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ceremony/Cerimônia de 
abertura 

 
- 

 
- 

08.30-
10.00 

Plenary/Palestra Magna 
(Professor James Gibbs - 
State University of New 
York, US) 

Plenary/Palestra 
Magna (Professor William 
Magnusson - INPA, Brazil) 
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GENERAL INFORMATION / 
INFORMAÇÕES GERAIS 
 

ABOUT 
 

The PPGBIO Symposium is a 

continuation of an annual initiative 

that joins students, professors and 

researchers to present and discuss 

current topics in tropical 

biodiversity. To enable the 

participation of a broad 

audience the symposium includes 

plenary talks, oral and poster 

presentations, and workshops. 

In 2014 we are expanding the 

symposium and including 

international speakers that will give 

talks and prepare workshops for 

undergrads, post-grads and all the 

interested audience. We are 

looking to include a wide variety of 

topics from marine to terrestrial 

ecosystems (see the list below). 

List of topics: 

• Sustainable use of resources; 

• Conservation and valuation 

of ecosystem services; 

• Human-wildlife conflicts; 

• Management tools and 

techniques; 

SOBRE 
 

O Simpósio do PPGBIO é uma 

continuação da iniciativa anual que 

reúne estudantes, professores e 

pesquisadores para apresentar e 

discutir tópicos atuais em 

biodiversidade tropical. Para 

permitir a participação de uma 

ampla audiência o simpósio inclui 

palestras, apresentações orais e 

com pôsteres, e mini-cursos. Em 

2014 nós estamos aumentando o 

simpósio e incluindo palestrantes 

internacionais que irão apresentar 

palestras e preparar mini-cursos 

para graduandos, pós-graduandos 

e toda a audiência interessada. 

Nós pretendemos incluir uma 

ampla variedade de tópicos de 

ecossistemas marinhos a terrestres 

(veja a lista abaixo).   

Lista de tópicos: 

• Uso sustentável de recursos; 

• Conservacao e valorização de 

serviços ecossistêmicos; 

• Conflitos homem-animal; 

• Ferramentas e técnicas de manejo 
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ABSTRACT CONTENT 
 

Author names, institutions, emails, 

abstract titles, and abstracts in the 

Abstract Book are presented as 

submitted by the corresponding 

author.  

 

CONTEÚDO DOS RESUMOS 
 

Nome de autores, instituições, 

emails, título dos resumos, e 

resumos no Livro de Resumos 

estão apresentados como foram 

submetidos pelo autor 

correspondente.  

 

ABSTRACT REVIEW 
PROCESS 
 

The Scientific Committee reviewed 

70 submitted abstracts. To ensure 

a fair and unbiased review process 

abstract evaluation was double-

blinded and reviews provided on a 

standardized form. After evaluation 

corresponding authors were 

informed of the decision and when 

requested by the Scientific 

Committee had the chance to make 

corrections before a final decision 

was taken. 

 

 

The most common reasons for 

abstract rejection were: 

 Results were absent; 

 Statistical evaluation was 

inadequate or absent; 

PROCESSO DE REVISÃO DE 
RESUMOS 
 
O Comitê Científico revisou 70 

resumos que foram submetidos. 

Para assegurar um processo de 

revisão justo e sem viéses as 

avaliações foram realizadas em 

duplo-cego e baseadas em um 

formulário padronizado. Após as 

avaliações os autores 

correspondentes foram informados 

da decisão e quando solicitado 

pelo Comitê Científico, tiveram a 

oportunidade de realizar correções 

antes de que uma decisão final 

fosse tomada. 

As razões mais comuns para a 

rejeição de resumos foram: 

 Não foram apresentados 

resultados; 

  Testes estatísticos estavam 

inadequados ou ausentes; 
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 Data were inadequate or 

insufficiente to support 

conclusions; 

 Corresponding authors did not 

implement corrections 

requested by the Scientific 

Committee; 

 Corresponding authors did not 

send corrected version of 

abstract; 

 

 Dados estavam inadequados 

ou insuficientes para dar 

suporte as conclusões 

apresentadas; 

 Autores correspondentes não 

implementaram as correções 

solicitadas pelo Comitê 

Científico; 

 Autores correspondentes não 

enviaram a versão corrigida 

solicitada do resumo; 
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STATISTICS 
 

Total general abstracts  

submitted:  70 

Total general abstracts  

accepted:  62 

General oral  

abstracts:  15 

General poster  

abstracts:  47 

From the three research lines that 

the Post-graduate Program in 

Tropical Biodiversity has, the 

majority of the abstracts accepted 

(42%) presented topics on the 

characterization of biodiversity. 

There was an even distribution on 

abstracts accepted between the 

other two research lines of the 

PPGBIO (29% each, Fig. 1). 

 

ESTATÍSTICAS 
 
Total geral de resumos 

submetidos:  70 

Total geral resumos  

aceitos:  62 

Resumos para apresentações 

orais:   15 

Resumos para apresentações de 

pôsteres:  47 

Dentre as três linhas de pesquisa 

que o Programa de Pós-graduação 

em Biodiversidade Tropical possui, 

a maioria dos resumos aceitos 

(42%) apresentaram tópicos 

relacionados a caracterização da 

biodiversidade. Houve uma 

distribuição balanceada nos 

resumos aceitos entre as duas 

outras linhas de pesquisa do 

PPGBIO (29% cada, Fig. 1).

 

Fig. 1 – Distribution of accepted abstracts (oral and poster) in relation to the three research 
lines of the Post-graduate Program in Tropical Biodiversity / Distribuição de resumos aceitos 
(oral e pôster) em relação as três linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade Tropical. Verde: caracterização da biodiversidade, lilás: gestão e 
conservação da biodiversidade, laranja: uso sustentável da biodiversidade. 

Characterization 
of biodiversity 

Management 
and conservation 

of biodiversity 

Sustainable use 
of biodiversity 
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ORAL PRESENTATIONS / 
APRESENTAÇÕES ORAIS 
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Área           CB54 

Caracterização da biodiversidade 

 

Título 

REGISTROS DE PREDAÇÃO DE ANFÍBIOS ANUROS NO ESTADO DO AMAPÁ, 
AMAZÔNIA ORIENTAL 

 

Autores 

CARLOS EDUARDO COSTA-CAMPOS1,a ,* 
 

Vínculos Institucionais: 
1 
Laboratório de Herpetologia, Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá 

 
E-mail’s dos autores: 

aeduardocampos@unifap.br 

 

Para entender a história natural das espécies, a interação entre as taxocenoses e a cadeia 
alimentar e os fluxos de energia através dos ecossistemas, estudos sobre as estratégias e os 
hábitos alimentares para a exploração dos recursos são de grande relevância. Neste contexto, 
os anuros desempenham um papel fundamental, ocupando uma ampla variedade de nichos, 
consumindo um amplo espectro de presas e servindo como presa para uma grande variedade 
de predadores, tais como invertebrados e vertebrados. Neste contexto, diferentes pressões 
seletivas envolvidas na relação predador-presa, promovem a origem e evolução de várias 
estratégias defensivas nos anuros. Os registros aqui apresentados foram realizados durante 
inventários de anfíbios anuros em três Unidades de Conservação (Área de Proteção Ambiental 
do Curiaú, Reserva Biológica do Parazinho e Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Iratapuru) e fragmentos de floresta inseridos em áreas urbanas do Estado do Amapá. As 
coletas de dados foram realizadas durante o período de fevereiro de 2013 a março de 2014, 
totalizando sete eventos de predação e 146 horas de esforço amostral. Os anuros foram 
predados por louva-a-deus Stagmatoptera binotata (Mantidae), aranhas do gênero Phoneutria 
(Ctenidae), anuros da família Hylidae (Pseudis paradoxa), Leptodactylidae (Leptodactylus 
chaquensis, L. mystaceus) e serpentes das famílias Colubridae (Leptophis ahaetulla) e 
Dipsadidae (Helicops leopardinus). Os anuros da família Leptodactylidae, representada por 
espécies de médio e grande porte, foram os predadores mais comuns, representando 28.6% 
dos registros. Das espécies registradas, apenas os leptodactilídeos emitiram vocalizações de 
agonia durante os eventos de predação. Entre as espécies de presas, registramos as famílias 
Bufonidae (Rhinella major e Atelopus hoogmoedi), Hylidae (Hypsiboas boans, P. boliviana e 
Trachycephalus typhonius) e Leptodactylidae (L. chaquensis). Dos eventos registrados, a 
predação de T. typhonius por S. binotata, a batraquiofagia entre P. paradoxa e P. boliviana e o 
canibalismo entre L. chaquensis são escassos na literatura, representando os primeiros 
registros para o Estado do Amapá. Este estudo pode ser considerado um ponto de partida 
para pesquisas futuras subsidiando esclarecer vários aspectos da história natural dos 
vertebrados (especialmente anuros), principalmente sob os aspectos relacionados à predação, 
defesa e conservação.  

 

Palavras-Chave: 

Dieta, Taxocenoses, Anuros 
 

Financiadores: 
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Área           CB79 

Caracterização da biodiversidade 

 

Título 

MORCEGOS DE FLORESTA DE VÁRZEA NO ESTUÁRIO DO RIO AMAZONAS, ESTADO 
DO AMAPÁ, NORTE DO BRASIL 

 

Autores 

ISAI JORGE DE CASTRO1,2,a,*, FERNANDA MICHALSKI1,3,b 

 
Vínculos Institucionais: 

1 
Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical, Universidade Federal do Amapá, Rodovia Juscelino 

Kubitschek, Km 02, Cep 68902-280, Macapá, AP, Brasil; 
2 

Laboratório de Mamíferos, Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, Rodovia JK, Km 10, S/N, Bairro Fazendinha, Cep 68912-250, 
Macapá, AP, Brasil; 

3 
Instituto Pró-Carnívoros, C.P. 10, Cep 12940-970, Atibaia, SP, Brasil 

 
E-mail’s dos autores: 

aisai.j.castro@gmail.com, bfmichalski@gmail.com 

 

As florestas de várzea do estuário do rio amazonas ocupam uma extensão 25. 000 km², 
abrangendo os estados do Pará e Amapá e grandes áreas estão sendo alteradas devido a 
crescente demanda da exploração madeireira e do cultivo do açaí (Euterpe oleracea). Estas 
florestas ainda apresentam uma lacuna de conhecimento em estudos com mamíferos, 
especificamente para morcegos. Assim este estudo visa apresentar uma lista de espécies de 
morcegos de três localidades em floresta de várzea no estuário do Rio Amazonas, 
contribuindo assim com o conhecimento da quiropterofauna desta região. Entre Novembro e 
Dezembro de 2013 foram selecionados 18 sítios de coletas na foz de três rios tributários do 
Rio Amazonas: Rio Ajuruxí, Rio Maraca e Rio Mazagão, no município de Mazagão. Em cada 
rio foram selecionados seis sítios de coleta, com distância mínima de 1 km entre eles. Com o 
uso de dez redes de neblina (12 x 3 m) armadas ao longo de um transecto linear de 150 
metros em cada sitio de coleta e totalizando um esforço amostral de 38,888 m2. h capturamos 
403 indivíduos distribuídos em 40 espécies e cinco famílias. As famílias registradas foram 
Phyllostomidae (n=31 espécies), Emballonuridae (n=6 espécies), Moormopidae (n=1 espécie), 
Vespertilionidae (n=1 espécie) e Thyropteridae (n=1 espécie). Carollia perspicillata, Artibeus 
planirostris e Carollia brevicauda compreenderam 45 % dos registros. Nós documentamos o 
primeiro registro de Glyphonycteris daviesi para o Amapá. Registramos também espécies 
raras como Dicludurus albus e Macrophyllum macrophylum. Os dados obtidos neste estudo 
revelam que as florestas de várzea do estuário do rio Amazonas abrigam uma alta riqueza e 
diversidade de morcegos e que politicas de conservação devem ser consideradas para a 
manutenção desta diversidade. Tais politicas devem ser focadas no incentivo para o manejo 
responsável do cultivo do açaizeiro (Euterpe oleracea) e da exploração da madeira, além do 
combate da exploração madeireira ilegal que causa prejuízos a fauna e flora dessas florestas 
ricas em biodiversidade. 

 
Palavras-Chave: 

Chiroptera, Conservação, Diversidade, Floresta inundável 

 
Financiadores: 

EMBRAPA-AMAPÀ, CAPES, CNPQ, FAPEAP. 
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Area          CB55A 

Characterization of biodiversity 

 

Title 

SEASONAL INFLUENCE ON MEDIUM AND LARGE BODIED VERTEBRATES IN THE 
EASTERN BRAZILIAN AMAZONIA  

 

Authors  

LINCOLN JOSÉ MICHALSKI1,2,a,*, TADEU GOMES DE OLIVEIRA3,4,b, FERNANDA 
MICHALSKI1,2,4,5,c 

 

Affiliations: 

1 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA; 

2 
Laboratório de Ecologia e Conservação de Vertebrados - 

LECOV, Universidade Federal do Amapá; 
3 

Departamento de Biologia, Universidade Estadual do Maranhão; 
4 

Instituto Pró-Carnívoros; 
5 

Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Tropical, Universidade Federal do 
Amapá 

 
Author’s E-mail: 

alinkojm@hotmail.com, btadeu4@yahoo.com, cfmichalski@unifap.br 

 

Vertebrates are key components for maintaining ecological processes and dynamics of forests, 
acting as seed dispersers, pollinators and ecosystem regulators. Tropical forest vertebrate 
assemblage composition and spatial distribution can vary depending on resource availability, 
which can be influenced by seasonality. This study aimed to obtain a list of vertebrate species 
for the Amapá National Forest (ANF), and estimate species richness and abundance in two 
seasonal periods (dry and rainy). Vertebrate surveys took place within the ANF, a sustainable 
use reserve with an area of 412.000 ha, located in the central region of Amapá State (0 °55'29'' 
N, 51° 35'45'' W). Two fieldwork campaigns were conducted. The first, during the dry season 
(October-December 2013), and the second during the rainy season (April-June 2014). Surveys 
were conducted using a 25km2 grid system established for long-term biodiversity monitoring 
(PPBIO). Two complementary techniques were used, line-transect census (effort of 300km in 
each season, totaling 600km), and camera trapping (sampling effort of 900 camera trap-days in 
each season, totaling 1800 camera trap-days). We recorded 47 vertebrate species from 16 
orders and 27 families. Mammals were the most representative group, with 31 species, 
followed by 13 species of birds, and three reptiles. Most of the vertebrates were recorded by 
census (n=35 species), with 20 species being recorded exclusively by this technique. Camera 
traps recorded 27 species, with 12 recorded only by this technique. In total we obtained 1553 
detections (884 by census and 669 by camera traps). We emphasize the importance of the use 
of complementary techniques in order to maximize the number of vertebrates detected during 
sampling surveys. Seasonality seems to play an important role in species abundance as the 
number of detections increased from 645 to 908 in the dry and rainy season, however this 
difference was not significant (Z(U) = 0.6296, p = 0.5290). Although the species richness 
sampled in both periods was similar, the abundance of vertebrates was higher in the rainy 
season. This could be a direct result of the increase in abundance of resources such as water 
and food in the study area. 

 

Key-words: 

Amapá National Forest, Camera trap, Line transect census 
 

Funding: 

CNPq, FAPEAM, PPBIO, ICMBIO. 
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Área           CB81 

Caracterização da biodiversidade 

 

Título 

RECONHECIMENTO DE COMPANHEIRAS DE NINHO EM PSEUDOMYRMEX CONCOLOR 
SMITH (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

 

Autores 

P.S.M. PACHECO-JUNIOR1,2,3,a,*, K. DEL-CLARO1,2,b 
 

Vínculos Institucionais: 
1 

Programa de Pós-graduação em Entomologia, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, SP, Brasil; 

2 
Laboratório de Ecologia Comportamental e Interações (LECI), 

Departamento de Biociências/Instituto de Biologia, Universidade de Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 
Brasil; 

3 
Núcleo de Estudos Científicos e Tecnológicos sobre Abelhas Regionais (NECTAR), Universidade Federal 

do Amapá, Macapá, AP, Brasil 

 
E-mail’s dos autores: 

apaulo.pacheco.junior@gmail.com.br, bdelclaro@ufu.br 

 
Na Amazônia setentrional, formigas da espécie Pseudomyrmex concolor formam associações 
mutualistas com a planta Tachigali myrmecophila Ducke (Caesalpiniaceae). Essas formigas 
são forrageadoras ativas e altamente agressivas, atacando intrusos e defendendo sua planta 
hospedeira de herbívoros. Formigas discriminam indivíduos através do reconhecimento de 
companheiras de ninho, característica importante para regular a coesão de sua colônia, pois 
possibilita monopólio de recursos ambientais, defesa territorial e prevenção contra intrusos. 
Assim, estudos sobre reconhecimento de companheiros de ninho são fundamentais para 
entender o sucesso adaptativo desses organismos. Aqui, objetivamos testar a hipótese de que 
P. concolor é hábil em reconhecer companheiras de ninho e discriminar intrusos. Apesar de 
abundantes, não há estudos sobre a ecologia comportamental dessa formiga. Observações 
comportamentais foram realizadas em Floresta de Terra Firme na APA do Rio Curiaú, 
Macapá, Brasil. Vinte plantas de T. myrmecophila nidificadas por P. concolor foram pareadas 
de acordo com altura, número de folhas e folíolos e testados sobre duas condições: (1) 
reintrodução de uma formiga em sua planta hospedeira (controle) e (2) introdução de uma 
formiga em planta estrangeira (tratamento). Formigas foram coletadas, marcadas e 
introduzidas no folíolo distal de folhas escolhidas aleatoriamente. Executamos vinte 
introduções em cada teste comportamental, registrando a ausência ou presença de agressão 
(mordidas ou ferroadas). Interações comportamentais foram observadas por cinco minutos, 
após o primeiro contato residente-intruso, e analisadas segundo a amostragem de todas as 
ocorrências. Adicionalmente, introduzimos (n=20) tanto formigas interespecíficas como cupins 
em cada planta testada. Os testes comportamentais demonstraram que P. concolor reconhece 
e descrimina companheiras de não-companheiras de ninho, confirmando a hipótese de 
reconhecimento de companheiros de ninho em insetos sociais. Comportamentos agressivos 
como mordidas e ferroadas foram direcionados significativamente às operárias do grupo 
tratamento (χ2=19,79 P<0,001 n=20). Além disso, todas as formigas interespecíficas e cupins 
foram agredidos por P. concolor. Por outro lado, companheiras de ninho reintroduzidas não 
sofreram agressão, sendo aceitas em sua colônia de origem. O comportamento agressivo é 
comum em formigas que defendem territórios e recursos ambientais. A formiga P. concolor é 
eficaz em evitar intrusos, defendendo sua colônia e assim, sua planta hospedeira T. 
myrmecophila. Porém, essa defesa depende da habilidade de P. concolor reconhecer 
companheiras e não-companheiras de ninho, neste caso, membros pertencentes ou não da 
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planta onde nidificam. O reconhecimento de companheiros de ninho é de fundamental 
importância para manutenção do valor adaptativo em formigas, podendo influenciar 
diretamente em relações mutualísticas obrigatórias entre formiga e planta. 
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Entre os ecossistemas, que compõem a floresta equatorial amazônica está à várzea, cuja 
importância ecológica e socioeconômica para a região do Amapá é marcante. O objetivo do 
trabalho foi determinar modelos matemáticos mais adequados para estimar a altura total das 
espécies arbóreas da floresta de várzea na Ilha de Santana, Santana-AP-Brasil. O estudo foi 
realizado na Ilha de Santana no município de Santana distante da capital Macapá 
aproximadamente 25 km. A área estudada possui extensão de 2.005,13 ha (00°04´00”S e 
51°08´00”W) com 4 tipos de vegetação: Floresta Equatorial Subperenifólia, Campo Cerrado 
Equatorial, Campo Alagado e Floresta Equatorial Higrófila de Várzea. Foram alocadas de 
forma sistemática 6 parcelas de 10 x 20 m (200 m²), equidistante 5m entre si, adotando-se 
como critério de inclusão para compor a amostragem todas as árvores com diâmetro à altura 
do peito (DAP) ≥ 15cm e alturas correspondestes. As principais espécies encontradas foram: 
Virola - (Virola surinamensis Warb.) – Myristicaceae, Anani- (Simphonia globulifera L.) – 
(Clusiaceae), Cupuçurana - (Matisia parensis Huber.) – (Malvaceae), Seringueira - (Hevea 
brasiliensis Wild. ex A. Juss.) Müll. Arg. – (Euphorbiaceae); Munguba – (Eriotheca globosa 
Aubl.) A. Robyns – (Malvaceae), Açacu (Hura Crepitans L.) – (Euphorbiaceae), Faveira – 
(Vatairea guianensis Aubl.)- (Fabaceae), e Pau-mulato- (Calycophyllum spruceanum Benth.) 
Hook. f. ex. K. Schum. – (Rubiaceae). O DAP foi obtido com o auxílio de uma fita métrica e a 
altura total (Ht) foi mensurada com o auxilio do hipsômetro TRUPULSE 366°. Com a obtenção 
dos dados de DAP e Altura foram testados 6 modelos matemáticos de relação hipsométrica, 
sendo 3 aritméticos, 2 logarítmicos e 1 não linear. Para a obtenção das melhores equações 
ajustadas foram utilizados os seguintes critérios estatísticos: maior coeficiente de 
determinação ajustado (R2aj), erro padrão da estimativa (Sxy) e análise gráfica do resíduo. Na 
floresta de várzea estudada, foram amostrados 24 indivíduos com uma área basal de 3,19 
m²/ha, distribuídos em 12 espécies. Por meio da estatística de dispersão, percebeu-se uma 
amplitude diamétrica pouca acentuada, confirmada pelo coeficiente de variação de 58,78% e o 
mesmo ocorreu com a altura que apresentou 30,77% correspondente ao mesmo parâmetro. 
Os modelos que apresentaram a distribuição residual mais homogênea foram os modelos 
Chapman e Richards e Stoffels, mostrando que pela análise gráfica do resíduo esses modelos 



 

 19 

foram os que apresentaram as melhores distribuições sem tendenciosidade. No entanto, em 
função da amostra ser pequena verifica-se a necessidade de alocar mais parcelas para 
representar a população, e assim ser ter uma maior confiabilidade das equações geradas. 
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O uso da matriz é utilizado como um preditor importante de sensibilidade de espécies à 
fragmentação de habitats (i.e. espécies que usam a matriz são menos sensíveis a 
fragmentação), mas ainda há pouco suporte empírico para essa previsão intuitiva. Nós 
utilizamos armadilhas-fotográficas para quantificar o uso de uma matriz de pastagem por 
mamíferos terrestres de médio e grande porte numa paisagem florestal fragmentada da 
Amazônia brasileira. Testamos as previsões da hipótese “matrix-tolerance” comparando o uso 
da matriz obtido no nosso estudo com dados publicados sobre a sensibilidade de espécies à 
fragmentação florestal na área de estudo. De outubro de 2007 a junho de 2009, amostramos 
um total de 149 pontos com armadilhas-fotográficas (total de 3428 armadilhas-noites). Estes 
pontos (separados pelo menos por 3 km) foram distribuídos em áreas de floresta e de 
pastagem em torno do município de Alta Floresta, Mato Grosso. Para evitar o efeito de borda 
as armadilhas-fotográficas foram instaladas a pelo menos 500 m da borda entre floresta e 
pasto. Foram registrados um total de 1580 fotos de 30 espécies de mamíferos terrestres e 
desse total, 21 espécies (70%) foram registrados em locais de pastagem. Escalonamento 
Multidimensional Não-Métrico (NMDS) baseado em similaridade de Jaccard de espécies entre 
os locais das armadilhas-fotográficas revelou que comunidades de mamíferos terrestres 
presentes na floresta e na pastagem eram distintos e que as diferenças entre comunidades 
nesses dois tipos de habitats resultaram principalmente de um subconjunto de espécies. 
Algumas espécies caracterizaram o subconjunto no pasto (Cerdocyon thous e Dasypus 
novemcinctus) e na floresta (Cuniculus paca e Mazama americana), enquanto outras foram 
registradas em ambos habitats (Tapirus terrestris). Em contraste com as previsões da hipótese 
“matrix-tolerance”, não foram detectadas qualquer associação significativa entre o uso da 
matriz e a sensibilidade das espécies à fragmentação. Nossos resultados corroboram os 
resultados de estudos anteriores que sugerem que uma compreensão mais detalhada das 
características das espécies e como elas interagem com as condições ambientais é 
necessário para predizer a sensibilidade das espécies à fragmentação de habitat. 
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Factors affecting the current distribution of otter species across Amazonia remain poorly 
documented. Our objective was to determine the relative importance of anthropogenic 
variables (presence of houses, boats and fishing nets) on the distribution of Neotropical and 
Giant otters around the National Forest of Amapá, a sustainable-use protected area, located in 
the eastern Brazilian Amazon (0°55’20’’N, 51°35’45’’W). The presence and absence of otters 
was recorded for 2 years (from 2011 to 2013) with a standardized boat survey (total effort of 
6836 km) along 165 km waterways. Species distribution maps for both species were obtained 
using an ensemble modeling approach (combination of seven regression, machine-learning 
and classification algorithms). Distributions were predicted using five easily detectable 
remotely-sensed variables [forest proportion in a 5km radius, mean altitude, distance to nearest 
rivers (≥3rd order), distance to night lights, and distance to roads] and three predictors that are 
“almost undetectable” by remote-sensing (location of riverine residences, boats, and fishing 
nets). To examine the importance of these “almost undetectable” predictors we compared the 
consensus distributions obtained from ensemble models when using (i) only easily detectable 
and (ii) both, easily and “almost undetectable” predictors. Our surveys resulted in 39 direct and 
241 indirect (spraints, dens and footprints) Giant otter sightings and 16 direct and 47 indirect 
Neotropical otter sightings. Giant otter species distribution models (SDMs) were strongly 
affected by “almost undetectable” variables, as the addition of these variables caused a 15% 
reduction in the consensus species distribution map. Effects of “almost undetectable” predictors 
on Neotropical otter SDMs were not so evident. This result was expected as Neotropical otters 
are known to be more resilient to anthropogenic disturbance. Our findings emphasize the 
importance of including “almost undetectable” predictors that can only be obtained from field 
surveys to generate more accurate SDMs for otters. 
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O estabelecimento de Áreas Protegidas (APs) é considerado uma das principais estratégias 
para a conservação da biodiversidade, mas não é o suficiente para interromper os processos e 
atividades antrópicas que afetam negativamente a biodiversidade. A continuidade das ações 
que ameaçam a natureza ocorre muitas vezes porque o mesmo espaço necessário para a 
manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos, é utilizado para suprir os 
interesses ou manter o modo de vida de outros atores, e desta maneira, são estabelecidos 
conflitos de conservação. O presente trabalho teve como objetivo identificar os conflitos 
existentes nas unidades de conservação (UCs) federais do estado do Amapá, aumentando o 
conhecimento sobre os riscos para a manutenção da integridade destas áreas. Foram 
realizadas entrevistas com gestores de sete UCs federais no Amapá (Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque, Parque Nacional do Cabo Orange, Reserva Biológica do Lago 
Piratuba, Estação Ecológica Maracá Jipioca, Estação Ecológica do Jari, Reserva Extrativista 
do Rio Cajari, e Floresta Nacional do Amapá). As entrevistas tiveram como pergunta 
orientadora: quais são os conflitos de conservação que existem na UC na qual você é gestor? 
E teve como premissa, que conflitos de conservação podem ser divididos em dois 
componentes principais: 1) conflitos gerados pela interação direta entre as pessoas e outras 
espécies; 2) conflitos centrados na interação humana entre aqueles que buscam a 
conservação de espécies e aqueles com outros objetivos. Foram identificadas 13 categorias 
de conflitos de conservação nas UCs federais: caça, pesca, fundiário, descontentamento, 
bubalinocultura, garimpo, incêndios, mineração, político, uso de recursos florestais, 
deslocamento, grandes empreendimentos, hidroelétrico, e lixo. Destes, caça e pesca se 
destacaram por ocorrer em 85,7% das UCs avaliadas, e bubalinocultura, garimpo, e incêndios, 
que geralmente tem grande potencial de degradação ocorreram em 42,9% das UCs. Em 
relação a quantidade de conflitos por unidade, o Parque Nacional do Cabo Orange e a 
Reserva Biológica do Lago Piratuba, foram as UCs com a maior diversidade de tipos de 
conflitos (oito), e as Estações Ecológicas de Maracá Jipioca e do Jari apresentaram uma 
menor diversidade (quatro e três, respectivamente). Cabe ressaltar que o presente trabalho 
observou os conflitos apenas qualitativamente, e não entrou no mérito de questões 
quantitativas, de intensidade, e de impactos existentes ou potenciais. Dessa forma, mesmo no 
estado mais preservado e com maior área territorial destinada a áreas protegidas da 
Amazônia, a maioria das UCs apresentam conflitos de conservação, que podem resultar em 
efeitos negativos para a biodiversidade tropical. 
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A bacia do rio Xingu, leste da Amazônia, abriga elevados índices de endemismo e tem sido 
palco de diversos conflitos de interesses entre empreendimentos desenvolvimentistas e 
comunidades indígenas e ribeirinhas. Na região do baixo Xingu, Pará, a floresta remanescente 
ainda mantém populações de gavião-real Harpia harpyja (Aves: Accipitridae), uma das 
maiores aves de rapina das Américas. Considerada como espécie “Quase Ameaçada” pela 
IUCN, em escala local no sudeste do Brasil sofreu redução populacional, sendo regionalmente 
listada “Em Perigo” até “Provavelmente Extinta” na natureza, principalmente pelo 
desmatamento e caça. Contos e mitos também a ameaçam por meio de interações negativas 
com populações humanas resultando em remoção de indivíduos. Na Volta Grande do Xingu, 
Senador José Porfírio, registramos dois casos de remoção direta e indireta de gavião-real: 1) 
adulto fêmea, caçado em 2011 próximo ao Rio Itatá e 2) adulto fêmea, resgatado após colisão 
com linha de distribuição de energia elétrica de baixa tensão na estrada de acesso ao rio Itatá 
e à Altamira. Depois de submetida a um protocolo de reabilitação durante 15 dias e constatada 
sua aptidão para retorno à natureza, conduziu-se a biometria e anilhamento (anilha, microchip, 
rádios-transmissores VHF e satélite). Esta ave com 6Kg e 2,08m de envergadura foi 
monitorada em campo durante sete dias, cujo deslocamento máximo em linha reta atingiu 
1,7Km e será monitorada mais três anos via satélite. Durante este rastreamento, um gavião-
real adulto macho carregando uma presa, foi registrado em voo cruzando a estrada na mesma 
região da remoção indireta com resgate da fêmea. O sistema de transmissão de energia 
elétrica instalado há sete meses na área da rota de deslocamento destas aves parece ser uma 
ameaça emergente ao gavião-real e a outras aves de rapina. A instalação projetada de mais 
23 hidrelétricas na Amazônia brasileira provavelmente ampliará estas remoções e as 
interações entre a fauna e populações humanas. Palestras com os moradores da região foram 
conduzidas para divulgação e esclarecimento sobre a ecologia e o valor da conservação do 
gavião-real e das florestas, resultando na informação e mapeamento de duas árvores (Ceiba 
pentandra) onde havia ninhos de gavião-real. O registro de remoção por caça, a remoção com 
reintegração e a existência de ninhos na região, sugere que as comunidades que habitam o 
entorno das florestas podem atuar no sentido negativo ou positivo em relação à natureza, 
sendo adequado seu envolvimento para solucionar conflitos com a fauna e favorecer a 
conservação dos processos ecológicos. 
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Tropical ecosystems support a great environmental heterogeneity and high diversity of species 
with complex interactions. Tropical fisheries are considered multi-species, but these fisheries 
may show different degrees of selectiveness. Therefore, the degree of selectivity of the multi-
species tropical fisheries should be evaluated to inform policy and management actions, 
especially in the Brazilian Amazon. We investigated broad spatial and temporal patterns of fish 
catches, through a meta-analysis of fish catches in 46 sites in the Amazon Basin, to assess the 
fishing selectivity and provide suggestions to improve the fisheries management of tropical 
freshwater fisheries. We analyzed the degree of selectivity of these fisheries through the 
percent of biomass accounted for the most caught fish species; which variables would 
influence fish selectiveness (region, year, fish production, population size, number of species 
exploited, CPUE and fishing scale); and if the five most caught fish species differ among 
Amazonian regions.  Most of the analyzed Amazonian fisheries were considered as being 
moderately selective: in 54% of the studied sites more than a quarter of fishing effort was 
directed to one fish species; and in 87% of the sites more than half the fishing effort was 
directed to five fish species. Of all the variables analyzed, only fishing scale and region 
influenced the fish selectiveness. Commercial fisheries showed a higher fish selectivity than 
subsistence fisheries. The Lower Amazon region showed lower selectiveness than other 
regions. Eleven fish species (nine of them migratory) have received more fishing pressure in 
the studied Amazonian regions, and the composition of the main target fishes differed among 
regions. We provided management suggestions considering the observed differences on 
selectiveness related to fishing scale and to regional ecological and cultural features. For 
example, commercial and subsistence fisheries could be better managed by distinct 
approaches (top-down and bottom-up management, respectively). We also suggest to reduce 
the concentration of fishing effort by value adding through fish processing by local cooperatives 
run by fishers, which may be a promising way to diversify fishers’ work and maintain fishers’ 
profits. Management plans should also focus on the most exploited fishes and incorporate fish 
migratory routes and seasons in an integrated way through an ecosystem based fisheries 
management approach directed to Amazon fisheries. 
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Human-wildlife competition is a worldwide problem. In the Brazilian Pantanal, the competition is 
between livestock and large cats (jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor)). Only a 
few studies have investigated human-wildlife competition in the region and have indicated low 
levels of cattle predation. In addition to the paucity of information on livestock predation levels, 
information on the local ranch To investigate 
landowners and ranch managers’ perceptions towards large cats and presence of husbandry 
practices in order to understand some of the causes and extent of large cat-livestock 
interaction in the Brazilian Pantanal. We surveyed the perceptions of landowners and ranch 
managers (from 110 ranches) towards large cats in 8 of 11 sub-regions of the Brazilian 
Pantanal. Surveys were conducted using semi-structured interviews and respondent replies 
recorded on a 5-point Likert scale. Survey results were evaluated using non-parametric tests in 
order to reach a better understanding of the causes of jaguar-livestock interaction and its extent 
in the Brazilian Pantanal. In general, the reported total cattle mortality rate due to large cat 
predation was 2.7 ± 4.9% of total cattle holdings. We found that the majority of the ranches 
surveyed practiced limited husbandry practices (86.8%). Except for the fact that more than half 
of the ranches performed some type of pasture rotation, the majority of the ranches lacked a 
breeding program (57.5%) and had a low cattle stocking rate (0.58 ± 0.38 cattle per hectare). 
The majority of ranchers who implemented cattle management (75.9%) accept the risk of losing 
cattle to large cat predation. However, the majority of respondents (67%) reported that jaguar 
could be a real menace to cattle. Yet only a minority (28,6 %) of all respondents reported that 
they would rather live without jaguars. Theoretically, ranches with higher levels of productivity 
and management should be better prepared to deal with depredation problems. However, we 
found no dependency between levels of productivity and respondents’ answers regarding large 
cat predation. Although levels of productivity did not influence respondents attitude towards 
predation we found that, in support to our prediction, intensity of cattle management did 
influence ranchers’ responses regarding predation by large cats. To reduce human-wildlife 
competition in the Brazilian Pantanal we suggest that conservation actions should focus on 
cattle management aimed at minimizing other sources of income loss caused by poor 
husbandry practices. 

 

Key-words: 

Predation, Human dimensions, Human-wildlife interactions, Local perception, Cattle 
management, Large felids 

 
 



 

 29 

Funding: 

Wildlife Conservation Society - WCS, Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

Área           GC52 

Gestão e conservação da biodiversidade 

 

Título 

DENDROCRONOLOGIA, CRESCIMENTO E SUBSÍDIOS AO MANEJO DE MORA 
PARAENSIS (DUCKE) DUCKE EM FLORESTA DE VÁRZEA DO ESTUÁRIO DO RIO 

AMAZONAS 

 

Autores 

ZENAIDE PALHETA MIRANDA1,a,*, MARCELINO CARNEIRO GUEDES1,b, SEJANA ARTIAGA 
ROSA2, JOCHEN SCHÖNGART3 

 

Vínculos Institucionais: 
1 

Universidade Federal do Amapá doutoranda do Programa de Pós graduação em Biodiversidade Tropical; 
1,b

 
Pesquisador Doutor. EMBRAPA/AP - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, AP - 68900-000, 
Macapá, AP; 

2 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, Cuiabá, MT. Pesquisadora Doutora; 

3 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, AM. Pesquisador Doutor. 

 
E-mail’s dos autores: 

azenaidemiranda23@gmail.com, bmarcelino.guedes@embrapa.br 

 

As informações sobre o crescimento e idade de árvores são necessárias para o entendimento 
da dinâmica florestal, assim como são úteis para definir sistemas de manejo. O objetivo deste 
estudo foi modelar o crescimento de Mora paraensis (Ducke) Ducke com base na análise dos 
anéis de crescimento, para estimar seu diâmetro mínimo de corte (DMC) e o ciclo de 
exploração. Nas áreas de estudo do projeto “ecologia e manejo florestal para uso múltiplo de 
várzeas do estuário amazônico" (Florestam), no município de Mazagão – AP, foram coletados 
discos de 17 árvores, e medido o diâmetro na altura do peito (DAP) e a altura das mesmas. As 
amostras foram polidas em sequência proressiva com lixas de papel e a estrutura anatômica 
da madeira foi descrita e analisada para a realização dos estudos dendrocronológicos. As 
análises foram realizadas no Laboratório de Dendrocronologia do Projeto INPA/Max-Planck 
em Manaus. A determinação da idade foi feita por contagem direta dos anéis e taxas de 
incremento radial foram geradas por medições da largura dos anéis em sistema de análise 
digital com precisão de 0,01 mm (LINTAB). Modelos de crescimento foram desenvolvidos para 
a espécie com base em relações significativas entre idade e diâmetro e diâmetro e altura, para 
estimar o acúmulo de volume e biomassa ao longo do ciclo de vida da espécie. Foi 
evidenciado nesse estudo que a taxa máxima de incremento corrente em diâmetro para M. 
paraensis ocorre em torno de 26 anos, com taxa de incremento médio de 4,91 mm ano-1. O 
DMC, definido pelo diâmetro na idade onde ocorre o máximo de incremento corrente em 
volume, que nesse estudo foi de 115 anos, foi de 46,4 cm. O critério para definir esse DMC é 
baseado na lógica de que não se deveria explorar uma árvore antes que ela atinja seu máximo 
potencial de crescimento. O ciclo de corte foi estimado em 24,7±1,3 anos, considerando o 
DMC definido e o tempo necessário para que as árvores logo abaixo do DMC possam crescer 
e atingir esse diâmetro para manter a capacidade produtiva.  Mesmo sendo uma espécie com 
elevada densidade da madeira, o ciclo e o DMC definidos para M. paraensis ficaram abaixo do 
que é atualmente definido pela legislação, mostrando a importância da utilização de modelos 
específicos de crescimento para otimização da produção de madeira, manutenção dos 
estoques e da sustentabilidade do manejo. 
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O Diabetes Mellitus é uma disfunção metabólica, caracterizada pela falta ou produção 
diminuída de insulina e/ou da sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos nas 
células, provocando hiperglicemia, glicosúria, poliúria, polidipsia, dentre outros. A Psidium 
guajava L. (PG) é uma espécie da família Myrtaceae, popularmente utilizada para diabetes. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o efeito anti-diabético do extrato etanólico da PG (EPG) em 
ratos diabéticos induzidos por injeção endovenosa de aloxano e avaliar o teor de polifenóis e 
taninos por espectrofotometria. O teor de polifenóis totais presentes no EPG foi de 
0.059±0,009 mg/mL (19,66%) e o  teor de  taninos de 0.037±0,006 mg/mL (12,35%). No teste 
oral de tolerancia a glicose realizado com ratos diabéticos, o tratamento com a dose EPG 500 
mg/kg foi capaz de reduzir significativamente (P<0.001) os níveis de glicose sanguinea quando 
comparado com o grupo não-tratado. No tratamento durante 30 dias com EPG, a dose de 250 
mg/kg não apresentou efetividade, porém a dose de 500 mg/kg foi capaz de melhorar 
significativamente (p<0,001) parametros clínicos (polidipsia, poliuria, desenvolvimento 
ponderal). Nas determinações de glicose na urina, verificou-se que o tratamento com EPG 500 
mg/kg foi capaz de reduzir significativamente (p<0,001) em todos os dias analisados, com 
média de redução de 169.77±36,8 mg/dL (25,11 %), já as determinações de glicose 
sanguinea, observou-se que os grupos tratados com EPG 500 mg/kg e glibenclamida 3 mg/kg 
apresentaram extrema significancia estatistica (p<0,001) quando comparados ao grupo não-
tratado, com reduções dos níveis de glicose de 16,93% (81,56 mg/dL) e 27,86% (134,21 
mg/dL) respectivamente. Portanto conclui-se que o tratamento com o EPG 500 mg/kg 
apresenta atividade anti-diabética.  
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O óleo de Copaíba (Copaifera duckei Dwyer) é amplamente utilizado na Amazônia e possui 
diversas atividades biológicas comprovadas, incluindo uma potencial ação inseticida. 
Entretanto, a fraca solubilidade em água configura-se como um desafio para o 
desenvolvimento de produtos aquosos viáveis e eficazes. Neste contexto, a nanotecnologia 
tem sido considerada uma área promissora para aumentar a disponibilidade em água de 
diversas substâncias, incluindo produtos naturais. O objetivo do presente estudo foi 
desenvolver nanoemulsões (O/A) com óleo de copaíba na fase interna e avaliar sua ação 
inseticida potencial contra larvas de Aedes aegypti. As emulsões foram preparadas pelo 
método de inversão de fases. O valor de equilíbrio hidrófilo-lipófilo foi determinado utilizando-
se diferentes proporções de monooleato de sorbitano (EHL 4,3) e polissorbato 80 (EHL 15). O 
método do diagrama ternário foi utilizado para verificar a influência da variação da composição 
dinâmica sobre o tamanho das gotículas. O ensaio de atividade larvicida foi feito através da 
avaliação da mortalidade de larvas de Aedes aegypti induzidas por diferentes concentrações 
do óleo de copaíba. No total, foram preparadas 31 emulsões, com tamanhos de partícula 
variando entre 11,47 ± 0,1674 nm e 257,3 ± 4,107 nm. Dentre as formulações obtidas, 25 
foram caracterizadas como nanoemulsões (<200 nm). A formulação constituída por 5% (p/p) 
de óleo de copaíba, 5% (p/p) de polissorbato 80 e 90% (p/p) de água apresentou tamanho 
médio das gotas de 145,2 ± 0,8505 nm e polidispersão de 0,378 ± 0,009. Foram observados 
93.33 ±11.55 % de mortalidade após 48 h de tratamento com essa formulação (250 ppm de 
óleo de copaíba). O conhecimento do valor de EHL de um óleo é fundamental para obtenção 
de nanoemulsões estáveis, tendo em vista que o menor tamanho de partícula ocorre quando 
são utilizados tensoativos em proporções que coincidam com o valor requerido da fase oleosa. 
Além disso, a região de nanoemulsão obtida em um diagrama ternário permite a obtenção de 
nanoemulsões com qualquer composição englobada dentro dessa zona. As nanoemulsões 
têm sido consideradas produtos promissores para o incremento da solubilidade em água de 
produtos naturais, sendo úteis no desenvolvimento de bioinseticidas. Pesticidas são 
considerados promissores quando induzem uma mortalidade maior que 75%, após tratamento 
das larvas com a amostra na concentração de 250 ppm. O presente trabalho permitiu a 
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obtenção de nanoemulsões estáveis, com baixo tamanho das gotículas e atividade larvicidal 
promissora frente a larvas de Aedes aegypti, o vetor da dengue. 

 

Palavras-Chave: 

Aedes aegypti, Copaíba, Nanoemulsão 
 

Financiadores: 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amapá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 36 

Área           US107 

Uso sustentável da biodiversidade 

 

Título 

QUANTIFICAÇÃO DE TRANS-CARIOFILENO E ATIVIDADE ANTIDIABÉTICA DO 
OLEORRESINA DE COPAIFERA DUCKEI DWYER 

 

Autores 

CARVALHO, H.O1,a,*, DUARTE J.L1,b, LACERDA, G.S.L.1,c, ROCHA, C.F.1,d, FERREIRA, 
A.M.1,e,  CARVALHO, J.C.T.1,f 

 

Vínculos Institucionais: 

1 
Laboratório de Pesquisa em Farmácos, UNIFAP  

 
E-mail’s dos autores: 

ahelison_farma@hotmail.com, bjonatasdlobato@gmail.com, cgrace.suzan@hotmail.com, 
dclarice-farma@hotmail.com, f jctcarvalho@gmail.com 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma síndrome que interfere diretamente no metabolismo dos 
carboidratos, gorduras e proteínas, resultante da deficiência na produção de insulina pelas 
células β do pâncreas ou pela redução da sensibilidade dos tecidos à insulina, provocando 
hiperglicemia, glicosúria, poliúria, polidipsia, dentre outros. O óleorresina (OR) extraído do 
tronco da Copaifera duckei Dwyer é um importante produto natural utilizado na medicina 
popular tradicional como anti-inflamatório, antisséptico, cicatrizante e anti-diabético. 
Quimicamente o OR é constituido majoritáriamente de sesquiterpenos, tendo como principal 
destaque o trans-cariofileno (TC). O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito anti-diabético do 
OR de C. duckei em ratos diabéticos induzidos por injeção estreptozotocina e quantificar o teor 
do sesquiterpeno trans-cariofileno no OR através de técnica empregando cromatografia 
gasosa acoplada a espectrometria de massas. O teor de trans-cariofileno encontrado no OR 
de copaiba foi bastante elevado com media em triplicata de 3,345±0.029 mg mL-1 
demonstrando um percentual de 26,98 %. No tratamento durante 30 dias com EPG, a dose de 
250 mg/kg não apresentou efeito significativo, porém a dose de 500 mg/kg foi capaz de 
melhorar significativamente (p<0,05) parâmetros clínicos como polidipsia e poliuria. Nas 
determinações de glicose na urina, verificou-se que o tratamento com EPG 500 mg/kg foi 
capaz de reduzir significativamente (p<0,001) em todos os dias analisados, com um percentual 
de redução de ao final do tratamento de 187±27 mg dL-1  (60,46 %) comparado ao grupo 
diabético não tratado, já as determinações de glicose sanguinea, observou-se que os grupos 
tratados com EPG 500 mg/kg e glibenclamida 3 mg/kg apresentaram extrema significancia 
estatistica (p<0,001) quando comparados ao grupo diabético não-tratado, com reduções dos 
níveis de glicose de 27,25% (113,6±21,4 mg dL-1) e 54,68% (245,2±26,4  mg dL-1) 
respectivamente. Portanto conclui-se que o tratamento com o EPG 500 mg/kg apresenta 
atividade anti-diabética.  
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Abrupt floristic changes are well documented across broad scale gradients 
(altitude/topographic/soil/geologic). Local scale floristic “patchiness” has been related to a 
variety of factors including below ground resources, random effects/ecological drift and 
dispersal limitation. However, not all groups are congruent with meso-scale (103 – 105 m) 
floristic patterns and it remains unclear to what extent meso-scale boundaries are driven by 
spatial/environmental gradients and/or species responses. Here we use a combination of 
spatial boundary modeling approaches (clustering, wavelet and wombling) to identify 
biologically meaningful “habitat” and “non-habitat” boundaries (regions with higher rates of 
change in density/species composition) associated with 22 taxonomic groups (ranging from 
Oribatid mites to canopy trees) in 64km2 of lowland Amazon forest. We then quantify spatial 
overlap in the identified boundaries to understand the spatial concordance between “habitat” 
and “non-habitat” boundaries. Our findings show that habitat categories that are commonly 
used in landscape ecology are not necessarily meaningful for understanding/representing the 
meso-scale spatial distribution of biological diversity in lowland Amazonia. 
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As coleções taxonômicas, com amostras de tecidos ou peças completas, sistemáticas e 
ordenadas de espécimes são importantes para futuros estudos taxonômicos e biogeográficos. 
Este trabalho tem como objetivo a identificação e catalogação dos anfíbios anuros coletados 
por pesquisadores da Universidade Federal do Amapá em uma Coleção, sistematizando e 
ampliando a sua utilização pela comunidade acadêmica e científica. Para a implementação da 
Coleção Herpetológica se fez necessário à análise dos relatórios dos coletores e a obtenção 
de informações básicas sobre os espécimes coletados. Para sistematização dos dados foi 
criada uma planilha no programa Microsoft Excel, com os seguintes dados: família, espécie, 
local de coleta com informações georreferenciadas, data da coleta, nome do coletor, sexo, 
CRC (comprimento rostro-cloacal), peso total e número do tombamento. Os animais coletados 
foram pesados através de balanças do tipo Pesola® e o CRC através de paquímetro digital 
com precisão de 0,01 mm. Os anfíbios foram fixados com formol a 10% e conservados em 
álcool 70% em potes de vidro. Cada espécime recebeu uma etiqueta que consta um número 
de tombamento em série que facilitará encontrar sua localização na Coleção. Quanto à 
nomenclatura, utilizamos o sistema binominal de nomenclatura elaborado pelo médico 
botânico sueco Karl Von Linné, e a identificação foi feita com a auxílio de guias de campo e 
consulta a outras Coleções Herpetológicas (Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
do Estado do Amapá, Museu Paraense Emílio Goeldi – Estado do Pará e Museu Nacional do 
Rio de Janeiro – Estado do Rio de Janeiro). Os espécimes foram catalogados de acordo com 
a lista da Sociedade Brasileira de Herpetologia. O número de espécimes coletados até o 
presente momento é de 863 espécimes, distribuídos em 10 famílias: Allophrynidae (1 sp.), 
Aromobatidae (1), Bufonidae (5), Centrolenidae (1), Dendrobatidae (3), Eleutherodactylidae 
(1), Hylidae (28), Leptodactylidae (12), Microhylidae (1) e Strabomantidae (3), somando um 
total de 56 espécies. As Coleções são uma importante fonte de referências para estudos da 
anurofauna local e servirá de base para o tombamento de espécies-testemunho coletadas em 
estudos realizados na Amazônia Oriental. 
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A espécie Mora paraensis (Ducke) Ducke, pertence ao gênero Mora, família Fabaceae e 
subfamília Caesalpinioideae é conhecida popularmente como Pracuúba. Ocorre na região 
Amazônica em beira de rios e várzeas inundáveis. Este trabalho tem por objetivo analisar as 
características morfológicas e o potencial econômico da espécie Mora paraensis Ducke no 
município de Mazagão-AP, Brasil. O presente estudo foi conduzido no município de Mazagão 
em uma floresta de várzea, com as seguintes coordenadas 0º02’01,07’’S e 51º04’46,66’’W 
tendo acesso pela rodovia AP-110. Fez-se locação de 5 parcelas temporárias de 10x25m 
(250m²) distanciadas entre si por 25m, separadas sistematicamente ao longo do curso d’água, 
onde a inclusão adotada foi de indivíduos com Circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 15 cm. 
Todos os indivíduos foram plaqueados e o material coletado foi triado e ordenado conforme os 
parâmetros básicos de herbário e dados da literatura. No total cinco indivíduos adultos (férteis) 
da espécie foram identificados nas 5 parcelas. Uma serie de medidas morfológicas/biométricas 
foram obtidas desses adultos em situ. As circunferências dos indivíduos estudados variaram 
entre 70 e 170 cm e alturas de 8 a 15m. Analisando as principais características morfológicas 
observou-se que o tronco é sustentado por sapopemas, com fuste variando entre retilíneo e 
tortuoso; ritidoma cinza-esverdeado desprendendo em placas com lenticelas, casca viva 
amarelada, alburno amarelo, cerne branco; exsudação aquosa; copa capitada umbeliforme. 
Inflorescência albiflora terminal, tipo espiga, flores apediceladas, andrógina, gamossepalar. 
Todas as folhas produzidas pela planta são compostas, paripinadas, o epicótilo é cilíndrico de 
coloração inicialmente avermelhada (às vezes creme esverdeada) glabro, brilhante, possui 
aproximadamente cerca de 30cm de comprimento. O fruto é do tipo legumem volumoso, 14-
20cm de comprimento e 7-8cm de largura, falciforme, com estrangulamento entre as 
sementes. As sementes são elípticas, oblongas a reniforme, exalbuminosa, apresenta ápice e 
base arredondados, com superfície lisa, testa brilhante de coloração marrom a marrom escuro. 
A espécie apresenta alto valor econômico principalmente pelo setor madeireiro devido à 
qualidade de uso que sua madeira possui. Com isso, os resultados adquiridos neste trabalho 
realçam a importância de se conservar a riqueza florística das florestas de várzea e promover 
a sustentabilidade. 
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A espécie Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze (Pracaxi), pertence ao gênero Pentaclethra, 
família Fabaceae e subfamília Mimosoideae. Ocorre na região Amazônica em beira de rios e 
várzeas inundáveis. Este trabalho tem por objetivo analisar as características morfológicas e o 
potencial ecológico da Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze. O presente estudo foi 
conduzido no município de Mazagão-AP em uma floresta de várzea, com as seguintes 
coordenadas (0º02’01,07’’S e 51º04’46,66’’W ) tendo acesso pela rodovia AP-110. Fez-se 
locação de 5 parcelas temporárias de 10x25m (250m²) distanciadas entre si por 25m, 
separadas sistematicamente ao longo do curso d’água, onde a inclusão adotada foi de 
indivíduos com Circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 15 cm. Todos os indivíduos foram 
plaqueados e o material coletado foi triado e ordenado conforme os parâmetros básicos de 
herbário e de dados da literatura. Foram encontrados ao todo 10 indivíduos na área. Sendo 
selecionados para descrição morfológica apenas cinco, considerados férteis, que 
apresentaram as mesmas características. As suas principais características morfológicas 
foram: circunferências que variaram entre 28 a 120 cm e altura de 4 a 14 m, com copa mais ou 
menos arredondada. Tronco ereto e cilíndrico, com casca rugosa, de 35-145 cm de diâmetro. 
Folhas compostas bipinadas, com até 20 cm de comprimento, com aparência de penas. Flores 
são hermafroditas, pequenas, em racemos terminais, cerca de 200 flores por cacho. Apenas 4 
ou 5 flores irão produzir sementes. Frutos são em forma de vagem com 20 a 25 cm de 
comprimento, que contém de 4 a 8 sementes. As sementes são assimétricas e diferentes das 
sementes típicas das mimosoideas e não têm endosperma, são utilizadas para fazer azeite de 
cozinha. Um quilo de sementes é composto por aproximadamente 35 vagens que contêm 
cerca de 30% de óleo. O óleo extraído de suas sementes se destaca por ser o óleo mais rico 
em ácido beênico (13,72 - 25%) conhecido, cerca de 6x mais do que o óleo de amendoim e 
ácido lignocérico (6,86%). É popularmente usada contra picadas de cobras, cicatrização de 
úlceras, cicatrização dérmica pós-parto cesariana, além de atividade inseticida. A espécie é 
perenifólia, pioneira, ciófita até heliófita, seletiva higrófita. Árvore leguminosa fixadora de 
nitrogênio no solo, constituindo uma espécie pioneira que mostra um grande potencial na 
regeneração florestal e recuperação de áreas degradadas. Os resultados adquiridos neste 
trabalho só vêm realçar a importância de se conservar a riqueza florística das florestas e 
promover a sustentabilidade. 

 

http://www.tudosobreplantas.com.br/#hermafrodita
http://www.tudosobreplantas.com.br/#racemo
http://www.tudosobreplantas.com.br/#semente
http://www.tudosobreplantas.com.br/#vagem
http://www.tudosobreplantas.com.br/#semente
http://www.tudosobreplantas.com.br/#%C3%BAlcera
http://www.tudosobreplantas.com.br/#esp%C3%A9cie%20pioneira
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A espécie Hura crepitans L. (Assacú), pertence à família Euphorbiaceae, no qual é encontrada 
no Amapá em regiões de beira de rios e várzeas inundáveis. Contudo este trabalho teve por 
objetivo analisar as características morfológicas e a importância ecológica da Hura crepitans L. 
no município de Macapá-AP, Brasil. O presente estudo foi conduzido no Campus III da 
Universidade do Estado do Amapá/UEAP, na rodovia Juscelino Kubistcheck, s/n, no qual foi 
realizado um levantamento dos indivíduos da espécie em 28 parcelas permanentes de 
10x25m (250m²) em transectos distanciados de 72m e separadas sistematicamente ao longo 
do curso d’água. Todos os indivíduos foram plaqueados e o material coletado foi triado e 
ordenado conforme os parâmetros básicos de herbário e dados da literatura. Foram estudados 
para descrição morfológica cinco indivíduos da espécie, considerados adultos (férteis), que 
apresentaram as mesmas características. As circunferências variaram entre 40 a 80 cm e 
altura de 5 a 21m. Foram encontrados ao todo 13 indivíduos da espécie na área, suas 
principais características morfológicas: árvore monoica, com tronco aculeado, apresenta casca 
lisa e de coloração marrom claro. Flor feminina solitária, com longo pedúnculo e flor masculina 
em espigas. Folha composta, longo peciolada, membranácea, com pelos na nervura principal 
e com margens serreadas, forma obcordiforme e consistência de couro, de coloração verde-
escura em ambas as faces, sem pelos, de 6-14 cm de comprimento. Fruto do tipo cápsula, 
com cerca de 8 cm de diâmetro, com dispersão barocórica. O exsudato é tipo látex, 
extremamente irritante para as mucosas provocando edema em contato com os olhos e, na 
boca e faringe, ardor pronunciado devido o principio ativo que tem (hurina ou crepitina). Antes 
de abater a árvore costuma-se anelar o tronco para exsudar o látex. A madeira é leve (0,35 a 
0,40 g/ cm³), apresenta baixa resistência ao apodrecimento e ataque de organismos xilófagos. 
Apesar das características de sua madeira ela detém grande valor na construção civil, 
carpintaria, arborização, podendo ser utilizada para produção de polpa celulósica devido o alto 
teor das fibras. A sua função ecológica mais importante devido seu crescimento rápido é a 
aplicação em plantios mistos de áreas ciliares degradadas para recompor a vegetação. Os 
resultados obtidos neste trabalho realçam a importância de se conservar a riqueza florística 
das florestas de várzea, promovendo assim a sustentabilidade. 
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O sistema rodoviário exerce um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. As 
rodovias melhoram o acesso às áreas produtoras e turísticas, e contribuem com a distribuição 
de renda. Contudo, rodovias também causam impactos ambientais, no qual estes podem ser 
positivos ou negativos. Estudos nas rodovias tornaram-se extremamente necessários, 
principalmente para fundamentar estratégias conservacionistas. Tendo este ponto em questão, 
este trabalho tem como objetivo descrever as comunidades de morcegos próximas às rodovias 
AP-426 (I e II), e verificar quais impactos estas causam naquela região. Os morcegos foram 
amostrados através do uso de redes de neblina do tipo (mist nets) armadas no sub-bosque 
(até 3 m de altura), ao longo dos 2 pontos pré-definidos nas rodovias, sendo abertas no 
período das 18:00h às 22:00h, as capturas foram realizadas em um período de 5 dias, 
utilizando-se 10 redes de neblina, somando um esforço amostral de 200 horas/rede. Foram 
capturados 30 indivíduos pertencentes a 7 espécies todas representantes da família 
Phillostomidae, sendo estas espécies: Carollia perspicilla, Carollia brevicauda, Mimon 
crenulatum, Desmodus rotundus, Lophostoma brasiliense, Trachops cirrhosus e 
Phyllosotomus elongatus. Dentre as espécies registradas, M. crenulatum foi a única espécie 
considerada indicadora de qualidade ambiental, devido esta ser bastante seletiva com relação 
ao ambiente em que vive, sendo vulnerável a qualquer mudança no ambiente. Este resultado 
demonstra a necessidade de mais estudos sobre morcegos próximos às rodovias em questão, 
para averiguar a possibilidade de mais espécies sujeitas a impactos ambientais gerados pelas 
rodovias, e assim criar medidas para minimizar os impactos que o desenvolvimento rodoviário 
possa causar, além de contribuir no conhecimento de quirópteros presentes na região do 
município de Amapá, salvo que os únicos registros na literatura científica sobre morcegos do 
município se referem a Estação Ecológica de Maracá, localizada em uma ilha na região 
litorânea do município. 
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Os mosquitos são insetos pertencentes à ordem Diptera, família Culicidae, conhecidos como 
carapanãs, pernilongos e muriçocas, são holometábolos e possuem ampla distribuição 
geográfica. Objetiva-se realizar o levantamento da fauna de culicideos para a obtenção do 
conhecimento sobre a riqueza local dando ênfase as espécies de importância médica. As 
coletas dos alados foram realizadas na borda da Mata do Sussurro, localizada no Campus 
Marco Zero do Equador da Universidade Federal do Amapá situada na rodovia Juscelino 
Kubitschek, km 02, Bairro Marco Zero, na cidade de Macapá. A área de mata é caracterizada 
como zona de transição, internamente a vegetação local com árvores de grande e pequeno 
porte. As capturas ocorram mensalmente durante dois dias consecutivos, tiveram inicio em 
fevereiro de 2013 com termino em fevereiro de 2014. No período diurno foram realizadas 
coletas de busca ativa com inicio as 09h e término as 12h, enquanto no período noturno, foi 
utilizada a barraca de Shannon com inicio as 18h e término as 21h, em ambas coletas com 
auxilio do capturador de Castro. Os mosquitos coletados foram identificados seguindo as 
chaves taxonômicas Faran e Linthicum (1981), Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) e 
Forattini (2002). Foram coletados 1008 indivíduos, distribuídos em 09 gêneros e 11 espécies. 
Nas coletas mensais observou-se uma distribuição razoável de mosquitos, sendo a maior 
abundância encontrada em fevereiro de 2013 (período mais chuvoso) com 401 indivíduos. O 
mês de junho de 2013, término do período mais chuvoso, foram coletados 10 espécimes. A 
espécie que apresentou maior abundância foi Psorophora ferox com 269 indivíduos e a 
espécie com a menor densidade foi Limatus durhami com apenas 01 exemplar. Alguns 
mosquitos são cosmopolitas apresentando atividade hematofagica intradomiciliar ou 
peridomiciliar. Observou-se a ocorrência de culicideos de importância médica, sendo as 
principais, Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus e Psorophora ferox, vetores de arboviroses. 
O conhecimento da fauna local implicará no monitoramento de mosquitos de importância 
médica e na implementação de medidas de controle direcionadas. 
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A espécie Cecropia pachystachya Trécul, pertence ao gênero Cecropia, ocorre na região 
Amazônica em bordas das florestas inundáveis. É conhecida popularmente como Embaúba. O 
trabalho foi realizado com objetivo de analisar as características morfológicas, a classificação 
ecológica e o potencial de uso da espécie. O trabalho foi desenvolvido no Campus I da 
Universidade do Estado do Amapá /UEAP, no qual foi realizada uma revisão de literatura para 
a espécie, sendo consultados, livros, revistas especializadas, periódicos, sites de institutos e 
de empresas confiáveis e textos de jornais. Todo material foi triado e ordenado conforme os 
diversos autores. A espécie pode chegar até 15 m de altura, possui caule ereto e cilíndrico 
apresentando um rápido crescimento. Possui ramos ocos (nós e entrenós) e fistulosos. É uma 
árvore heliófita e seletivas higrófita, abundante em áreas de clareiras em estágios iniciais de 
processos sucessionais. Sua inflorescência é densa em espigas cilíndricas estreitas e axilares, 
com muitas flores diminutas protegidas por brácteas. Os frutos são pequenos com drupas de 2 
mm de comprimento em forma de dedos, pendentes e ligeiramente carnosos, muitos 
apreciados por espécies de morcegos, aves e macacos com a frutificação ocorrendo de maio 
a junho. A dispersão é zoocórica. As sementes possuem emergência entre 25-40 dias da 
semeadura. Suas folhas são alternas, simples, palmadas, de característica higromorfa, com 
incisões que às vezes atingem o pecíolo com o comprimento aproximado de 16 a 43 cm, 
formando 9 a 13 segmentos, com face superior áspera e a inferior com densa camada de 
pêlos esbranquiçados as quais são muito apreciadas pelo bicho-preguiça. Sua madeira é leve 
(densidade: 0,41g/cm³) macia ao corte, superfície lisa ao tato, de baixa durabilidade natural. É 
utilizada como flutuadores em jangadas e embarcações, para confecção de salto de calçados, 
brinquedos, lápis, palito-de-fósforo, na construção civil e pólvora. Os resultados obtidos neste 
trabalho realça a importância ecológica desta espécie de recuperar áreas modificadas pela 
ação natural ou antrópica, graças as suas características fitológicas, adaptativas e por ser uma 
espécie pioneira proporciona condições de crescimento de outras espécies de interesse 
ecológico. Além disso, atrai animais dispersores das sementes que influenciam na sua 
propagação promovendo a sustentabilidade. 
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Os anuros apresentam ciclo de vida complexo e exibem a maior diversidade de modos 
reprodutivos e de história de vida do que qualquer outro grupo de vertebrados. Apesar destas 
características e da grande riqueza de anuros catalogada para o território nacional, ainda 
existem regiões não amostradas, como na Amazônia, onde grande parte dessa riqueza é 
registrada. Na Amazônia brasileira, os estudos sobre anuros estão concentrados no Pará, 
Amazonas, Rondônia e Acre, entretanto, grandes extensões desses Estados ainda necessitam 
de estudos. Tais estudos são ainda escassos para o Estado do Amapá, existindo poucas 
informações sobre inventários da anurofauna. O presente estudo tem como objetivo avaliar a 
riqueza e abundância de anuros em fragmento de floresta inserido em uma área urbana do 
município de Santana, Estado do Amapá. Como metodologia utilizamos a busca visual ativa e 
procura auditiva durante o período noturno (20:00 às 24:00 h), totalizando 32 horas de 
amostragem durante o mês de junho de 2014. Até o presente momento foram registradas sete 
espécies de anuros distribuídas em 3 famílias: Bufonidae, Rhinella major e R. marina; Hylidae, 
Hypsiboas punctatus, Scinax ruber e Trachycephalus typhonius e Leptodactylidae, 
Leptodactylus chaquensis e L. podicipinus. As espécies mais abundantes no levantamento 
foram R. major (72 indivíduos) registrados no solo e em poças d’água temporárias, L. 
podicipinus (62) e L. chaquensis (32), registrados no solo, próximos a corpos d’água 
permanentes humidade. A família Hylidae apresentou maior riqueza de espécies na área 
estudada, repetindo o padrão encontrado na região neotropical, e mais especificamente, na 
região Amazônica. Apesar do fragmento florestal inserido em uma área urbana apresentar 
diferentes níveis de antropização, o local apresenta uma diversidade de habitats utilizados 
para a reprodução e sobrevivência das formas larvais e adultas dos anuros. Sendo assim, a 
realização de inventários e a determinação de requisitos dos hábitats mostram ser de extrema 
urgência, servindo como base para o conhecimento indispensável para orientar futuras ações 
sobre conservação direcionadas a estas espécies. 
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O gênero Thamnophilus reúne espécies com padrões de plumagens diversos. Com claro 
dimorfismo sexual a fêmea de Thamnophilus doliatus se distingue de suas congêneres pelo 
topete ferrugíneo, face estriada e olhos claros, já os machos possuem o corpo todo estriado e 
olhos amarelados. Habitam quase todos os tipos de formações vegetais, desde florestas até o 
cerrado. Quanto à reprodução, macho e fêmea revezam-se tanto na construção do ninho 
quanto nos cuidados à prole. Ambos os sexos possuem placa incubatória e o período desde a 
eclosão dos ovos até os ninhegos abandonarem o ninho, dura em torno de 18 dias. A 
reprodução é um processo determinante para o crescimento populacional e manutenção das 
espécies em seus habitats. Com o objetivo de contribuir com informações sobre a reprodução 
de T. doliatus o presente estudo foi realizado no Município de Santana, Amapá, onde 
monitorou-se e descreveu-se um ninho de T. doliatus durante o período reprodutivo. Através 
de observações diárias com auxílio de binóculos 10x25 mm e 7x35 mm a distância de 5 m do 
ninho para diminuir os impactos da presença nas proximidades do mesmo. O ninho de T. 
doliatus era composto por folhas secas, raízes de trepadeiras, terra preta e gravetos, 
entrelaçados em forma de cone sobre um galho no formato de forquilha em uma árvore de 
sub-bosque, com aproximadamente 2 m de altura. A distância do ninho em relação ao solo era 
de 1,48 m e abrigava dois ovos de coloração esbranquiçada com manchas marrons sobre toda 
a superfície, com formato ovoide. O ninho era aberto em forma de taça, como a maioria dos 
ninhos de Thamnophilidae e possuía diâmetro de 25 cm e 10 cm de altura. Apenas um dos 
ovos eclodiu e o filhote atingiu a fase de abandono do ninho, enquanto que o outro ovo foi 
predado. A plumagem do ninhego combinava coloração característica dos dois sexos, só 
sendo possível definir o sexo com a plumagem totalmente desenvolvida. O indivíduo era uma 
fêmea pois possuía coloração marrom. Após ser abandonado, o ninho foi coletado e 
depositado na coleta didática do Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Amapá. 
Os resultados obtidos corroboram com as poucas literaturas existentes, sendo possível 
observar um padrão no comportamento reprodutivo de T. doliatus. A predação sofrida pelo 
ninho de T. doliatus demonstra que a espécie possui certa fragilidade quanto ao seu sucesso 
reprodutivo, já que esses dados corroborarem com outros estudos. 
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O Amapá tem grande parte do seu território constituído por áreas protegidas e uma ampla 
variedade de ambientes, incluindo florestas de terra firme, várzea e áreas de savana que 
comportam uma elevada biodiversidade, praticamente desconhecida. O Distrito do Ariri, está 
localizado no km 33 da BR 156, ao norte da cidade de Macapá, apresentando uma população 
residente com cerca de 50 famílias que utilizam os recursos naturais da localidade para 
subsistência. O pouco conhecimento sobre a biodiversidade do Ariri nos convida a preencher 
uma lacuna de conhecimento sobre os anfíbios ocorrentes na área e a distribuição das 
espécies presentes. O inventário foi iniciado no mês de abril de 2014 e será finalizado em 
março de 2015. Para a composição das espécies de anfíbios utilizamos o método de busca 
ativa e auditiva. As incursões ao campo são noturnas (18:00 as 22:00h), com frequência de 
cinco dias em cada mês. As buscas são realizadas em trilhas existentes e utilizadas pelos 
moradores locais e próximas ao Rio Matapí. As trilhas apresentam ambientes com floresta de 
terra firme, várzea e savana amazônica. Os registros dos indivíduos adultos são realizados em 
campo por reconhecimento da vocalização emitida pelos machos ou por sua visualização. 
Todos os anfíbios registrados são fotografados e a identificação feita por meio de 
características morfológicas e vocalização. No inventário preliminar registramos 13 espécies 
de anfíbios distribuídas em 3 famílias: Bufonidae (Rhinella major e R. marina), Hylidae 
(Dendropsophus walfordi, Hypsiboas raniceps, Scinax ruber, Trachycephalus typhonius) e 
Leptodactylidae (Adenomera andrea, L. chaquensis, L. fuscus, L. leptodactyloides, L. 
mystaceus, L. petersii, L. podicipinus). A família Leptodactylidae apresentou uma maior 
riqueza de espécies na área estudada. Dendropsophus walfordi foi a espécie com maior 
número de indivíduos registrados (N = 9), seguida por L. podicipinus (N = 8). As espécies de 
anfíbios registradas no Distrito do Ariri são conhecidas por apresentarem ampla distribuição 
geográfica e por colonizarem áreas alteradas. 
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A mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae Drew & Hancock) (Diptera: Tephritidae) é 
nativa da Indonésia, Malásia e Tailândia. Foi registrada pela primeira vez na América do Sul 
em 1975, em Paramaribo, Suriname. Foi detectada na Guiana Francesa em 1989 e em 1996 
no estado do Amapá, Brasil, onde está restrita e sob controle oficial. Bactrocera carambolae é 
uma praga quarentenária e sua presença em áreas de produção pode causar restrições aos 
mercados consumidores mundiais. No Brasil, os seguintes hospedeiros de B. carambolae já 
são conhecidos: Averrhoa carambola (Oxalidaceae), Malpighia emarginata  (Malpighiaceae), 
Psidium guajava (Myrtaceae), Pouteria caimito (Sapotaceae), Rollinia mucosa  (Annonaceae) 
e Spondias mombin (Anacardiaceae). Este trabalho objetivou registrar novos hospedeiros de 
B. carambolae no estado do Amapá. Frutos foram coletados em três municípios: Santana (S 
00º 02’ 09” – W 51º 13’ 31”), Mazagão (S 00º 06’ 31”) e Porto Grande (N 00º 36’ 13” – W 51º 
27’ 10”) de Janeiro a Dezembro de 2012. Em laboratório, os frutos foram dispostos em frascos 
de plástico transparente (8 cm de diâmetro x 6 cm de altura) sobre camada de areia 
esterilizada e cobertos com organza. A cada cinco dias, a areia contida nos frascos foi 
examinada e os pupários foram transferidos para outros frascos e encobertos por vermiculita 
umedecida, até a obtenção dos adultos. Os insetos que emergiram foram sacrificados e 
transferidos para frascos ependorff contendo etanol a 70%, devidamente etiquetados, para 
posterior identificação. 557 Adultos de B. carambolae emergiram de nove espécies de plantas 
em seis famílias: Mangifera indica (Anacardiaceae), Malpighia emarginata (Malpighiaceae), 
Eugenia stipitata (Myrtaceae), Psidium guajava (Myrtaceae), Syzygium malaccense 
(Myrtaceae), Averrhoa carambola Oxalidaceae), Manilka zapota (Sapotaceae). Pouteria 
macrophylla (Sapotaceae) e Capsicum chinense (Solanaceae).  Seis dessas espécies de 
plantas são registras pela primeira vez como hospedeiras de B. carambolae no Brasil: M. 
indica, E. stipitata, S. malaccense, M. zapota, P. macrophylla e C. chinense. No sudeste 
asiático, região de origem da mosca-da-carambola, 75 espécies de plantas de 26 famílias são 
relatadas como hospedeiras de B. caramboale. Na América do Sul, 20 hospedeiros de 9 
famílias são conhecidos. Foi observado a ocorrência de B. carambolae em frutos de E. 
stipitata e P. macrophylla que são nativas da região amazônica. Embora os frutos dessas 
espécies de plantas tenham sido coletados de áreas antropizadas, o estudo mostrou que a 
mosca-da-carambola também está apta a usar plantas da flora amazônica como hospedeiras 
alternativas.  
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The bush dog (Speothos venaticus) is considered one of the least known and most 
endangered canid in America. Despite its large geographic range, it has proven to be an 
extremely difficult species to locate in the wild, principally because of its low population density. 
In Brazil, the conservation status of the species is considered Vulnerable (VU), and Amazonia 
provides the most favorable conditions for the maintenance of viable populations. The objective 
of this study was to evaluate the distribution of vertebrate species on Amapá National Forest 
(ANF). The ANF is a conservation sustainable use area, 412000 ha in area, located in the 
central region of Amapá State (0°55'29''N, 51°35'45''W). From October 2013 to May 2014 
complementary techniques (census along transects and camera traps) were used to identify 
medium and large vertebrates at ANF. A sampling effort of 800km of census surveys and 900 
camera trap-days were conducted along a 25km2 grid system designed for long-term 
biodiversity monitoring (PPBIO). We obtained records of 47 vertebrate species. Bush dogs 
were registered only once by a camera trap. On 28 March 2014, at 23:13 hrs a camera trap 
filmed three adult bush dogs in a video contact of 40s. This is the first camera trap film of this 
species for the state, and second record associated with geographic coordinates (00° 97'N, 51° 
65'W) published for the Amapá State, approximately 230km distant from the previous record 
presented in the State. This information is important for increasing the knowledge of the 
geographic distribution of a vulnerable species in the Amazon. The area where S. venaticus 
was recorded includes an extensive area of native forest, formed by a large mosaic of 
protected areas, coupled with low anthropogenic interference, ensuring conditions for the long-
term maintenance of this rare and elusive canid species as well as other vertebrates. 
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O Brasil possui uma extensa rede de estradas cobrindo áreas que ainda abrigam uma fauna 
diversa. Próximo às rodovias é comum encontrar-se fragmentos florestais que abrigam 
diversas espécies principalmente de aves. A travessia de animais pelas estradas está 
correlacionada com diferentes necessidades e uma delas seria a necessidade de atravessar 
de um fragmento florestal para outro em busca de alimento. Essas travessias podem causar 
atropelamento de animais. No caso das aves, as que possuem voo baixo são mais 
vulneráveis. Devido à necessidade de estudos para criar medidas contra este problema, o 
trabalho tem como principal objetivo inventariar a avifauna em fragmentos florestais próximos 
a rodovia AP-270 que se encontra em obras, localizada no município de Pracuúba. As aves 
foram amostradas através do uso de redes de neblina (mist nets) armadas no sub-bosque (até 
3 m de altura), ao longo dos 2 pontos pré-definidos nas rodovias, sendo abertas no período 
das 06h às 10h, e reabertas das 16h às 19h, foram utilizadas um total de 10 redes de neblina 
durante um período de 5 dias, totalizando 350 horas/rede. Também foram realizadas 
amostragens aleatórias, sem um transecto definido, que consiste em registrar as espécies 
para compor a riqueza através de busca visual ou auditiva na área de estudo, foram dedicadas 
4 horas diárias para este método, somando 20 horas totais durante o período de estudo. 
Foram registradas 15 espécies pertencentes a 6 famílias sendo a família Pipridae (n=3) a mais 
representativa. O método de busca auditiva/visual foi o que possuiu maior registro de espécies 
(n=13), em redes de neblina foram capturados um único indivíduo das espécies Bucco tamatia 
e Pipra aureola. O baixo número de espécies registradas podem ter sido ocasionado pelo 
afugentamento das aves devido ao barulho das máquinas que operam na construção da 
rodovia, o que indica a necessidade de mais amostragens nos fragmentos, e assim avaliar se 
a construção da rodovia está causando algum tipo de impacto na fauna. 
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O sistema rodoviário exerce um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. 
Rodovias melhoram o acesso às áreas produtoras e turísticas, incentivando a distribuição de 
renda e desenvolvimento social. No entanto, rodovias também causam impactos ambientais, 
os quais podem ser positivos ou negativos. Estudos em rodovias se tornam extremamente 
necessários, principalmente para criar medidas conservacionistas. Tendo este ponto em 
questão, este trabalho tem como objetivo inventariar a avifauna próxima às rodovias AP-426 (I 
e II), e verificar quais impactos estas causam à avifauna local daquela região. As aves foram 
amostradas através do uso de redes de neblina (mist nets) armadas no sub-bosque (até 3 m 
de altura), ao longo dos 2 pontos pré-definidos nas rodovias, sendo abertas no período das 
06h às 10h, e reabertas das 16h às 19h, foram utilizadas um total de 10 redes de neblina 
durante um período de 5 dias, totalizando 350 horas/rede. Também foram realizadas 
amostragens aleatórias, sem um transecto definido, que consiste em registrar as espécies 
para determinar a riqueza através de busca visual ou auditiva na área de estudo foram 
dedicadas 4 horas diárias para este método, somando 20 horas totais durante o período de 
estudo. Foram registradas até o momento 53 espécies de aves distribuídas em 23 famílias, 
sendo as famílias Tyrannidae (n=6), Thraupidae (n=5) e Accipritidae (n=4) as mais 
representativas. O método de busca auditiva/visual foi o que possuiu maior registro de 
espécies (n=44), em redes de neblina foram registradas apenas a captura de indivíduos de 7 
espécies. Dentre as espécies registradas Thamnophilus nigrocinereus encontra-se ameaçada 
de extinção. Dos registros de atropelamento de aves nas rodovias, Sturnella militaris foi a 
espécie com maior número de indivíduos atropelados (n=3). Dessa forma, novas amostragens 
devem ser realizadas, para ter conhecimento de novas espécies que possam estar nas 
categorias de quase ameaçada, ou ameaçadas de extinção, e criar medidas para evitar o 
atropelamento de aves de voo baixo próximo à rodovia. 
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A distribuição de espécies sempre foi a preocupação central da ecologia. Este estudo visa 
compreender a relação de fatores abióticos que podem afetar a distribuição especial e sazonal 
da ictiofauna do rio Matapi um afluente da margem esquerda do rio Amazonas na região 
central do estado do Amapá, região da Amazônia Oriental, em um percurso de 
aproximadamente 90 km de extensão. Os peixes foram coletados bimensalmente durante um 
ciclo anual, utilizando rede de emalhar de diferentes tamanhos, matapis, tarrafas, linha de mão 
e espinhel de fundo, em um raio de 1000 metros. Também o pH, condutividade elétrica, 
sólidos suspensos, transparência e outros fatores secundários como profundidade e largura do 
rio foram mensurados. Análise de variância com dois fatores (ANOVA- Two-way) foi usada 
para testar as diferenças espaciais e temporais para os fatores abióticos analisados. Foram 
identificadas 105 espécies, mas apenas as espécies com frequência a partir de 0,5% fizeram 
parte da análise, de forma que somente 29 espécies foram usadas. As matrizes foram 
submetidas à análise multivariada de ordenação (Co-inércia) para encontrar padrões na 
estrutura da ictiofauna relacionados aos diferentes fatores abióticos investigados. Os 
resultados indicaram que os parâmetros ambientais não mostraram diferenças sazonais, mas 
sim entre as áreas de coleta. Já a ictiofauna mostrou diferenças tanto sazonal como espacial. 
A análise de co-inércia sumarizou eficientemente que a estrutura da ictiofauna e dos fatores 
ambientais ocorreram espacialmente, independentemente da sazonalidade e que os fatores 
determinantes dessa distribuição foram a transparência, condutividade, largura do rio e sólidos 
suspensos. Esses estudos podem contribuir para orientar a gestão ambiental e esforços de 
conservação ao longo desse importante tributário do rio Amazonas. 
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A sobreposição de nicho trófico é importante para quantificar como as espécies de anuros se 
sobrepõem quanto à utilização dos recursos, sendo um dos principais descritores para 
determinação da estruturação das comunidades. A dieta também fornece subsídios para a 
descrição de interações entre os anuros, promovendo grande sobreposição entre as espécies, 
pois a maioria dos anuros são considerados oportunistas em relação à sua dieta. O presente 
estudo tem como objetivo analisar a sobreposição de nicho trófico de adultos e juvenis de 
Pseudis boliviana na planície de inundação da Área de Proteção Ambiental do Curiaú 
(00009’04.6”N; 51002’22.9”W), município de Macapá, estado do Amapá, Amazônia Oriental, 
Norte do Brasil. Para este estudo foram coletados adultos e juvenis de P. boliviana durante a 
estação seca e chuvosa, utilizando a metodologia de busca visual ativa e procura auditiva 
durante o período noturno (18:30 a 22:30 h), totalizando 150 horas de amostragem. Dos 
indivíduos coletados foram registrados o sexo, o comprimento rostro-cloacal (CRC) e através 
do conteúdo estomacal, a dieta. As fêmeas apresentaram 14 categorias de presas na dieta e 
os machos e juvenis apenas 13 categorias. Os maiores índices de importância no conteúdo 
alimentar de machos, fêmeas e juvenis foi constituído por Diptera e Collembola. Os valores de 
largura de nicho trófico variaram de 0.25 a 0.29, indicando que P. boliviana possui hábito 
alimentar especialista. Os valores de sobreposição de nicho trófico foram altos tanto para 
juvenis (0.96) e fêmeas (0.98), havendo sobreposição total entre as classes de CRC (15,0 – 
17,0 mm) dos machos. Os modelos nulos mostraram que a sobreposição média da dieta entre 
machos, fêmeas e juvenis de P. boliviana foi significativamente diferente entre os valores 
observado e esperado pelo modelo nulo (média observada = 0.97; média esperada = 0.24; p = 
0.00), indicando a existência de estrutura com relação a dieta. Desta forma, apesar da grande 
variedade de itens consumidos, a alta sobreposição trófica e o hábito alimentar especialista 
indica que a dieta pode ser filogeneticamente determinada ou ainda que os recursos 
alimentares na área estudada não sejam limitantes, favorecendo a coexistência entre adultos e 
juvenis de P. boliviana na planície de inundação. 
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Pequenos mamíferos não-voadores abrangem as ordens Rodentia e Didelphimorphia, 
roedores e marsupiais, respectivamente. Desempenham importantes serviços ambientais, pois 
atuam nos processos de sucessão e manutenção dos ecossistemas, tais como: são essenciais 
em diversas cadeias alimentares; são dispersores de sementes e fungos micorrízicos; são 
polinizadores de plantas; predam plântulas; participam no controle de populações de insetos. 
Entre os anos de 2005 a 2007, capturamos, marcamos e recapturamos pequenos mamíferos 
não-voadores com armadilhas do tipo Sherman e Tomahawk na Fazenda Tanguro (12° 54’ S, 
52° 21’ W), área de floresta de transição entre a Amazônia e o Cerrado com paisagem 
fragmentada e matriz de plantação de soja, situada no município de Querência/MT. Montamos 
uma matriz de presença-ausência das espécies registradas e aquelas com ocorrência nos 
grandes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Efetuamos uma análise de 
agrupamentos não hierárquica com coeficiente de concordância de Jaccard usando o método 
de ligação do vizinho mais próximo. Todas as análises estatísticas foram realizadas no 
aplicativo livre R. As espécies registradas na área de estudo incluíram os roedores: Hylaeamys 
megacephalus, Rhipidomys nitela, Necromys lasiurus, Oligoryzomys cf. microtis, Akodon sp., 
Calomys cf. tocantinsi; e os marsupiais: Didelphis marsupialis, Micoureus demerarae, 
Metachirus nudicaudatus, Marmosops bishopi e Marmosa murina. Nossos resultados indicam 
que a fauna de pequenos mamíferos não-voadores registrados na floresta de transição 
Amazônia-Cerrado na Fazenda Tanguro são biogeograficamente mais semelhantes do bioma 
Cerrado, indicando que apesar da área deste estudo ser predominantemente florestal as 
espécies típicas de áreas abertas são mais favorecidas no processo de colonização dessas, 
pois as espécies devem aumentar sua plasticidade ecológica em função da degradação de 
habitats onde a pressão antrópica é intensa, como é o caso da região deste estudo. 
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As aves são os vertebrados de maior biomassa em ambientes florestais neotropicais; possuem 
hábitos conspícuos sendo um dos primeiros grupos a sentir os impactos das alterações 
ambientais. O Brasil abriga 1901 espécies de aves entre residentes e migratórias que 
correspondem a mais da metade das espécies de aves registradas na América do Sul. O 
Amapá é o Estado que detém a maior percentagem de área protegida do território brasileiro, 
sendo importante local para estudos avifaunísticos. Neste contexto, este trabalho tem como 
objetivo realizar um levantamento quantitativo da avifauna do Distrito do Ariri, gerando dados 
para um maior conhecimento sobre a riqueza e composição de espécies do Estado do Amapá. 
Este estudo está sendo realizado no Distrito do Ariri, localizada no Km 40 da BR 156, ao norte 
da cidade de Macapá. O Ariri apresenta fragmentos florestais de terra firme, savanas 
amazônicas e campos de várzea, é cortado pelo Rio Matapi, caracterizado por sua elevada 
sedimentação argilosa. Os registros estão sendo realizados no período diurno através de 
contato visual e auditivo. Como metodologia, está sendo anotado o horário de início e término 
em que as espécies de aves são registradas ao longo das trilhas, seguindo um padrão de 
anotações de 10 em 10 espécies de aves até que se obtenha o maior número de espécies 
possíveis sem repeti-las em cada lista, mas com repetições possíveis nas listas seguintes. As 
coletas iniciaram no mês de abril e até o presente momento foram realizadas 12 coletas de 
dados, totalizando 72 h de esforço amostral. Foram identificadas 74 espécies de aves 
distribuídas em 35 famílias. As famílias mais representativas foram a Thraupidae (9 spp.), 
Tyrannidae (6), Psittacidae (5), Cuculidae (4) e Columbidae (4). Das espécies registradas 
apenas quatro foram noturnas e distribuídas em 2 famílias: Strigidae e Caprimulgidae. Todas 
as aves identificadas possuem status residente na área em estudo. Em função do aumento do 
desmatamento no local para extração de madeira, é importante que seja feito uma 
conscientização ambiental na área em estudo com o propósito de gerar conhecimento sobre a 
importância da avifauna e sua conservação, tendo em vista que muitas aves foram registradas 
em fragmentos florestais que utilizam como locais de alimentação e reprodução. 
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Estudos da dieta de anuros revelam informações importantes para o reconhecimento das 
condições e dos recursos de uma determinada área, determinando a influência das presas na 
distribuição das espécies. O gênero Leptodactylus, composto por 89 espécies, está dividido 
em cinco grupos de espécies no qual L. chaquensis pertence ao grupo L. latrans. 
Leptodactylus chaquensis é uma espécie de médio porte (machos e fêmeas com 71 mm de 
comprimento rostro-cloacal), terrestre e predominantemente noturna que vive associada à 
habitats aquáticos permanentes e temporários. O presente estudo objetivou descrever a dieta, 
sobreposição e largura de nicho trófico de L. chaquensis na Fazenda Toca da Raposa 
(00º09’00.7”N, 051º02’18.5”W) e no Lago do Dezivaldo (00º9’12.4”N, 51º0’53.9”W), áreas de 
estudo situadas na planície de inundação da Área de Proteção Ambiental do Curiaú, Macapá, 
Amapá. Como metodologia utilizamos a busca visual ativa e procura auditiva durante o 
período noturno (18:30 a 22:30 h), totalizando 145 horas de amostragem durante o período de 
junho de 2013 a maio de 2014. Neste estudo, foram coletados 48 indivíduos, sendo 39 na 
Fazenda Toca da Raposa e nove no Lago do Dezivaldo. Os indivíduos foram sacrificados 
imediatamente, pesados e o comprimento rostro-cloacal (CRC) medido. Os estômagos foram 
retirados por meio de uma incisão ventral e os seus conteúdos analisados. Na Fazenda Toca 
da Raposa foram registradas 10 categorias de presas no conteúdo alimentar de L. chaquensis, 
com maior índice de importância constituído por Isoptera. Os valores de largura de nicho 
trófico variaram de 0,59 a 0,87, indicando que L. chaquensis possui hábito alimentar 
generalista. Os valores de sobreposição de nicho trófico para as classes de tamanho foram 
baixos (0,34). Os modelos nulos mostraram que a sobreposição média da dieta de L. 
chaquensis não foi significativamente diferente entre os valores observado e esperado pelo 
modelo nulo (média observada = 0,33; média esperada = 0,42; p = 0,34), indicando ausência 
de estrutura com relação à dieta. Esses resultados demonstram que a disponibilidade ilimitada 
de presas nas duas áreas de amostragem pode ter gerado um arranjo aleatório na utilização 
dos recursos alimentares, além disso, a homogeneidade das áreas também pode conduzir ao 
surgimento de padrões aleatórios. 
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A ordem Scorpiones compreende 16 famílias, 150 gêneros e 1500 espécies, representando 
1,5% dos aracnídeos. No Brasil estão presentes quatro famílias, 17 gêneros e 86 espécies, 
distribuídas por todas as regiões. As regiões Norte e Nordeste são as que apresentam a maior 
riqueza de espécies perfazendo 52% dos escorpiões da fauna brasileira e com 26% da 
escorpiofauna brasileira, respectivamente. Em fragmentos de mata de terra firme no estado do 
Amapá foram registrado a ocorrência das famílias Buthidae com as espécies Tityus paraensis, 
T. silvestris e Ananteris balzanii e Chactidae com Brotheas gervaisii. Este estudo foi realizado 
na Amazônia oriental, no estado do Amapá, município de Macapá, em uma comunidade 
remanescente de quilombo, denominada Ressaca da Pedreira em um ambiente de mata de 
galeria, domínio morfoclimático de Cerrado amazônico. As coletas de espécimes de 
Scorpiones foram levadas a efeito no período de maio de 2013 a Abril de 2014, 
compreendendo o período mais chuvoso e período menos chuvoso, em uma parcela de 
30mx50m, utilizando-se as técnicas de busca ativa no período diurno, nos horários de 9 ás 
12h e 15 ás 18h focando nos micro-hábitats mais prováveis para a ocorrência destes 
aracnídeos e com o uso de Pitfalls distribuídas em transectos de 20m em forma de Y na 
mesma área, feitas com copos plásticos de 500mL, com 7 cm de diâmetros, com um volume 
de 150 mL de formol a 1%, com um esforço de três dias mensalmente totalizando as coletas. 
Os espécimes amostrados foram acondicionados em frascos com álcool a 70% e levados ao 
Laboratório de Arthropoda da Universidade Federal do Amapá onde foram identificados até 
espécies, utilizando-se as chaves de espécies. Foram coletados 132 exemplares de 
escorpiões, sendo 9 da família Buthidae, com as espécies Tityus paraensis, Tityus silvestris, 
Ananteris balzanii e 123 de indivíduos pertencentes à família Chactidae, todos da espécie 
Brotheas gervaisii. Não houve variação quanto a quantidade de espécimes coletados tanto na 
estação mais seca, quanto na chuvosa. Todas as espécies amostradas já haviam sido 
assinaladas para a Amazônia oriental. O Amapá é um dos estados da Amazônia brasileira, 
onde há uma maior lacuna amostral, sendo relatada a ocorrência de duas famílias, sete 
gêneros e treze espécies de Scorpiones, provenientes de levantamentos rápidos.  
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São várias as atividades antrópicas que ameaçam a fauna de vertebrados. A caça é uma 
delas, que amplamente difundida nas florestas tropicais, tem sido foco de vários estudos que 
buscam entender seus efeitos sobre a biodiversidade. Com base nisso, o objetivo desse 
estudo foi fazer um levantamento dos trabalhos sobre os mamíferos da fauna silvestre do 
Amapá e sua exploração. Entre os meses de junho e julho de 2014 foi realizada uma busca 
nas bases de dados Web of Science, Scopus e Google Acadêmico sobre a exploração de 
mamíferos silvestres (excluindo aquáticos) do estado do Amapá. Foram utilizadas 
combinações das palavras-chave “amapa”, “mammal”, “vertebrates”, “hunting”, “exploitation”, e 
“wildlife” (em inglês e português). Dos trabalhos encontrados foram selecionados apenas os 
que continham informação sobre mamíferos silvestres com ocorrência no Amapá, bem como 
trabalhos sobre o uso desses animais pela população humana. Foram encontrados 18 
trabalhos (13 artigos, 3 dissertações de mestrado, 1 relatório técnico e 1 resumo expandido). 
Desse total, sete trabalhos traziam informações sobre a presença e/ou distribuição das 
espécies, quatro sobre aspectos ecológicos, quatro tratavam da exploração (por meio da 
caça), dois relatavam tanto a ocorrência como a captura de espécies por caçadores e um 
trazia informações sobre o status de conservação das espécies. A maioria dos trabalhos (55%) 
foi desenvolvida exclusivamente em Unidades de Conservação (UCs) ou em seu entorno, 24% 
tanto em UCs como em áreas não protegidas, 16% apenas em áreas fora de UCs e 5% em 
territórios indígenas. A principal fonte de proteína para as comunidades que vivem em áreas 
adjacentes a remanescentes florestais é a caça de animais silvestres, e geralmente está 
voltada para a captura de espécies ameaçadas de extinção. Apesar disso, nossos resultados 
demonstram uma escassez de trabalhos sobre a exploração da fauna silvestre no Estado do 
Amapá. A maioria dos trabalhos envolve apenas dados de ocorrência e distribuição das 
espécies, e estão concentrados principalmente em áreas protegidas, indicando que ainda se 
sabe pouco da biodiversidade que o Estado abriga. 
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A Etnozoologia é o campo de estudo que busca avaliar a dinâmica e a relação entre os seres 
humanos e os animais, verificando o conhecimento de uma comunidade acerca da fauna e do 
ecossistema no qual estão inseridos. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo 
descrever a percepção da comunidade de entorno do Parque Natural Municipal do Cancão, 
município de Serra do Navio, Estado do Amapá, sobre a composição, utilização e conservação 
da fauna de mamíferos local. Para o desenvolvimento desse estudo aplicamos um formulário 
no qual constava a pergunta aberta “Que animais são encontrados no Cancão?”. Para a 
condução das entrevistas, os participantes foram escolhidos através do método bola de neve. 
O formulário para a coleta dos dados apresentou 23 questões, sendo oito questões abertas e 
15 questões fechadas. As questões fechadas foram formuladas através da metodologia de 
Likert, as quais o sujeito de pesquisa deviam manifestar sua concordância ou discordância em 
uma escala que varia entre “discordo totalmente” e “concordo totalmente”, passando pelo meio 
termo de “indiferente. Foram entrevistados 37 moradores presentes na comunidade de entorno 
do Cancão. Dos 16 mamíferos citados, a paca (Cuniculus paca) com 27 citações (16,6%), 
cutia (Dasyprocta leporina) com 24 citações (14,7%) e tatu (Euphractus sexcinctus) com 22 
citações (13,5%) foram os mais representativos. Os mamíferos menos citados foram o catitu 
(Pecari tajacu) com 2 citações (1,2%), a suçuarana (Puma concolor) e o queixada (Tayassu 
pecari) com apenas 1 citação cada (0,6%). A paca, é um dos animais mais utilizados pela 
comunidade, tanto para fins medicinais (6), alimentação (11), criação doméstica (6) e 
comercialização (10). Através do formulário de Likert, 92,6 % dos moradores concordam 
totalmente que os mamíferos do Cancão precisam ser preservados, independentemente dos 
lucros que podem vir da sua exploração; 59,2 % discordam totalmente de que os mamíferos 
que são perigosos para os seres humanos devem ser mortos sempre que forem encontrados 
e, 7,4% são indiferentes sobre as leis de proteção ambiental. Diante disso, constatamos que 
os mamíferos mais citados pelos moradores são aqueles que são mais utilizados diariamente. 
Políticas de preservação ambiental devem ser criadas e a participação da comunidade local é 
muito importante para incorporar a importância do manejo de fauna na área estudada. 
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A dispersão de sementes é um processo ecológico, chave para a manutenção das florestas. 
Nas regiões tropicais os morcegos juntamente com as aves são os principais agentes de 
dispersão e pesquisas revelam que mais 500 espécies de plantas tem suas sementes 
dispersadas por morcegos. Na Amazônia brasileira este tema tem sido pouco investigado. 
Desta forma o objetivo deste estudo foi identificar as espécies vegetais dispersadas por 
morcegos Artibeus planirostris em um fragmento de floresta urbana, na Amazônia oriental. O 
estudo foi realizado no município de Macapá, Amapá – Brasil, em um fragmento de floresta 
urbana pertencente ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 
– campus da fazendinha.  A vegetação da área é composta por um fragmento de floresta de 
terra firme, rodeado por uma área inundável. As sementes foram coletadas semanalmente em 
dois abrigos provisórios (poleiros) de A. planirostris com auxilio de um coletor medindo 2 x 2 
m, armado sob cada abrigo. Cada coletor foi feito sobre uma armação de madeira a 80cm do 
solo. Entre os meses de agosto e dezembro de 2013, foram coletadas 87541 sementes, 
pertencentes a nove gêneros e dez espécies. Sendo que houve 86554 sementes pequenas e 
987 sementes grandes. Quatro espécies foram classificadas como sementes pequenas (Ficus 
sp1; Cecropia sp; Ficus sp2; Morfotipo I) e oito como grandes (Andira parvifolia; Swartzia 
grandifolia; Hirtella sp; Anacardium sp; Syzygium sp; Dipteryx odorata; Endopleura sp). Nossos 
resultados indicam que A. planirostris possui um papel relevante, na dispersão de sementes 
tanto espécies vegetais comuns em áreas degradadas como Cecropia sp  e  de sementes 
grandes como Dipteryx odorata que é comum em floresta primária. Portanto, A. planirotris 
pode ser considerado um importante agente responsável pela manutenção das florestas na 
Amazônia brasileira. 
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Apesar de muito antiga, a malária continua sendo um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo. Estima-se que a doença afete cerca de 300 milhões de pessoas nas áreas 
subtropicais e tropicais do planeta, resultando em mais de um milhão de mortes a cada ano. 
Esta pesquisa teve como objetivo mapear a distribuição geográfica de espécies incriminadas 
na transmissão da malária, bem como a ocorrência de casos da doença nos municípios do 
Estado do Amapá entre 2006 a 2011. Através da elaboração de mapas e utilização do Sistema 
de Informação Geográfica foram identificados ambientes onde ocorrem vetores da malária, a 
fim de conhecer sua distribuição, apontando áreas de risco, conforme avaliação do Índice 
Parasitário Anual – IPA, a fim de determinar o potencial malarígeno de cada município. Os 
dados sobre as espécies de anofelinos e as características dos ambientes onde foram 
capturados, períodos de coleta e as coordenadas geográficas dos pontos de amostragem 
foram levantados mediante a consulta a diversos trabalhos de entomologia realizados no 
Amapá, bancos de dados e coleções científicas de instituições de pesquisa. Foram 
encontradas 21 espécies de Anopheles, dentre as quais A. braziliensis, A. darlingi e A. 
marajoara possuem mais ampla distribuição. Quanto à autoctonia da malária, foi registrado um 
total de 76.578 casos autóctones no Amapá. O ano de 2006 apresentou o maior número de 
casos (18.960), enquanto o ano de 2008 apresentou o menor (9867). Oiapoque foi o município 
com o maior número de casos, um total de 20.253, entre 2006-2011. Em segundo Calçoene, 
com 10.530 casos. Por outro lado, Cutias do Araguari e Itaubal do Piriri apresentaram o menor 
número de casos, 28 e 20, respectivamente. Observou-se que os municípios que registraram 
maior incidência da malária são compostos, predominantemente, por áreas rurais, sendo que, 
no caso de Oiapoque, há a presença de garimpos e assentamentos rurais, bem como aldeias 
indígenas. Os municípios de Calçoene, Oiapoque, Porto Grande e Serra do Navio 
apresentaram alto risco malárico em todos os anos do estudo, pois apresentaram IPA maior 
que 50. Apesar disso, essas áreas permanecem pouco estudadas. Para um efetivo controle da 
malária é necessário um conjunto de fatores, a começar pela gestão da doença, por meio do 
diagnóstico e tratamento dos casos; a prevenção da doença, através da proteção individual e 
quimioprofilaxia; e, a prevenção e o controle de epidemias, que só é possível com uma 
adequada vigilância epidemiológica. 
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Nós realizamos técnicas padronizadas de inventário para obter uma lista de espécies de 
vertebrados de médio e grande porte em áreas com e sem a intervenção do corte seletivo de 
baixo impacto na Amazônia oriental. Para isso utilizamos censo ao longo de transectos 
(1.196,9 km) em três áreas, sendo uma delas amostrada com abordagem pré e pós 
perturbação do corte seletivo. As amostragens foram realizadas entre abril e junho de 2012 e 
abril e agosto de 2013. Detectamos 29 espécies de vertebrados de médio e grande porte 
pertencentes a 20 famílias e 15 ordens durante o censo ao longo dos transectos. 
Adicionalmente, registramos oito espécies através de observações diretas e indiretas 
realizadas extra-censo. Desse total, cinco espécies são consideradas ameaçadas de extinção 
(Ateles paniscus, Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Myrmecophaga tridactyla, Priodontes 
maximus). A riqueza de espécies detectada variou entre 21 a 24 espécies nas áreas 
manejadas e não manejadas. Observamos uma variação na taxa de encontro dos transectos 
entre os tratamentos. Contudo, a abundância relativa das espécies por transecto não diferiu 
entre não manejadas e manejadas. Das espécies detectadas no censo somente três 
apresentaram abundância relativa diferente nos dois tratamentos (Saguinus midas, Tinamus 
spp. e Dasyprocta leporina). Nossos resultados demonstram que o efeito do corte seletivo de 
baixo impacto não foi um fator determinante para a maioria dos vertebrados de médio e 
grande porte. 
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O estuário amazônico é formado por um emaranhado de ilhas, onde existem as florestas de 
várzeas, áreas de especial importância devido aos elevados valores de produtividade e 
fertilidade dos solos. Entre os produtos não madeireiros mais importantes dessas áreas 
destaca-se o açaizeiro (Euterpe oleracea). Nos últimos anos verifica-se uma grande expansão 
dos açaizais como resultado do crescimento do mercado do açaí no estado do Amapá. Tal 
expansão pode ser explicada tanto pelo plantio de novas áreas como pelo manejo de açaizais 
nativos, resultando no aumento da densidade de indivíduos de açaí e redução dos indivíduos 
das espécies florestais. O mapeamento realizado por meio de imagens de sensoriamento 
remoto, ainda que com limitações, pode facilitar a avaliação mais aprofundada das áreas de 
várzeas, tendo em conta o potencial produtivo da mesma. O presente estudo tem como foco 
os açaizais, nativos e manejados, concentrados na foz do rio Mazagão Velho, uma área de 
várzea localizada no sudeste do município de Mazagão, estado do Amapá, no estuário do rio 
Amazonas, onde estão estabelecidos transectos para estudo de manejo florestal e ecologia 
em áreas de várzea por meio do projeto Florestam executado pela EMBRAPA-Amapá. Para o 
estudo utilizou-se imagens Landsat 5/TM, do ano 2004 e 2008, selecionadas considerando a 
menor cobertura de nuvens possível, e imagem Landsat 8/OLI para o ano 2013. O 
processamento digital das imagens incluiu correção geométrica, fusão entre imagens de 30 e 
15m, transformação para imagens-fração de vegetação, solo e agua pura, seguido da 
aplicação de técnicas de segmentação e classificação por região, com a utilização dos 
softwares SPRING e ENVI. O mapa resultante da classificação foi organizado em classes de 
cobertura de solo: floresta de várzea, açaizal em várzea, solo exposto e água. A validação do 
mapa foi estimada a partir de informações coletadas em campo: pontos de descrição da classe 
de cobertura de açaizal em várzea. Esses pontos permitiram a geração da matriz de confusão 
para avaliar a qualidade da classificação. O trabalho apresenta o mapa resultante do 
processamento das imagens e os resultados mostram que a cobertura de açaizal em várzea 
sofreu aumento significativo nos últimos anos. 
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Desde os tempos pré-colombianos as comunidades amazônicas têm utilizado recursos 
naturais, aproveitando espécies com valor econômico, cultural e/ou religioso. Isto produz um 
forte impacto sobre o bioma amazônico, dificultando gerar um balanço entre um ecossistema 
complexo, e comunidades que precisam de um ambiente que seja sustentável e 
economicamente rentável. As comunidades de quelônios na bacia amazônica constituem um 
elemento importante na dieta dos habitantes da região, sendo as tartarugas caçadas, 
pescadas e seus ovos colhidos há muitas gerações. Neste estudo, apresentamos uma revisão 
do conhecimento sobre os efeitos do consumo de tartarugas por parte das populações 
ribeirinhas Amazônicas. Direcionamos nossa pesquisa para responder especificamente os 
seguintes questionamentos: O que se sabe sobre efeitos da exploração e pressão das 
comunidades ribeirinhas Amazônicas sobre a fauna das tartarugas? Quais pontos estão 
carentes de conhecimento e podem ser melhorados? De junho a julho de 2014 realizamos 
pesquisa bibliográfica, nas bases ISI Web of Knowledge, Google Scholar e Scopus. Utilizamos 
as seguintes combinações de palavras-chave (em Português e Inglês) “Amazon”, “wildlife”, 
“conflict, “hunting”, “animal consumption”, e “turtle”. Nós encontramos um total de 28 estudos 
publicados nos anos de 1985 a 2013. Do total de artigos, 55,5% apresentaram dados de 
abundância de tartarugas nas áreas com exploração, sendo que 22,2% dos estudos utilizaram 
a metodologia de entrevistas aos ribeirinhos para avaliar padrões de consumo de tartarugas. 
Apenas 11,1% dos trabalhos verificaram como a exploração e a pressão antrópica sobre as 
tartarugas afeta à abundância de suas populações e os 11,1% restante dos estudos falaram 
sobre a história da caça e os usos das tartarugas.  Em síntese, ressaltamos que futuros 
estudos com o objetivo de verificar os efeitos da exploração e pressão das comunidaes 
ribeirinhas sobre tartarugas devem ser ampliados, a fim de implementar efetivas estratégias de 
conservação nos ambientes amazônicos.  
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São diversas as dificuldades enfrentadas por professores e alunos, tanto para atrair a atenção 
dos alunos, na transmissão do conteúdo de maneira atrativa e dinâmica, quanto na 
compreensão de nomes científicos e conteúdos complexos no processo de ensino e 
aprendizagem. Associados as principais dificuldades no ensino de Biologia estão: a 
descontextualização do ensino, carência de materiais, ausência de apoio da escola e órgãos 
educacionais e a falta de interação com o meio ambiente para aulas de campo, que além do 
conhecimento despertam nos alunos a consciência para os problemas ambientais. Suscita-se 
o jogo como meio de transformar a linguagem científica para facilitar a compreensão, o que 
possibilitará a utilização conjunta da cognição, afeição, motivação e da criatividade, além de 
ser um importante meio de socialização. Objetivou-se verificar a aplicabilidade do lúdico, para 
fixação de características de espécies existentes no Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, pois, é importante trazer para sala de aula nova metodologias de ensino e a 
discussão sobre a biodiversidade dos seres vivos e seus critérios de classificação. O material 
utilizado foi extraído do projeto Biodiversidade nas costas, o qual elaborou diferentes materiais 
didáticos, baseados no plano de manejo do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 
Utilizou-se somente um dos jogos, especificamente a roleta, para execução da presente 
pesquisa. O qual foi aplicado a três turmas do 1º ensino médio no período de maio a Junho na 
Escola Everaldo Vasconcelos, após palestra ministrada sobre o parque. A compreensão das 
pistas contidas nas cartas possibilitou a descoberta da espécie que é a incógnita do jogo. 
Antes da realização da palestra uma pergunta niveladora indicou que 100% dos alunos 
desconheciam o Parque Montanhas do Tumucumaque. Somente dois alunos relacionaram o 
parque à presença de tribos indígenas. Ao término do jogo, verificou-se que todos os alunos 
conseguiam descrever características de algumas espécies e principalmente relacioná-las às 
espécies do cotidiano que também são encontrados no Parque como carapanã, borboleta, 
aranha, iguana. Assim constatou-se que o jogo didático é relevante para instigar a curiosidade 
dos alunos e fixar o conhecimento abordado. O clima de competição e curiosidade, gerado 
pelo “jogar” em grupo é um aliado permanente do professor para o processo de aprendizagem. 
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Os processos que conduzem o crescimento de áreas periurbanas são marcados pela 
presença de grupos populacionais de baixa renda, situados em áreas sem infraestrutura 
urbana e expostos degradação ambiental, constituindo-se em áreas de grande vulnerabilidade 
social. Neste contexto, esse estudo teve como objetivo descrever as percepções 
socioambientais da comunidade do aglomerado subnormal do Igarapé da Fortaleza, região 
sudeste do Estado do Amapá. Para tanto, foi realizada uma amostragem envolvendo 82 
indivíduos (48% homens e 52% mulheres), no período de novembro de 2011 a agosto de 
2012, utilizando como metodologia entrevistas, questionários socioambientais e observação 
participante na área de estudo. Dos entrevistados, 20,7% eram não alfabetizados; 42,7 
possuíam ensino fundamental; 34,2% possuíam o ensino médio e 2,4% o ensino superior. A 
maioria dos entrevistados (57,3%) eram oriundos de outros Estados brasileiros e 42,7% 
naturais do Estado do Amapá, oriundos dos municípios de Santana, Macapá, Mazagão e 
Serra do Navio. Os principais problemas ambientais identificados pelos entrevistados foram à 
falta de água (85,4%); lixo a céu aberto (71,2%) e poluição dos mananciais de água (68,3%). 
Para os entrevistados do aglomerado subnormal, os principais responsáveis pelos problemas 
ambientais foram os próprios habitantes (62,2%) e o Governo do Estado do Amapá (57,3%). 
Quando questionados sobre a avaliação da qualidade ambiental do Estado, os entrevistados 
atribuíram os conceitos ruim para Macapá (30,5%), regular para Santana (25,6%) e péssimo 
para seu próprio aglomerado subnormal (18,2%). Com relação as formas de poluição 
ambiental, os entrevistados citaram: poluição visual (47,6%), sonora (42,7%), da água 
(41,5%), do ar (39,0%), do ambiente pelo lixo não acondicionado (34,2%) e do ambiente pelo 
esgoto não tratado (26,9%). Os problemas sociais apontados pelos entrevistados foram a 
violência (79,3%), a falta de assistência médica (64,6%), a falta de escolas (31,7%) e a falta de 
água tratada (1,2%). Na percepção socioambiental da comunidade do aglomerado subnormal 
ficou caracterizada a necessidade de criação de políticas públicas, visando amenizar a 
problemática contextualizada neste estudo. Os habitantes do aglomerado subnormal do 
Igarapé da Fortaleza demonstraram conhecer os problemas socioambientais e suas causas. 
Entretanto, estas percepções/conhecimentos não foram suficientes para estimular mudanças 
de comportamento relacionadas aos problemas socioambientais apontados nesta pesquisa. 
Esta pesquisa sugere que existem falhas na execução das políticas públicas federais, 
estaduais e municipais manifestando o surgimento de percepções e ações equivocadas no 
contexto socioambiental em áreas periurbanas no Estado do Amapá. 
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O Brasil é um dos países megadiversos, integrante da região neotropical é possuidor da maior 
biodiversidade do planeta e convive com o eminente perigo da sua perda. Estima-se que 
existam cerca de 87 milhões de espécies vivas no planeta; destas foram identificadas menos 
de um terço. Soma-se a esse desafio o número decrescente de taxonomistas em atividade, e 
seriam necessários aproximadamente 80.000 profissionais para identificar cerca de 0,01% das 
espécies que coabitam o planeta.  Na necessidade de conhecer as espécies para que se 
possam efetivar políticas para sua conservação, são imprescindíveis métodos mais rápidos e 
padronizados, que vão além dos diagnósticos morfológicos. O método proposto por Herbert et 
al., 2003; pode ser uma das ferramentas neste desafio. Este trabalho objetivou promover uma 
revisão de literatura exploratória acerca do uso da técnica do DNA BARCODE na conservação 
da biodiversidade, no intuito de traçar um panorama atual da aplicação da técnica em prol da 
conservação das espécies brasileiras. A metodologia utilizada foi uma revisão analítica da 
literatura cientifica, tendo como fonte o material publicado sobre o tema. Procedeu-se a busca 
de estudos nos acervos bibliográficos da UNIFAP e UFPA, nas bases eletrônicas ISI Web of 
Knowledge, Scielo e Scopus. Foram utilizados os seguintes termos combinados em inglês e 
português: "DNA BARCODE", "CÓDIGO DE BARRAS DO DNA”, "CONSERVATION", e 
"BRAZIL". Os pesquisadores e grupos de trabalho foram contabilizados a partir a base 
LATTES, do Cnpq e da base de dados Cbol (Consortium for the Barcode of Life). A partir do 
levantamento aferiu-se que atualmente no Brasil, existem 359 pesquisadores utilizando a 
técnica, apenas 176 destes tem ligação com projetos de conservação. De 2003 a 2014 
verificou-se o total de 163 estudos publicados, destes somente 34,3 % são trabalhos voltados 
à conservação, os outros 65,7% abordam problemas taxonômicos e estudos filogenéticos. A 
região neotropical ainda possui poucos projetos que utilizam esta ferramenta em prol da 
conservação, destacam-se estudos ornitológicos na Argentina, ictiológicos no México e com 
quirópteros na Guiana. A Amazônia é claramente uma grande lacuna nos bancos de dados 
que reúnem as informações genômicas da técnica. A técnica DNA BARCODE tem crescido 
em publicidade e empregabilidade desde a seu desenvolvimento em 2003. No Brasil, 
paulatinamente, vem sendo adotada para o reconhecimento de diversos grupos e tem se 
demonstrando uma ferramenta de baixo custo, rápida, padronizável e com grande potencial na 
identificação de espécies e no desenvolvimento de projetos efetivos de conservação. 
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Jogos educativos podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem e ainda serem 
prazerosos, interessantes e desafiantes. O jogo pode ser um ótimo recurso didático ou 
estratégia de ensino para os educadores e também ser um rico instrumento para a construção 
do conhecimento. Jogos didáticos tem a capacidade de prender a atenção dos alunos em um 
determinado tema que muitas vezes não é tido como importante, atuando como ferramenta de 
ensino, uma vez que tal metodologia é bem aceita pelos alunos. Partindo da linha de 
pensamento de que o ensino lúdico é relevante para o ambiente escolar. Objetivou-se aplicar 
metodologia lúdica, para verificar o conhecimento dos alunos sobre a biodiversidade presente 
no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e verificar a relevância desta metodologia 
no ensino da biologia, além de instigar a curiosidade dos alunos do ensino médio sobre a 
importância de manter a biodiversidade da Unidade de Conservação. Utilizou-se material 
didático com temática lúdica, construído a partir do plano de manejo do Parque Nacional 
Montanhas do Tumucumaque. A pesquisa desenvolveu-se no período de maio a junho do ano 
corrente, no Colégio Amapaense, tendo como público alvo estudantes de turmas oriundas de 
1º e 2° anos do Ensino Médio, totalizando 40 alunos. Aplicou-se questionário para verificar o 
conhecimento prévio dos estudantes e executou-se o jogo de roleta contendo cartas com 
características de espécies presentes no parque. Identificou-se nos questionários que 15% 
dos alunos conhecem o Parque, enquanto 85% informaram não conhecê-lo. Quando 
requeridos sobre a importância da utilização de jogos didáticos nas aulas de biologia, 65% dos 
alunos responderam que jogos são relevantes para a eficácia do ensino, 10% afirmaram que 
não são importantes e 25% não sabem. Ao serem indagados sobre a necessidade de ensinar 
sobre a biodiversidade do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque no ensino médio, 
82,5% dos pesquisados responderam que é relevante, pois o parque está localizado no estado 
do Amapá, então se torna importante estudá-lo e conhecê-lo, e 17,5% informaram não saber. 
Da totalidade de alunos investigados 40% informaram que o professor nas aulas de biologia 
não ensina sobre a biodiversidade do estado do Amapá. O jogo pode ser considerado como 
um importante meio educacional, pois propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas 
áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e motora, além de contribuir para a 
construção da autonomia, criticidade, criatividade e responsabilidade e utilizá-los no ensino da 
biodiversidade mostrou-se eficaz para o aprendizado. 
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Eugenia umbelliflora é uma espécie da família Myrtaceae e popularmente conhecida como 
“baguaçu”.Diversas atividades biológicas têm sido atribuídas a espécies do gênero Eugenia, 
dentre entre estas podemos citara ação antimicrobiana, antioxidante, antidiabética e anti-
inflamatória.Extratos hidroalcoólicos de frutos de E. umbelliflora permitiram a identificação de 
diversas antocianinas, além da verificação de uma potente atividade antimicrobiana frente a 
bactérias gram-positivo. Atualmente, o desenvolvimento de nanopartículas tem sido 
empregado para aumento da estabilidade, liberação modificada e incremento da 
biodisponibilidade de substâncias de origem natural. O objetivo do presente trabalho foi 
desenvolver nanopartículas poliméricas contendo extrato hidroalcoólico de Eugenia 
umbelliflora. As nanopartículas foram preparadas pela metodologia de 
emulsificação/evaporação do solvente. A fase orgânica foi constituída por 50mg do extrato de 
Eugenia umbelliflora, 500mg de polímero e solução de ácido fórmico em etanol (1:9). A fase 
aquosa foi constituída por uma solução aquosa de polisorbato 80 1%. A fase orgânica foi 
lentamente adicionada sobre a fase aquosa sob agitação constante (9600rpm) pelo período de 
10 min. O tamanho das partículas foi avaliado por espectroscopia de correlação de fótons. 
Após a centrifugação da dispersão obtida foi possível obter um sedimento volumoso e um 
sobrenadante com reflexo azulado, característico de nanosistemas. O sedimento apresentou 
tamanho médio de partícula igual a 1562 ± 379,4 nm e polidispersão igual à 0,850 ± 0,150. O 
tamanho de partícula do sobrenadante foi igual a 137,0 ± 1,793 nm. O pequeno tamanho 
obtido (< 200 nm) e a baixa polidispersão (0,484 ± 0,012) são indicativos de estabilidade do 
sistema. Antocianinas são corantes naturais com grande aplicação na indústria de alimentos e 
medicamentos. Entretanto, são muito instáveis e essa baixa estabilidade é o principal desafio 
no desenvolvimento de produtos com essas substâncias. As nanopartículas obtidas no 
presente trabalho configuram-se como uma alternativa para proteção das antocianinas de 
Eugenia umbelliflora mediante a encapsulação dessas substâncias nas nanopartículas. Além 
disso, contribui para a valorização de uma espécie de uma das famílias mais representativas 
do Brasil. 
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Hermetia illucens é uma espécie nativa da América do Norte e está relacionada a 
decomposição de uma grande variedade de matéria orgânica, tanto vegetal quanto animal, 
ocorrendo em estágios mais tardios da decomposição e em condições úmidas. Esse 
comportamento pode dar valiosas informações a respeito da data e local da ocorrência de um 
homicídio, podendo servir como uma espécie indicadora forense. O presente trabalho se 
propôs a conhecer a ocorrência e o comportamento de H. illucens em carcaça de Sus scrofa, 
em um ambiente de Várzea amazônica. O experimento foi instalado em um fragmento de mata 
de várzea alta localizado no Distrito do Abacate da Pedreira no Estado do Amapá, no período 
de 03 a 15 de março de 2014, compreendendo o período mais chuvoso do ano, onde foi 
utilizada como modelo experimental uma carcaça de suíno S. scrofa de aproximadamente 12 
kg, como isca para a atração dos insetos, dentro de uma armadilha de Shannon. Foram 
coletados indivíduos no 2º instar larval, com auxilio de pinça entomológica, observando suas 
ocorrências nas diferentes fases de decomposição, bem como, a análise de sua atividade 
ecológica na carcaça. Os espécimes coletados foram armazenados em potes plásticos e 
levados a Sala de Criação do Laboratório de Arthropoda-Universidade Federal do Amapá, 
onde foram mantidos em potes plásticos fechados parcialmente com tecido do tipo organza 
para a ventilação, rotulados com data de coleta, contendo serragem e carne bovina como 
substrato de criação até o término do seu desenvolvimento pós-embrionário. Foram 
amostrados imaturos nas fases coliquativa (N=100) e esqueletização inicial (N=80), emergindo 
52 e 58, indivíduos, respectivamente, com tempo médio de emergência entre 47 e 51 dias. As 
observações realizadas neste trabalho poderão auxiliar a Polícia Técnico Científica do Estado 
do Amapá na resolução de processos criminalísticos e datação de Intervalos Pós-Morte (IPM). 
Para melhor utilização desta espécie como indicadora forense, novos experimentos 
envolvendo outros períodos climáticos serão realizados no mesmo ambiente para melhor 
compreensão de sua atividade biológica em carcaças. 

 

Palavras-Chave: 

Entomologia Forense, IPM, Diversidade, Comportamento 
 

Financiadores: 

 

 



 

 81 

Área           US117 

Uso sustentável da biodiversidade 

 

Título 

EFICÁCIA IN VITRO DO ÓLEO ESSENCIAL DE LIPPIA SIDOIDES (VERBENACEAE) 
CONTRA MONOGENOIDEA DE COLOSSOMA MACROPOMUM (PISCES: 

SERRASALMIDAE) 

 

Autores 

BRUNA VIANA SOARES1,a,*, LIGIA RIGÔR NEVES2,b, MARCOS SIDNEY BRITO OLIVEIRA2,c, 
FRANCISCO CÉLIO MAIA CHAVES3,d, MARCOS TAVARES-DIAS1,2,e 

 

Vínculos Institucionais: 

1 
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, UNIFAP; 

2
 Embrapa Amapá; 

3
Embrapa Amazônia 

Ocidental 

 
E-mail’sdos autores: 

adrbrunasoares@yahoo.com.br; bliahrigor@hotmail.com; cmarcosidney2012@hotmail.com; 
dcelio.chaves@embrapa.br; emarcos.tavares@embrapa.br 

 
Colossoma macropomum (tambaqui), peixe amazônico que pode alcançar até 1 metro de 
comprimento e atingir 30 kg de peso corporal, é muito apreciado pelo mercado consumidor de 
várias regiões do Brasil. Esse é o peixe nativo mais produzido no país, pois suporta elevadas 
densidades no cultivo intensivo e sua produção é economicamente viável em diversos 
sistemas de criação. Porém, a intensificação do cultivo de tambaqui pode favorecer o 
surgimento de parasitoses como as causadas por helmintos monogenoideas, que acometem 
principalmente as brânquias dos hospedeiros. Como alternativa ao uso de quimioterápicos 
usados no controle desses parasitos, extratos, óleos essenciais (OE), entre outros produtos 
naturais têm sido testados, devido ao seu potencial bioativo. Lippia sidoides (Verbenaceae) é 
uma planta medicinal conhecida popularmente como alecrim-pimenta e que apresenta ação 
antimicrobiana e antiparasitária. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia in vitro do OE de 
L. sidoides contra monogenoideas das brânquias de tambaqui. Os constituintes majoritários do 
OE foram timol (64,5%), p-cimeno (11,7%) e (E)-beta-cariofileno (4,9%), identificados por 
cromatografia gasosa com espectrometria de massas. O ensaio, em triplicata, utilizou 0,01; 
0,02; 0,04; 0,08; 0,16 e 0,32 mg.mL-1 de OE de L. sidoides e dois grupos controles, um com 
água do tanque de cultivo e outro com água do tanque e diluente (etanol PA). Arcos branquiais 
de juvenis de tambaqui (± 16 cm) naturalmente parasitados foram individualizados em placas 
de Petri e imersos nessas soluções contendo OE de L. sidoides. Campos de observação com 
no mínimo 20 parasitos por replicata foram selecionados e observados em estereomicroscópio 
a cada 15 minutos. O tempo de exposição que causou 100% de mortalidade parasitária foi 
registrado, e os parasitos foram considerados mortos quando perderam o movimento. Nos 
grupos controles e com 0,01 mg.mL-1 de OE L. sidoides, a mortalidade dos monogenoideas 
ocorreu em 8 e 7 horas de exposição, respectivamente. Concentrações de 0,32 e 0,16 mg.mL-

1, as mais efetivas contra monogenoideas, causaram mortalidade em 6 e 25 minutos, 
respectivamente. Nas concentrações de 0,02 e 0,04 mg.mL-1, a mortalidade de 100% dos 
parasitos foi em aproximadamente 6 horas de exposição, enquanto na concentração 0,08 
mg.mL-1 essa mortalidade foi em 2,30 horas. O óleo essencial de L. sidoides mostrou ação 
antiparasitária em tambaqui e efeito dose-dependente em relação ao tempo. Concentrações 
de 0,16 ou 0,32 mg.mL-1 necessitam ser posteriormente testadas em ensaio de toxicidade 
para avaliar a tolerância de tambaquis, antes de sua recomendação para uso em banhos 



 

 82 

terapêuticos. 

 
Palavras-Chave: 

Lippia sidoides, Colossoma macropomum, Monogenoidea 
 

Financiadores: 

CNPq e EMBRAPA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 83 

Área           US104 

Uso sustentável da biodiversidade 

 

Título 

RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E SUCESSÃO DE ASSEMBLEIAS DE FORMIGAS 
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EM CARCAÇAS DE SUS SCROFA NA AMAZÔNIA 

ORIENTAL 

 

Autores 

CAMILA G. PINHEIRO¹,a, BRUNA L. B. FAÇANHA¹,b, CAMILA M. C. V. ARAÚJO¹,c, 
RAIMUNDO N. P. SOUTO1,d 

 

Vínculos Institucionais: 
1 
Laboratório de Arthropoda – Universidade Federal do Amapá, 68.903-419 Macapá, AP, Brasil 

 
E-mail’s dos autores: 

agamacamila@hotmail.com, bblbarretof@hotmail.com, ccamilamendes.cva@gmail.com, 
dnonatoiepa@hotmail.com 

 

As formigas podem estar presentes durante todos os estágios de decomposição de carcaças, 
desde posmortem até os estágios finais, quando ocorre o abandono do corpo por parte das 
larvas de último estagio, para pulpar no solo. A posição ecológica da família Formicidae em 
carcaças de animais vertebrados varia de predadora, ao se alimentar de ovos, larvas, pupas e 
adultos de alguns insetos, a necrófaga, quando se alimentam dos tecidos em decomposição 
ou exsudados. Este estudo visa conhecer a composição e a sucessão de assembléias de 
Formicidae em carcaça de porco domestico (Sus scrofa), em ambiente de mata de várzea na 
margem esquerda do rio pedreira, no distrito do Abacate da Pedreira, Amazônia oriental. Foi 
realizado um experimento no período mais chuvoso. Como unidade amostral utilizou-se 
carcaça de S. scrofa de aproximadamente 12kg adquirida já morta em um frigorifico. As 
coletas de formigas ao redor e sobre a carcaça foi realizada durante todo o processo de 
decomposição. O esforço amostral foi de 1h/dia sempre no mesmo horário até o ultimo estágio 
de decomposição da carcaça e após levadas para o Laboratório de Arthopoda para a sua 
devida identificação. Foram coletados 349 indivíduos da família Formicidae, classificados nas 
subfamílias Myrmicinae (106), Dolichoderinae (172), Ponerinae (06), Pseudomyrmicinae (05) e 
Ecitorinae (61). Em relação a sucessão de taxa nas fases de decomposição, observou-se na  
coliquativa: Crematogaster sp (78), Dolichoderus sp (34); na esqueletização, Dolichoderus sp 
(137), Crematogaster sp (24), Odontomachus sp (6), Pogonomyrmex sp (5), Pseudomyrmex 
sp (5), Neivamyrmex sp (32). O conhecimento da composição de espécies de Formicidae que 
ocorrem em carcaças e de suma importância para as analises de pericias forenses, haja vista, 
suas atividades tróficas que variam de necrófagas a predadoras. 

 

Palavras-Chave: 

Entomologia Forense, Insetos Necrófagos, Predadores 
 

Financiadores: 

UNIFAP 

 
 
 
 



 

 84 

Área           US130 

Uso sustentável da biodiversidade 

 

Título 

BIOPIRATARIA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA: A APROPRIAÇÃO DOS SABERES 
TRADICIONAIS SOB UMA PERSPECTIVA NEOLIBERAL DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 

Autores 

CAMILA LIMA DOS SANTOS1,a,*, RAISSA LORENA MALCHER SENA1,b, VANESSA SENA 
FIGUEIREDO1,c, WENDESOM ALVES DE SOUZA1,2,d 

 

Vínculos Institucionais: 

1 
Observatório das Fronteiras do Platô das Guianas, Universidade Federal do Amapá 

 
E-mail’s dos autores: 

a camilasntsri@gmail.com, braissasenaap@hotmail.com, cvanessasenaf@gmail.com, 
dwendesomalves@gmail.com 

 
O Brasil, país possuidor de grande extensão territorial da Amazônia, com uma das maiores 
biodiversidades do mundo, constantemente sofre com tentativas de apropriação de seus 
recursos naturais e conhecimentos dos povos tradicionais que habitam a região. O trabalho 
tem como objetivo traçar uma linha temporal dos principais casos de Biopirataria e tentativas 
de patentes por atores internacionais dos recursos da Amazônia brasileira, antes e depois da 
criação do conceito de Biopirataria, enfatizando na questão da apropriação dos processos e 
métodos criados por povos tradicionais no manejo da biodiversidade. O método utilizado 
pautou-se em levantamento bibliográfico acerca do assunto; pesquisas e análises de artigos 
científicos de autores que são referência na área; coleta de dados em instituições públicas, 
como o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA); e sites 
de Organizações não-governamentais, como o da Conservação Internacional Brasil. Na 
tentativa de trazer uma explicação teórica do campo das Relações Internacionais para a 
temática, optou-se pela teoria Neoliberal, caracterizada por tentar entender os processos 
transnacionais que acarretam em mudanças no caráter do Sistema Internacional, como o 
surgimento de novos assuntos em sua agenda de debates. Isso porque o neoliberalismo 
compreende que a mudança na configuração da política mundial não significa que conflitos 
deixarão de existir, mas sim que tomarão novas formas, podendo até mesmo se intensificar, o 
que pode ser percebido quando se analisa as relações conflitantes na problemática da 
apropriação da biodiversidade amazônica brasileira e do know-how de suas populações 
tradicionais. A partir da linha temporal traçada, os resultados observados são que antes da 
criação do termo Biopirataria a prática já existia, porém não era considerada um ato criminoso 
por não haver regulamentação, nem debates efetivos em torno do tema. Concluímos também 
que a temática ambiental passa a ter importância na agenda de debate internacional, 
principalmente no que tange à realização de convenções multilaterais voltadas para a proteção 
da biodiversidade e, mais recentemente, dos conhecimentos tradicionais. Apesar de o debate 
ter se tornado importante, os mecanismos de proteção existentes muitas vezes são falhos ou 
inaplicáveis à situação dos povos tradicionais. 
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Os muscóides da família Sarcophagidae possuem cerca de 2.600 espécies descritas, a 
maioria é ovovivípara, eliminando larvas de primeiro instar, que iniciam imediatamente sua 
alimentação na carcaça, considerados importantes no auxílio de investigações criminais, 
sendo um dos primeiros a colonizar os corpos em processo de decomposição, para serem 
utilizados, dentre outras questões, na estimativa do Intervalo Post-Mortem (IPM). Com isso, o 
presente trabalho teve como objetivo conhecer a riqueza, abundância e sucessão de espécies 
de sarcofagídeos de importância forense em uma área de Mata de Várzea. O experimento foi 
realizado no Distrito do Abacate da Pedreira, no período mais chuvoso, utilizando como 
modelo experimental carcaça de suíno Sus scrofa com 12 kg. Foram coletados diariamente, 
indivíduos adultos, com auxilio de rede entomológica, observando suas ocorrências em cada 
fase de decomposição, e armazenados em potes plásticos e levados ao Laboratório de 
Arthropoda para os procedimentos de identificação. Foram coletados espécimes nas fases: 
coloração-gasosa, Oxysarcodexia amorosa (1) e fêmeas (72); na fase coliquativa, 
Oxysarcodexia amorosa (11), Oxysarcodexia intona (14), Sarcodexia lambenz (1), Peckia 
crysostoma (7), Helicobia morionella (1), Oxysarcodexia paulistanensis (4), Oxysarcodexia 
parva (1), Oxysarcodexia fluminensis (1), Oxysarcodexia riograndensis (3), Oxysarcodexia 
avuncula (1) e fêmeas (338); na fase de esqueletização, Peckia crysostoma (8), Peckia 
anguilla (1), Peckia resona (1), Peckia intermutans (2), Oxysarcodexia intona (24) e fêmeas 
(217). As fêmeas não foram identificadas até espécie. Se faz necessária a realização de mais 
amostragens para que se obtenham um número maior de espécies. A lista de espécies 
geradas contribuirá para a formação de um banco de dados que auxiliará nas soluções de 
casos encontrados pela Polícia Técnico-Científica. 
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A utilização de dietas artificiais no processo de criação de moscas-das-frutas em laboratório é 
um passo importante no conhecimento da biologia das moscas-das-frutas. Este trabalho teve 
como objetivo verificar os efeitos de dietas à base de açúcar refinado e extrato de levedura na 
longevidade dos adultos de Anastrepha coronilli. Exemplares de A. coronilli foram obtidos de 
frutos de goiaba-de-anta, Bellucia grossularioides (L.) Triana (Melastomataceae), coletados em 
campo, direto da planta ou recém-caídos no solo. Os frutos foram acondicionados em 
bandejas de plástico cobertas por organza e transportados até o Laboratório de Entomologia 
da Embrapa Amapá, em Macapá. Os pupários obtidos foram acondicionados em câmaras 
climatizadas, sob condições controladas de temperatura (26 ± 0,5ºC), umidade relativa do ar 
(70 ± 10%) e fotofase (12 horas), até a obtenção dos adultos. Após emergirem, os exemplares 
da A. coronilli foram transferidos para gaiolas medindo 20 x 10 x 10 cm, num total de três 
casais por gaiola, todos com até 24h de vida. Foram utilizadas 10 gaiolas com dieta à base de 
açúcar refinado e 10 gaiolas com dieta artificial composta de extrato de levedura Bionis® YE 
MF. Todas as gaiolas foram mantidas em sala com temperatura média de 26 ± 2°C, umidade 
relativa de 75 ± 10% e fotoperíodo de 12 horas. As moscas-das-frutas alimentadas à base de 
açúcar refinado sobreviveram no mínimo dois dias e no máximo 66 dias (média de 35,6 dias). 
As moscas-das-frutas que se alimentaram com dieta à base de extrato de levedura (Bionis) 
viveram no mínimo um dia e no máximo 117 dias (média de 49,3 dias). Os resultados obtidos 
demonstraram que a dieta à base de extrato de levedura foi mais eficaz na nutrição das 
moscas-das-frutas, provavelmente devido à presença de aminoácidos necessários ao 
desenvolvimento e maturação sexual do inseto. Por outro lado, o açúcar não fornece os 
nutrientes necessários ao pleno desenvolvimento do inseto. 
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O tucumã (Astrocaryum vulgare M.) é uma palmeira que pertence à família Arecaceae. Seus 
frutos são comestíveis e utilizados profilaticamente para doenças que atingem a pele e globo 
ocular. O óleo dos frutos de tucumã é constituído por ácidos graxos e carotenóides. A 
nanotecnologia tem se configurado como uma importante área no desenvolvimento de 
fitoprodutos, incuindo nanoemulsões com óleos vegetais. O objetivo do presente trabalho é 
obter nanoemulsões contendo óleo de tucumã utilizando-se a metodologia do equilíbrio 
hidrófilo-lipófilo (EHL). As nanoemulsões foram preparadas com uma massa final de 50 g, 
contendo 90% de água destilada, 5% de óleo de tucumã e 5% de uma mistura de tensoativos. 
Uma série de emulsões foi preparada utilizando-se o monooleato de sorbitano (EHL-4,3) como 
tensoativo mais hidrofóbico, e o polissorbato 80 (EHL-15) como tensoativo mais hidrofílico. As 
emulsões foram analisadas macroscopicamente e o tamanho médio das gotículas foi obtido 
por espectroscopia de correlação de fótons. A nanoemulsão com valor de EHL igual a 13 
apresentou o menor tamanho médio de gotículas após 1 dia de preparação (198,9 ± 1,601 
nm). O valor de EHL de um óleo pode ser definido como o EHL de uma mistura de tensoativos 
capaz de gerar a formulação mais estável, sendo possível ser caracterizado pelo menor 
tamanho médio de gotícula. Após 7 dias de armazenamento (156,6  ± 0,6557 nm) foi 
observada uma redução deste tamanho, possivelmente devido a evaporação do solvente de 
extração residual. Adicionalmente, seis formulações com valores distintos de EHL foram 
caracterizadas como nanoemulsões (EHL 12; 12,25; 12,5; 13,25; 13,5 e 13,75). O presente 
trabalho permitiu a identificação do equilíbrio hidrófilo-lipófilo do óleo de tucumã (EHL 13) e 
obter um total de 7 nanoemulsões, contribuindo para a valorização de uma matéria-prima 
vegetal amazônica. 
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Na piscicultura, diversos produtos fitoterápicos vêm sendo usados no tratamento das 
parasitoses, principalmente causadas por helmintos. Mentha piperita, planta usada na 
medicina popular para tratar nauseas, vômitos, indigestão, desordens estomacais, cólicas 
mestruais e verminoses não tem sido testada em peixes, incluindo pirarucu Arapaima gigas. 
Porém, é importante conhecer a toxicidade de qualquer produto antes de recomendar a sua 
concentração terapêutica. Este ensaio realizado no Laboratório de Sanidade de Organismos 
Aquáticos da Embrapa Amapá, Macapá (AP),  teve como objetivo determinar a concentração 
letal média (CL50-4h) do óleo essencial (OE) de M. piperita para pirarucus. Neste ensaio de 
toxicidade utilizou-se 168 alevinos de pirarucu (34,7 ± 12,4 g e 16,8 ± 2,0 cm) que após 
aclimatação foram distribuídos aleatoriamente em 14 tanques com volume para 80 L de água 
e na densidade de 12 peixes/tanque. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, constituído por dois grupos controles (um somente água do cultivo e outro água 
do cultivo contendo 80 µL de álcool etílico absoluto) e seis concentrações (20, 40, 80, 100, 130 
e 160 mg/L) de OE de M. piperita em duplicatas. As concentrações do OE foram diluídas em 
álcool etílico (1g:10 mL). Durante o período de 4 horas de exposição ao OE, os peixes foram 
mantidos sem alimentação, em sistema estático de água e a CL50-4h, foi calculada usando o 
método de Trimmed Spearman-Karber. Os resultados mostraram que a CL50-4h de M. piperita 
foi 38 mg/L, com intervalo de confiança (95%) variando de 30-40 mg/L. Portanto, o teste de 
toxicidade aguda indica que as concentrações clínicas para banhos terapêuticos de pirarucus 
com OE de M. piperita devem ser abaixo desses valores obtidos, para evitar mortalidade dos 
peixes, que é indesejada em qualquer piscicultura durante o tratamento antiparasitário. 
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As florestas de várzea e de terra firme constituem os dois maiores ambientes florestais do 
estado do Amapá, considerando estrutura, diversidade e representatividade espacial. 
Entretanto, estudos sobre a diversidade de insetos nesses ambientes são escassos. O 
presente estudo teve como objetivo, elaborar uma lista de espécies de lonqueídeos 
associados a frutos em florestas de várzea e de terra firme no estado do Amapá. Os estudos 
foram conduzidos em duas parcelas, cada qual medindo 1 ha. A primeira (floresta de várzea) 
localizada no município de Mazagão (00º06’51.4”S e 51º16’32.3”W), e a segunda (floresta de 
terra firme) no município de Porto Grande (00º37’57.9”N e 51º48’10.0”W). Foram realizadas 
coletas de frutos de diversas espécies vegetais, a cada 15 dias, no período de junho de 2008 a 
maio de 2009. Em toda a área demarcada era feita uma varredura coletando-se frutos da 
planta e recém-caídos no solo. No Laboratório de Entomologia da Embrapa Amapá os frutos 
foram processados segundo metodologia utilizada para obtenção de dípteros frugívoros. Na 
floresta de várzea foram coletadas amostradas de frutos de 11 espécies vegetais. Contudo, foi 
constatado a emergência de lonqueídeos somente de Gustavia augusta L. (Lecythidaceae), 
Metrodorea flavida Krause (Rutaceae) e Quararibea guianensis Aubl. (Malvaceae). Na terra 
firme foram amostradas 10 espécies vegetais. Somente Eschweilera coriacea (DC.) Mori 
(Lecythidaceae) e Pouteria sp. (Sapotaceae) apresentaram infestação por esses dípteros. 
Cinco espécies de Lonchaeidae foram registradas: Neosilba zadolicha McAlpine & Steyskal 
em M. flavida e Q. guianensis; Neosilba mcalpiniei Strikis em E. coriacea; Neosilba 
nigrocaerulea (Malloch) e Neosilba pseudozadolicha Strikis em Pouteria sp.; e Neosilba sp. em 
G. augusta. Neosilba zadolicha foi a espécie mais abundante, representando 90% dos 
indivíduos coletados. É a espécies do gênero Neosilba que apresenta a mais ampla 
distribuição geográfica e diversidade de hospedeiros no Brasil, sendo considerada importante 
praga de frutos cultivados nas regiões Nordeste e Sudeste do país. Ressalta-se que os 
espécimes utilizados para a descrição de N. mcalpiniei e N. pseudozadolicha foram obtidos 
neste estudo. Portanto, estudos focados nesta família devem ser incentivados na região 
Amazônica, em especial no que tange a ecologia e biologia. Deve-se salientar que parte 
significativa das espécies de insetos da região ainda é desconhecida da ciência. Assim, a 
geração de conhecimento sobre a família Lonchaeidae na Amazônia é fundamental, pois 
algumas espécies assumiram recentemente status de pragas em diferentes culturas no Brasil. 
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A Família Erythroxylaceae é composta pelos gêneros Aneulophus, Pinacopodium , 
Nectaropetalum e Erythroxylum , sendo este último o maior e mais representativo, 
apresentando 97% das espécies. As plantas do gênero Erythroxylum estão espalhadas por 
regiões tropicais e subtropicais como América do Sul, África e Madagascar. De um total de 
187 espécies encontradas na América tropical, 114 ocorrem no Brasil e muitas em restingas. 
O gênero é conhecido pela presença de alcaloides tropânicos como a cocaína. Erythroxylum 
subsessile (Mart.) O. E. Schulz é um arbusto que ocorre na Restinga de Jurubatiba e é 
conhecido popularmente como “quixaba” e usado para tratar dores na coluna pela população 
local. Até o momento não há qualquer estudo científico sobre sua fitoquímica.  As folhas (500 
g) de E. Subsessile foram coletadas em janeiro de 2014 no Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba, Rio de Janeiro e submetida à hidrodestilação por 4 horas. A composição química 
foi determinado de acordo com análise dos dados espectrométricos e por comparação dos 
índices de retenção obtidos com os descritos na literatura. A hidrodestilação rendeu 0,005% 
(p/p) de óleo essencial. Vinte e um constituintes foram identificados, representando 95,8% do 
toral. O óleo foi caracterizada pela presença de (2E)-hexenal (40,53%), α -pineno (19,99%), β -
pineno (5,05%), (E)- β -ocimeno (8,05%), o salicilato de metila (4,43%) e (E)-cariofileno 
(3,95%). No único estudo encontrado sobre as substâncias voláteis de uma espécie deste 
gênero apenas 15 substâncias foram identificadas no óleo essencial de E. coca. Por outro 
lado, no presente estudo, 21 substâncias foram identificados na espécie analisada, mostrando 
um perfil químico muito mais complexo em comparação com E. coca.  
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A quercetina é um dos flavonóides mais abundantes encontrados em vegetais. Diversas 
atividades farmacológicas já foram relatadas para a quercetina, além disso, sua atividade 
antioxidante faz com que seja uma substância potencialmente útil nas indústrias farmacêutica, 
cosmética e alimentícia. Os produtos naturais de origem vegetal apresentem frequentemente 
uma baixa solubilidade em água, enquanto são usualmente mais solúveis em solventes 
orgânicos, proporcionando um verdadeiro desafio tecnológico para obtenção de produtos 
estáveis, viáveis e seguros. Neste contexto, a nanotecnologia tem se configurado como uma 
área promissora para incremente da solubilidade em meio aquoso de diversas substâncias. O 
objetivo deste trabalho é desenvolver nanodispersões de quercetina em meio aquoso. As 
nanodispersões foram preparadas pela metodologia de emulsificação/evaporação do solvente. 
A fase orgânica foi constituída de quercetina dissolvida em acetato de etila, enquanto a fase 
aquosa foi constituída de uma dispersão aquosa do tensoativo. A solução orgânica foi 
adicionada sobre a aquosa (1:9) sob agitação constante pelo período de 10 minutos. Em 
seguida, o solvente orgânico foi evaporado sob pressão reduzida e as nanodispersões obtidas 
foram armazenadas ao abrigo da luz. O tamanho de partícula foi avaliado por espectroscopia 
de correlação de fótons. Os menores tamanhos de partícula foram observados para as 
nanodispersões preparadas com as seguintes fases aquosas: monooleato de polietilenoglicol 
400 1% (91,93 ± 0,557 nm – 500 rpm; 73,60 ± 1,291 nm – 1500 rpm) e 3% (102,3 ± 0,500 nm 
– 500 rpm; 143,8 ± 1,343 nm – 1500 rpm), monooleato de polietilenoglicol 600 3% (95,19 ± 
26,67 nm – 500 rpm; 187,1 ± 35,9 nm – 1500 rpm), dioleato de polietilenoglicol 400 1% (189,4 
± 1,229 nm – 500 rpm) e 3% (196,5 ± 1,724 nm - 500 rpm; 186,3 ± 0,902 nm – 1500 rpm), 
dioleato de polietilenoglicol 600 1% (185,5 ± 10,38 nm – 500 rpm, 161,5 ± 0,755 nm – 1500 
rpm) e 3% (195,1 ± 5,341 nm – 500l rpm). As nanodispersões não apresentaram incremento 
no tamanho de partícula acima de 200 nm após o armazenamento. Algumas nanodispersões 
tiveram um ligeiro aumento no diâmetro médio, possivelmente devido a coalescência das 
partículas. No entanto, também foi verificada a redução no tamanho de algumas partículas, 
provavelmente devido a evaporação residual do solvente. A manutenção do tamanho de 
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partícula abaixo de 200 nm indicou a estabilidade das nanodispersões obtidas. O presente 
trabalho permitiu a obtenção de nanodispersões de quercetina com aplicação industrial 
através de uma metodologia simples e reprodutível. 
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Geissospermum argenteum Woodson, conhecida como “quina”, é uma espécie vegetal nativa 
da Amazônia, frequentemente utilizada por populações tradicionais no tratamento da malária. 
No estado do Amapá, frutos dessa espécie comumente são infestados por Anastrepha 
atrigona Hendel. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o índice de infestação de frutos de G. 
argenteum por A. atrigona em áreas de floresta de terra firme no município de Laranjal do Jari, 
Amapá. Foram coletadas 20 amostras (30 frutos por amostra) nos dias 30 e 31/05/2013 
(latitudes 00°41’ a 00°47’ e longitudes 52°22’ a 52°28’), totalizando 600 frutos (8,8 kg). Em 
campo os frutos foram processados segundo metodologia utilizada para obtenção de moscas-
das-frutas (amostras individualizadas) e conduzidos ao Laboratório de Entomologia da 
Embrapa Amapá, em Macapá. O material foi examinado a cada cinco dias, sendo os pupários 
retirados e transferidos para frascos de plástico, contendo uma fina camada de vermiculita 
umedecida. Todas as amostras apresentaram infestação por A. atrigona, variando de 46,0% a 
93,0% dos frutos infestados (média de 74,1 ± 2,52%). Considerando apenas os frutos 
infestados, o índice médio de infestação foi de 8,4 ± 0,59 pupários/fruto (variando de 2,3 a 
12,3 pupários/fruto). O maior número de pupários obtidos de um fruto foi 36, sendo muito 
frequente a obtenção de mais de 20 pupários/fruto. Deve-se considerar que a infestação pode 
ser ainda maior, visto que outros fatores podem contribuir para subestimar o índice de 
infestação: 1) quando coleta-se frutos caídos no solo, algumas larvas podem já ter 
abandonado os frutos, partindo para o processo de pupação no solo; 2) a alta infestação dos 
frutos pode prejudicar o desenvolvimento das larvas, causando mortalidade de algumas delas; 
e 3) a longa distância dos pontos de coleta, no sul do Estado, até a capital, bem como as 
condições de trafegabilidade da rodovia podem contribuir para aumentar a mortalidade de 
larvas. O presente estudo evidencia a importância de G. argenteum na manutenção 
populacional de A. atrigona no Estado do Amapá. Ressalta-se que A. atrigona não é 
considerada uma espécie-praga, contudo contribui para a manutenção de espécies de 
parasitoides de moscas-das-frutas.  
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A Família Erythroxylaceae é composta pelos gêneros Aneulophus, Pinacopodium, 
Nectaropetalum e Erythroxylum, sendo este último o maior e mais representativo, 
apresentando 97% das espécies. O gênero é conhecido pela presença de alcaloides 
tropânicos como a cocaína. Erythroxylum subsessile (Mart.) O. E. Schulz é um arbusto que 
ocorre na Restinga de Jurubatiba e é conhecido popularmente como “quixaba” e usado para 
tratar dores na coluna pela população local. Até o momento não há nenhum estudo científico 
sobre sua fitoquímica. O fracionamento da fração insolúvel em HCl 0,1 M do extrato bruto 
etanólico das folhas de E. subsessile por cromatografia em coluna em sílica gel e eluído com 
gradiente de acetato de etila em hexano (0-50%, v/v) resultou em 160 frações de 100 mL. 
Após repetidas lavagens com n-hexano, as frações 37-41 (acetato de etila 2,5 %) e 87-112 
(acetato de etila 5%), forneceram as substâncias friedelina (8 mg), e β-sitosterol ( 23 mg). As 
substâncias que tiveram sua estrutura elucidada por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
de 1H e 13C. O fracionamento da amostra por CC possibilitou o isolamento de duas 
substâncias na forma de cristais brancos. A análise dos espectros de RMN 1H e 13C permitiu a 
identificação de duas substâncias: o triterpeno friedelina, isolado de uma espécie de 
Erythroxylum pela primeira vez, e o esterol β-sitosterol, que recentemente foi isolado de outra 
espécie de Erythroxylum da Restinga de Jurubatiba, E. ovalifolium. Ambas as substâncias são 
terpenóides bioativos tendo apresentado, por exemplo, ação inibitória da acetilcolinesterase, 
uma enzima chave no tratamento do mal de Alzheimer. Estes resultados indicam que E. 
subsessile pode ser uma nova fonte de substâncias bioativas de origem natural. 
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Os frutos de pequiá (Caryocar villosum) são amplamente utilizados na Amazônia, possuindo 
um alto teor de flavonoides e carotenóides, além de uma potente atividade antioxidante. Seu 
óleo é comestível e tem grande potencial para indústrias de cosméticos, alimentos e 
medicamentos. No entanto, até o momento os frutos dessa espécie permanecem praticamente 
inexplorados em termos nanobiotecnológicos. Neste contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo desenvolver nanoemulsões estáveis para otimizar a dispersão em água do óleo de 
piquiá. O método de inversão de fases foi utilizado para preparação das emulsões. A fase 
oleosa (tensoativos e óleo de pequiá) e a fase aquosa foram separadamente aquecidas. 
Quando ambas as fases atingiram 65° C, a fase aquosa foi lentamente adicionada sobre a 
fase oleosa sob agitação magnética, obtendo-se uma emulsão primária. A homogeneização 
final e redução do tamanho das gotículas foram realizadas em um agitador de alta velocidade 
(Ultra-Turrax). Valores de Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo (EHL) entre 4,3-15 foram obtidos através 
da utilização de diferentes proporções de uma mistura de monoleato de sorbitano (EHL 4,3) e 
polisorbato 80 (EHL 15). Foram preparadas novas emulsões com diferentes pares de 
tensoativos após a determinação do EHL crítico do óleo de pequi para verificação da influência 
no tamanho das fotículas. A estabilidade das emulsões foram feitas através de analises 
macroscópicas após 1 e 30 dias de preparação. O tamanho das gotículas foi avaliado por 
espectroscopia de correlação de fótons. Foi possível determinar o valor e EHL do óleo de 
piquiá foi (EHL 12,25) e obter 6 nanoemulsões estáveis, preparadas com monoleato de 
sorbitano/polisorbato 80 (198,7 ± 3,73 nm), monooleato de polietilenoglicol 400/polisorbato 80 
(199,7 ± 1,5 nm), monooleato de polietilenoglicol 400/monooleato de polietilenoglicol 600 
(194,2 ± 2,1 nm), dioleato de polietilenoglicol 400/polisorbato 80 (180,8 ±0,2 nm), dioleato de 
polietilenoglicol 400/monooleato de polietilenoglicol 600 190,6 ± 2,8 nm) e dioleato de 
polietilenoglicol 600 e polisorbato 80 (170,7 ± 0,7 nm). Dentre uma série de emulsões, é 
possível determinar o valor de EHL através da identificação da formulação com o menor 
tamanho de gotícula e mais estável. Nesse contexto, a preparação de diversas emulsões com 
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diferentes pares de tensoativos que coincidam com o valor de EHL de um óleo se configura 
como uma importante estratégia para obtenção de nanoemulsões. O presente trabalho 
permitiu a obtenção de nanoemulsões com óleo de pequiá, agregando valor a essa espécie e 
promovendo um uso sustentável da biodiversidade amazônica. 
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