido utilizada devido a sua capacidade 

de reformulação de estruturas (Akbari et al. 2017; BRASIL, 2017).  

A nanotecnologia é a ciência aplicada ao estudo da exploração de materiais em escala nanométrica, 

através das modificações dessas estruturas é possível produzir, nanosensores, nanoemulsões, 

nanomateriais e nanopartículas.  

As nanopartículas (NPs) são aglomerados de moléculas com distribuições de tamanho em nanoescala 

que  possuem elevado potencial de remodulação de estruturas. Dentre as NPs de interesse 

farmacológico, destacam-se as NPs metálicas por apresentarem propriedades óticas e eletrônicas 

diferenciadas e atuarem como agentes terapêuticos específicos. Entre esses agentes, encontra-se o 

antimônio (Akbari et al. 2017; Tamás 2016). 

O Antimônio é um metaloide, pertencente ao grupo 15 da tabela periódica sendo o estado de oxidação 

mais utilizado na síntese de fármacos o antimônio pentavalente (Sb+5),ele possui diversas propriedades 

biológicas em nanoestrutura incluindo atividade antileishmania (Franco et al. 2016). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A espécie utilizada foi Leishmania (Viannia) guyanensis (MHOM/BR/75/M4147), com modelo animal  

Mesocricetus auratus machos (CEUA: 059/2018) e as substâncias em teste foram:  Nanopartícula de 

antimônio pentavalente- NPs Sb5+ (4,0mg/Sb5+/Kg/dia) e Glucantime® (4,0mg/Sb5+/Kg/dia) (Soares 

2016). 

Cultivo de Leishmania (Viannia) guyanensis e infecção de Mesocricetus auratus 

As promastigotas foram cultivadas em meio NNN e transferidas para garrafas de meio RPMI completo, 

em seguida foram ajustadas para a concentração de 106 promastigotas/mL para inóculo na região do 

focinho dos animais (Wyrepkowski 2017). 

Delineamento experimental 
ITsb: Infectados tratados com NP Sb+5; ITG: Infectados tratados com Glucantime; ITS: Infectados 

tratados com Salina; INT: Infectados não tratados e NINF: Não infectados. 

Tratamento 

O tratamento foi administrado durante 30 dias, por via intralesional na região do focinho,  no volume 

de  0,05 mL. Nos grupos tratados com nanopartícula de Sb5+ e Salina foram realizadas aplicações com 

intervalos de 48 horas  e para o grupo tratado  com Glucantime®  as aplicações foram feitas com 
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intervalos de 5 dias. Após 30 dias de tratamento 4 animais de cada grupo foram eutanasiados e os 

demais  animais permaneceram em observação por mais 30 dias, após esse período foram submetidos 

a eutanásia (Soares 2016). 

Diagnóstico Parasitológico  

O diagnóstico parasitológico por imprint foi realizado através de fragmentos da lesão dos animais, os 

esfregaços foram corados com o Kit Panótico para quantificação de macrófagos infectados, não 

infectados e amastigotas foram visualizadas em microscópio óptico. Para cultivo, as lesões foram 

fragmentadas e cultivadas durante 7 dias em meio NNN para avaliar a presença de parasitas (Loureiro 

1998).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tratamento e pós-tratamento com NPs Sb5+ 

Quanto ao efeito do tratamento com NPs Sb5+ no tamanho da lesão de hamsters infectados por L. (V.) 

guyanensis observa-se que no 13˚ dia de tratamento os grupos tratados com NPs Sb+5 e Glucantime® 

demonstraram diminuição no volume das lesões, sendo que houve redução significativa apenas do 

Glucantime® quando comparado aos grupos placebo e controle negativo. No período de 19 a 30 dias, 

NPs Sb+5 apresenta resultados similares a Glucantime e ambos diferem-se do controle negativo.  

Durante o pós-tratamento, os grupos tratados com NPs Sb+5 e Glucantime® mantiveram a redução do 

volume das lesões sem diferença estatística entre si, porérm diferem-se estatisticamente dos grupos 

placebo e controle negativo. 

Kumar (2014) nanoestruturou a Anfotericina B utilizada no tratamento da LTA e comparou com a 

Anfotericina B comercial em hamsters fêmeas infectadas por L.(L.) donovani, o tratamento perdurou 

sete dias e ao fim do estudo ele observou maior inibição de parasitas nos animais tratados com a 

nanoanfotericina, este trabalho corrobora com o presente projeto, demonstrando a maior especificidade 

dos nanoestruturados. 

 

 
Figura 1: Aferição do volume total das lesões de Mesocricetus auratus infectados por Leishmania 

(Viannia) guyanensis durante 60 dias de experimentação dos grupos tratados com placebo, 

Glucantime®, NPs Sb5+ e controle negativo. 

Classificação de NNN por score 
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Figura 2: Classificação de promastigotas viáveis cultivadas em meio de cultivo NNN durante sete dias 

contendo amostras dos grupos de controle negativo, placebo, Glucantime® e NPs Sb+5. 

 

Na primeira eutanásia, o controle negativo apresentou os maiores scores e o placebo obteve índices 

de promastigotas viáveis superiores aos demais  grupos e a menor viabilidade parasitária foi conferida 

pelo Glucantime®.  Na segunda eutanásia, todos os grupos apresentaram crescimento parasitário e 

foram classificados com score máximo não possuindo diferença estatística.  

 

Diagnóstico parasitológico por método direto – IMPRINTS 

Comparando a quantidade de macrófagos infectados e amastigotas após o tratamento, foi possível 

observar maiores valores de macrófagos infectados após 30 dias de tratamento e maior quantificação 

de amastigotas após 60 dias de experimentação. Portanto, as NPs Sb+5 assim como Glucantime® não 

permanecem com a redução da viabilidade parasitária no período de pós- tratamento, sendo visualizado 

em microscópio óptico maior quantidade de células lisadas devido ao crescimento parasitário.  

 
Figura 3: Número de amastigotas de Leishmania (Viannia) guyanensis e macrófagos infectados após 

impressão em lâmina de fragmentos de lesão cutânea após 60 dias de experimnetação com NPs Sb+5, 

Glucantime®, placebo e controle negativo. 

 

Franco e colaboradores em 2016 avaliaram a atividade antileishmania da nanopartícula de antimônio 

pentavalente em mesocricetus auratus, utilizando a espécie L. (L.) amazonenis e como resultado 

concluíram que a nanopartícula de antimônio pentavalente demonstrou maior atividade antileishmania 

quando comparado ao Glucantime®, relacionando estes dados com a espécie utilizada neste trabalho, 

esta pesquisa aproxima-se do resultado obtido por comprovarmos a atividade antileishmania, 

entretanto, sem diferença significativa para o Glucantime para os testes in vivo,  sem redução da 

viabilidade parasitária em meio de cultivo NNN e leitura de lâminas imprint.  
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CONCLUSÃO: 

 

- A nanopartícula de antimônio pentavalente possui atividade antileishmania contra a espécie 

Leishmania (Viannia) guyanensis em sistemas in vivo;  

- Entre Glucantime e NPs Sb+5 não há diferença estatística quando relacionado o tratamento, pós 

tratamento, quantificação de células infectadas e amastigotas; 

- A NPs Sb+5 não consegue inibir o crescimento parasitário após o tratamento. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em geral, a dieta de peixes elétricos da ordem Gymnotiformes é constituída principalmente por 

larvas de insetos aquáticos associados ao fundo e margens dos ambientes aquáticos (Garcia, 1995; 

Marrero & Taphorn, 1987; Cox Fernandes, 1995). Entretanto algumas espécies de Gymnotiformes 

possuem hábitos distintos como por exemplo, a predação de caudas de outros peixes elétricos 

(Lundberg et al., 1987; Lundberg et al., 1996). Exceções desse padrão alimentar também são encontrada 

na familia Sternopygidae, na qual vários gêneros são primariamente planctivorus (Lundberg et.,1987; 

Maués, 1988; Marrero & Taphorn, 1991)  

O gênero Rhabdolichops pertence a família Sternopygidae que possui 4 espécies válidas. 

Dessas quatro, algumas espécies possuem rastros branquiais numerosos e longos. Essas estruturas são 

típicas em peixes que filtram os alimentos (Lundberg et.,1987). Rhabdolichops zareti foi a primeira 

espécie de peixe elétrico encontrada consumindo zooplancton (Lundberg et al., 1987). Isso ocorreu 

quando o rio Orinoco estava com o seu nível de agua mais baixo e provavelmente a concentração estava 

elevada (Lundberg et al., 1987). 

Durante o início da vazante em 1995, uma coleta na Praia Grande, Rio Negro, capturou um 

elevado número de indivíduos de R. eastwardi entre outras espécies com redes de arrasto de fundo. Na 

época, levantou-se a hipótese de que R.eastwardi encontrava-se nesta área devido a possível presença 

de zooplancton proveniente de lagos na época da vazante. A presença abundante de zooplancton na 

estação seca ocorre, pois, o movimento do vento levanta os sedimentos do fundo das aguas rasas, 

fazendo com que a população de zooplancton em aguas rasas sejam maiores durante a estação seca do 

que durante a estação chuvosa (Cox Fernandes, 1995). Desta forma, o objetivo do meu trabalho foi 

determinar os itens alimentares encontrados na dieta dessa espécie, e testar se zooplancton é um desses 

itens. Discutiremos a origem do zooplancton no Rio Negro na época da vazante, e a cadeia trófica de 

organismos que habitam o rio Negro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

A coleta foi realizada na Praia Grande, Rio Negro, a cerca de 100 quilômetros acima de Manaus 

em agosto de 1995, período correspondente a vazante do rio, com uma rede de arrasto de portas, à uma 

profundidade de aproximadamente 7 m. Os indivíduos foram fixados em formol a 10%, transferidos 

para uma solução de álcool 70% e catalogados na Coleção de Peixes do Instituto Nacional de Pesquisa 

da Amazônia (INPA).  

No intuito de avaliar se havia mais de uma classe de tamanho entre os indivíduos, mediu-se o 

comprimento da ponta do focinho ao final da nadadeira anal (LEA) de 100 exemplares, para que 

analisássemos indivíduos jovens separados dos adultos. Foram selecionados indivíduos da mesma 

classe de tamanho para a dissecção dos estômagos. As dissecções foram feitas na cavidade abdominal 

de 50 indivíduos, utilizando-se bisturis e pinça. Os estômagos removidos permaneceram em álcool 

70%, numerados e alojados individualmente em tubos de ependorf. Os estômagos foram analisados 

utilizando estereomicroscópio e manuais de identificação de invertebrados.  
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Os métodos de análises utilizados no estudo da dieta foram: 

1. Grau de repleção estomacal, foram realizadas por meio de avaliações visuais sob 

estereomicroscópio, onde os valores de escalas percentuais variam de acordo com o espaço 

preenchido pelo alimento no estômago (adaptado de Goulding et al. 1988). 

2. Volume relativo atribui valores percentuais às estimativas de cada item alimentar, de modo que 

o total de alimento encontrado em cada estômago seja 100%.  

3. Importância relativa de cada item alimentar na dieta é verificada por meio da conjugação dos 

métodos de frequência de ocorrência e volume relativo, através do índice alimentar (IA), pela 

fórmula de Kawakami&Vazzoller (1980). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A distribuição dos indivíduos por classe de comprimento do focinho até a nadadeira anal (CP) 

evidencia uma distribuição unimodal. 

O grau de repleção estomacal foi caracterizado como:  

(1) Maior parte dos estômagos estavam parcialmente cheio. Com 15 indivíduos possuindo 50% do 

espaço preenchido por alimento.   

(2) 13 indivíduos apresentando o estômago cheio (75%). 

(3) 6 indivíduos possuindo o estômago com vestígios de alimento (10%). 

(4) 6 indivíduos apresentando o estômago vazio (0%) 

(5) 5 indivíduos havendo o estomago pouco cheio (25%) 

 

Do total de 50 estômagos analisados, 44 continham alimento.  

 

A dieta de Rhabdolichops eastwardi foi composta por cinco itens, sendo eles: 

  Detritos - fragmentos de origem vegetal e animal em decomposição não sendo possível sua 

identificação a um nível taxonômico. 

 Insetos, representados pelas larvas, fragmentos de insetos como patas, asas e cabeça, 

 Escamas, encontradas no estomago isoladamente, ou seja, sem a presença de outras 

estruturas. 

 Zooplancton pertencentes a classe ostracoda e cladocera. 

 Ovos de zooplâncton pertencentes ao filo rotífera. 

 

 O Índice alimentar nos permite determinar adequadamente a importância alimentar de cada 

item na dieta.  Na Tabela 1 os itens estão organizados em ordem de importância. 

 

Tabela 1. Valores porcentuais da Freqüência de ocorrência (Fi) e Volume (Vi) de cada ítem 

alimentar (i), do produto desses valores e dos "indices alimentares" (IAi) 

 

 

Estes resultados indicam que os itens alimentares mais representativos na dieta foram os 

insetos, seguidos por detritos e escamas. E não o zooplancton, que aparece como um item alimentar 

pouco representativo na dieta de Rhabdolichops eastwardi coletados no período da vazante. Diferente 
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do que foi encontrado no rio Orinoco, para R. zareti, onde zooplancton era o principal item na época 

da vazante (Lunbderg et. al., 1987).  

As análises mostraram poucas mudanças na composição dos itens alimentares desta espécie 

em relação aos trabalhos anteriores sobre a dieta. Exceto pela presença de um novo item, as escamas, 

antes não encontradas em estudos sobre a alimentação de R. eastwardi.  

Embora as escamas não terem sido o item consumido em maior volume, o método de análise 

da frequência de ocorrência determinou que as escamas estavam presentes em 70% dos estômagos 

analisados. O hábito de retirar e ingerir escamas de outros peixes, é um comportamento conhecido 

como lepidofágio 

 

CONCLUSÃO  

- Os itens alimentares em ordem de importância foram: insetos, detritos, escamas, ovos e zooplâncton. 

- Zooplâncton por mais que presente não foi um item representativo, apresentando pouca importância 

alimentar. 

- As escamas foram frequentes em 70% dos estômagos, e terceiro item de maior importância na dieta 

desta espécie, diagnosticando esse comportamento alimentar de Rhabdolichops eastwardi como hábito 

lepidofágio. 
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INTRODUÇÃO  

 

O boto-vermelho, Inia geoffrensis é uma espécie de golfinho fluvial endêmico da América do 

Sul, amplamente distribuído nas bacias do rio Amazonas e Orinoco (Best; da Silva, 1993). 

Características físicas uma longa e baixa nadadeira dorsal, nadadeiras peitorais grandes e largas, e 

flexibilidade do pescoço e do corpo devido a não fusão de suas vértebras cervicais permitem a eles, 

efetuar movimentos em diversas direções, em locais de menor profundidade e em ambientes de 

floresta alagada (Best e da Silva 1993, da Silva 1990).  

Os olhos do boto-vermelho apresentam características evolutivas específicas para o hábitat em 

que se desenvolveu. A córnea e a esclera são mais espessas e o globo ocular possui uma forma mais 

plana, quando comparado aos olhos de mamíferos terrestres (Whickham, 1980; Dral, 1981; Mass; 

Waller, 1982; Supin, 1989). Podem ser observadas diferenças marcantes quando comparada aos olhos 

de golfinhos marinhos, fatos estes, que podem estar relacionados com a adaptação visual do boto 

vermelho ao ambiente de alta turbidez. Todos os cetáceos, como os demais mamíferos aquáticos, 

produzem uma secreção ocular viscosa para reduzir a resistência hidrodinâmica sobre a córnea, além 

de proteger os olhos de partículas suspensas na água e da invasão por microrganismos (Young; 

Dawson, 1992; Mass; Supin, 2007), entretanto, Colitz et al (2016), descreveram uma elevada 

prevalência de lesões oculares em golfinhos marinhos e cativos. 

O boto-vermelho, por estar presente em diversos habitats amazônicos, está exposto a ambientes 

de alta turbidez e ricos em sedimentos, fato que pode propiciar maiores riscos de lesões oculares. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de alterações oculares nesta espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram utilizados dados de animais capturados pelo do Projeto Boto do Laboratório de 

Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – LMA/INPA, e dados de 

animais capturados em 2015 na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro pelo Projeto 

Botos do Rio Negro - LMA/INPA. Todas as capturas foram realizadas com autorização do ICMBio 

(SISBIO 13462-1 a 5) e do Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA/INPA. 

Durante o manejo os animais capturados foram pesados, medidos, identificados e tiveram 

materiais biológicos coletados para outras pesquisas. Cada animal teve seus olhos avaliados 

visualmente para descrição das lesões existentes, registrando-as em caderno de campo. 

Adicionalmente, os olhos foram fotografados para registro e posterior avaliação. 

Para execução do trabalho, somente foram utilizados dados de 212 animais de diferentes sexos 

e faixas etárias, capturados entre os anos de 2010 a 2017, totalizando 272 avaliações oculares. Destes 
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animais, 27 indivíduos foram recapturados (uma a quatro vezes) durante o período amostral 

possibilitando uma avaliação longitudinal das alterações oculares.  

Os dados foram tabelados de acordo com o sexo, classe etária (filhote, juvenil e adulto) e com 

os tipos de alterações observadas. 

As alterações oculares foram descritas e quantificadas. Para as opacidades de córnea, lesão de 

maior frequência, foi correlacionada e avaliada com sexo ou classe etária, e interação entre estas 

variáveis, pelo teste Qui-quadrado, adotando-se um nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das avaliações das fotografias, com base nos registros de olhos saudáveis, foi possível 

encontrar alterações oculares, sugestivas de: Opacidade de limbo da córnea, opacidade de limbo e ápice 

(córnea opaca), diversos graus de exoftalmia (bulbo projetado para fora da órbita ocular) seja por 

prolapso de conjuntiva e/ou edema de terceira pálpebra, opacidade de cristalino (catarata), alteração 

semelhante a enoftalmia (aparente redução do volume do bulbo ocular no interior da órbita), ceratocone 

(projeção anterior da córnea em formato de cone) e outras ceratopatias sugestivas de lesões traumáticas, 

sendo estas presentes de maneira única ou de maneira conjunta no mesmo olho. 

Após análise quantitativa das condições oculares, Apenas 25,28% dos animais apresentavam os 

olhos saudáveis, sendo que as alterações de córnea, prevaleceram sobre os demais tipos de alterações, 

sendo observados em 54, 34% dos animais avaliados, visualizada também associada a outras anomalias, 

principalmente exoftalmia. Em 16,98% dos indivíduos, havia um dos olhos saudáveis enquanto que o outro 

possuía algum tipo de alteração de córnea, e em 3,4% dos demais indivíduos, todos machos, possuíam a 

córnea dos dois olhos saudáveis, todavia com alguma alteração de estruturas do bulbo ocular, apresentando 

exoftalmia ou alteração sugestiva de enoftalmia (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Condições oculares observados em botos-vermelhos (Inia geoffrensis) de vida-livre. 

Condições 

oculares 

observadas 

Machos Fêmeas 

Filhote - 

N°/% 

indivíduos 

Juvenil - 

N°/% 

indivíduos 

Adulto - 

N°/% 

indivíduos 

Filhote - 

N°/% 

indivíduos 

Juvenil - 

N°/% 

indivíduos 

Adulto - N°/% 

indivíduos 

Olhos saudáveis 6 (2,26%) 8 (3,02%) 22 (8,30%) 6 (2,26%) 4 (1,51%) 21 (7,92%) 

Opacidade de 

limbo bilaterais 
- 7 (2,64%) 13 (4,91%) 2 (0,75%) 5 (1,89%) 27 (10,19%) 

Opacidade de 

limbo e ápice 

bilaterais 

2 (0,75%) 2 (0,75%) 3 (1,13%)  1 (0,38%) 6 (2,26%) 

Um olho saudável 

e outro com 

alguma alteração 

de córnea 

4 (1,51%) 3 (1,13%) 10 (3,77%) 2 (0,75%) 13 (4,91%) 13 (4,91%) 

Alterações 

diferentes nos dos 

olhos (opacidade 

de limbo e outro 

com córnea opaca 

1 (0,38%) 1 (0,38%) 2 (0,75%) 2 (0,75%) 8 (3,02%) 8 (3,02%) 
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Córnea saudável 

bilateralmente + 

Exoftalmia 

- 1 (0,38%) 3 (1,13%) - - - 

Córnea saudável 

bilateralmente + 

Enoftalmia 

- - 4 (1,51%) - - - 

Opacidade de 

limbo bilaterais + 

exoftalmia 

1 (0,38%) 14 (5,28%) 8 (3,02%) 1 (0,38%) 5 (1,89%) 10 (3,77%) 

Opacidade de 

limbo e ápice 

bilaterais + 

exoftalmia 

- - 1 (0,38%) - 1 (0,38%) 2 (0,75%) 

Opacidade de 

limbo bilaterais + 

Opacidade de 

cristalino 

- - 1 (0,38%) - - - 

Opacidade de 

limbo bilaterais + 

ceratopatia 

- 1 (0,38%) - - - 1 (0,38%) 

Alterações 

diferentes nos dois 

olhos + exoftalmia 

- - 1 (0,38%) - 1 (0,38%) 2 (0,75%) 

Um olho saudável 

e outro alterado + 

exoftalmia 

- 1 (0,38%) - - - - 

Opacidade de 

limbo bilaterais + 

Ceratocone 

- 1 (0,38%) - - - - 

Opacidade de 

limbo e ápice 

bilaterais + 

ceratocone 

- - 1 (0,38%) - - - 

Opacidade de 

limbo bilaterais + 

Outra ceratopatia 

- 1 (0,38%) - - - 1 (0,38%) 

 

Ao avaliar a prevalência de alterações de córnea entre as classes etárias, entre os sexos e entre as 

classes etárias dentro de cada sexo (Tabelas 2 e 3), não foi observado influência de sexo (P=0,34), de 

classe etária (P=0,07), de classe etária entre os sexos (P=0,14 para adulto; P=0,80 para juvenil; P=0,82 

para filhote), e de classe etária dentro de cada sexo (P=0,18 para fêmea; P=0,19 para macho). 

 

Tabela 2. Alterações de córnea observadas entre os machos. 

 MACHOS 

 
Indivíduos com córnea dos dois olhos 

saudáveis 

Indivíduos com os dois olhos com 

alterações de córnea 
Total 

Adultos 29 (40,8%) 42 (60,2%) 71 

Jovens 9 (23,0%) 30 (77,0%) 39 
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Filhotes 6 (50,0%) 6 (50,0%) 12 

Total     122 

 

Tabela 3. Alterações de córnea observadas entre as fêmeas. 

 FÊMEAS 

 
Indivíduos com córnea dos dois olhos 

saudáveis 

Indivíduos com os dois olhos com 

alterações de córnea 
Total 

Adultos 11 (20,3%) 43 (80,7%) 54 

Jovens 4 (19,0%) 17 (81,0%) 21 

Filhotes 6 (40,0%) 9 (60,0%) 15 

Total  90 

 

Foi observado entre os animais com registros de recaptura que a maior parte das alterações 

oculares, se comportou de maneira estável, na qual 40,7% dos animais, permaneceram com os olhos com 

o limbo da córnea opacos, e 11,2% permaneceram com a córnea dos olhos saudáveis. Observou-se também 

que em 11,1% dos animais, as anomalias evoluíram seja de um estado saudável da córnea para uma 

opacidade de limbo, a animais que já tinham o limbo dos olhos opacos, e que então, foram recapturados 

com o limbo e ápice dos olhos opacos. Foi visto também que em alguns indivíduos, cerca de 34,0% houve 

regressão da anomalia ocular, de opacidade de limbo, a córnea translúcida, diminuição da severidade da 

alteração, ou situações de opacidade total de córnea a estado saudável na seguida recaptura (Tabela 4).  

  

Tabela 4: Comportamento das condições oculares de botos-vermelhos avaliados entre um intervalo 

de 1 a 7 anos. 

 Número de indivíduos 

Comportamento das condições oculares 13 Machos 14 Fêmeas 

Córnea saudável à opacidade de limbo bilaterais 1 (3,70%) 1 (3,70%) 

Opacidade de limbo à opacidade de córnea bilaterais 1 (3,70%) - 

Estabilidade em opacidade de limbo bilaterais 3 (11,11%) 8 (29,63% 

Estabilidade em córneas saudáveis 1 (3,70%) 2 (7,41%) 

Opacidade de limbo à córnea saudável bilaterais 6 (22,22%) 1 (3,70%) 

Opacidade de córnea a córnea saudável - 1 (3,70%) 

Opacidade de córnea a opacidade de limbo 1 (3,70%) 1 (3,70%) 

 

Não é possível afirmar através destes números se a tendência das anomalias oculares é a evolução, 

estabilidade ou regressão, devido ao baixo número de indivíduos para análise, todavia, a hipótese é de que 

as alterações evoluam, conforme os desafios do meio que em vive. Para isso, se torna  importante a 

continuidade das avaliações oculares para os próximos projetos de captura de botos, para que com um 

maior número de indivíduos avaliados dos diferentes sexos e faixas etárias, se possa ter uma maior acurácia 

para as definições de prevalência de anomalias oculares. 

Embora a visão desempenhe papel importante para cetáceos, tanto para o ambiente aquático quanto 

para visão aérea (Supin el al. 2001), moderados a graves anomalias podem ocorrer nestes animais. Colitz 

et al., observaram a ocorrência de 6 tipos de lesões oculares em golfinhos marinhos mantidos em cativeiro 

e de vida livre, onde a prevalência delas se deu em 78,61% dos olhos examinados, onde a maioria, cerca 
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de 69,89% anomalias oculares se encontravam na córnea. Outro principal achado descrito, é a elevada 

incidência de catarata entre estes golfinhos, visualizada em 8,89% dos olhos examinados, relacionado a 

maior incidência de luz solar sobre o cristalino, devido à baixa turbidez no ambiente marinho.  

Na avaliação de alterações oculares em Inia geoffrensis, foram observadas 7 tipos de condições 

oculares, que se apresentaram de maneira única ou simultânea, considerando que estas anomalias também 

encontravam-se em sua maioria na córnea, das quais, foram observadas em 54,3% dos indivíduos de forma 

bilateral, enquanto que em 17,0% dos animais avaliados, de forma unilateral. Estas alterações de córnea 

não apresentam etiologia bem elucidada, todavia, há a hipótese de que possa ocorrer por lesões oriundas 

de traumas por sedimentos, ou devido a rede vascular oftálmica mais diversificada, agentes infecciosos 

consigam acessar estas estruturas, e levar alteração na drenagem dos humores, levando a tal apresentação. 

A ocorrência de catarata, foi diagnosticada em apenas um indivíduo, macho, adulto, de mais de 20 anos 

de idade, o que pode ser indicativo das diferenças liminológicas de seus hábitats, visto que as águas dos 

rios amazônicos, por serem mais turvas, dificultam maiores graus de incidência de luz solar.  

Embora os olhos do Inia geoffrensis apresentem estruturas como a córnea e a esclera mais espessas, 

produção de secreção ocular viscosa, comum entre os cetáceo, para proteger os olhos dos cetáceos (Mass; 

Supin, 2007), há grande prevalência de anomalias oculares na espécie, certamente relacionadas ao fato 

destes indivíduos viverem em ambientes ricos em sedimentos, o que por sua vez, aumenta o risco de lesões 

oculares, por está exposto a habitats de maiores graus de desafios visuais. Todavia, as alterações oculares 

não demonstram qualquer tipo de predisposição, e pode ser encontrada em indivíduos de diversas idades 

e sexos, porém, são indicativos de que ocorrem de forma gradual. 

Apesar da grande ocorrência de alterações oculares, o boto-vermelho consegue sobreviver na 

natureza ainda em boas condições, devido a ecolocalização, uma adaptação sensorial que os cetáceos da 

subordem Odontoceti possuem, que permite a eles, detectar a posição e a distância de suas presas, outros 

indivíduos da mesma espécie, ou obstáculos ao longo do caminho através da emissão ultra sons, 

identificando-os mesmo que a visão seja insuficiente (Mass et al. 2009; Van der Pol et al. 1995), o que já 

se espera naturalmente, no ambiente de águas turvas dos rios amazônicos, permitindo assim o forrageio 

sem interferência da possível baixa acuidade visual, auxiliado por características anatômicas, como não 

fusão de suas vértebras cervicais, e grandes de largas nadadeiras peitorais, que permite a mobilidade em 

áreas restritas e rasas (Best e da Silva 1993, da Silva 1990), possibilitando que ele nade mesmo em locais 

com maior risco de lesões, como igapó,  margens de rios e lagos e em ambientes com diversos tipos de 

obstáculos. 

CONCLUSÃO  

Os resultados demonstram que há uma grande ocorrência de alterações oculares em Inia 

geoffrensis, sendo a mais prevalente a opacidade de córnea em graus variáveis, sem relação com sexo 

ou classe etária. Entretanto, aparentemente as alterações oculares não afetam os hábitos de vida da 

espécie, demonstrando estra bem adaptada aos ambientes de baixa acuidade visual. 
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INTRODUÇÃO  

 

O peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) é um mamífero aquático exclusivamente 

herbívoro e endêmico da bacia Amazônica. A observação desse animal na natureza é muito difícil, 

devido ao seu comportamento discreto e por viver em rios de baixa visibilidade (Rosas 1994). Por essa 

razão, é necessário métodos alternativos e não invasivos para conduzir estudos em seu ambiente 

natural, como a bioacústica. Este é o estudo da comunicação sonora, que consiste numa ferramenta que 

vem sendo utilizada para estudos comportamentais, monitoramento e levantamento de populações 

naturais (Au e Hastings 2008; Ichikawa et al. 2009). 

 Sousa-lima e colaboradores (2002) observaram que os peixes-bois da Amazônia possuem 

assinatura vocal, encontrada nos parâmetros acústicos da frequência fundamental do sinal, e essa 

característica permite que os indivíduos se reconheçam por meio de suas vocalizações. Com isso, pode 

ser possível identificá-los por suas vocalizações, o que pode tambem auxiliar no monitoramento de 

indivíduos da espécie na natureza. Do mesmo modo, a identificação de indivíduos pelo contorno de 

suas vocalizações também e viável. Caldwell e Caldwell (1965) observaram uma grande variação 

interindividual e intraindividual no contorno de assobios de Tursiops truncatus, o que auxilia na 

identificação dos indivíduos dessa espécie. Foi observado que o peixe-boi da Amazônia também possui 

variações individuais nos contornos de suas vocalizações. A partir disso, o objetivo desse estudo foi 

contribuir com novos conhecimentos acerca das características vocais do peixe-boi da Amazônia em 

dois ambientes diferentes, identificar os animais por meio do contorno de suas vocalizações, e verificar 

a ocorrência de fenômenos não-lineares, a fim de elaborar metodologias que auxiliem no estudo e 

monitoramento da espécie em ambiente natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

As gravações dos peixes-bois foram realizadas em duas localidades: no o Parque Aquático 

Robin Best do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (cativeiro) e na fazenda Seringal em 
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Manacapuru (semi-cativeiro). No Inpa, foram registradas vocalizações de 12 animais isolados 

individualmente; os mesmos animais que foram selecionados para participarem do Programa de 

Reintrodução. As gravações em grupo foram realizadas em duas localidades: 1- após a transferência 

desses 12 peixes-bois para um lago na fazenda Seringal (semi-cativeiro), os animais foram gravados 

em grupo; 2 - gravações realizadas em dois tanques no Parque Aquático Robin Best/INPA, totalizando 

27 animais. Para isto, foi utilizado um hidrofone omnidirecional (HTI SSQ 94 ou Reason TC4013) e 

um gravador digital (Microtrack II) com taxa de amostragem que variou de 48 a 96 kHz. 

Para comparar os parâmetros acústicos das vocalizações emitidas pelos peixes-bois em 

diferentes ambientes, utilizou-se os sinais emitidos pelo grupo de peixes-bois cativos e os emitidos 

pelo grupo de animais do semi-cativeiro. Utilizando o software Raven 1.5 foram extraídos, da 

frequência fundamental das vocalizações de boa qualidade, os seguintes parâmetros acústicos: 

frequência máxima e mínima (kHz), variação da frequência (kHz) e o pico de frequência (kHz). A 

duração do sinal (s) foi extraída pela delimitação das vocalizações em waveform. Depois foram 

realizadas as análises descritivas das vocalizações em que foram calculados os valores da média, 

amplitude, desvio padrão e coeficiente de variação para todos os parâmetros acústicos estudados, 

utilizando software Excel (Microsoft Office - versão 2007). Também foi realizada a contagem do 

número de vocalizações (taxa de vocalização por minuto); portanto, todos os sinais presentes nas 

gravações foram considerados.  

Para realizar a identificação vocal, buscou-se comparar as chamadas registradas individualmente 

com as registradas em grupo no semi-cativeiro. No entanto, não foi possível realizar este objetivo, uma 

vez que a maioria dos animais não vocalizaram nas gravações isoladas. Além disso, com o intuito de 

verificar e classificar a presença de fenômenos não-lineares, que até o momento ainda não havia sido 

descrita como parte do repertório sonoro da espécie, foi feita a caracterização das emissões dos grupos 

de peixes-bois mantidos em cativeiro no INPA, por meio da inspeção do espectrogramas. Foram 

considerados os mesmos tipos descritos para as vocalizações de peixe-boi marinho (Trichechus 

manatus) por Mann e colaboradores (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Comparação das vocalizações entre animais em cativeiro e semi-cativeiro. 

A taxa de vocalização dos peixes-bois em cativeiro foi superior (4,75 vocalizações por minuto para 

o tanque 1- machos e 7,78 vocalizações por minuto para o tanque 2 – fêmeas) a taxa de vocalização 

dos indivíduos alocados no semi-cativeiro (0, 28 vocalizações por minuto), mesmo que esse último 

tenha sido amostrado por mais tempo. Talvez isto possa ser explicado pela diferença no tamanho e no 

ruído dos ambientes, uma vez que, a captação sonora pelo hidrofone deve ser mais eficiente em um 
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ambiente menor e mais silencioso (cativeiro) do que a captação em um ambiente mais amplo e ruidoso 

como o semi-cativeiro, característica que pode até mesmo mascarar os sinais sonoros dos animais.  

Em cativeiro as fêmeas emitiram mais vocalizações que os machos. Dantas (2009) não encontrou 

diferenças na taxa de vocalizações entre sexos nas gravações de indivíduos isolados. É possível que 

esses animais gravados em isolamento sofram com a mudança do local de gravação, o que poderia 

causar um nível de estresse maior. E por esta razão, emita mais sinais sonoros, em cativeiro, quando 

estão em grupo.  

Em consequência aos ruídos constantes durante as gravações no semi-cativeiro, nenhuma 

vocalização registrada neste ambiente pôde ter os parâmetros acústicos extraído. Provavelmente o ruído 

constante no lago seja provocado por bombas d’águas ligadas ao rio principal (rio Solimões) afetando 

diretamente a qualidade da gravação, pois máscara o sinal. Portanto, apenas as vocalizações produzidas 

pelos animais em conjunto, no cativeiro, puderam ser utilizadas para as análises descritivas do 

repertório da espécie e nenhuma comparação entre vocalizações produzidas nos diferentes ambientes 

pôde ser conduzida.  

Das 968 vocalizações registradas em cativeiro, 132 estavam boas para análise e tiveram seus 

parâmetros acústicos extraídos pela delimitação frequência fundamental. A frequência fundamental 

apresentou uma ampla faixa de frequência, que variou entre 2,343 kHz (frequência mínima) e 7,901 

kHz (frequência máxima). A média da variação da frequência fundamental foi de 3,608± 0,547. O pico 

de frequência variou de 2,813 kHz a 6,563 kHz, com média de 3,608 ± 0,547. Em relação a duração do 

sinal, foi observado que as vocalizações foram curtas, entre 0,047 s e 0,437 s, com média igual a 0,188 

± 0,085. Todos os valores dos parâmetros obtidos nesse estudo estão de acordo com o repertório 

descrito para a espécie. Segundo Sousa-Lima e colaboradores, as vocalizações do peixe-boi da 

Amazônia são curtas, não excedem meio segundo. E são constituídas por harmônicos e a frequência 

fundamental pode variar de 1,07 a 8 kHz. 

 

Identificação vocal individual  

 No total foram 18 horas e 23 minutos de gravações isoladas dos peixes - bois da Amazônia. No 

mínimo foi realizada uma hora de gravação para cada animal. Dos 12 animais, apenas quatro emitiram 

vocalizações. Os indivíduos Anibá, Mirití, e #217 emitiram 2, 17 e 3 vocalizações, respectivamente. E 

o indivíduo #223 produziu 133 vocalizações em 1 hora e 23 minutos de gravação. Os peixes-bois jovens 

e adultos possuem uma baixa taxa de vocalizações, enquanto os filhotes e fêmeas lactantes vocalizam 

mais (Dantas 2009; Sousa- Lima et al 2002).  Foi observado que o número de vocalizações por 

indivíduos é variado, o que pode ser relacionado com o comportamento de cada animal. E isso pode 
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explicar o porque do animal #223 emitir mais vocalizações, aliado ao fato de ser um dos animais mais 

novo (3 anos). 

Devido a isso, vimos a necessidade de utilizar métodos que estimulem a produção de sons desses 

animais, como o playback, que consiste em uma técnica de reprodução de sons. A utilização de 

playback em peixes-bois marinhos (Trichechus manatus manatus) vem mostrando a possibilidade do 

uso dessa ferramenta para estudos comportamentais de sirenios (Ummed et al 2018). Esse método pode 

ajudar na coleta de vocalizações de animais isolados e também auxiliar em futuros monitoramentos da 

espécie na natureza. 

 

Fenômenos não-lineares presentes nas vocalizações de peixe-boi da Amazônia. 

Das vocalizações emitidas em grupo pelos peixes-bois em cativeiro, somente 237 foram submetidas 

a análise visual para determinar a presença e os tipos de fenômenos não- ineares por meio dos 

espectrogramas gerados pelo Raven. Mais da metade das vocalizações analisadas apresentou algum 

tipo de fenômeno não linear. O caos determinístico foi o mais comum e esteve presente em 40,5% das 

vocalizações. Mann e colaboradores (2006) observaram que esse fenômeno não-linear também é a mais 

comum entre as vocalizações de Trichechus manatus. Inclusive algumas vocalizações consistiam 

inteiramente de caos determinístico (Mann et al. 2006). O salto de frequência foi o fenômeno menos 

observado e esteve presente em apenas 5,1% das vocalizações. Os sub-harmônicos e a bifonação foram 

observados em 13,9 % e 11,4%, respectivamente, das vocalizações analisadas. Ao passo que a 

bifonação foi rara nas vocalizações de peixes-bois marinhos, estando presente em 4% das vocalizações 

do estudo (Mann et al 2006). O peixe-boi da Amazônia pode ter mais facilidade de gerar frequências 

independentes, que é resultado do fraco acoplamento dos osciladores (Fitch et al. 2002), ou um sinal 

se sobrepôs a outro e criou uma “falsa” bifonação, devido as gravações serem realizadas em grupos. 

Volodina e colaboradores (2006) mostraram que a bifonação pode funcionar para aumentar o 

reconhecimento individual no cão selvagem asiatico.  

 

CONCLUSÃO  

Podemos concluir que estudos comportamentais devem ser realizados com a utilização de 

técnicas que estimulem a produção sonoras dos animais, devido à baixa atividade vocal da espécie. Em 

função as poucas vocalizações, outros estudos devem ser feitos para investigar melhor os níveis de 

variações individuais nos contornos das vocalizações de peixe-boi. Com esse estudo verificamos a 

presença de fenômenos não-lineares, por meio dos espectrogramas gerados pelo Raven 1.5, que 

correspondem com o que foram encontrados em peixes-bois marinhos. Essas características devem ser 

mais estudadas, pois podem ajudar nos estudos de reconhecimento vocal da espécie. 
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     INTRODUÇÃO  

 As abelhas sem ferrão são denominadas meliponíneos por pertencerem à tribo Meliponini 

(Pedro 2014). Essas abelhas são os principais polinizadores das flores nativas, correspondendo por até 

90% da polinização da floresta amazônica (Kerr et al. 2001) e sua criação – Meliponicultura - têm sido 

alvo de interesse por sua potencialidade na produção de mel e pólen, representando uma renda 

alternativa por meio da comercialização de seus produtos e colmeias (Carvalho-Zilse 2013). No 

Amazonas, as principais espécies cultivadas na Meliponicultura são Melipona interrupta Latreille 1811 

M. seminigra Latreille 1903 (Carvalho-Zilse e Nunes-Silva, 2012). 

Para o total desenvolvimento das colônias, as abelhas necessitam ingerir proteínas, vitaminas e 

sais minerais para um adequado desenvolvimento fisiológico e morfológico (Cruz-Landim 1966). Os 

adultos se nutrem principalmente de mel e pólen (Nogueira Neto 1997). Em condições naturais, o pólen 

representa a principal fonte de proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas para as abelhas, por sua 

vez, o néctar é desidratado até ser transformado em mel que é a fonte de carboidratos. O mel e o pólen 

compõem, assim, uma dieta balanceada e indispensável para o desenvolvimento das colônias (Kerr et 

al. 1996; Pernal Currie 2000; Couto e Couto 2007). 

A Meliponicultura tem sido praticada no Brasil com uso de alimentação complementar das 

colônias (baseada em xarope enriquecido com pólen) mas não há registros bibliográficos sobre os 

efeitos desta alimentação extra sobre o desenvolvimento e saúde colonial em espécies amazônicas. 

Nesse contexto, aqui abordamos os possíveis efeitos da alimentação complementar com pólen natural 

da própria espécie no desenvolvimento populacional de colônias de Melipona interrupta Latreille 1811 

M. seminigra Latreille 1903. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Duas colônias de cada espécie, M. interrupta e M. seminigra, mantidas em caixa de criação 

padronizadas modelo INPA ((Carvalho-Zilse et al. 2012) no Meliponário INPA, foram previamente 

escolhidas com base em padrões equivalentes de desenvolvimento conforme critérios propostos por 

Kerr et al. (1996) e Nogueira-Neto (1997). Esses critérios são: 1) colônias populosas, 2) com bom 

movimento de entrada e saída de indivíduos, 3) com rainha em postura e 4) com armazenamento de 

mel e pólen. As colônias experimentais foram devidamente identificadas compondo dois grupos:  

Grupo Controle: formado por uma colônia de cada espécie, as quais não receberam alimentação 

complementar, porém tiveram livre acesso para forrageamento natural ao redor do meliponário; e, 

Grupo Tratamento: formado por uma colônia de cada espécie, que além do livre acesso ao 

forrageamento natural receberam semanalmente, duas doses de 200 mL de alimento complementar 

(400 mL / semana/colônia) constituído de pólen diluído em xarope (150 mL de água fervida + 250 g 

de açúcar enriquecido com 3,338 g de pólen da própria espécie). 

Estabeleceu-se como marco zero da análise de desenvolvimento populacional das colônias uma 

contagem inicial (bimestre Setembro/Outubro de 2018) antes do início da alimentação complementar 
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das colônias do Grupo Tratamento, que se deu a partir da primeira semana de novembro/2018. As 

colônias foram monitoradas a cada bimestre (Setembro/Outubro de 2018; Novembro/Dezembro de 

2018; Janeiro/Fevereiro de 2019; Março/Abril de 2019; Maio/Junho de 2019) e submetidas à contagem 

do número total de indivíduos (imaturos e adultos).  

Para contagem dos indivíduos, a colônia foi fechada na noite anterior, com uma tela metálica 

que permitia a passagem de ar mas impedia a saída das abelhas. A contagem foi realizada dentro de 

uma cabana telada (para impedir a fuga dos adultos para o ambiente da sala) montada numa sala 

fechada do laboratório não climatizada, enquanto em seu local de origem no meliponário foi colocada 

uma caixa vazia para receber operárias que ocasionalmente estavam em campo e retornaram à colônia. 

Todos os discos de cria e potes com alimento (mel e pólen) foram individualmente retirados de todas 

as alças da caixa e reservados em bandeja auxiliar, sendo fotodocumentados com câmera digital para 

posterior contabilização do número de indivíduos imaturos. Após a fotodocumentação, todo material 

biológico foi devidamente devolvido às respectivas alças remontando-se a colmeia original. Para 

contagem dos adultos, cada indivíduo foi coletado do ambiente da cabana e devolvido à colmeia por 

meio de uma tampa de acrílico com furo no canto de maneira colocado sobre a colmeia de maneira a 

se realizar a contagem de cada indivíduo uma única vez. Após contagem dos adultos, a colmeia era 

devolvida ao seu local original no Meliponário. A caixa vazia era então aberta para contagem de 

abelhas campeiras que eventualmente tivessem retornado ao local original da colmeia experimental. 

Todos os dados foram registrados em planilhas Excel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira contagem (marco zero) ocorreu no final do período de floradas (com base em 

observações de anos anteriores) e apresentou o maior número populacional do Grupo Controle e o 

menor do Grupo Tratamento para a espécie Melipona seminigra (Gráfico 1). O mesmo se observou 

para o Grupo Controle em M. interrupta mas não para o Tratamento (Gráfico 2). 
 
Gráfico 1: Número populacional total de indivíduos (imaturos e adultos) em colmeias do Grupo Controle (sem alimentação 

complementar) de Melipona seminigra Latreille 1903 no período de outubro/2018 a junho/2019, no Meliponário GPA-

INPA, Manaus-AM. 

 

 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

466 

 

 

 
Gráfico 2: Número populacional total de indivíduos (imaturos e adultos) em colmeias de Melipona interrupta Latreille 

1811com e sem alimentação complementar a base de xarope (água e açúcar) enriquecido com pólen no período de 

outubro/2018 a junho/2019, no meliponário GPA-INPA, Manaus-AM. 

 

No marco zero, as colmeias estavam fortes e populosas, representando o final do período de 

floradas com disponibilidade de alimento na natureza. Com base nos dados coletados ao longo das 

contagens bimestrais, para ambas as espécies, parece haver uma tendência de maior número 

populacional para colmeias do Grupo Tratamento para ambas as espécies em comparação ao Grupo 

Controle, ou seja, a alimentação complementar mostra indícios de auxílio para a manutenção ou 

aumento do número populacional, no entanto, é preciso réplicas amostrais para tal inferência. 

 

CONCLUSÃO   
Os resultados preliminares aqui obtidos dão indicativos de que a alimentação complementar 

pode auxiliar na manutenção ou mesmo aumento populacional de colônias de Melipona seminigra e M. 

interrupta em período de baixa florada.  
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INTRODUÇÃO  

De acordo com o último catálogo Neotropical (Coscarón e Papavero, 2009) Dichelacera 

Macquart, 1838, tem cinco subgêneros e 80 espécies, mas Henriques e Rafael (1995) transferiram 11 

espécies do subgênero Nothocanthocera Fairchild para o gênero Acanthocera Macquart. Desse modo 

o gênero atualmente tem quatro subgêneros e 69 espécies (Henriques e Krolow, 2015). 

Dichelacera é o gênero com a mais ampla distribuição, composto de mutucas neotropicais 

(com registros desde o México, América Central até Argentina) (Fairchild e Phillip. 1960). O 

subgênero foi revisado 

 Dichelacera (Dichelacera) Macquart foi revisado por Fairchild e Philip (1960), quando o 

tinha 49 espécies válidas (Henriques e Krolow, 2015) e após essa revisão 19 espécies foram incluídas 

no grupo. Assim, atualmente, o subgênero possui 68 espécies válidas e uma subespécie, estando a 

chave de identificação elaborada por Fairchild & Philip (1960) bastante desatualizada, a qual 

contemplou apenas 47 espécies. 

Dessa forma, nosso estudo buscou atualizar a chave de identificação para esse grupo de mutucas 

facilitando assim o reconhecimento das espécies e de eventuais espécies novas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material estudado foi emprestado da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia - INPA, que contém 75% das espécies. As demais espécies foram incluídas 

na chave com base nas informações contidas na literatura. 

A atualização da chave de identificação foi realizada a partir da adição de cada espécie em 

determinada dicotomia, com a inclusão das características diagnósticas como a fronte, calo frontal, 

espinho antenal, padrão de coloração da asa, abdômen, palpo, coloração das pernas, tórax, ausência ou 

presença de pruinescência no clípeo e fossetas tentoriais, tamanho e coloração de faixa pré-escutelar. 

A espécie nova determinada durante o estudo foi descrita de acordo com as regras vigentes do 

Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A chave de identificação atualizada teve como base a chave anterior elaborada por Fairchild 

e Phillip (1960), e possui 63 espécies e uma subespécie, das quais 19 espécies foram adicionadas a 

chave original. As seguintes espécies não foram incluídas na chave pelo motivo apresentado: 

Dichelacera gamma Kröber 1931 foi retirada da chave pois o único espécime conhecido era seu 

holótipo, que foi destruído, e a descrição original não permite que seja diferenciada de Dichelacera 

scutellata Williston 1895. Dichelacera parvidens Enderlein 1925 e Dichelacera xanthas Phillip 1976 

não foram incluídas na chave pois apenas o macho de cada espécie é conhecido e a chave de 

identificação é voltada para as fêmeas. Dichelacera salvadorensis Lutz 1915 não foi incluída na chave 

por não se ter absoluta certeza se é diferente de Dichelacera pulchra Williston 1901, a descrição deixa 
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muitas dúvidas e o holótipo foi destruído. Dichelacera boliviensis Brèthes 1930 não foi incluída na 

chave por sua descrição ser insatisfatória para a diferenciar de outras espécies.  

Dichelacera lamasi sp. n. (Figs. 1-5) foi descrita de acordo com as regras do Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica e é muito similar a Dichelacera striata Henriques 1995, 

diferenciando-se desta pela fronte ser mais estreita (índice frontal de 2.2) em Dichelacera striata a 

fronte é mais larga (índice frontal de 1.6). O segundo artículo do palpo é menor que o flagelo antenal 

na espécie nova e em D. striata o tamanho do palpo é igual ao do flagelo antenal. A espécie nova tem 

calo frontal menor ocupando um terço da área da fronte, em D. striata essa estrutura é grande ocupando 

metade da área da fronte. 

 

   

  
 
Dichelacera lamasi n. sp. ♀. Holótipo (Fig. 1-5) Fig. 1 Vista dorsal. Fig. 2 Vista lateral. Fig. 3 Cabeça frontal. 

 Fig. 4 Antena lateral. Fig. 5 Asa  

 

CONCLUSÃO  

A atualização da chave de identificação para o subgênero Dichelacera (Dichelacera) 

Macquart tem importância na taxonomia do grupo, já que a chave anterior possuía apenas 47 espécies 

e esta contempla 63 espécies e uma subespécie, facilitando assim o reconhecimento das espécies e de 

eventuais espécies novas. Essas informações poderão contribuir com futuros trabalhos envolvendo o 

grupo, ajudando na diminuição das miscelâneas contidas em coleção.  
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INTRODUÇÃO  

Ceratopogonidae é composta por pequenos dípteros da subordem Culicomorpha (Borkent 2012), 

conhecidos popularmente como “maruins” e “mosquitos-pólvora” no Brasil, “jejénes” e “polvorines” 

nos países de língua espanhola, “biting midges”, “punkies”, “sand flies” e “no-see-ums” na América 

do Norte (Forattini 1957). São insetos holometábolos com distribuição mundial e ocupam uma grande 

diversidade de habitats (Spinelli e Wirth 1993). Atualmente são conhecidas seis subfamílias, 127 

gêneros e aproximadamente 6.267 espécies (Borkent 2016). Na região Neotropical, quatro subfamílias 

(Leptoconopinae, Ceratopogoninae, Dasyheleinae e Forcipomyiinae), contendo 52 gêneros com 1.225 

espécies, das quais 16 são cosmopolitas. Para o Brasil, 31 gêneros com 483 espécies e para a Amazônia 

Brasileira 264 espécies (Santarém e Felippe-Bauer 2018).  

Forcipomyia Meigen, 1818 é um gênero diverso composto por 36 subgêneros com 1.184 (Borkent 

2016). No Brasil, são reconhecidos 18 subgêneros com aproximadamente 86 espécies e na Amazônia 

brasileira 12 subgêneros com cerca de 34 espécies (Santarém e Felippe-Bauer 2018). Espécies de 

Forcipomyia possuem hábitos alimentares diferentes. Algumas fêmeas são hematófagas (e.g., F. 

(Lasiohelea) Kieffer) (Linley 1968). Outras são polinizadoras de plantas tropicais de interesse 

econômico, como cacaueiros e seringueiras (Spinelli e Wirth 1993). Ambos os sexos se alimentam de 

néctar e são encontrados em flores (Borkent et al. 2009). Algumas espécies fêmeas de F. (Microhelea), 

F. (Trichohelea) e F. (Pterobosca) Macfie, atuam como ectoparasitas de insetos se alimentando da 

hemolinfa de seus hospedeiros (e.g. fasmídeos (Costa Lima 1928 apud Wirth 1971) e percevejos 

(Clastrier e Wirth 1995) além de espécies de Odonata, podendo afetar a reprodução e influenciar na 

qualidade e no comportamento territorial desses indivíduos (Orr e Crannston 1997). Na Amazônia são 

poucos os trabalhos com os Forcipomyia. Atualmente são conhecidos seis subgêneros contendo apenas 

12 espécies (Santarém e Felippe-Bauer 2018). O objetivo desse trabalho foi ampliar o conhecimento 

taxonômico sobre os Forcipomyia em Manaus, Amazônia Central. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado na Reserva Biológica de Campina (02º35’ 28.9” S; 60º01’ 48.9” W) no Km 42 

da Rodovia BR-174, Manaus/Boa Vista (Fig. 1A e B). Na entrada, a reserva é composta de árvores de 

aproximadamente 25 metros de altura, solo com espessa camada de folhas e uma densa trama de finas 

raízes. Adentrando a reserva, nota-se uma Campinarana alta, que culmina em uma Campina aberta 

onde as plantas são principalmente ervas e pequenos arbustos (Oliveira et al. 2001), além de bromélias, 

orquídeas e liquens em áreas de solo arenoso. 

O material foi coletado com armadilhas Malaise (Townes 1972) e suspensa (Rafael e Gorayeb 1982) 

em área de Campina e Campinarana de agosto a outubro de 2015, janeiro, fevereiro e abril 2016 e maio 

a dezembro 2018. Os espécimes foram acondicionados em álcool 80%, etiquetados e transportados 

para o laboratório do COBio/ INPA onde foram montados entre lâmina/lamínula utilizando Bálsamo 
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do Canadá (Borkent e Spinelli 2007) e posteriormente identificados em nível de subgênero/morfótipo 

(Meillon e Wirth 1991; Borkent et al. 2009). Um espécime de cada subgênero foi fotografado 

utilizando um microscópio estereoscópio Leica M165C de automontagem com câmera Leica DFC 420. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. A. Vista geral da entrada da Reserva Biológica de Campina, Km 42, BR 174, Manaus, Amazonas, 

Brasil. B. Vista do interior da área de Campina. C. Bromélia em área de Campinarana. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 12 subgêneros e 14 espécies, com ocorrência em área de Campina e 

Campinara (Tabela 1). Destes, 10 espécies, são novos registros para o Amazonas, Manaus (Tabela 2). 

Quatro espécies já foram registradas nesta região, entre elas: Forcipomyia (Microhelea) fuliginosa 

Meigen 1818, foi descrita no grupo fuliginosa junto a seis outras espécies do Pacífico Ocidental, tem 

distribuição praticamente no mundo inteiro. No Brasil, ocorre no Pará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Santa Catarina (Santarém e Felippe-Bauer 2018). Forcipomyia (Phytohelea) musae Clastrier & 

Delécolle 1994. Apresenta distribuição Pantropical (de Meillon e Wirth 1979). Há registros para 

Guiana Francesa e Brasil (AM) (Santarém e Felippe-Bauer 2018). Forcipomyia (Saliohelea) leei Wirth 

e Ratanaworabhan 1978, é distribuída do leste dos EUA até o sul do Brasil, (AM), (PA) e (BA) 

(Santarém e Felippe-Bauer 2018). Forcipomyia (Warmkea) tuberculata Saunders 1957. Há registro 

em Trinidade e Tobago (Borkent 2016), Costa Rica, Colômbia e Argentina (BA) (Borkent e Spinelli 

2007) e no Brasil, (AM - Rio Madeira) e (PA - Rio Paru do Oeste) (Wirth e Soria 1980; Santarém e 

Felippe-Bauer 2018).  

Dados bionômicos: Forcipomyia (Pterobosca) incubans Macfie foi coletada sobre 

Leucochrysa (Leucochrysa) magnifica (Banks) (Neuroptera: Chrysopidae) (Fig. 2 A, B), sendo um 

espécime em cada indivíduo sobre a veia do setor médio da asa posterior na face dorsal e ventral, 

registrada em maio, período chuvoso e outubro e novembro período seco nesta região (Iron et al. 1997).  

Na região Neotropical o subgênero Pterobosca foi registrado parasitando somente espécies de 

Odonata, se alimentando da hemolinfa desses hospedeiros, geralmente na porção basal ou apical da asa 

(Marino e Von Ellenrieder 1999, Huerta H. 2006, Guillermo-Ferreira e Vilela 2013). No entanto outro 

subgênero (e.g. Trichohelea) foi registra na região de Tucumán (Argentina). Nesta ocasião, quatro 

espécimes de Forcipomyia sp parasitaram as veias das asas anteriores de Leucochrysa (Leucochrysa) 

boxi Navás (Neuroptera: Chrysopidae) (Tauber et al. 2011). Na Europa, F. (Trichohelea) eques 

Johannsen foi relatado parasitando Neuroptera: Nineta flava (Scapoli) e Chrysopa perla (L.) (Gepp 

1982).  

Leucochrysa magnifica (Neuroptera) foi originalmente descrita da parte sudoeste da bacia Amazônica 

Brasileira e foi coletada na Costa Rica (Alajuela-Upala, Limón and Pandora) e Guiana Francesa (Penny 

2002). Este é um novo registro de F. (Pterobosca) incubans para Manaus, Amazonas (Tabela 2). É 

também um novo registro da espécie op cit parasitando Leucochrysa (Leucochrysa) magnifica (Banks) 

(Neuroptera: Chrysopidae) no Brasil. Além de ser um novo registro da espécie Leucochrysa 

(Leucochrysa) magnifica (Banks) para Manaus, Amazonas. 

B A C 
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Figura 2. Fêmeas de Forcipomyia (Pterobosca) incubans Macfie parasitando asas de Neuroptera: Chrysopidae, 

coletados com Malaise e Suspensa na Reserva Biológica da Campina, Manaus, Amazonas.  
Tabela 1. Abundância de espécies de Forcipomyia (Diptera: Ceratopogonidae) coletadas entre 2015, 

2016 e 2018 na Reserva Biológica da Campina, Manaus, Amazonas. 

 

Gênero /Subgênero/espécie 

Tipo de 

Floresta 2015 2016 2018 Total 

Forcipomyia (Microhelea) fuliginosa Meigen C 3 165 120 288 

*Forcipomyia (Warmkea) aeria Saunders  

C/Cp 

 

 

    

*Forcipomyia (Warmkea) galindoi Wirth e Soria 102 41 112 255 

*Forcipomyia (Warmkea) louriei Macfie     

Forcipomyia (Warmkea) turbeculata Saunders     

*Forcipomyia (Lasiohelea) cacaophila Ronderos & Spinelli C 20 216 2 238 

Forcipomyia (Phytohelea) musae Clastrier & Delécolle C 28 22 18 58 

Forcipomyia (Lepidohelea) Kieffer C 51 0 0 51 

*Forcipomyia (Trichohelea) aeronautica Macfie C 0 0 30 30 

*Forcipomyia (Caloforcipomyia) remigera Utmar & Wirth C/Cp 15 4 8 27 

Forcipomyia (Forcipomyia) Meigen C 0 0 14 14 

Forcipomyia (Saliohelea) leei Wirth e Ratanaworabhan C 0 0 12 12 

*Forcipomyia (Pedilohelea) aitkeni de Meillon e Wirth 
C 

    

*Forcipomyia (Pedilohelea) spilmani de Meillon e Wirth 0 0 7 7 

*Forcipomyia (Metaforcipomyia) pluvialis Malloch C/Cp 2 0 4 6 

*Forcipomyia (Pterobosca) incubans Macfie C 0 0 3 3 

Total  221 448 330 989 

 C= Campina / Cp= Campinarana 

 

Tabela 2. Distribuição e registros prévios de espécies de Forcipomyia (Diptera: Ceratopogonidae) 

coletadas entre 2015, 2016 e 2018 na Reserva Biológica da Campina, Manaus, Amazonas. 
 

Gênero/ Subgênero/espécie Registros 

Novos 

registros 

Forcipomyia (Warmkea) aeria Saunders 1957 Porto Rico 

Brazil, AM, 

Manaus 

Forcipomyia (Warmkea) galindoi Wirth e Soria 1980 Panamá, Brasil (PA) AM, Manaus 

Forcipomyia (Warmkea) louriei Macfie 1935 Brasil (PA, MA e SC) AM, Manaus 

Forcipomyia (Lasiohelea) cacaophila Ronderos & Spinelli 1999 Venezuela e Costa Rica 

Brazil, AM 

(Manaus) 

Forcipomyia (Trichohelea) aeronautica Macfie 1935 

Guiana Francesa, Venezuela 

e Brasil (PA) AM (Manaus) 

Forcipomyia (Caloforcipomyia) remigera Utmar & Wirth 1976 

Guiana Francesa, Colômbia, 

Panamá e Brasil (PA) AM (Manaus) 

Forcipomyia (Pedilohelea) aitkeni de Meillon e Wirth 1980 Brasil (PA) AM (Manaus) 

Forcipomyia (Pedilohelea) spilmani de Meillon e Wirth 1980 

Dominica, Trinida, Panamá, 

Colômbia e Brasil (SC) AM (Manaus) 
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Forcipomyia (Metaforcipomyia) pluvialis Malloch 1923 Ontário, Florida e Brasil (RJ) AM (Manaus) 

Forcipomyia (Pterobosca) incubans Macfie 1937 

Belize, México, Colombia e 

Brasil (MG) AM (Manaus) 
 

CONCLUSÃO  

Há uma grande diversidade de Forcipomyia na floresta de Campina e Campinarana que necessitam de 

estudos taxonômicos para construção de chaves de identificação complementando as informações do 

gênero para a região Neotropical.  
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INTRODUÇÃO  

Collembola se refere a um grupo de pequenos artrópodes hexápodes e ápteros. Na maioria das 

vezes eles medem entre 0,2 e 3,0 mm e apresentam aspecto morfológico geral bastante variado, sendo 

possível encontrar exemplares com apêndices longos ou curtos, corpos cilíndricos ou esféricos, etc. 

São animais ametábolos, ou seja, não sofrem metamorfose. (Hopkin 1997). 

A maioria dos Collembola está classificada em quatro ordens principais: Poduromorpha, 

Entomobryomorpha, Neelipleona e Symphypleona (Bellinger et al. 2019; Zeppelini e Bellini 2004). 

Os Poduromorpha, sempre têm pernas curtas e um corpo cilíndrico, os Entomobryomorpha têm longas 

antenas, com o corpo delgado, Neelina e Symphypleona são animais de corpo globuloso, relativamente 

semelhantes entre si, mas variam muito nas dimensões corporais, cerdas, cores, etc.  

São conhecidas aproximadamente 8.300 espécies de Collembola no mundo (Bellinger et al. 

2019). No Brasil foram registradas 303 espécies, sendo 99 delas no bioma amazônico. As últimas 

estimativas para a real riqueza deste grupo apontam para a possibilidade de haver em torno de 500.000 

espécies no globo (Cicconardi et al. 2013; Bellinger et al. 2019), ou seja, o conhecimento disponível 

se limita a menos de 2% do que pode existir de espécies de Collembola. 

Na Amazônia, das 99 espécies conhecidas de Collembola 36 pertencem à Symphypleona, 

distribuídas nas seguintes famílias: Sminthurididae, com dezenove espécies; Sminthuridae, seis 

espécies; Bourletiellidae, seis espécies; Katiannidae, três espécies; Sturmiidae, uma espécie; 

Dicyrtomidae, uma espécie. (Bellinger et al. 2019). 

O grupo de interesse deste trabalho é Symphypleona — proposto por Börner (1901), e mais 

tarde redefinido por Bretfeld (1994) — cujos representantes são caracterizados pela fusão dos seus 

segmentos torácicos e abdominais, o que acaba gerando uma denominação diferente para seus tagmas: 

ao invés de cabeça, tórax e abdome, utilizam-se as denominações cabeça, grande abdome e pequeno 

abdome (Richards 1968). 

O último trabalho focado na diversidade de Symphypleona da Amazônia foi feito por Bretfeld 

(2002), o qual apresentou 9 espécies (incluindo 8 novas) da Reserva Adolpho Ducke. Ao analisar 

espécimes coletados neste mesmo sítio, nos deparamos com vários exemplares com potencial de 

pertencerem a novas espécies e, portanto, constatamos que existe ainda uma lacuna de conhecimento 

sobre os Symphypleona da Amazônia e que é necessário retomar tal pesquisa. Também consideramos 

que é de grande importância se adquirir informações mais completas da morfologia deste grupo para o 

avanço em seu conhecimento, sendo os estudos quetotáxicos uma excelente opção neste sentido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amet%C3%A1bolo
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 Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo taxonômico de Collembola Symphypleona 

da Amazônia.  Este estudo foi conduzido com ênfase no emprego dos padrões quetotáxicos dos 

Symphyplena como ferramenta principal na diagnose e comparação entre as espécies. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 Inicialmente foram feitos estudos teóricos sobre a morfologia das famílias de Symphypleona 

a partir da bibliografia especializada. Alguns exemplos são: Richards (1969), Betsch (1980) Nayrolles 

(1988–1998), Betsch e Waller (1994), Bretfeld (1999). A fase seguinte consistiu na análise de 

espécimes de Symphypleona. Os exemplares usados no estudo estão presentes no laboratório de 

Sistemática e Ecologia de Invertebrados de Solo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA. Estes espécimes foram coletados durante pesquisas realizadas anteriormente pela equipe do 

laboratório e estavam armazenados em vias úmidas com álcool 92%.  

 Os locais de coletas destes materiais foram os seguintes: Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – Campus I, Bosque da Ciência; Reserva Florestal Adolpho Ducke – Manaus-AM; Estrada 

da Emade, Km 08 – Tefé-AM; Sítio Aprisco Pasárgada – Rio Preto da Eva-AM; Estação Ecológica 

de Maracá – Alto Alegre-RR; Parque Nacional do Viruá – Caracaraí-RR; Fazenda experimental 

UFAM – Manaus-AM; Comunidade Santo Antônio, Parque Nacional de Anavilhanas – Novo Airão-

AM; Sitio Santa Marta – Iranduba-AM; Embrapa – Manaus-AM. 

 Os espécimes foram manuseados com o auxílio de estereomicroscópio; fotografados em foco 

expandido; clarificados com hidróxido de potássio (KOH) e ácido lático (C3H6O3) e montados em 

lâminas com líquido de Hoyer conforme Palacios-Vargas e Mejía-Recamier (2007). Por fim, foram 

analisados em microscópio ótico, sendo identificados com o auxílio de chaves dicotômicas 

especializadas (Betsch 1980; Bretfeld 1999) e descrições originais.  

 Foram feitos desenhos e fotografias, respectivamente, com câmara clara e câmera digital 

acopladas ao microscópio ótico. Essas imagens foram levadas ao programa Adobe Illustrator CS6 

(Adobe 2018), onde foi feita a esquematização com vetores e posteriormente aplicado os sistemas 

quetotáxicos propostos por Nayrolles (1988, 1989, 1990a, 1990b, 1991, 1993a, 1993b, 1994, 1995, 

1996), Betsch e Bretfeld (1991), Betsch e Waller (1994), Bestch (1997). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram identificadas 24 espécies de Symphypleona no material analisado, sendo três delas 

reconhecidas como novas. As espécies identificadas estão distribuídas em 13 gêneros e 6 famílias. A 

tabela 1 apresenta a lista das espécies de acordo com cada família. 

 

 Tabela 1. Lista de espécies identificadas no estudo. Famílias estão em negrito seguidas 

das espécies identificadas. 

Família/espécie Localidade* 

Bourletiellidae  

Adisianus fuscus Ducke; RPE 

Adisianus sp. Maracá 

Adisianus sp. Viruá 

Arlesminthurus sp. Ducke 

Stenognathriopes sp. Viruá 

Stenognathriopes sp. Embrapa; Iranduba 

Collophoridae  

Collophora sp. 1  INPA BC 

Collophora sp. 2 Ducke 
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Collophora sp. 3 Tefé 

Dicyrtomidae  

Cavatomina sp. 1 INPA BC 

Cavatomina sp. 2 UFAM FE 

Ptenothrix sp. 1 Ducke; UFAM C. 

Ptenothrix sp. 2 UFAM FE 

Katiannidae  

Sminthurinus sp. Ducke 

Sminthuridae  

Neosminthurus sp. Anavilhanas 

Pararrhopalites sp. 1 Ducke 

Pararrhopalites sp. 2 Viruá 

Sphyrotheca caputalba  Ducke 

Sphyrotheca sp.  Anavilhanas 

Szeptyckitheca sp. 1 Ducke 

Szeptyckitheca sp. 2 Anavilhanas 

Temeritas sp. 1 Ducke 

Sminthurididae  

Sphaeridia sp. 1 Ducke 

Sphaeridia sp. 2 Ducke 

                   *A designação das localidades está simplificada, conferir detalhes em Material e Métodos. 

 

Novas espécies 

Arlesminthurus sp. 

 Arlesminthurus sp.  tem um padrão exclusivo de cerdas cefálicas, sendo que a região frontal 

apresenta um número maior de cerdas nas séries D e E quando comparado às outras espécies 

(ilustrações de artigos com descrição original). Esta nova espécie é morfologicamente semelhante a A. 

richardsi, mas além da diferença na quetotaxia cefálica, se distingue pela forma dos espinhos cefálicos 

dos machos e comprimento das cerdas das séries pi do dente, na fúrcula.  

 

Adisianus sp.  

Adisianus sp. foi coletado no Parque Nacional de Viruá, é similar a A. fuscus em seu padrão de 

coloração, mas a nova espécie tem quetotaxia peculiar na região frotal, pois apresenta espinhos também 

na série E, diferente de todas as outras espécies do gênero. Também há diferenças nos verticilos II e III 

dos tibiotarsi meso e meta-torácicos, nos quais se observa a ausência da cerda a.  

 

Stenognathriopes sp. 

Stenognathriopes sp. foi coletada em duas localidades: Sitio Santa Marta em Iranduba-AM e na 

Embrapa em Manaus-AM. É similar a S. janssensi, mas a nova espécie é diferenciada por ter uma 

coloração escura e homogênea (Figura 5); por apresentar uma ampla cadeia de zonas desgranuladas na 

região clipeal e frontal (Figura 6.A); não apresentar dente na região externa do unguis (Figura 6.B); e 

pela ausência de cerda IIIa nas pernas (Figura 6.B). 

 

CONCLUSÃO  

Aqui evidenciamos a importância de se investigar a fauna de Collembola da Amazônia. 

Apresentamos três novas espécies confirmadas e outras 19 espécies que precisam ser reavaliadas em 

sua identificação, pois também tem potencial de serem novas (Tabela 1). Os esquemas quetotáxicos se 

mostraram úteis e constatados como importantes ferramentas na diagnose das espécies, principalmente 
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aqueles referentes a quetotaxia tibiotarsal. Esperamos que à medida que mais espécies sejam descritas 

e redescritas, as ferramentas quetotáxicas sejam melhor aplicadas, já que haverá mais informação a ser 

comparada e novas interpretações de como são as espécies morfologicamente poderão surgir. 

 

REFERÊNCIAS  

Bellinger, P. F.; Christiansen, K. A.; Janssens, F. 2018. Checklist of the Collembola of the World. 

(www.collembola.org) Acessado em 18/07/2019.  

Betsch, J. M. 1980. Éléments pour une monographie des Collemboles Symphypléones (Hexapodes, 

Aptérygotes). Mémoires du Muséum national d’Histoire naturelle, Nouvelle Série, Série A. Zoologie, 

116:1-227. 

Betsch, J. M. 1997. An ontogenetically focused chaetotaxial scheme in Symphypleona 

(Collembolan): the 6° abdominal segment. Pedobiologia, 41:13-18. 

Betsch, J. M.; Bretfeld, G. 1991. A proposal for a standard system of chaetotaxic nomenclature in the 

symphypleona (Insecta: Collembola). Zoologisches Institut Der Universitat Biologiezentrum, 1: 31-

38. 

Betsch, J. M.; Bretfeld, G. 1991. A proposal for a standard system of chaetotaxic nomenclature in the 

symphypleona (insecta: Collembola). Zoologisches Institut Der Universitat Biologiezentrum, 1: 31-

38. 

Betsch, J. M.; Lasebikan, B. A. 1979. Collemboles du Nigéria, I. Stenognathriopes, un nouveau genre 

de Symphypléones. Bulletin de la Société entomologique de France, 84(7/9):165-170. 

Betsch, J. M.; Waller, A. 1994. Chaetotaxic nomenclature of the head, thorax and abdomen in 

Symphypleona (Insecta, Collembola). Acta Zoologica Fennica, 195: 5-12. 

Börner, C. 1901. Voläufige Mitteilung über einige neue Aphorurinen und zur Systematik der 

Collembola., Zoologischer Anzeiger,633, 7: 1-15. 

Bretfeld, G. 1994. Sturmius epiphytes n. gen. n. spec. from Colombia, a taxon of the Symphypleona 

(Insecta, Collembola) with an unexpected character combination. Journal of Zoological Systematics 

and Evolutionary Research, 32: 264-281. 

Bretfeld, G. 1999. Synopses on Palaearctic Collembola, Volume 2. Symphypleona, Abhandlungen 

und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz, 71(1): 1-318. 

Bretfeld, G. 2002. Known and new genera and species of Symphypleona (Insecta, Collembola) 

obtained by canopy fogging in Central Amazonia, Brazil. Amazoniana, 17(1): 109-137. 

Bretfeld, G. 2003. Adisianus nom. nov. for a genus of Symphypleona (Insecta, Collembola) from 

Central Amazonia, Brazil. Amazoniana, 17(3/4): 551-552. 

Cicconardi, F.; Fanciulli, P. P.; Emerson, B. C. 2013. Collembola, the biological species concept, and 

the underestimation of global. Molecular Ecology, 22: 5382-5396. 

Hopkin, S. P. 1997. Biology of Springtails (Insecta: Collembola). Oxford University Press, USA. 

344p.  

Lubbock, J. 1873. Monograph of the Collembola and Thysanura. Royal Society. Londres, 276p. 

Nayrolles, P. 1988. Chetatoxie tibiotarsale des collemboles Symphypleones. Laboratoire 

d’écobiologie Des Arthropodes Édaphiques de l’Université Paul Sabatier, 5(4): 1–19. 

Nayrolles, P. 1989. Description de deux nouvelles espèces de Ptenothrix (Collembolles 

Symphypléones). Bulletin de la Société d'histoire Naturelle de Toulouse Et De Midi-Pyrénées, 125: 

105-109. 

Nayrolles, P. 1990a. Chetotaxie de la base de la patte des collemboles Symphypleones. Entomologiste 

- Au Laboratoire d’écobiologie Des Arthropodes Édaphiques de l’Université Paul Sabatier, 6(2): 1-

26. 

Nayrolles, P. 1990b. Chetotaxie furcale des collemboles Symphypleones. Entomologiste - Au 

Laboratoire d’écobiologie Des Arthropodes Édaphiques de l’Université Paul Sabatier, 6(2): 27-50. 

Nayrolles, P. 1991. La chétotaxie antennaire des Collemboles symphypléones. Travaux du 

Laboratoire d'Ecobiologie des Arthropodes Edaphiques, 6(3): 1-94. 

Nayrolles, P. 1993. A standardized description of European Sminthuridae (Collembola, 



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

479 

 

Symphypleona): 1. Genera Lipothrix, Gisinurus, and Caprainea. Bijdragen Tot de Dierkunde, 63(1): 

43-60. 

Nayrolles, P. 1993. Contribution to the knowledge of European Bourletiellidae (Collembola, 

Symphypleona). I. On a standard of description and on the genus Fasciosminthurus Gisin, 1960 sensu 

Bretfeld, 1992. Revue Suisse de Zoologie. 100: 655-673.  

Nayrolles, P. 1994. Contribution to the knowledge of European Bourletiellidae (Collembola, 

Symphypleona). II. Redescription of three species and description of three new species of 

Fasciosminthurus. Revue Suisse de Zoologie, 101: 315-333. 

Nayrolles, P. 1995a. A standardized description of European Sminthuridae (Collembola, 

Symphypleona), 3: description of seven species of Sminthurus, including four new to science. 

Bidragen Tot de Dierkunde, 64(4): 215-237. 

Nayrolles, P. 1995b. Taxonomy of European species of Cassagnaudiella and Bourletiella 

(Collembola, Symphypleona, Bourletiellidae). Zoologica Scripta, 24(1): 43-60. 

Nayrolles, P. 1996. Contribution to the knowledge of European Bourletiellidae (Collembola, 

Symphypleona). III. Descritption of some species of Heterosminthurus and Deuterosminthurus. 

Revue Suisse De Zoologie, 103: 525-551. 

Palacios-Vargas, J. G; Mejía-Recamier, B. E. 2007. Técnicas de colecta montaje y preservación de 

microartrópodos edáficos. Universidad Nacional Autónoma de México, Cidade do México, 74p.  

Richards, W. R. 1968. Generic classification, evolution and biogeography of the Sminthuridae of the 

world (Collembola). Memoirs of the Entomological Society of Canada, 100: 1-54. 

 

  



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

480 

 

TAXONOMIA DE HYDROPHILIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) DA RESERVA 

FLORESTAL ADOLPHO DUCKE 

 

Irliane dos Santos Paxeco1 

Neusa Hamada2 

Larissa Santana3 

 
1Bolsista, Programa de Iniciação Científica do INPA;  

2Orientador, Coord/INPA; 
3 Colaboradoar, DIENT/INPA 

 

Financiamento da bolsa: PIBIC/CNPq  

 

INTRODUÇÃO  

Coleoptera é a ordem mais rica e diversificada da Classe Insecta, com cerca de 350 mil espécies 

descritas, representando aproximadamente 35% de todos os insetos (Casari e Ide 2012). Embora a 

maioria dos coleópteros seja terrestre, existem aproximadamente 12.600 espécies aquáticas e 

semiaquáticas distribuídas em 30 famílias (Jach e Balke 2008), sendo 16 registradas para o Brasil 

(Casari e Ide 2012). Uma das famílias mais abundantes e diversas de coleópteros aquáticos é 

Hydrophilidae (Archangelsky 2004; Short e Fikácek 2010). A família possui aproximadamente 2.840 

espécies descritas, distribuídas em 179 gêneros válidos (Short e Fikácek 2011). Na região Neotropical 

existem cerca de 600 espécies descritas, distribuídas em 58 gêneros (Archangelsky et al. 2009), dos 

quais 30 são registrados para o Brasil (Hansen 1999). Apesar da grande diversidade e riqueza do grupo, 

seu conhecimento ainda é bastante restrito, principalmente pela carência de especialistas e 

disponibilidade de ferramentas que auxiliem na identificação das espécies. O objetivo geral do trabalho 

foi realizar um estudo taxonômico sobre Hydrophilidae na Reserva Florestal Adolpho Ducke e os 

específicos foram inventariar os gêneros e as espécies ocorrentes na área de estudo, descrever eventuais 

espécies novas, fornecer imagens de todas as espécies e realizar novos registros de ocorrência para o 

estado do Amazonas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material analisado foi coletado na Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), uma área de 

preservação ambiental que está sob responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). Espécimes analisados estão depositados na Coleção de invertebrados do INPA e outros, 

armazenados no Laboratório citotaxonomia e insetos aquáticos (LACIA), do INPA. Adicionalmente, 

foram feitas novas coletas, utilizando rede entomológica aquática (Rapiché) e busca ativa em ambientes 

aquáticos como: igarapés e poças permanentes ou temporárias da RFAD. O material coletado foi 

acondicionado em potes de plásticos com álcool 96%, devidamente etiquetados e encaminhados para 

o LACIA, sendo posteriormente triados e identificados. Para identificação das espécies foram 

utilizados os trabalhos de Bachmann (1988), Fernandez (1989), Hansen (1991), Oliva (1989), Oliva e 

Short (2012) e Short (2010; 2011). Foi utilizado a terminologia de Hansen (1991).  

As principais características observadas para o estudo morfológico dos adultos de Hydrophilidae 

foram: tamanho e forma do corpo; número de segmentos das antenas; cor e escultura da cabeça e 

pronoto; escultura e padrão de coloração do élitro; estrias pronotais e elitrais; ângulo pronoto-elitral; 

número de ventritos abdominais visíveis; carenas mediana e lateral do primeiro ventrito; margem 

posterior do quinto ventrito; tíbias médias e posteriores; segundo e terceiro segmentos do tarso em 

machos e a morfologia da genitália masculina. A genitália masculina foi extraída com auxílio de uma 

pinça de ponta fina e microestiletes, sendo então conservada em microtúbulos de plástico contendo 

glicerina.  O exemplar estudado e as peças extraídas foram conservados juntos, em potes de plástico 

contendo álcool absoluto (99,9% PA). As fotos foram retiradas utilizando um estereomicroscópio Leica 

M165C com uma câmera de foto Leica DFC 420 acoplada e combinadas no software Helicon Focus. 
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Para melhor iluminação nas fotos foi usada uma cúpula geodésica, de acordo com Kawada e Buffington 

(2016). Para tratamento das fotos e confecção das pranchas foi utilizado o programa Adobe 

Photoshop® versão cc2018.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram examinados 105 exemplares adultos de Hydrophilidae, sendo 42 machos e 63 fêmeas, 

pertencentes a duas subfamílias: Hydrophilinae e Enochrinae. Para essas subfamílias foram 

identificadas duas tribos: Berosini, Hydrophilini; sete gêneros: Berosus, Derallus, Hydrobiomorpha, 

Hydrophilus, Protistolophus, Tropisternus, Enochrus; e 11 espécies já descritas: Berosus sp., Derallus 

perpunctatus Oliva, 1983, Derallus pectoralis Oliva, 1983, Derallus anicatus Orchymont, 1940,  

Hydrophilus ensifer Brullé, 1837, Hydrophilus harpe Short e Mcintosh, 2015, Tropisternus azurescens 

Orchyrnont, 1921, Tropisternus collaris Chevrolat, 1834, Tropisternus ovalis Castelnau, 1840, 

Tropisternus gaeae Bachmann, 1969, Enochrus guarani Fernandez, 1988. Cinco espécies são novos 

registros para o estado do Amazonas. (Tabela 1). Além disso, também foram encontradas      duas 

espécies novas: Hydrobiomorpha sp. nov. e Protistolophus sp. nov.  

 Hydrobiomorpha possui 58 espécies e está distribuído em todas as regiões zoogeográficas, com 

exceção da região Neártica. A espécie nova de Hydrobiomorpha se diferencia das outras espécies do 

gênero por possuir o lóbulo médio com duas projeções mediais finas, com a região subapical com dois 

espinhos, um voltado para a região apical e o outro para região dorsal. O gênero Protistolophus possui 

uma espécie e ocorre apenas na região Neotropical. A espécie nova de Protistolophus diferencia-se da 

única espécie já descrita do gênero, P. spangleri, pela forma da genitália masculina. O comprimento 

da peça basal em relação ao comprimento total é cerca de dois terços em Protistolophus  sp. nov, 

enquanto em P. spangleri a peça basal mede um pouco menos que a metade do comprimento total. Na 

espécie nova o ápice dos parâmeros é dilatado e truncado, enquanto em P. Spangleri o ápice é 

gradualmente afilado, além disso, o lóbulo médio das duas espécies difere no comprimento em relação 

aos parâmeros, na espécie nova  o lóbulo médio tem o mesmo comprimento que os parâmeros, 

enquanto em P. spangleri o lóbulo médio é mais curto que os parâmeros.  

 

Tabela 1. Táxons de Hydrophilidae (Coleoptera) encontrados na Reserva Florestal Adolpho 

Ducke Manaus, Amazonas. Nota: táxon com um (*) constituem as espécies com primeiro registro para 

o Amazonas. 

Subfamília Tribo Gênero Espécie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrophilinae 

 

 

Berosini 

Berosus Berosus. sp. 

 

Derallus 

Derallus perpunctatus Oliva, 1983 

Derallus pectoralis Oliva, 1983* 

Derallus anicatus Orchymont, 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrophilini 

Hydrobiomorpha Hydrobiomorpha sp. nov. 

 

Hydrophilus 

Hydrophilus  ensifer Brullé, 1837* 

Hydrophilus harpe Short e Mcintosh, 

2015* 

Protistolophus Protistolophus sp. nov. 

 

 

Tropisternus 

 

 

Tropisternus azurescens Orchyrnont, 

1921* 

Tropisternus collaris Chevrolat, 1834 

Tropisternus ovalis Castelnau, 1840 

Tropisternus gaeae Bachmann, 1969* 

Enochrinae  Enochrus Enochrus guarani Fernandez, 1988 
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CONCLUSÃO 

No presente estudo foi verificada uma grande riqueza de gêneros e espécies de Hydrophilidae na 

Reserva Ducke, onde esse trabalho contribuiu com cinco novos registros de espécies para o Amazonas, 

demonstrando que ainda existe muito a ser trabalhado com a família. E esses novos registros permitiram 

uma melhor compreensão da diversidade da família para estado do Amazonas. O estudo foi de grande 

importância para a taxonomia de Hydrophilidae, pois ampliou o número de espécies conhecidas para a 

região e permitiu o incremento do conhecimento sobre a distribuição, morfologia e composição das 

espécies. Espera-se que esse trabalho seja apenas o início do estudo de Hydrophilidae na Reserva 

Ducke, pois os resultados obtidos nesse trabalho mostram o quão rico é esse grupo e o quanto ainda 

temos para estudar e aprender. 
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INTRODUÇÃO  

 

A ordem Mantodea, representada pelos insetos conhecidos popularmente como louva-a-deus, por sua 

posição característica quando em repouso similar à uma pessoa em oração, têm seu nome derivado da 

palavra grega Mantis que significa “profeta”, devido acreditarem que possuíam poderes proféticos. É 

um grupo encontrado em quase todas as regiões biogeográficas, sendo mais diversos nas regiões 

tropicais e subtropicais, a ordem possui espécies altamente diversificadas, tendo formas e cores 

similares a folhas, galhos e gemas foliares, o que beneficia na sua camuflagem ao meio em que vive. 

Sendo todos os representantes predadores de vida livre, terrestre e com ciclo de vida hemimetábolo, 

consistindo em ovo, ninfa e adulto, a ninfa passando pelo processo de ecdise e se diferenciam dos 

adultos apenas pela ausência de asas, comprimento diminuto e por não possuírem sistema reprodutor 

completamente formado. Devido a sua grande agilidade e sua perna raptorial diferenciada, contendo 

espinhos de forma serrilhada que prendem suas presas sem chance de escapar enquanto são devorados 

vivos, os louva-a-deus compõem      um grupo de importantes predadores da classe Insecta, com grande 

importância no controle de pragas (Terra e Agudelo 2012).  

Dentre os gêneros conhecidos para a região neotropical temos Vates Burmeister, 1838 (Vatidae), que 

tem 13 espécies descritas, dessas, três possuem representantes na Coleção de Invertebrados do INPA: 

Vates amazonica (Westwood, 1889), Vates biplagiata Sjöstedt, 1930 e Vates lobata (Fabricius, 1798). 

A coleção entomológica do INPA conta com um grande número de exemplares do referido gênero, no 

entanto,  a maioria está sem identificação ou estão identificados apenas até gênero. Devido a 

semelhança morfológica entre as espécies e o fato de não se ter chaves de identificação ou descrições 

mais recentes para as espécies, torna a pesquisa sobre a diversidade desse gênero algo essencial e de 

grande valor acrescentado na fauna amazônica e na Coleção Entomológica do INPA. Esse trabalho     

teve o intuito de conhecer a diversidade de Vates na Coleção de Invertebrados do INPA baseando-se 

um uma análise detalhada da morfologia, principalmente do complexo fálico dos machos, que é 

constituído de três partes esclerosadas denominadas falômeros, sendo o pseudofalo uma estrutura do 

falômero dorsal esquerdo (Agudelo e Chica 2002; Ehrmann 2002).  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Para a identificação dos espécimes foram utilizadas as descrições originais de cada espécie e os 

trabalhos de Svenson (2015) para a morfologia externa e Cerdá (1993) para a morfologia da genitália. 

Com auxílio de microscópio estereoscópio, pinças e estiletes foi feita a análise, identificação e 

dissecação da genitália, seguindo a proposta de Cerdá (1993), que consiste no aquecimento da porção 

final do abdômen dos machos em água a 60°C por cerca de 20-30 minutos, seguido da dissecção por 

corte lateral até o 7° segmento do abdômen. Para a clarificação, a genitália foi aquecida em solução de 

hidróxido de potássio (KOH) a 10% a uma temperatura de 50°C por cerca de 10-15 minutos, seguidos 

da lavagem da genitália em água retirando o excesso da base e transferindo para uma solução de ácido 

acético a 5% por poucos minutos, para tamponar a ação do KOH, em seguida nova lavagem e 
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transferência para glicerina em frascos tipo eppendorf. Para as fotografias, foi utilizado microscópio 

estereoscópio (Leica M205A). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados 105 espécimes de V. amazonica divididos em dois grupos (1 e 2) pois os espécimes 

analisados apresentaram variações no pseudofalo; dois espécimes de V. lobata divididos em dois grupos 

(1 e 2) por apresentarem algumas poucas diferenças morfológicas externas e variações no pseudofalo; 

cinco espécimes de V. festae; 124 espécimes de V. biplagiata e quatro espécimes de V. aff. pectinata. 

As espécies onde ocorreram variações tanto na morfologia externa quanto na morfologia do pseudofalo, 

podem ser potenciais espécies novas, necessitando de uma pesquisa mais extensa para verificação 

molecular. Após a identificação, o número de espécies de Vates conhecidos para a Coleção de 

Invertebrados do INPA aumentou de três para cinco. Os complexos fálicos tiveram suma importância 

para definição das espécies, sendo o caractere de maior valor taxonômico a nível específico segundo 

Cerdá (1993). A disponibilização de fotos do complexo fálico (Fig. 1A-G) das espécies presentes na 

coleção poderá servir como um meio de se ter a certeza sobre a espécie em análise, dando auxilio a 

futuras pesquisas no gênero.  

 

 

Figura 1A-G: A. Vates amazonica morfotipo 1; B. Vates amazonica morfotipo 2; C. Vates lobata 

morfotipo 1; D. Vates lobata morfotipo 2; E. Vates festae; F. Vates biplagiata; G. Vates aff. pectinata. 

 

CONCLUSÃO  

A Coleção de Invertebrados do INPA possui em seu acervo diversos espécimes de Mantodea, mas 

pouco estudados, isso dificulta o real conhecimento acerca da diversidade do grupo. De acordo com a 

base de dados do acervo de Mantodea da Coleção de Invertebrados do INPA, existem 240 espécimes 

de Vates e com esse trabalho foi possível identificar todos os espécimes em nível específico, além da 

análise dos complexos fálicos deixar em aberto a possibilidade de espécies novas dentro da coleção, 

devido a grande variação no complexo fálico que há até mesmo em espécimes, que de acordo com as 

identificações, estão alocados como sendo da mesma espécie. Com isto têm-se um incremento ao 

conhecimento das espécies depositadas na coleção e gerando mais dúvidas sobre a real diversidade do 

gênero. 

G 

Pseudofalo 
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Através desse estudo foi possível verificar que o complexo fálico ainda é a estrutura mais confiável 

para diferenciar as espécies, porém o gênero possui muitas variações e, algumas espécies possuem 

estruturas morfológicas muito semelhantes, deixando claro a carência de estudo sobre Vates, 

principalmente estudos de revisão taxonômica. 
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INTRODUÇÃO  

A ordem Megaloptera reune insetos holometábolos, pertencentes ao grupo de insetos aquáticos 

por possuir sua fase dependente de água. É composta por duas famílias, (Corydalidae e Sialidae), 34 

gêneros e cerca de 300 espécies, distribuídas em sua grande maioria na região temperada (Azevedo e 

Hamada 2007). Na Região Neotropical são conhecidas 63 espécies pertencentes a Corydalidae e 10 a 

Sialidae (Oswald e Penny 1991; Contreras-Ramos 2006; 2007). 

Apesar da Região Amazônica ser a única que abrigou pesquisadores que desenvolveram trabalhos 

com o grupo (e.g., Penny e Flint 1982, Azevêdo e Hamada 2006; 2007), as informações acerca da sua 

taxonomia, biologia, associação de estágios de desenvolvimento, molecular e distribuição ainda são 

escassos. Grande parte do material taxonômico de referência na Amazônia encontra-se depositada na 

Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). No entanto, para o 

melhor aproveitamento do material depositado é necessário catalogar os espécimes e compilar dados 

associados aos mesmo para se organizar o conhecimento sobre a diversidade e distribuição das espécies 

que compõem esse acervo.  

A utilização da Subunidade I do gene Citocromo Oxidase (COI), conhecido como “DNA 

barcoding”, tem-se tornado uma importante ferramenta na associação de estágios imaturos e adulto, 

para a sistemática filogenética, filogeografia, estudos populacionais e identificação de espécies. No 

entanto, estudos utilizando esta técnica em Corydalidae ainda são inexistentes no Brasil. Assim, iniciar 

um banco de dados sobre o fragmento do gene COI de Corydalidae irá auxiliar na compreensão da 

variação intraespecífica e interespecífica na família para subsidiar futuros estudos taxonômicos sobre 

o grupo, utilizando ferramentas moleculares.  

Com isso, os objetivos deste trabalho foram organizar o conhecimento sobre a diversidade de 

Corydalidae da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, através da 

criação de um banco de dados com informações compiladas das etiquetas dos espécimes depositados 

e realizar a caracterização molecular utilizando o gene mitocondrial COI para as espécies ocorrentes 

na região metropolitana de Manaus. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os espécimes de Corydalidae depositados na via seca e na via úmida da Coleção de 

Invertebrados do INPA foram examinados e as informações das etiquetas foram tabuladas em uma 

planilha no formato Excel. Foram adquiridas imagens da fronte, genitália masculina e feminina e do 

hábito das espécies, utilizando um estereomicroscópio Leica M165C com uma câmera de vídeo 

acoplada DFC420, utilizando uma cúpula de iluminação LED (Kawada e Buffington 2016) e uma 
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câmera da marca Nikon D-90, acoplada a um tripé. Posteriormente as imagens foram combinadas no 

programa Helicon remote. 

Para identificar os espécimes que ainda não haviam sido catalogados foram utilizadas 

bibliografias especializadas (e.g., Penny e Flint 1982; Flint 1992; Contreras-Ramos 1998, 2006, 2005, 

2011; Ardila-Camacho 2014), além de comparação com espécies certificadas por especialistas 

depositadas na coleção e material de referência do Laboratório de Citotaxonomia e Insetos Aquáticos, 

ambos do INPA. Os caracteres utilizados na identificação das espécies foram os da genitália do macho, 

formato da fronte, padrão de pigmentação da cabeça, pronoto e asa. 

As extrações de DNA de sete espécimes de Corydalidae se deu através do método não destrutivo 

utilizando o kit DNeasy Blood and Tissue (Qiagen®) seguindo as orientações do fabricante. A 

amplificação do fragmento do gene COI ocorreu via reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando 

os primers desenvolvidos por Folmer et al. (1994). A verificação da amplificação foi feita através de 

eletroforese em gel de agarose 1%, coradas com GelRedTM e visualizados em fotodocumentador. As 

amostras com resultados positivos foram purificadas utilizando o método enzimático (EXO-FastAP) e 

sequenciadas no Laboratório Temático de Biologia Molecular do INPA. 

As sequências obtidas foram editadas e analisadas no software BioEdit v. 5.0.6. A matriz de 

distância genética foi calculada utilizando o modelo de substituição de bases nucleotídicas Kimura-2-

Parâmetros e a construção da árvore de Neighbor-Joining no programa Mega 5 (Tamura et al. 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram catalogados 762 espécimes (n= quantidade de exemplares) de Corydalidae depositados 

tanto na via úmida (n=150), quanto na via seca (n=612) da Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia. Um total de 25 espécies foram encontradas, distribuídas em duas 

subfamílias: Corydalinae (24 espécies; 96%) e Chauliodinae (1 espécie; 4%).  Corydalinae é a 

subfamília mais representada na coleção, com três gêneros Corydalus (n=503), Chloronia (n=251) e 

Platyneuronomus (n=5). Chauliodinae está representada por apenas um gênero, Chauliodes (n=3). 

Foram identificados quatro morfótipos para o gênero Corydalus (n=15) e cinco morfótipos para o 

gênero Chloronia (n=7) (Tabela 1).  

As espécies de Corydalus mais representadas na coleção são C. nubilus Erichson (29%), C. 

batesii MacLachlan (13,77%), C. ignotus Contreras- Ramos (7,48%) e C. affinis Burmeister (5,64%). 

Já as menos representativas foram C. arpi Navás, C. clavijoi Contreras-Ramos, C. aff. affinis, C. sp.1 

(n=1; 0,13% cada). Para Chloronia, a espécie mais representada é Ch. hieroglyphica (Rambur) 

(30,84%) e a menos representada Chloronia sp.1, Ch. sp.2, Ch. sp.3 e Ch. sp.5 (n=1; 0,13% cada) 

(Tabela 1). Alguns exemplares encontram-se identificados até o nível específico, porém suas genitálias 

não se encontravam junto ao exemplar (n=90; 11,81%). 

As espécies de Corydalus com maior ocorrência para Manaus foram C. nubilus (n=221), 

seguido de C. batesii (n=105), C. ignotus (n=57) e C. affinis (n=43). Para Chloronia, apenas Ch. 

hieroglyphica (n=235) foi registrada (Tabela 1).  

Observou-se novos registros para o território brasileiro para duas espécies de Chloronia: Ch. 

hieroglyphica e Ch. corripiens, e para três espécies de Corydalus: C. batesii C. diasi e C. nubilus 

(Tabela 1). 

Como resultado das análises moleculares foram obtidas sete sequências de COI para os adultos 

de Corydalidaes. árvore gerada na análise de Neighbor-joining foi representada por três espécies, sendo 

estas Corydalus affinis (n=4) e Corydalus batesii (n=2) e Chloronia hieroglyphica (n=1). Foi obtida a 

associação da fêmea de C. affinis ao seu respectivo macho (Figura 1). A distância genética 

intraespecífica de C. affinis variou de 0 a 9,7% e a de C. batesii foi 0,9%. A distância interespecífica 

entre estas variou de 13,3% a 15,8%. A distância genética entre Ch. hieroglyphica e as duas espécies 

de Corydalus, anteriormente mencionadas, variou entre 14,4% e 16,2%. 
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Figura 1. Árvore resultante do método de Neighbor-joining com adultos (macho e fêmea) de 

Corydalidae (Megaloptera). Os valores apresentados na base dos clados representa a medida de suporte 

de Bootstrap.  

 

Tabela 1. Espécies de Corydalidae (Megaloptera) depositadas na Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, número de indivíduos, sexo e procedência geográfica. Brasil: AC 

= Acre; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = Distrito Federal; ES = Espírito 

Santo; F = Fêmea; GO = Goiás; M = Macho; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MT = Mato 

Grosso; PA = Pará; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio 

Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SP = São Paulo. Estados Unidos: FL = Flórida; IO = Iowa; MI = 

Minessota; TE = Texas. Panamá: CO = Colón; CH = Chiriqui. Venezuela: Bolivar. (* = novo registro). 

(– = ausência de informações).   

Subfamílias/Gêneros/Espécies 
Número de 

indivíduos 
Procedência geográfica 

Subfamília Corydalinae 
Corydalus Latreille 

C. affinis Burmeister 43 Brasil (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, SP) 

C. arpi Navás 1 Brasil (RO) 
C. australis Contreras-Ramos 15 Brasil (MG, PR, RS, SC) 

C. batesii MacLachlan 105 Brasil (AM, PA, RO, RR*) 

C. clavijoi Contreras-Ramos 2 Venezuela (BO) 

C. cornutus (Linnaeus) 5 Estados Unidos (IO, TE) 

C. diasi Navás 3 Brasil (BA, CE, GO, MG*, RS, SP) 

C. aff. ecuadorianus Banks 4 Venezuela (BO) 

C. flavicornis Stitz 17 Venezuela, Brasil (RR) 

C. ignotus Contreras-Ramos 57 Brasil (AM) 

C. luteus Hagen 8 Panamá (CO) 

C. nubilus Erichson 221 Brasil (AM, MT*, PA, RR) 

C. peruvianus Davis 6 – 

C. aff. Affinis 1 Brasil (AP) 

C. sp. 1 1 Brasil (AM) 

C. sp. 2 2 Brasil (AM) 

C. sp. 3 3 Brasil (AM) 

C. sp. 4  9 Brasil (AM, RR) 

Chloronia Banks   

C. corripiens (Walter) 6 Brasil (ES, DF*, MG, PR, SC, SP) 

C. hieroglyphica (Rambur) 235 Brasil (AM, PA, RO*) 

C. mexicana Stitz 2 Panamá (CO) 

C. mirifica Navás 3 Panamá (CO) 

Corydalus affinis 

Corydalus batesii 

Chloronia hieroglyphica 
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C. sp. 1 1 Brasil (PR) 

C. sp. 2 1 Brasil (MG) 

C. sp. 3  1 Brasil (RR) 

C. sp. 4 3 Brasil (PA) 

C. sp. 5 1 Brasil (RR) 

Platyneuromus    

P. soror (Hagen) 5 Panamá (CH) 

Subfamília Chauliodinae   

Chauliodes Latreille   

C. rastricornis Rambur 3 Estados Unidos (FL, MI) 

   

 

CONCLUSÃO 

A compilação de informações de grupos poucos estudados, como é o caso de Corydalidae 

(Megaloptera), depositados em coleções científicas, contribui para criação de um banco de dados 

sistematizado que poderá auxiliar estudos com o grupo nas mais diversas linhas de pesquisas, incluindo 

a descoberta de novas espécies. A utilização do COI se mostrou eficaz para o grupo. Além disso, a 

disponibilização de sequências moleculares será de grande importância para estudos evolutivos, 

biogeográficos e filogeográficos. 
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INTRODUÇÃO  

 

Dolichopodidae é uma família de moscas com tamanho pequeno a médio (0,8–9,0 mm), 

geralmente com coloração metálica, azul, verde ou bronze, raramente não metálica, podendo variar do 

amarelo translúcido ao preto. Possuem pernas longas, venação alar reduzida e hábito esguio, cabeça 

com fronto-orbitais raramente presentes, olhos grandes, gena reduzida, antena com arista em forma de 

estilo e probóscide desenvolvida em um par de labelas lateralmente comprimidas (Bickel 2009). Os 

adultos são comumente coletados por armadilhas de interceptação de voo dos tipos suspensa (com 

septo amarelo), Malaise e Moericke (prato amarelo), além de coletas por varredura utilizando rede 

entomológica (Bickel 2009). São conhecidas aproximadamente 8.000 espécies descritas em cerca de 

260 gêneros no mundo (Grichanov 2016) e cerca de 1.200 espécies descritas em cerca de 75 gêneros 

na região Neotropical (Grichanov 2016; Yang et al. 2007), um número ainda pequeno para a 

diversidade esperada de Dolichopodidae nesta região. No Brasil são registradas 192 espécies em 30 

gêneros (Capellari 2019), sendo uma família ainda muito pouco estudada na Amazônia. Isso se deve, 

em parte, à dificuldade na identificação à nível de espécie e pela falta de especialistas na região.  

O Parque Nacional da Serra da Mocidade (PNSM), na Amazônia, é uma Unidade de 

Conservação Federal gerida pelo Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) no estado de Roraima. Entre as unidades de conservação federais de Roraima, a Serra da 

Mocidade é a menos estudada. Possui como característica principal, o seu conjunto isolado de 

montanhas com cerca de 1.800m, por conta disso, e dada à necessidade de coleta de dados biológicos, 

ocorreu uma colaboração entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, Comando Militar da Amazônia (CMA) e Grifa Filmes, 

para realizar uma expedição multidisciplinar neste local (Barros 2018), durante a qual foi obtido 

material com uma grande diversidade de gêneros de Dolichopodidae para a região. Esse material pode 

oferecer uma ótima oportunidade para melhorar a compreensão da diversidade do grupo, fornecendo 

registros inéditos e contribuindo para o incremento do conhecimento da diversidade de insetos na 

Amazônia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O PNSM está localizado a sudoeste do estado de Roraima, no município de Caracaraí. É 

caracterizado em sua porção setentrional por uma cadeia de montanhas, a Serra da Mocidade, com 

altitude média de mil metros, chegando a extremos de 1.800 metros. A parte meridional é constituída 

por uma extensa planície baixa – entre 80 e 160 metros de altitude – composta por sedimentos arenosos 

e argilosos antigos provenientes da formação da Bacia Sedimentar Amazônica, no Pleistoceno, há cerca 

de 100 milhões de anos. Na maior parte, terras inundadas durante a época das chuvas, entre abril e 

setembro. O Parque possui uma extensa rede hídrica, incluindo muitas nascentes, onde se destacam os 
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rios Pacu, Capivari, Catrimãni e Xeriuini. Devido à extensão e à grande variação de altitudes, a 

cobertura vegetal do Parque apresenta-se sob várias fisionomias. Nas planícies, predomina o mosaico 

composto pelas campinas e campinaranas, sazonalmente inundáveis, e as imensas áreas de buritizais 

(Mauritia flexuosa) alagadas, que emolduram lagos e nascentes (ICMBIO 2019). 

Os exemplares foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 utilizando armadilhas de 

interceptação de voo do tipo Suspensa e Malaise, armadilha Moericke (prato amarelo), armadilha 

luminosa e coleta ativa com rede entomológica e foram conservados em álcool 80%. Os 

Dolichopodidae foram triados e os espécimes montados a seco e etiquetados.  

Para o estudo dos espécimes foi utilizado o microscópio estereoscópico (lupa), e para as fotografias 

foi utilizado o microscópio estereoscópico Leica MC170C com câmera digital acoplada.  

Os espécimes foram identificados, e as diagnoses e discussões foram feitas baseadas na chave de 

identificação para gêneros de Dolichopodidae do Novo Mundo com ênfase na fauna da América 

Central de Bickel (2009). Foi confeccionada uma diagnose para cada gênero de Dolichopodidae 

encontrado. A identificação e a montagem do material foram desenvolvidas no Laboratório de 

Sistemática de Diptera do INPA. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram estudados 501 espécimes de Dolichopodidae divididos em sete subfamílias e 17 gêneros 

(Tabela 1). Além disso, foram encontrados espécimes pertencentes a um gênero de Sciapodinae ainda 

não descrito, e espécimes pertencentes a um novo gênero que não se encaixou em nenhuma das atuais 

subfamílias, acredita-se que provavelmente seja uma nova subfamília como apontado por Pollet et al. 

(2018).  

Os gêneros Argyra, Medetera e Pseudargyra foram registrados pela primeira vez para o Brasil 

(Tabela 1), e os espécimes encontrados de ambos os gêneros são provavelmente novas espécies. Foi 

encontrado um espécime do grupo de espécies alatus do gênero Tachytrechus, ainda não identificado 

por ser uma fêmea, mas representa um novo registro do grupo de espécies para o Brasil. Foram 

registrados pela primeira vez para o Estado de Roraima os gêneros Amblypsilopus, Neotonnoiria, 

Pseudosympycnus, Tachytrechus, Viridigona e a subfamília Sympycninae com o gênero Sympycnus 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Lista de subfamílias e gêneros de Dolichopodidae (Diptera) encontrados. Nota: X indica primeiro 

registro no Brasil e no estado de Roraima (Parque Nacional da Serra da Mocidade). 

 

Subfamília Gênero Brasil Roraima 

 

 

Diaphorinae 

Argyra X X 

Chrysotus   

Lyroneurus   

Pseudargyra X X 

 

Dolichopodinae 

Paraclius   

Pelastoneurus   

Tachytrechus  X 

Medeterinae Medetera X X 

 

Neurigoninae 

Neotonoiria  X 

Neurigona   

Viridigona  X 

 

Sciapodinae 

Amblypsilopus  X 

Condylostilus   

Novo Gênero X X 

Stolidossomatinae Pseudosympycnus  X 

Sympycninae Sympycnus   



 

Anais do VIII Congresso de Iniciação Científica do INPA - CONIC 
ISSN 2178 9665 

 

493 

 

Incertae sedis Novo Gênero X X 

CONCLUSÃO  

A identificação dos gêneros permitiu uma melhor organização dos exemplares de Dolichopodidae da 

Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Os novos registros 

proporcionaram uma melhor compreensão sobre a diversidade da família não apenas no estado de 

Roraima mas também no Brasil e, irá subsidiar futuros trabalhos taxonômicos sobre Dolichopodidae.  
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Figuras 1–17: Hábito lateral dos gêneros de Dolichopodidae do Parque Nacional Serra da Mocidade 

(Roraima): 1. Amblypsilopus Bigot; 2. Argyra Macquart; 3. Chrysotus Meigen; 4. Condylostylus Bigot; 

5. Lyroneurus Loew; 6. Medetera Fisher von Waldheim; 7. Neotonnoiria Robinson; 8. Neurigona 

Rondani; 9. Novo gênero (incertae sedis); 10. Novo gênero (Sciapodinae); 11. Paraclius Loew; 12. 

Pseudargyra Van Duzee; 13. Pelastoneurus Loew; 14. Pseudosympycnus Robinson; 15. Sympycnus 

Loew; 16. Tachytrechus Haliday; 17. Viridigona Naglis. 
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INTRODUÇÃO  

 

Coleoptera representa a mais diversa das ordens de insetos com cerca de 390 mil espécies 

incluídas em 179 famílias, com distribuição cosmopolita (Bouchard et al. 2017). A diversidade de 

Coleoptera é representada por uma série notável de características comportamentais, ecológicas e 

morfológicas, dentre as quais está o complexo comportamento de bioluminescência (Crowson, 1972). 

Em Insecta, Coleoptera é a mais representativa em espécies bioluminescentes sendo encontrada 

essencialmente em Elateroidea, nas famílias Elateridae, Lampyridae, Phengodidae e 

Rhagophthalmidae (Kundrata et al. 2014). 

Lampyridae possui aproximadamente 110 gêneros e 2200 espécies, de distribuição 

cosmopolita, com maior parte da diversidade conhecida localizada na região Neotropical e no Sudeste 

Asiático. (Bouchard et al.  2017; Silveira 2013). No Brasil, há 358 espécies descritas e 32 gêneros que 

representam 20% da diversidade de espécies desta família (Bouchard 2011; Ferreira e Silveira 2017). 

A família tem importantes aplicações em diferentes campos, como no controle biológico de caramujos 

daninhos à agricultura (Bess 1956), vetores de verminoses (Okada 1928; Viviani 1989), e 

principalmente na biotecnologia, por possuírem moléculas bioluminescentes (luciferina e luciferase), 

amplamente empregadas na indústria e na pesquisa biomédica como fonte de reagentes para análises 

de ATP e biomassa e como marcadores bioluminescentes de expressão gênica (Viviani 2007). 

Para a Amazônia os únicos dois trabalhos realizados sobre a família compreendem aqueles da 

Amazônia Internacional. O primeiro é uma lista das espécies de Lampyridae do Peru (Branham 2015) 

e o outro trata-se de chaves para os gêneros de Elateroidea da Guiana Francesa (Constantin 2010). 

Neste contexto, é relevante estudos sobre a família a fim de ampliar o conhecimento da entomofauna 

da Amazônia brasileira, visto que Lampyridae é considerada uma família negligenciada, sobretudo em 

ecossistemas de grande diversidade biológica como a Amazônia.  

Sendo assim, foi observado que a coleção de insetos do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia - INPA possui um material valioso oriundo de várias excursões científicas ainda sem 

identificação, o que diminui o valor do acervo e compromete o desenvolvimento do seu potencial. Em 

vista disso é objetivo do projeto organizar e identificar o material de Lampyridae da miscelânea para 

formar um banco de dados destes insetos encontrados na coleção para que as informações estejam 

prontamente disponíveis à comunidade científica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os exemplares analisados foram obtidos através da triagem da miscelânea em vias úmida e seca 

(manta e alfinetada) de Coleoptera da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia- INPA. Os exemplares de via seca alfinetados e de via úmida encontrados foram 

identificados após a triagem, enquanto os espécimes encontrados em manta precisaram ser 
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umidificados e montados antes da identificação. A montagem dos exemplares seguiu as seguintes 

etapas: 1°)  Os exemplares permaneceram por 24h na câmara úmida, pois estavam secos e frágeis; 2°) 

Após retirados da câmara úmida os exemplares foram alfinetados e 3°) logo em seguida  foram 

deixados de 6 a 8 horas na estufa a 45 °C, e ao final foram identificados. Durante a triagem e realocação 

dos exemplares ao laboratório os mesmos ficaram com etiquetas manuais provisórias que depois da 

identificação foram substituídas pelas etiquetas permanentes. No final cada exemplar tinha 3 etiquetas: 

a de procedência com informações sobre a coleta; a taxonômica com a identificação do gênero; a 

numérica com número do exemplar no banco de dados. As informações de todas as etiquetas foram 

usadas para a composição do banco de dados.  e utilizados para formar uma planilha em Microsoft 

Excel 2013, que posteriormente foi transferida para o Specify Software Project. As seguintes 

informações compõem o banco de dados: ordem, família, subfamília, tribo, gênero, local de coleta 

(País, Estado, município), localidade, data de coleta e de identificação, coletor e determinadores. As 

informações das coletas foram transformadas em tabelas que serviram de base para interpretar os dados 

de ocorrência dos gêneros de Lampyridae ao longo dos estados brasileiros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados na miscelânea da coleção do INPA 2446 exemplares de Lampyridae 

incluídos em 21 gêneros pertencentes a três subfamílias (Amydetinae, Photurinae e Lampyrinae). Os 

gêneros identificados e transferidos ao banco de dados distribuem-se em 12 estados brasileiros: 

Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pará, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, 

Roraima e Tocantins. Entre os gêneros encontrados Lucidota Laporte, 1833 e Psilocladus Blanchard, 

1846 destacaram-se pela abundância contendo o primeiro 1149 exemplares e o segundo 480 

exemplares. Quanto a distribuição dois gêneros se distribuem de forma mais abrangente, Lucidota e 

Photinus Laporte, 1833, encontrados em nove dos 12 estados analisados. Inversamente, Bicellonycha 

Motschulsky (1853), Cratomorphus Motschulsky (1853), Lucio Laporte (1833), Ophoelis Olivier 

(1911), Phaenolis Gorham (1880) e Petalacmis Olivier (1908) foram encontrados apenas no estado do 

Amazonas (Tabela 1).  Pode se justificar a ampla área de ocorrência nos estados evidenciados por 

Photinus e Lucidota pelo fato dos referidos gêneros apresentarem a maior diversidade de espécies 

dentro de Lampyridae.  

 
Tabela 1. Distribuição e quantidade dos gêneros.  

Gêneros Ocorrência/Localidade   N° de espécimes 

Amydetes AM; ES; 11 

Aspisoma AM; RO; RR; 219 

Bicellonycha AM; 1 

Calyptocephalus AM; PA; 3 

Cratomorphus AM; 16 

Dilychnia AM; PA; 20 

Dryptelytra AM; RO; 51 

Ethra AM; MA; PR; RO; 26 

Lucidota AM; AP; GO; MA; PA; PR; RO; RR; TO; 1149 

Lucio AM; 2 

Magnoculus MA; PA; MT; 8 

Ophoelis AM; 11 

Petalacmis AM; 6 

Phaenolis AM; 1 

Photinus AM; BA; ES; MA; MT; PA; RO; RR; TO; 358 
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A Triagem da miscelânea da Coleção do INPA e criação do banco de dados dos exemplares de 

Lampyridae encontrados fornece informações sobre a riqueza da família na Amazônia brasileira (local 

com maior número de indivíduos) demostrando o valor do acervo da coleção. Além disso a reunião e 

organização desse material forneceu de forma mais acessível a informação biológica presente na 

coleção, podendo ser evidenciada por sua contribuição nos estudos de especialistas como no caso da 

descrição de um novo gênero de Lampyridae por Lima & Silveira onde aumentou a riqueza e 

abundancia do gênero, assim como outros trabalhos ainda não publicados. O banco de dados atua como 

facilitador ao acesso das informações dos exemplares para quem não tem acesso presencial a elas, 

proporcionando um maior alcance dessas informações podendo assim servir de base para outras 

pesquisas na área, pois proporciona maior alcance e visibilidade ao material disponível na coleção. 

 

CONCLUSÃO  

Através do banco de dados foi possível obter a distribuição dos gêneros de 12 dos 27 estados 

do Brasil e com isso divulgar esses dados exclusivos dos Lampyridae do acervo da coleção. 

Disponibilizar as informações da família pelo banco de dados permite que outros pesquisadores saibam 

dos gêneros que fazem parte do acervo do INPA facilitando futuras pesquisas que envolvam estes 

exemplares. O projeto tendo sido feito a partir do material de miscelânea oriundo de várias coletas de 

diferentes estados revelou a importância de se estudar Coleções biológicas. Ao passo que novas coletas 

estão constantemente sendo realizadas, estudos dessa categoria precisam acompanhar o ritmo da 

chegada de novos materiais na coleção.  
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INTRODUÇÃO  

A família Periscelididae é formada por moscas pequenas e delicadas, que medem 

aproximadamente de 2,5 a 5,0 mm. Possuem representantes nas seis regiões biogeográficas, sendo 137 

espécies existentes e sete fósseis (Mathis e Rung 2011; Freitas e Ale-Rocha 2011; Mathis et al. 2012), 

distribuídas em duas subfamílias, Periscelidinae e Stenomicrinae. Os Stenomicrinae são compostos por 

gêneros que foram classificados anteriormente em Aulacigastridae (Cyamops Melander, Stenomicra 

Coquillett e Planinasus Cresson) (Teskey 1993) e, por Procyamops Hoffeins & Rung e Stenocyamops 

Papp (Mathis e Rung 2011).  

No total são conhecidas 33 espécies de Stenomicrinae na região Neotropical sendo sete de 

Stenomicra, sete de Cyamops e 19 de Planinasus (Freitas e Ale-Rocha 2011; Mathis et al. 2012; Cruz 

et al. 2018; Gomes et al. 2018).  O objetivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento 

taxonômico das espécies de Stenomicrinae, fornecendo uma diagnose para três morfótipo, ampliando 

o conhecimento do grupo no estado do Amazonas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material estudado foi coletado na Reserva Biológica de Campina, a qual está situada a 02º35’ 

28.9” S; 60º01’ 48.9” W no Km 42 na Rodovia BR-174, Manaus/Boa Vista, em uma área de Campina 

e Campinarana. Os adultos foram coletados com armadilhas de interceptação de voo de tipo Malaise 

(Townes 1972) e Suspensa de septo amarelo1,5 m (Rafael e Gorayeb 1982) e ficaram em campo 

durante sete dias de cada mês, no período de maio a dezembro de 2018. Os espécimes foram 

identificados com auxílio da chave de identificação e descrições originais (Freitas e Ale-Rocha 2011; 

Gomes et al. 2018). A terminologia morfológica externa do adulto utilizada foi a de Cumming e Wood 

(2009). As principais estruturas de importância taxonômica foram fotografadas e apresentadas em 

forma de pranchas. Ilustrações foram obtidas por meio de um microscópio estereoscópio Leica M165C 

e câmera Leica DFC 420.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram estudados 22 espécimes do gênero Stenomicra (Tabela 1). Destes, foram identificados 

três morfótipos que após o estudo de morfologia externa baseada em Freitas e Ale-Rocha (2011), 

Gomes et al. (2018), Cumming e Wood (2009), representam possíveis novas espécies.  
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Tabela 1. Distribuição por ambiente e sexo dos três morfótipos de Stenomicra (Stenomicrinae: Periscelididae) capturados 

em ambientes de Campina e Campinarana na BR 174, Km 42, entre maio e dezembro de 2018, Manaus, Amazonas. 

Ambiente 

Espécies  Floresta da Campina 

Floresta de 

Campinarana ♂ ♀ 

Stenomicra sp.1 
3 7 3 7 

Stenomicra sp.2 
1 2 2 1 

Stenomicra sp.3 
2 7 3 6 

Total indivíduos 6 16 22 

 

Stenomicra Coquillett, 1900 

 

Stenomicra Coquillett, 1900:262. 

Diagnose. Moscas pequenas, geralmente de cor clara, com asas esbeltas, palpos reduzidos, cerda 

vertical interna presente; abdome esbelto, normalmente 7 tergitos visíveis; esternitos mais largos na 

parte distal; tergitos 7+ 8 fusionados nos machos e  fêmeas com sétimo segmento (tergito+esternito7= 

sintergoesternito), formando um anel completo (Grimaldi 2009).  

Distribuição: Neotropical, Paleártica, Afrotropical, Oriental e Australásia (Mathis e Rung 2011). 

 

Stenomicra sp. 01  

(Figura 1) 

Diagnose – Arista, com sete cerdas dorsais diminuindo gradativamente em direção do ápice e cerdas 

três ventrais, longas e marrons; fronte e face amarelas.  Escuto amarelo com uma mancha castanha no 

mesonoto na região dorsocentral estendendo-se até na parte posterior do escuto; escutelo e subescutelo 

castanhos. Pleura amarela; manchas castanhas no anapisterno que se estende da margem anterior até a 

margem posterior, anepímero com manha na parte medial e catatergito completamente marrom. Asas 

castanho-claras, com a seção R2+3 um pouco mais que o dobro da seção R4+5 -M1. Pernas amarelas, 

perna anterior com tíbia castanha. Tergitos 1 e 5 amarelos e parte proximal do tergito 6, os outros 

castanhos. 

Discussão. Stenomicra sp. 1, diferencia das outras espécies da Região Neotropical (Coquillett 1900; 

Hennig 1956; Fretas e Ale-Rocha 2011; Gomes et al. 2018 ) por possuir o escuto com mancha castanha 

originando-se na parte medial e estendendo-se até a região  posterior,  asas castanho-claras,  tergitos 

castanhos, T6 com margem anterior castanha e T1 e T5 amarelos. Existem duas espécies com asas 

castanhas na Região Neotropical: S. amazonensis Freitas e Ale-Rocha S. taeniata Hennig, entretanto 

S. amazonensis possui escuto marrom com notopleura amarela, asa castanho-clara com três linhas 

hialinas transversais na parte basal, mediana e distal; tergitos marrons, exceto T1 e T4 amarelos; já S. 

taeniata Hennig que também têm asa castanha, porém possui tórax completamente preto com os 

tergitos pretos com as margens laterais amareladas, se conhecer uma espécie com a parte posterior do 

escuto castanho S. manausensis Freitas e Ale-Rocha, mas sua asa é hialina, com margem distal do 

tergito 2 e tergitos T3 e T4 marrons.  

Distribuição. Brasil (Amazonas: Manaus). 

 

Stenomicra sp. 2 

(Figura 2) 

Diagnose - Arista com seis cerdas dorsais diminuindo gradativamente em direção do ápice e três 

ventrais, longas e marrons; fronte e face amarelas. Escuto amarelo com manchas castanhas na região 

dorsocentral, uma no pronoto outra no mesonoto sendo esta com a parte anterior e posterior 

acuminadas, na região das cerdas dorsocentrais manchas estreitas castanhas interligando as duas outras 

manchas (Figura 2). Pleura amarela, mancha marrom na margem anterior de anepisterno e em 
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anepímero. Asa hialina, seção de R 3+4 – R4+5 três vezes maior que R4+5 - M1. Perna anterior e mediana 

com os tarsômeros 3, 4 e 5 castanho-escuros, perna posterior com tarsômero 5 castanho-escuro. 

Tergitos 1 e 2 amarelos esbranquiçados sendo o segundo com margem lateral castanha, tergito 3 

amarelo com margem castanha, tergitos 4, 5, 6 e 7 amarelos.  

Discussão. S. urbana Ale-Rocha, Gomes e Ferreira-Keppler diferencia da S. sp. 2 por possui uma faixa 

no tórax, larga e marrom, longitudinalmente entre as séries dorsocentrais, indo da margem anterior ao 

meio do escuto; tergitos amarelos, exceto o T3 e T4 marrons, asa hialina, seção de R 3+4 — R4+5 quatro 

vezes maior que R4+5 — M1 (Gomes 2018); em Stenomicra sp. 2 a asa é hialina, e seção de R 3+4 — 

R4+5 três vezes maior que R4+5 — M1, Stenomicra parataeniata Hennig também possui a asa hialina, 

porém seção de R 3+4 — R4+5 é a metade da R4+5 — M1 (Hennig 1956).  

Distribuição. Brasil (Amazonas: Manaus). 

 

Stenomicra sp. 03 

(Figura 3) 

Diagnose – Arista com oito cerdas dorsais diminuindo gradativamente e três ventrais, longas e 

amarelo-escuras; fronte e face amarelo-claras. Escuto amarelo. Asa hialina com a seção de R 3+4 – R4+5 

duas vezes maior que R4+5 - M1. Escutelo amarelado, subescutelo amarelo claro. Pleura amarelo-clara. 

Tergitos amarelos e esternitos amarelo esbranquiçado. 

Discussão. Stenomicra sp. 3 se distinguem das demais espécies da região Neotropical (Coquillett, 

1900; Hennig 1956; Freitas e Ale-Rocha, 2011; Gomes et al. 2018) pelo corpo todo amarelo a S. flavida 

Hennig possui cabeça e tórax amarelo e os tergitos pretos com os tergitos T1, T2 e T3 amarelos.  

Distribuição. Brasil (Amazonas: Manaus). 

 

.  
Figuras 1-3.  Figura 1. Stenomicra sp. 1.  Macho, hábito vista lateral.  Figura 2. Stenomicra sp. 2: macho, hábito vista 

lateral.  Figura 3. Stenomicra sp. 3: macho, hábito vista lateral.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar Periscelididae exibirem uma grande diversidade nos trópicos, especialmente na Regiao 

Neotropical (Mathis e Rung 2011), pouco se conhece das espécies de Stenomicrinae para a nossa região 

e a identificação de três possíveis espécies novas de Stenomicra nas áreas de Campina e Campinarana 

aponta possível existência de mais espécies no bioma ou de espécies já conhecidas, em se tratando que 

os membros dessa família são raramente coletados (Mathis e Rung 2011), novas coletas são sugeridas 

nesta reserva. A descrição das espécies apresentadas neste trabalho disponibiliza ao meio científico, 

nova informações geográficas sobre Stenomicra, sendo esses, os primeiros para Reserva Biológica da 

Campina, anteriormente registros penas para a Reserva Florestal Ducke, Projeto Dinâmico Biológica 

de Fragmentos Florestais (PDBFF) e Campus II do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia 

(INPA). O resultado apresentado amplia de 50% o número de espécie para o Brasil cerca de 43% o 

número de espécies conhecidas do gênero para a Região Neotropical.  
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INTRODUÇÃO  

Ephydridae é uma família de moscas acaliptradas pertencente à superfamília Ephydroidea; possui 

aproximadamente 1900 espécies no mundo, distribuídas em 125 gêneros (Mathis e Zatwarnicki 1995). 

A família está dividida em cinco subfamílias: Discomyzinae, Hydrelliinae, Gymnomyzinae, Ilytheinae 

e Ephydrinae (Zatwarnicki 1992). Para o Brasil são conhecidos 36 gêneros e 140 espécies de 

Ephydridae (Marinoni et al. 2017) e a família tem sido mais estudada no Sul e Sudeste do país. As 

espécies amazônicas conhecidas atualmente foram, em sua maioria, descritas para os países vizinhos e 

poucas espécies são conhecidas da Amazônia brasileira. O mesmo ocorre para Gastrops Williston, com 

quatro espécies registradas para o Brasil e, dessas, somente uma registrada para a Amazônia brasileira 

(Mathis e Zatwarnicki 1995; Zatwarnicki e Hagenlund 2017). A quantidade expressiva de espécimes 

de Gastrops disponível nas coleções regionais resultantes de coletas em diversas localidades da 

Amazônia brasileira indicou que o grupo ainda precisava ser explorado na região. Dessa forma, este 

projeto propôs o estudo deste material visando conhecer melhor a distribuição e a diversidade do grupo 

na região. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material estudado foi proveniente das coleções do Museu Paraense Emílio Goeldi-MPEG e do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA. Os exemplares de Gastrops foram triados, 

montados e etiquetados, quando necessário. O material obtido em álcool 75% e passou por um 

tratamento em série alcoólica (80%, 90% e 100% ) para, posteriormente, ser montado a seco. Os 

espécimes foram examinados com o auxílio de microscópio estereoscópio, triados e identificados 

utilizando a chave para gêneros de Ephydridae de Mathis (2010). Já para as espécies de Gastrops foi 

utilizada a chave de Zatwarnicki e Hagenlund (2017). Para elaboração de fotos foi utilizado a máquina 

fotográfica digital Leica aclopada a lupa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram triados e identificados 177 exemplares de Gastrops distribuídos em cinco espécies: Gastrops 

flavipes Wirth 1958, Gastrops ringueleti Lizarralde de Grosso 1984, Gastrops willistoni Cresson 1914, 

Gastrops niger Williston 1897, Gastrops auropunctatus Hendel 1830. Das cinco espécies encontradas, 

duas espécies representam o primeiro registro para o Brasil: G. auropunctatus (Fig 1) (Amazonas) e 
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G. ringueleti (Fig 3) (Acre); três espécies tiveram seus registros ampliados dentro do território 

brasileiro: G. flavipes (Fig 5) (Amapá, Maranhão, Roraima); G. niger (Fig 2) (Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Maranhão, Roraima) e G. willistoni (Fig 4) (Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia). 

Foi elaborada uma chave de identificação para as espécies amazônicas que foram identificadas. 

 

 Chave de identificação para espécies Amazônicas de Gastrops Williston, 1897. 

 

1- Fêmures e tíbias amarelos ................................................................... Gastrops flavipes Wirth 

- Fêmures escuros e tíbias variando de preto a marrom-amarelado .............................................. 2 

2- Escutelo com dois pares de tubérculos, um apical e outro lateral 

.................................................................................. Gastrops rigueleti Lizarralde de Grosso 

-  Escutelo com um par de tubérculos .......................................................................................... 3 

3- Escuto com três faixas longitudinais de pruína castanho-escura, duas na região dorsocentral e 

uma na região acrostical ........................................................ Gastrops auropunctatus Hendel 

- Escuto com duas faixas longitudinais completas de pruína castanho-escura na região dorsocentral 

e sem faixa na região acrostical ................................................................................ 4 

4- Arista com 12-24 ramos dorsais; escutelo achatado ...................... Gastrops williston Cresson 

- Arista com 8-10 ramos dorsais: escutelo convexo .............................. Gastrops niger Williston 

 

CONCLUSÃO  

O estudo desenvolvido contribuiu para o conhecimento sobre a diversidade e distribuição de Gastrops 

na Amazônia brasileira. Foram feitos novos registros para cinco espécies no território brasileiro. Os 

resultados mostraram que as espécies estão amplamente distribuídas na região Norte do Brasil.  
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Figuras 1-5. Espécies de Gastrops Williston, habitus: 1, Gastrops auropunctatus Hendel; 2, Gastrops niger 

Williston; 3, Gastrops ringueleti Lizarralde de Grosso; 4, Gastrops willistoni Cresson; 5, Gastrops flavipes 

Wirth. 
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INTRODUÇÃO  

A ordem Araneae contém atualmente mais de 48.200 espécies descritas, distribuídas em 4.140 

gêneros e 119 famílias (World Spider Catalog 2019), é a segunda mais diversa dentro de Arachnida, 

ficando atrás apenas da ordem Acari, que são os ácaros e carrapatos (Foelix 1996). No Brasil existem 

cerca de 23 espécies de aranhas de importância médica distribuídas em três gêneros: Phoneutria Perty, 

1833, Loxosceles Heineken e Lowe 1832 e Latrodectus Walckenaer 1805 (World Spider Catalog 

2019). Os acidentes com seres humanos causados por esses três gêneros de aranhas peçonhentas são 

conhecidos no Brasil como “araneísmo” (Almeida e Gasnier 2017). No Brasil, entre os anos de 2009 e 

2013, foram registrados 158.002 casos de acidentes por animais peçonhentos, além disso, estima-se 

que 1.841.000 casos de envenenamento com aracnídeos ocorrem todos os anos no planeta, resultando 

em 94.000 mortes (Silva et al. 2015).  

As aranhas Phoneutria pertencem à família Ctenidae Keyserling, 1877, com 47 gêneros e oito 

espécies (World Spider Catalog 2019). São conhecidas popularmente como “aranhas armadeiras” ou 

“aranhas de bananeiras”, devido ao seu comportamento defensivo de ataque com posição ereta, 

movimentos laterais do corpo e com as pernas dianteiras elevadas (Almeida e Gasnier 2017). As 

aranhas Loxosceles pertencem à família Sicariidae Keyserling, 1880, com três gêneros e 139 espécies 

(Gertsch 1967; World Spider Catalog 2019). São conhecidas popularmente como “aranhas marrons” e 

podem ser encontradas em áreas urbanas e rurais no Amazonas (Almeida et al. 2017). As aranhas 

Latrodectus pertencem à família Theridiidae Sundevall, 1833, com 124 gêneros e 31 espécies 

(World Spider Catalog 2019). São conhecidas popularmente como “viúvas-negras”, são ainda pouco 

conhecidas, tanto em seus aspectos ecológicos como em sua distribuição (Cardoso et al. 2003). 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo principal estudar a distribuição geográfica 

das aranhas peçonhentas Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus, no estado do Amazonas e avaliar os 

casos dos acidentes com aranhas de importância médica na região norte do Brasil entre 2007–2017. 

Foram, também, descritas o gênero da aranha causadora do acidente, o município onde ocorreu o 
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acidente, mês, número de acidentes por mês, sexo da pessoa acidentada e a época do ano com maior 

número de registro de acidentes com aranhas peçonhentas na região norte do Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Os dados sobre a distribuição geográfica (estado, município e coordenadas geográficas) das 

espécies dos três gêneros de aranhas peçonhentas no estado do Amazonas foram obtidos através da 

análise das etiquetas dos espécimes depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia – INPA e Coleção de Zoologia da Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, Manaus, Amazonas. As aranhas depositadas na Coleção de Aracnídeos do Hospital Tropical 

foram excluídas devido à falta de informações de coleta dos espécimes. Foram elaborados mapas de 

distribuição geográfica das aranhas através dos dados de procedência do material examinado. Também, 

foram feitas revisão de literaturas e atualização dos dados de distribuição desses gêneros.  

Para os espécimes nos quais os dados de latitude e longitude eram ausentes foi utilizado o 

programa Google Earth Pro para a obtenção das respectivas coordenadas geográficas, a partir do nome 

do local de coleta contido nas etiquetas. Para que não houvesse repetições nas coordenadas geográficas 

um registro foi tabulado e exposto para Phoneutria e Loxosceles (Tabelas 4 e 5), exceto para 

Latrodectus que teve apenas o registro de coleta no município de Manaus em coordenadas diferentes 

(Tabela 6). As confecções dos mapas de distribuição foram elaboradas no programa SimpleMappr 

(Shorthouse 2010).  

Os dados sobre araneísmo ocorrentes entre os anos de 2007 e 2017 nos estados do Norte do 

Brasil foram acessados através do SINAN (2019). Para isso foram analisadas as seguintes informações: 

gênero da aranha causadora do acidente, o município onde ocorreu o acidente, mês, número de 

acidentes por mês, sexo da pessoa acidentada e a gravidade dos acidentes de acordo com os dados 

disponibilizados do SINAM são classificados por Ign/Brancos, cura, óbito pelo agravo de notificações, 

óbitos por outra causa e óbito em investigação..  

Entre os anos de 2007 e 2017 foram registrados na região Norte do Brasil um total de 2.112 

acidentes com a Phoneutria, Loxosceles e Latrodectus. Destes, 1.043 (49,3%) acidentes foram 

causados por Phoneutria, 984 (46,6%) por Loxosceles e 85 (4,1%) por Latrodectus (Tabelas 1, 2 e 3). 

A maioria das vítimas de acidentes com Phoneutria (64,8%), Loxosceles (62,3%) e Latrodectus 

(63,5%) ocorreu com indivíduos do sexo masculino. Os dados foram tabulados no programa Microsoft 

Excel 2017 e os gráficos foram gerados no programa R (R Development Core Team 2017).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Acidentes com Phoneutria e Loxosceles apresentaram um padrão temporal semelhante ao longo 

do ano (Fig. 1). O maior número de acidentes ocorreu no período de março a agosto, diminuindo nos 

meses de setembro a fevereiro. Já os acidentes com Latrodectus se manteve constante ao longo do ano 

(Fig. 1).  

Os estados com maior ocorrência de acidentes com Phoneutria foram: Pará (40,9%) Amazonas 

(27,7%) e Rondônia (12,2%). Os municípios com maior número de casos foram: Rio Preto da Eva – 

AM (7,6%), Rio Branco – AC (6,0%) e Castanhal – PA (5,5%).  Para os acidentes com Loxosceles os 

estados de maior ocorrência foram: Pará (42%), Amazonas (24,2%) e Rondônia (12,6%). Os 

municípios mais afetados foram: Rio Preto da Eva – AM (5,5%), Castanhal – PA (4,4%) e Porto Velho 

– RO e Rio Branco – AC (ambos com 3,5%). Já para Latrodectus os estados com o maior número de 

acidentes foram: Pará (40%), Amazonas (25,8%) e Tocantins (14,1%), com destaque para os 

municípios de Palmas – TO (5,9%), Santarém, Placas – PA e Rio Preto da Eva – AM (4,7%).   

 

Figura 1: Número total de ataques em cada mês entre os anos de 2007 a 2017. Círculos pretos 

= Phoneutria, círculos brancos = Loxosceles, círculos cinzas = Latrodectus. Fonte: Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Ministério da Saúde (2019)      

 Os acidentes com Phoneutria e Loxosceles ocorreram de forma similar durante os meses do 

ano, ocorrendo principalmente no período de março a setembro, na estação menos chuvosa (Figura 1). 

O fato dos acidentes terem ocorrido em maior número com homens (64,8%), pode ser explicado, 
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provavelmente, pelo fato das atividades deles serem maiores nas zonas rurais, no campo, na floresta, 

no período noturno, devido essas aranhas serem mais ativas. Para acidentes com Loxosceles houve uma 

maior incidência em mulheres (37,7%), provavelmente pelo fato das mulheres estarem mais presentes 

dentro de casa nas atividades domésticas. Esses acidentes podem estar relacionados ao fato do hábito 

dessas aranhas serem mais urbanas, pois elas saem do seu habitat natural a procura de esconderijos 

dentro das casas (Silva et al. 2015).  

Os dados sobre Latrodectus provavelmente o clima da variação climática não influência no 

número de acidentes com espécies desse gênero, sendo o padrão constante durante todo o ano (Figura 

1). Isso pode ser explicado devido ao hábito de vida das aranhas desse gênero. Elas são aranhas pouco 

móveis, reclusas e bem adaptadas ao ambiente urbano. 

Phoneutria é um gênero amplamente distribuído e bem representado nas coleções estudadas, 

sendo registado para o Amazonas, Acre e Roraima. Até o momento, Phoneutria boliviensis (Pickard-

Cambridge 1897) tem distribuição conhecida no Brasil apenas para o Acre (Bucaretchi et al. 2017). 

Nas atualizações dos dados registramos essa espécie pela primeira vez nos estados do Amazonas e 

Roraima.  

Para o Amazonas, Loxosceles tem registro conhecido para os municípios de Manaus, Iranduba 

e São Paulo de Olivença (Gertsch 1967; Almeida et al. 2017). Latrodectus tem sua distribuição 

conhecida até o momento apenas para a região metropolitana de Manaus, provavelmente, pelo fato dos 

esforços de coletas de aranhas desses gêneros terem sido mais baixos nos outros municípios do estado 

do Amazonas e em outros estados da região Norte do Brasil, o que explicaria sua ausência nas coleções 

estudadas. 

 

CONCLUSÃO  

Com esse estudo, percebeu-se que Phoneutria tem distribuição mais abrangente na região 

Amazônica, enquanto que Loxosceles e Latrodectus estão restritas na região de Manaus. No entanto, 

esses resultados podem estar refletindo o esforço de coleta e a representatividade desses três gêneros 

nas coleções examinadas. Devido à importância médica desses gêneros, é importante que haja coletas 

direcionadas em outros municípios para que sua real distribuição seja melhor determinada. 

Ressaltamos a importância de alertar unidades de saúde, fazer campanhas educativas sobre primeiros 

socorros, treinamento adequado das equipes médicas para reconhecer os sintomas das picadas e as 

aranhas.  
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INTRODUÇÃO  

Na região Neotropical ocorrem sete famílias de térmitas, sendo Termitidae a mais diversa do 

grupo (Noirot 2001). Os Termitidae possuem oito subfamílias, sendo que quatro ocorrem no Brasil: 

Apicotermitinae, Nasutitermitinae, Termitinae e Syntermitinae. Syntermitinae compreende 18 gêneros 

e 101 espécies de térmitas exclusivamente neotropicais (Costa-Leonardo et al. 2012). 

Cornitermes Wasmann, 1897 é um dos 18 gêneros de Syntermitinae e foi revisado por Emerson 

(1952), que propôs 15 espécies. Naquela época, a morfologia interna dos operários não era 

frequentemente abordada em trabalhos taxonômicos. Os trabalhos realizados por Kovoor (1968) 

contribuíram com o primeiro estudo do intestino de Syntermitinae. No entanto, somente com o trabalho 

de Noirot (2001), é que foram descritas as principais variações na anatomia do intestino sob uma 

perspectiva evolutiva e, essas características passaram a ser amplamente utilizadas em sistemática e 

filogenia dos Isoptera. A abordagem taxonômica utilizando a morfologia interna do intestino foi um 

avanço, principalmente para os Apicotermitinae, uma subfamília que é caracterizada pela ausência do 

soldado e, portanto, sua identificação baseia-se, exclusivamente, no tubo digestivo dos operários. 

Dessa forma, as descrições de espécies e revisões de gêneros anteriores a Noirot (2001), não 

utilizavam as características morfológicas intestinais, o que resulta atualmente em grande dificuldade 

nas comparações entre espécies descritas e não descritas. Assim, o presente estudo teve por objetivo a 

descrição da morfologia externa e interna dos operários de Cornitermes amazônicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram utilizadas aproximadamente 90 colônias de três espécies de Cornitermes (Coloque aqui 

o nome das espécies, autor e ano que você analisou) e cinco morfotipos coletados na região amazônica. 

Essas amostras estão depositadas na coleção do Laboratório de Sistemática e Ecologia de Invertebrados 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil. As amostras foram coletadas 

em três estados da região Norte: Amazonas: na Fazenda Experimental da Universidade Federal do 

Amazonas-UFAM, nos Módulos 1 e 5 da BR 319; Rondônia: nos módulos instalados para o 

monitoramento da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio; Roraima: no Parque Nacional do Viruá e na 

Estação Ecológica de Maracá. 

Foram utilizadas 90 colônias e três espéciemes de cada colônia para dissecação. A terminologia 

empregada para descrição do tubo digestivo foi a mesma utilizada por Noirot (2001). Os desenhos 

foram vetorizados utilizando fotos de alta resolução tiradas em programas de automontagem, com o 

auxílio de microscópio estereoscópico e microscópio óptico. A terminologia utilizada para as 

mandíbulas seguiu a utilizada por Sands (1998). 

Para a dissecação dos operários usou-se o seguinte procedimento: os indivíduos foram 

colocados em cadinho com álcool 90% e observadas em microscópio estereoscópico, para a remoção 

das mandíbulas com estiletes; em seguida, foram retirados os tergitos e os esternitos, deixando o 

intestino completamente visível para a realização dos desenhos ou obtenção de fotografias 
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RESULTADO 

Todas as espécies de Cornitermes apresentaram padrão similar nos operários para as estruturas 

analisadas. Os dentes apicais (A) das mandíbulas esquerdas são sempre mais curtos que o primeiro 

dente marginal (M1). Além disso, os dentes A das mandíbulas direitas tendem a serem do mesmo 

tamanho ou mais curtos que o M1 direito, mas nunca maiores que ele (Figura 1 A). Essa característica 

não é específica desse gênero, pois, também é observada em Syntermes Holmgren, 1909.  

 Além das características que podem ser consideradas genéricas, visto que são compartilhadas 

por todas as espécies, observamos traços no intestino dos operários de Cornitermes (Figura 2 A-D) que 

podem separar alguns grupos. A região que se estende da conexão do mesêntero (M) ao primeiro 

segmento proctodeal (P1), denominada segmento misto (MS), em algumas espécies de Cornitermes, 

MS apresenta porção longa, como ocorre em C. bequaerti, Cornitermes sp.2, Cornitermes sp.4 e 

Cornitermes sp.5 (Figura 3 A), enquanto que para C. ovatus, C. pugnax e Cornitermes sp.3 a porção 

do MS é curta (Figura 3 B).  

 O outro padrão observado para o gênero ocorre na conexão da pança (P3) ao cólon (P4). Na 

região apical do tubo digestivo dos operários, P3 será sempre mais largo que P4, como ocorre em C. 

bequaerti, C. ovatus, Cornitermes sp.5, Cornitermes sp.4 e Cornitermes sp.3 (Figura 3 C), ou P3 pode 

ser da mesma largura que P4, ocorrendo somente em C. pugnax e Cornitermes sp. 2 (Figura 3 D). A 

dilatação de P3 na conexão ao P1 foi outra característica útil. Ela ocorre em C. bequaerti, C. pugnax, 

C. ovatus, Cornitermes sp.2, Cornitermes sp.3 e Cornitermes sp.4 (Figura 3 E), e não foi observada em 

Cornitermes sp. 5 (Figura 3 F). Ainda nessa conexão, entre o P3 e P1, para todas as espécies e 

morfoespéces de Cornitemres, o P1 faz uma volta em forma de anzol antes de se conectar ao P3, sendo 

essa conexão sempre no sentido proximal distal (Figura 3 E-F).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mandíbulas de operário de Cornitermes pugnax Emerson, 1925. Legenda: A= apical, M1= 

primeiro dente marginal. Escala: 0,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 A-D. Intestino de operário de Cornitermes bequaerti Emerson, 1952. (A) vista dorsal, (B) lateral 

direita, (C) ventral e (D) lateral esquerda.  C - Papo, G - moela, M - mesêntero, MS- segmento misto, P1- 

primeiro segmento proctodeal, P2 - válvula entérica, P3 - pança, P4 - cólon e P5 - reto. 
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Figura 3 A-F. Intestinos de operários de Conitermes. (A) C. bequaerti. (B) Cornitermes sp. 3(C) C. 

bequaerti. (D) Cornitermes sp. 2. (E) C. bequaerti. (F) Cornitermes sp. 5.  C - Papo, G - moela, M - 

mesêntero, MS- segmento misto, P1- primeiro segmento proctodeal, P2 - válvula entérica, P3 - pança, 

P4 - cólon e P5 - reto.   
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CONCLUSÃO  

Com base nos resultados analisados das espécies de Cornitermes constatou-se pouca variação 

no intestino e praticamente não existem variações nas mandíbulas da casta operária. No entanto, as 

variações que foram observadas no intestino, foram insuficientes para separar as espécies e 

morfoespécies. Isso vem corroborar outros trabalhos que citam a dificuldade em identificar espécies de 

cupins utilizando somente a casta operária. No entanto, para os Apicoterminae, as variações na válvula 

entérica, uma estrutura que fica localizada entre o primeiro segmento proctodeal e a pança, tem sido 

utilizada para separar espécies. Talvez, essa estrutura seja o caráter mais importante para aumentar a 

taxa de sucesso na identificação das espécies de Cornitermes. Apesar disso, as ilustrações da morfologia 

do intestino são fundamentais para auxiliar em futuros trabalhos de abordagem morfológicas e 

filogenéticas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os flebotomíneos são conhecidos popularmente como mosquito-palha, tatuquiras e cangalhinha 

e possuem hábitos geralmente noturnos, sendo encontrados em locais sombreados durante o dia, como 

troncos e tocas (Forattini 1973). Devido à hematofagia das fêmeas algumas espécies têm importância 

médico-veterinária, pois, além de transmitirem os agentes causadores da leishmaniose visceral e 

cutânea (Leismania sp.) (Ross 1903), são vetores de diversas outras espécies de tripanossomatídeos, 

bactérias e vírus (Acevedo e Arrivillaga 2008; Forattini 1973). 

Podem ser encontrados em diversos tipos de ambientes, ocorrendo desde ambientes silvestres 

até áreas completamente urbanizadas, pois possuem uma alta capacidade de resiliência e adaptação a 

novos ambientes (Rangel Lainson 2009; Carvalho et al. 2010). Possuem ampla distribuição geográfica, 

com mais de 900 espécies descritas em 31 gêneros, das quais cerca de 500 espécies se encontram na 

região Neotropical. No Brasil      existem 286 espécies      distribuídas em 22 gêneros, sendo a maior 

diversidade encontrada na região Amazônica, com mais de 160 espécies (Young e Duncan      1994; 

Galati 1995; Shimabukuro et al. 2017). No estado do Acre, a riqueza é de 15 gêneros distribuídos em 

85 espécies e duas subespécies (Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil 2019). 

Em geral, o elevado número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) em 

humanos está associado à derrubada de árvores para ações antrópicas, como hidrelétricas, construções 

para a colonização e assentamentos agrícolas (Ramos 2012). Após o desmatamento, os animais 

hospedeiros de leishmanias migram para outras áreas e, consequentemente, os flebotomíneos se 

deslocam para o repasto sanguíneo, podendo fazer seu repasto em pessoas que habitam nas 

proximidades dessas áreas desmatadas. Algumas das espécies de flebotomíneos podem se adaptar nesse 

novo ambiente e iniciar um ciclo peridomiciliar de LTA até mesmo em zona urbana (Ramos 2012). 

A Floresta Estadual (FES) do Antimary é uma reserva extrativista do estado do Acre, localizada 

no município de Bujari. Devido às atividades de exploração dentro da FES e a proximidade das 

moradias as áreas de mata, conhecer e descrever a fauna flebotomínica da região é fundamental tanto 

para se conhecer a ecologia das espécies de flebotomíneos e suas interações com humanos quanto do 

ponto de vista epidemiológico, podendo gerar dados para a elaboração de estratégias para controle de 

vetores na região, através de levantamento faunístico e chave dicotômica ilustrada, no qual irá auxiliar 

futuros trabalhos taxonômicos nessa área. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

As coletas de flebotomíneos foram realizadas pela equipe do projeto Rede Biodiversidade de Insetos 

na Amazônia (Rede BIA) na Unidade de Conservação FES Antimary (9°429’75’’S - 68°06’71’’W), 

uma reserva extrativista, com 66.168 hectares, localizada no centro-leste do Acre, município de Bujari, 

com o nordeste da área fazendo fronteira com o Amazonas. A identificação das espécies encontradas 

foi realizada sob microscópio óptico com auxílio das chaves de identificação propostas por Young e 
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Duncan (1994) e Galati (2017) observando especialmente as genitálias masculinas e femininas e 

cibário o feminino. O material identificado será depositado na coleção entomológica de referência do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 200 espécimes foi identificado, dos quais 56 são machos e 144 fêmeas estando 

distribuídos em 14 gêneros e 27 espécies (Tabela1). O táxon mais abundante foi Nyssomyia anduzei 

(Rozeboom, 1942), uma espécie de importância médica por ser vetora na transmissão de leishmaniose 

porque participa do ciclo de transmissão da Leishmania (Viannia) guyanensis responsável pelo maior 

número dos casos de Leismaniose cutânea na região Norte. A segunda espécie foi a Evandromyia 

saulensis (Floch e Abonnenc 1944) incriminada como um potencial vetora para LTA. Dentre os 

espécimes identificados, Brumptomyia pintoi (Costa Lima 1932) corresponde a um registro novo para 

o estado do Acre, assim como Brumptomyia brumpti (Larrousse 1920), servindo como dado na 

atualização de distribuição para essa região.  Espera-se que esse trabalho possa contribuir a futuros 

estudos com bases em ecologia e parasitologia ou qualquer estudo referentes aos flebotomíneos. 

 

Tabela 1. Número de machos e fêmeas de espécies identificadas na FES do Antimary, Acre. 

 

Espécies Machos 

(♂) 

Fêmeas 

(♀) 

Brumptomyia nitzulescui Costa Lima 1932 

Brumptomyia brumpti Larrousse 1920  

Brumptomyia pentantacantha Barretto 1947 

Brumptomyia pintoi Costa Lima 1932 

Evandromyia saulensis Floch & Abonnenc 1944 (EUA) 

Micropygomyia micropyga Mangabeira 1942 

Micropygomyia oswaldoi Mangabeira 1942 

Nyssomyia anduzei  Rozeboom 1942 (EUA) 

Nyssomyia shawi  Fraihi 1981 (EUA) 

Psanthyromyia (Psa.) campbelli Damasceno Arouck 1945 (EUA) 

Psanthyromyia (For.) lutziana Costa Lima 1932. 

Psanthyromyia (For.) runoides  Faichild & Hertig 1953 (EUA) 

Psychodopygus ayrozai Barretto & Coutinho 1940 

Psychodopygus chagasi Costa Lima 1941 

Psychodopygus davisi  Root 1934 (EUA) 

Psychodopygus lainsoni Fraiha & Ward 1974 (EUA) 

Sciopemyia sordelli  Shannon & Del Ponte 1927 (EUA) 

Trichophoromyia ubiquitalis Mangabeira 1942 

Trichopygomyia longispina Mangabeira 1942 

Psychodopygus carrerai carrerai  Barreto 1946 

Psychodopygus paraensis  Costa Lima 1941 

Viannamyia furcata Mangabeira 1941 

Bichromomyia olmeca olmeca Vargas & Díaz-Nájera 1959  

Bichromomyia flaviscutelata Mangabeira 1941 

Psanthyromyia abunaensis Martins, Falcão & Silva 1965  

Pi (Pif.) pia Fairchild & Hertig 1961 (EUA) 

Brumptomyia sp  França & Parrot 1921 

Nyssomyia sp. Barreto 1962 

Evandromyia sp. Mangabeira 1941 

Martinsmyia sp. Galati 1995 

1 

2 

9 

2 

- 

1 

- 

3 

5 

1 

4 

1 

5 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

2 

4 

1 

2 

1 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

- 

11 

19 

- 

- 

8 

- 

- 

4 

2 

2 

1 

5 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

22 

22 

4 

1 
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Bichromomyia sp. Artemiev 1991 

Lutzomyia sp. França 1924 

Pintomyia sp. Costa Lima 1932 

Trichophoromyia sp. Barreto 1962 

Psanthyromyia sp. Barreto 1962 

Psychodopygus sp. Mangabeira 1941 

Dampfomyia sp. Addis 1945 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

 

4 

9 

8 

7 

6 

4 

- 

Total                                                                                                                           56               144 

 

 

CONCLUSÃO  

 

No Acre a LTA e o impacto ambiental estão historicamente relacionados aos processos de ocupação 

humana. Essas mudanças ambientais, associadas com a construção de projetos de assentamentos rurais, 

urbanização e derrubadas em massa da floresta com vistas à ocupação da terra tiveram um papel 

primordial na disseminação desse agravo de leishmaniose no estado do acre. É uma doença quase 

exclusiva da zona rural, cujo protozoário responsável é transmitido por um inseto que habita 

principalmente as florestas, atingindo no Acre populações extrativistas e moradores de áreas de reserva 

florestal. As queimadas recorrentes em vários estados da região Norte devido ao excesso de 

desmatamento são pontos cruciais para que ocorra um agravamento do contato de vetores com o 

humano, podendo desencadear um surto de Leishmaniose nessas regiões, inclusive no lócus da 

pesquisa. 

Portanto, deve-se ter um monitoramento estrito da fauna de flebotomíneos e levantamentos faunísticos 

como este estudo, para que se possa observar, descrever e analisar a biologia desses insetos para a 

identificação de possíveis vetores com foco no controle dessa doença reemergente.  
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INTRODUÇÃO  

 

Hydropsychidae é a terceira maior família de Trichoptera, com aproximadamente 1.800 espécies 

válidas distribuídas em cinco subfamílias: Macronematinae, Hydropsychinae, Smicrideinae, 

Arctopsychinae e Diplectroninae. Smicridea McLachlan, 1871 é o único gênero de Smicrideinae que 

ocorre no Novo Mundo, sendo abundante e rico no Neotrópico. Atualmente, Smicridea possui 235 

espécies válidas agrupadas em dois subgêneros: S. (Smicridea) com 132 espécies e S. (Rhyacophylax) 

Müller, 1879 com 103 espécies. No Brasil, 55 espécies são registradas, sendo 16 de S. (Smicridea) e 

39 de S. (Rhyacophylax) (Santos et al. 2019).  

Os adultos de Smicridea são pequenos (5 a 10 mm de comprimento) quando comparados aos 

outros gêneros de Hydropsychidae, possuem antenas mais curtas que o comprimento das asas 

anteriores e apresentam asas com coloração característica que varia de preto a cinza com bandas 

brancas a amarelo-clara ou castanho-clara. As larvas geralmente exibem manchas distintas sobre a 

cabeça, possuem a margem anterior do frontoclípeo côncava, convexa ou reta com crenulações e/ou 

lóbulos, gena com sulcos estridulatórios transversais, trocantin anterior simples, cônico; brânquias 

ventrais e ventrolaterais consistindo de haste grossa ramificando-se na base com poucos filamentos 

finos distribuídos irregularmente e abdômen coberto com cerdas curtas espatuladas como escamas.  

Larvas de Smicridea são utilizadas como indicadores no biomonitoramento de ambientes 

aquáticos (Biasus et al. 2015) devido a sua abundância e por apresentarem diferentes níveis de 

sensibilidade ou tolerância aos estresses ambientais, sejam naturais ou antrópicos (Lenat 1993). No 

entanto, sua aplicabilidade como bioindicadoras tem sido limitada pela carência de conhecimento das 

larvas a nível de espécie, principalmente no Brasil, onde das 55 espécies registradas somente oito 

possuem larvas conhecidas (Desidério 2016). Esse conhecimento é ainda mais incipiente para o estado 

de São Paulo, que das 13 espécies de Smicridea registradas, apenas larvas de duas espécies são 

conhecidas. 

Para serem ilustradas e descritas em nível de espécie, as larvas são associadas com adultos 

identificados (Zhou et al. 2007), essas associações podem ser realizadas por três métodos 

convencionais: Criação de larvas, Associação indireta e Método metamorfótipo. Entretanto, há 

algumas limitações quanto a cada um desses métodos, tais como, a criação de larvas onde, 

particularmente em Hydropsychidae, as larvas geralmente requerem condições ecológicas e físicas 

muito específicas, bem como a associação indireta a qual é considerada imprecisa, pois só é válida 

quando ocorre machos de somente uma espécie em um local determinado, além destes, metamorfótipos 

são relativamente raros, devido ao tempo curto do ciclo de vida das pupas. 

Neste sentido, o incremento do conhecimento taxonômico sobre o grupo, através do o uso de 

sequências de DNA mitocondrial tem sido extremamente útil e amplamente utilizado para estabelecer 

associações entre larvas e adultos dentro de Trichoptera (Zhou et al. 2007; Ruiter et al. 2013) sendo 

utilizado como ferramenta valiosa em decisões sobre conservação ou gestão, especialmente para 
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espécies não nativas ou ameaçadas de extinção. Adicionalmente, por meio de estudos taxonômicos, 

caracteres morfológicos e moleculares são gerados e podem ser utilizados em reconstruções 

filogenéticas. Nesse sentido, o uso de sequências de DNA mitocondrial tem sido extremamente útil e 

amplamente utilizado para estabelecer associações entre larvas e adultos dentro de Trichoptera (Zhou 

et al. 2007; Ruiter et al. 2013). Baseando-se nisso, os objetivos deste estudo foram morfotipar as larvas 

e identificar os adultos de Smicridea da área de estudo; associar larvas morfotipadas aos adultos através 

de sequências de DNA mitocondrial; caracterizar morfologicamente larvas de espécies de Smicridea 

associadas; e divulgar os resultados do trabalho em eventos científicos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O material utilizado neste estudo foi coletado em córregos e rios localizados na Estação Biológica 

de Boracéia (E.B.B) durante o mês de setembro de 2017. As larvas foram coletadas por meio de catação 

manual com uso de pinças entomológicas ou com auxílio de rede entomológica aquática (Rapiché). Os 

adultos foram coletados através de armadilhas luminosas do tipo Pennsylvania com luz branca e pano 

branco com luz mista, além do uso de armadilhas de interceptação de voo do tipo Malaise (Townes 

1972). 

Todo material coletado está fixado em álcool etílico absoluto e mantido sob temperatura 

aproximada de -18° C para conservação do material genético. Esse material está armazenado no 

Laboratório de Citotaxonomia e Insetos Aquáticos (LACIA) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) e ao final do estudo será depositado na Coleção de Invertebrados do INPA. 

A identificação dos machos adultos foi feita a partir da observação de estruturas da genitália. 

Para isso a mesma foi destacada do abdome, dissecada e clarificada em ácido lático 85% ou KOH 10%. 

Os adultos foram identificados em nível de espécie através de bibliografia especializada contendo 

descrições e redescrições originais, além de chaves de identificação, tais como, Flint (1974a, 1974b, 

1991). 

O DNA foi extraído de adultos e larvas, onde para cada espécie ou morfótipo de Smicridea foram 

selecionados no mínimo três espécimes. Para extração foi utilizado o tórax e abdômen das larvas e 

somente o abdômen dos adultos, onde foi utilizado o método de extração não destrutivo kit de extração 

DNeasy Blood & Tissue.  

O fragmento do gene COI foi amplificado através da reação em cadeia da polimerase (PCR) 

utilizando os iniciadores (primers): HCO2198 [5′-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′] e 

LCO1490 [5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′] (Folmer et al. 1994). Para confirmar a 

amplificação do fragmento do gene COI foi feita uma eletroforese. Em seguida, produtos de PCR com 

bandas positivas e tamanho adequados foram purificados utilizando as enzimas EXO I e FastAP, depois 

foram submetidos a reações de sequenciamento com base no método de Sanger et al. (1977), utilizando 

o kit BigDye® Terminator v3.1 de acordo com protocolo sugerido por Platt et al. (2007), com 

modificações. O fragmento de DNA foi sequenciado em ambas as direções e as sequências geradas 

pelo sequenciador automático de DNA ABI PRISM® 3130xl (Applied Biosystems) no Laboratório 

Temático de Biologia Molecular (LTBM) do INPA.  

A qualidade das sequências foi verificada usando o software BioEdit versão 7.2.5 (Hall 1999). 

As sequências consenso geradas foram comparadas com aquelas disponíveis no GenBank® através da 

ferramenta BLAST. Entretanto, após essas etapas, foi verificado uma qualidade muito baixa em 

algumas sequências e outras contaminadas, resultando em apenas 10 sequências de Smicridea com 

qualidade ainda razoável.  

Para o alinhamento múltiplo foram utilizadas as sequências consensos restantes, além de três 

sequências de espécies de Smicridea que também ocorrem no estado de São Paulo e para Asmicridea 

edwardsii, incluída como grupo externo na análise. Todas essas sequências adicionais foram obtidas 

no website do banco de dados do DNA barcode (BOLD). Após ser editado e verificado, o alinhamento 

final resultou em um fragmento de 658 bp. 

Distâncias genéticas intra e interespecífica foram calculadas para as sequências nucleotídicas 

usando modelo evolutivo Kimura 2-Parâmetros [K2P] (Kimura 1980) através do software MEGA (v. 
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7) (Tamura et al. 2013). Com base nessas distâncias, utilizando o MEGA (v. 7) foram construídos 

filogramas usando o método de Agrupamento de Vizinhos (Neighbor-Joining – NJ) (Saitou e Nei 

1987). O grau de confiabilidade dos ramos do filograma foi calculado através da medida de suporte 

não-paramétrica Bootstrap (Felsenstein 1985) com 1.000 replicações. Portanto, com base nos 

agrupamentos do filograma gerado por NJ e de acordo com critérios de associação de Zhou et al. 

(2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseado nos espécimes adultos coletados, foram identificadas três espécies, S. (Rhyacophylax) 

jundiai Almeida & Flint, 2002, S. (S.) albosignata Ulmer, 1907 e S. (Smicridea) sp.1, a qual representa 

uma espécie nova para a ciência. Com relação às larvas, três morfótipos foram inicialmente designados, 

um pertence a S. (Rhyacophylax) e dois a S. (Smicridea). 

Associações entre larvas e adultos foram estabelecidas para S. (S.) albosignata e S. (Smicridea) 

sp. 1. Essas associações foram suportadas pelo filograma gerado na análise de NJ das sequências do 

fragmento de COI (Figura 1). Larvas coespecíficas a adultos de S. (S.) albosignata e S. (Smicridea) 

sp.1 formaram clados monoespecíficos e fortemente suportados com 100% de bootstrap. Valores de 

distância genética calculados variaram de 12,1% a 73,9%, com a divergência intraespecífica máxima 

observada dentro de S. (S.) albosignata (45,2%). A divergência interespecífica mínima foi encontrada 

entre espécimes de S. (Rhyacophylax) dentifera (KKUMN117-10) e S. (Rhyacophylax) jundiai 

(NTSMB071-09) (18,3%).  

No geral, valores altos de divergências intraespecíficas são esperados para táxons de 

Hydropsychidae, como encontrado para Mexipsyche rhomboana com 11,7% (Zhou et al. 2007). 

Entretanto, o valor da divergência intraespecífica máxima encontrado para S. (S.) albosignata é 

extremamente alto, o que pode estar fortemente relacionado a baixa qualidade das sequências de COI 

geradas para essa espécie. 

Para todas as espécies nominais foram fornecidas lista sinonímica e distribuição conhecida. 

Larvas de espécies associadas, morfótipo e adulto macho da espécie nova foram descritos e ilustrados.  

 

CONCLUSÃO  

O uso de sequências do gene mitocondrial COI, especificamente da região DNA barcoding, 

forneceram associações efetivas entre larvas e adultos de espécies de Smicridea, resultando em o 

aumento de três para cinco no número de espécies com larvas conhecidas morfologicamente para o 

Estado de São Paulo, incluindo a descrição de uma espécie nova elevando a diversidade do gênero para 

54 espécies no Brasil. 
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Figura 1. Filograma de Neighbor-joining de sequências de COI de Smicridea usando divergências genéticas estabelecidas 

pelo modelo Kimura 2- Parâmetros. Valores em porcentagem de suporte de bootstrap maiores que 50% são mostrados 

sobre os clados. Linhas grossas e coloridas correspondem a clados com larvas coespecíficas a adultos de espécies de 

Smicridea, linha tracejada corresponde ao grupo externo. Detalhes dos espécimes com seus respectivos códigos estão na 

Tabela 1. 
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