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PREFáCIO

Quando Euclides da Cunha (natural de Cantagalo-RJ) 
publicou “Os Sertões”, em 1902, revelou ao Brasil litorâneo 
uma nova realidade: o sertão nordestino, narrando no capitulo 
“A Terra”, o solo, a flora, a fauna e o clima.

Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda 
as agruras daquele rincão sertanejo, em prazo 
suficiente para o definir.

Martius por lá passou, com a mira essencial 
de observar o aerólito, que tombara à margem 
do Bendegó e era já, desde 1810, conhecido 
nas academias européias, graças a F. Mornay e 
Wollaston. Rompendo, porém, a região selvagem, 
desertus australis, como a batizou, mal atentou 
para a terra recamada de uma flora extravagante. 
[...] De sorte que sempre evitado, aquele sertão, até 
hoje desconhecido, ainda o será por muito tempo.

Os Sertões, Euclides da Cunha (1902, p. 12).

Mais de um século depois, a ideia de sertão desértico e de 
pouca biodiversidade, ainda existe na visão de alguns brasileiros 
leigos e até no meio acadêmico.

“Biodiversidade da Caatinga” vem registrar em seus 
capítulos a exuberância do bioma e, ao mesmo tempo, descrever a 
fragilidade desse ambiente diante da ação devastadora do homem.
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Neste livro, tem-se o trabalho de cientistas que, ao 
contrário de Von Martius – autor de “Viagem pelo Brasil, 
1817-1820” –, dedicaram tempo considerável ao estudo da 
Caatinga. De tais estudos emerge a compreensão singular 
do comportamento alimentar da arara-azul-de-lear 
(Anodorhynchus leari), a simbiose entre anfíbios anuros e a 
bromélia (Aechmea aquilega), além dos detalhes reprodutivos 
dos anuros Hypsiboas raniceps e Dendropsophus nanus. Além 
disso, a caracterização da avifauna e o uso de plantas nativas, 
na apicultura, demonstram, na diversidade de temáticas, a 
exuberância das biologias da Caatinga.

Que os diversos olhares desses cientistas em relação 
à Caatinga, aqui registrados, sensibilizem os leitores e as 
autoridades para atuarem em ações de conservação, a fim de 
que a beleza da Caatinga continue a alimentar a cultura e a 
alma sertaneja.

Profª M.Sc. Mary Ann Saraiva Bezerra
Instituto Federal do Sertão Pernambucano

Campus Petrolina – Zona Rural
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APRESENTAçÃO

As Caatingas ocupam quase 10% do território nacional, 
com 736.833 km2 e abrangem sete estados brasileiros. 
Caracterizado pelo clima semiárido que é marcado por uma 
sazonalidade anual com longo período de seca, este bioma, 
apresenta-se rico em recursos genéticos e alta diversidade.

Trata-se da única ecorregião de floresta tropical seca do 
mundo, cercada por florestas úmidas e semi-úmidas, formando 
um complexo mosaico de vegetação, que constitui um centro 
global de biodiversidade, portanto devemos a este ambiente 
prioridade máxima em termos de conservação.

Provavelmente é o bioma brasileiro mais ameaçado e 
já transformado pela ação humana, daí vem sua importância 
social. São diversas populações que nele vivem, incluindo 
comunidades tradicionais, quilombolas, povos indígenas 
e agricultores familiares, que fazem parte do patrimônio 
histórico e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento 
tradicional e milenar sobre sua biodiversidade. 

São aproximadamente 18,5 milhões de pessoas vivendo 
nas caatingas. Hoje 46% da população (8,6 milhões) habitam 
em áreas rurais e extraem da terra grande parte de sua 
subsistência, usufruindo dos recursos naturais da Caatinga 
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de forma sustentável, utilizando como fonte de renda várias 
espécies nativas, bem como diversas espécies introduzidas e 
manejadas localmente.

Os estudos presentes nesta obra representam uma 
pequena amostra da biodiversidade desta ecorregião, são 
também um alerta à falta de proteção e à perda contínua de 
recursos biológicos que tornam a extinção um prognóstico 
para as espécies exclusivas da Caatinga.

Os trabalhos aqui descritos são produtos de pesquisas 
acadêmicas, envolvendo graduandos em Ciências Biológicas 
e seus Professores-orientadores e vêm contribuir com o 
conhecimento da biodiversidade e status de conservação do 
bioma Caatinga. 

Os Organizadores



17

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DA 
ARARA-AZUL-DE-LEAR (Anodorhynchus 

leari) BONAPARTE, 1856, EM VIDA LIVRE E 
CATIVEIRO

Carlos Alberto Batista Santos
Gilberto Ferreira da Silva Neto

Wbaneide Martins de Andrade

Introdução

Anodorhynchus leari (BONAPARTE, 1856) (Arara-azul-
de-lear) é uma ave endêmica do bioma Caatinga, de ocorrência 
muito restrita, correspondente à região do Raso da Catarina 
no nordeste do Estado da Bahia, e um tamanho populacional 
reduzido, com cerca de 650 indivíduos na natureza (MMA, 
2003).

A espécie foi descrita por Bonaparte em 1856, a partir de 
um exemplar taxidermizado e depositado no Museu de Paris, 
de procedência conhecida apenas como Brasil, e outro exemplar 
existente no Zoológico de Anvers, Bélgica, de procedência 
desconhecida. A primeira informação sobre sua área de 
ocorrência foi baseada em um exemplar cativo encontrado em 
Juazeiro-BA, com procedência conhecida como “do sul do rio 
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São Francisco, em sua margem direita” (PINTO, 1950). Até 
1978, apenas indivíduos em cativeiro de origem incerta eram 
conhecidos (YAMASHITA, 1987). Em dezembro de 1978, 
finalmente a espécie foi localizada no nordeste do estado da 
Bahia, ao sul do Raso da Catarina (SICK et al., 1979).

A Arara-azul-de-lear mede entre 70 e 75 cm e pesa em 
torno de 900 gramas. Tem bico negro, possante e cauda muito 
longa. A cabeça e pescoço são azul- esverdeados, barriga azul-
desbotado, costas, lado superior das asas e cauda azul-cobalto. 
Anel perioftálmico amarelo claro, pálpebra azul clara, branca 
ou levemente azulada, barbela quase triangular em forma de 
nódoa amarela-enxofre clara, situada de cada lado da base da 
mandíbula, mais pálida que o anel perioftálmico (SICK, 1997).

É uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo, 
estando classificada como criticamente ameaçada pela União 
Internacional para Conservação da Natureza de 2004 e inserida 
no apêndice 1 da Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies da Flora e Fauna (CITES). Também está incluída 
na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção como 
criticamente em perigo (MMA, 2003). A conservação da 
espécie vem sendo ameaçada pela degradação da caatinga e 
também pela ação de traficantes que retiram indivíduos da 
natureza para vender aos colecionadores (MENEZES et al., 
2006).

O principal componente alimentar da Arara-azul-de-
lear é o coco da palmeira licuri, Syagrus coronata (Martius) 
Beccari, que se distribui pelos estados de Pernambuco (ao sul) 
e da Bahia (até o rio Jequitinhonha), coincidindo com a área 
de ocorrência da Arara-azul-de-lear. Na Bahia, até o momento 
foram registradas e mapeadas 37 áreas de alimentação utilizadas 
por esta ave, distribuídas nos municípios de Euclides da Cunha, 
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Jeremoabo, Canudos, Paulo Afonso e Santa Brígida (SANTOS 
NETO, 2005). Algumas dessas áreas ficam a uma distância 
considerável dos dormitórios conhecidos. Há registros históricos 
da ocorrência da espécie em Uauá e Campo Formoso e registro 
de dois indivíduos em Sento Sé (MMA, 2003).

Em 1992, a partir de um grupo de trabalho do IBAMA, 
que posteriormente evoluiu para o Comitê Internacional para a 
Conservação e Manejo da Arara-azul-de-lear (Portaria IBAMA 
Nº 12, de 18/03/2005), varias atividades foram implementadas 
para uma melhor conservação da espécie: intensificação da 
fiscalização na região de ocorrência das araras, principalmente 
nos dormitórios e locais de nidificação e de alimentação, 
estudos da biologia da espécie, comportamentos reprodutivos 
e alimentares, preservação da palmeira do licuri, dentre outras 
necessárias para a conservação da Arara-azul-de-lear.

O estudo do comportamento alimentar da Arara-azul-de-
lear é importante para elucidar as estratégias de forrageamento 
utilizadas pela espécie, cujo entendimento poderá subsidiar 
ações de proteção e manejo da população. Além do licuri 
outras fontes são apontadas como item alimentar esporádicos 
da Arara-azul-de-lear, como o pinhão (Jatrophapo hliana), o 
umbu (Spondias tuberosa), o mucunã (Dioclea sp.) e a baraúna 
(Schinopsis brasiliensis) (SICK et al., 1987). 

A capacidade de forrageamento é um aspecto importante 
a ser considerado no programa de soltura, necessitando de um 
estudo prévio do comportamento alimentar destes indivíduos. 
Considera-se que, para o sucesso na soltura das aves, é 
necessário que estas apresentem comportamento similar ao das 
aves selvagens em diversos aspectos, sendo o comportamento 
alimentar um dos principais fatores para a sua sobrevivência.
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Material e Métodos

A pesquisa de campo foi realizada no período de Julho 
de 2006 a Agosto de 2007, na porção nordeste do estado da 
Bahia, na ecorregião conhecida como Raso da Catarina, 
compreendendo duas Unidades de Conservação, a Área de 
Proteção Ambiental da Serra Branca, criada pelo Decreto 
Estadual nº 7972, de 05 de junho de 2001 e a Estação Ecológica 
Raso da Catarina, criada pelo Decreto Federal nº 89268, de 
03 de janeiro 1984. Conta ainda com uma Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) pertencente à Fundação 
Biodiversitas, denominada Estação Biológica de Canudos, 
também conhecida por Toca Velha. Na Serra Branca e na Toca 
Velha estão situados os paredões de arenito utilizados pelas 
araras como dormitório e local de reprodução.

As áreas onde foram feitas as observações sobre o 
comportamento alimentar das araras selvagens são áreas 
de alimentação já conhecidas e bastante frequentadas pelas 
aves. Essas áreas estão situadas a uma distância considerável 
dos dormitórios da Toca Velha (TC), em Canudos e da Serra 
Branca (SB), em Jeremoabo. Dentre as áreas observadas estão 
a Fazenda Barreiras (10 12’ 00’’S e 038 42’ 15’W’) com 603 
metros de altitude no município de Canudos, distante 42 km 
da TC e 37 km da SB; Fazenda Raposa (09 57’ 17”S e 038 42’ 
32”W), altitude de 320 metros localizada no município de 
Jeremoabo com uma distância de 36 km da TC e 3 km da SB; e 
Povoado Serra Branca (10 18’ 21’’S e 038 55’ 20’’W) município 
de Euclides da Cunha com altitude de 578 metros, distante 40 
km da TC e 56 km da SB. 

O Raso da Catarina é uma bacia sedimentar bastante 
destacada dos ambientes do entorno, com pequena 
disponibilidade de água de superfície, possuindo solos muito 
arenosos, profundos e pouco férteis, relevo plano, mas com 
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canyons na parte oeste (formados por afloramentos de arenito 
utilizados pelas araras como local de dormitório (Figura 1). 
A altitude pode variar de 380 a 800 (YAMASHITA, 1987). 
Encontraram áreas de alimentação entre as altitudes de 310 
a 630 metros. O clima é semiárido, bastante quente e seco, 
com precipitação 400 a 600 mm/ano e período chuvoso de 
novembro a maio. A vegetação é típica da caatinga, variando 
entre arbustiva a arbórea.

Figura 1 – Afloramentos de arenito com altitudes entre 380 a 
800 metros. Locais de dormitório da araras

Fonte: Fotografia de Silva Neto, 2009.

Para as observações em campo foi utilizado o método 
de observação direta com intervalos de 5 minutos entre as 
anotações, com auxilio de binóculos (TASCO 10-30X50) e 
luneta (NIKON 20X).



22

O estudo compreendeu um período de observação de 
66 horas das aves selvagens e 19 horas das aves mantidas em 
cativeiro, nos períodos de 27 a 29 de setembro de 2006; 20 a 
24, 28 a 31 de janeiro de 2007; 26 a 30 de abril de 2007; 23 a 
26 de maio de 2007 e 26 a 29 de junho de 2007, em horários 
alternados, cobrindo todo período de luz (5h00 as 18h00). 

Foram coletados dados sobre os comportamentos 
desenvolvidos pelas araras, sejam os individuais, como coçar 
(manutenção individual), vocalizar, vigília, alimentação, 
dentre outros, ou sociais, como brincar, contato de bico, cópula, 
etc. Além disso, foram observadas as áreas de alimentação, 
a fenologia e a produção dos licurizeiros (Figura 2). Quanto 
a estes aspectos o monitoramento foi apenas visual, sem 
anotações em tabela específica.
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Figura 2 – O uso do licuri pela Arara-azul-de-lear, Jeremoabo, 
Bahia

Fonte: Fotografia de Silva Neto, 2009.
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Foi cronometrado o tempo despendido pelas araras para 
retirar o item alimentar até proceder todo o seu consumo, nas 
áreas com maiores concentrações de araras, ficando o observador 
a uma distância mínima de 50 m dos pontos escolhidos para 
observação, sendo utilizada máquina fotográfica para obtenção 
de imagens dos pontos de observação. O tempo de observação 
foi em média de 5 h/dia. Os dados foram anotados em tabela 
específica, a intervalos de 5 (cinco) minutos, totalizando 12 
(doze) anotações por hora. Utilizou-se relógio e cronômetro.

Para obter a quantidade de cocos de licuris que foram 
ingeridos pelas araras diariamente, somou-se o total de horas 
de forrageamento durante todo o dia e depois se verificou o 
tempo que é gasto para o consumo total de um coco, tendo-se 
assim uma média de quantos foram consumidos por hora. Este 
resultado foi multiplicado pela quantidade diária de horas de 
forrageamento. Sabendo-se o tempo gasto e as horas diárias 
de forrageamento, pode-se inferir sobre o consumo diário dos 
diversos itens alimentares utilizados

 Para conhecer os principais horários de forrageamento 
da espécie, cobriu-se todo o período de luz, quando foram 
medidas a temperatura e a umidade do ar em intervalos de 1 
hora, com auxílio de um termo-higrômetro. A temperatura 
e a umidade foram aferidas à exposição direta ao sol, e à 
sombra das árvores para verificar a diferença térmica entre os 
ambientes.

Na região do Raso da Catarina foram feitas expedições, 
no período de 14 a 18 de setembro de 2006, para observar a 
incidência de ataque de araras às plantações de milho (Zea 
mays). Foram visitadas as fazendas Logradouro, Matinha, 
Malhada Vermelha, Muriti e Água Branca, cujas coordenadas 
foram obtidas com uso de GPS (Garmin e-trexLegendcx). 

Para testar a preferência e potencial de manipulação 
de itens alimentares citados como consumidos pelas araras 
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selvagens foram feitas observações em cativeiro. Durante o 
período de observações no cativeiro, substituiu-se a oferta 
de licuri por galhos de baraúna (Schinopsis brasiliensis) e 
de mucunã (Dioclea sp.) contendo frutos e por espigas de 
milho (Zea mays), outros alimentos consumidos pelas araras 
selvagens.

Resultados e Discussão

O hábito alimentar das Araras-azuis-de-lear livres 
caracterizou-se pela preferência de itens como licuri, milho, 
baraúna, além de vestígios de consumo do umbu, aroeira 
(Myracrodum urundeuva) e mandacaru (Cereus peruvianus).

Em relação à localização das araras no sítio de alimentação 
durante o dia, verificou-se que no período mais quente elas 
permanecem em repouso, raramente voando de um local para 
outro. Para o repouso ou para vigília existe uma preferência 
maior pela baraúna, porque é uma árvore de porte elevado, 
com muita sombra e copa pouco fechada, favorecendo a espécie 
uma boa visão do ambiente de entorno. Sob este aspecto 
vigília/repouso, Yamashita (1987), afirma que, quando estão se 
alimentando fica sempre uma arara pousada numa parte mais 
alta da área de alimentação em posição de “sentinela”. Esta fica 
atenta a todo movimento que aconteça entorno da área, sem se 
alimentar e, caso sinta que exista alguma ameaça por perto, ela 
vocaliza em tom de alarme, dando aviso de possível ameaça 
para as outras aves que estão se alimentando. Normalmente 
existe um revezamento entre os indivíduos nesta função.

O forrageamento é intensificado nos períodos menos 
quentes, sendo o alimento mais consumido o licuri, incluindo 
a coleta de cocos caídos no chão e o transporte dos frutos para 
uma árvore alta onde se alimentavam. Estes dados estão de 
acordo aos encontrados por Brandt e Machado (1990).



26

Verificou-se que as araras gastaram em média 32 
segundos para retirar e consumir um licuri, diferentemente 
do que preconiza Brandt e Machado (1990). Estes autores 
propuseram um tempo médio de 25 segundos para quebra e 
consumo de um coco de licuri pela espécie. No entanto, esse 
tempo pode variar, visto que os animais não estão estáticos 
na natureza; por alguns instantes eles param a atividade 
alimentar para observar os arredores ou para algum tipo de 
comportamento individual ou social.

Os picos de maior deslocamento das aves no sítio de 
alimentação foram: entre 7h00 e 8h00, quando as aves chegam 
dos dormitórios; entre 10h00 e 11h00, período em que as aves 
procuram árvores maiores e com boa sombra para repousarem 
e, a partir das 17h00, momento que se preparam para retornar 
aos dormitórios (Figura 3). Foram ainda identificados dois 
outros momentos que é o “fora de visão” (FV) e “voando” que 
tiveram freqüência inferior a 40% em todos horários estudados 
(Figura 3).

Figura 3 – Frequência média da localização da Arara-azul-
de-lear durante todo período de luz do dia

FV = Fora de visão
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Quando pousadas no licurizeiro elas permaneceram até 
48 minutos em um intervalo de hora, o equivalente a 80% do 
total (Figura 4), sendo que durante esse período nem sempre as 
aves estavam forrageando, como está representado na Figura 5, 
podendo estas desenvolver um outro tipo de atividade.

Figura 4 – Variação da temperatura média e a média 
de permanência da Arara-azul-de-lear, no 
licurizeiro

Figura 5 – Distribuição das atividades de Anodorhynchus leari, 
quando estão no licuzireiro
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Como mostra a Figura 4, o intervalo de tempo entre 
11h00 e 13h00 apresenta variação menor em relação aos outros 
horários, isso se dá pelo fato de que nesse horário as araras 
procuram outras árvores com mais sombra. 

Com relação ao comportamento das araras no licuri, 
observa-se que os maiores picos de alimentação foram às 
9h00 e às 14h00 horas, como está representado na Figura 5. 
Dessa forma, as araras passam em torno de três horas e quinze 
minutos se alimentando, havendo um consumo médio 325 
cocos/dia.

As outras atividades diárias, como vigília, repouso, 
vocalização, manutenção individual dentre outras, feitas pelas 
araras são em menor média no licurizeiro se comparada a 
outras espécies de árvores (Figuras 6 e 7).

Figura 6 – Representação das atividades desenvolvidas de 
Anodorhynchus leari, na Baraúna
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Figura 7 – Variação diária das atividades da Anodorhynchus 
leari, em outras espécies de árvore

Com relação ao milho, o consumo pelas araras ocorre na 
época de baixa disponibilidade de licuri, onde as aves utilizam-
no como fonte alternativa de alimentação entre os meses de 
maio e junho. As roças de milho geralmente estão localizadas 
em áreas de alimentação ou áreas onde havia licuri e este 
foi retirado para a preparação das roças. Com isso as araras 
passam a atacar essas áreas, tornando-se um comportamento 
normal destas aves, como foi citado por Santos Neto (2005).

Dentre as espécies de árvores mais comumente utilizadas 
como local de pouso para as araras se alimentarem do milho 
ou mesmo como local das sentinelas, estão à baraúna, aroeira, 
umbu e a caraibeira (Tabebuia america), além do próprio 
licurizeiro. Um fato comum observado foi a presença de palhas 
de milho presas nos galhos ou espalhadas pelo chão abaixo 
destas árvores. Esta estratégia utilizada pela araras decorre 
do fato da fragilidade do pé de milho em relação ao peso da 
ave, assim como, a falta de segurança no pouso. Estes dados 
conferem com os apresentados por Santos Neto (2005), que 
observou indivíduos alimentando-se de milho no chão. Sempre 
que isso ocorreu havia “sentinelas” no alto das árvores, as quais 
emitiam vocalização de alarme ao primeiro sinal de perigo.
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Estes ataques a milharais trazem problemas para as 
comunidades da região, já que algumas famílias necessitam do 
plantio para sobreviver. As reações de controle dos danos às 
plantações por parte de alguns agricultores colocam as aves em 
risco, como a caça dos indivíduos que estão em suas plantações.

Visando reduzir as perdas para os agricultores algumas 
ações foram realizadas numa parceria entre o IBAMA e a 
Fundação Lymington e Parrots International, onde a instituição 
americana, que trabalha em prol da conservação de espécies 
silvestres, faz doações que permitem a aquisição de milho a ser 
ressarcido aos produtores. 

Já os frutos da Baraúna são consumidos de forma regular 
durante os meses de setembro a novembro, época de maior 
produção. As aves comem a parte interna da semente quando 
o fruto ainda está verde, conforme citação de Sick et al. (1987). 
Foi verificado o consumo desta fonte no horário mais quente 
do dia, sendo este, considerado o horário de descanso das 
aves durante o dia (Figura 6). É notável também o uso desta 
árvore para a realização de outras atividades como a vigília, 
vocalização, brincadeira, etc., que ocorrem com a mesma 
frequência durante todo o ano. 

Quando as aves se encontram em outro tipo de árvore, 
como o mandacaru, aroeira, árvores secas, etc, utilizam-nas 
como sítio de repouso, vigília, vocalização e também como 
local de pouso entre deslocamentos (Figura 7). Como exemplo, 
quando saem do licurizeiro para ir até a baraúna costumam 
utilizar essa árvore por alguns minutos para pousarem e 
verificarem como está toda a área.

Existem pequenas variações nas taxas de utilização das 
outras espécies vegetais na alimentação, isso se dá pelo fato de 
que a maioria destas não faz parte da preferência alimentar 
das araras. Em relação a essas pequenas taxas, registrou-
se o seguinte fato: a ave vai até um licurizeiro retira alguns 
frutos, retorna até uma dessas árvores menos visitadas e fica 
alimentando-se, podendo repetir o processo até terminar o 
consumo do cacho de licuri. 
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Foram registrados picos de permanência/localização 
nestas árvores maiores nos horários das 11h00 e 14h00 horas. 
Isto pode ser explicado em função dos deslocamentos intensos 
das araras às 11h entre o licurizeiro onde está se alimentando 
e a baraúna onde vai repousar e às 14h, quando acontece o 
deslocamento inverso, com pousos intermediários em outras 
espécies de árvores. 

As araras não costumam descer com muita frequência 
ao chão, quando isso acontece se dá pelo fato de não existir 
quantidade suficiente de coco do licuri na árvore e também 
nas outras fontes de alimentação, assim elas vão até o chão no 
entorno dos licurizeiros e catam os licuris que foram retirados 
por outros animais como bois e bodes das árvores mais baixas, 
ou até mesmo por elas em outros momentos, como citado 
(YAMASHITA, 1987). Estes frutos de licuri podem estar secos, 
ou seja, impróprios para o consumo. Este comportamento é 
mais freqüente nos meses de pouca disponibilidade de licuri 
nos cachos, normalmente nos meses entre maio e julho. Este 
tipo de comportamento ocorre nos horários principais de 
alimentação (Figura 8) quando a ave está segura de que o 
ambiente se encontra livre de ameaças.

Figura 8 – Frequência de atividades da Arara-azul-de-           
lear, no chão
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O fato das araras cortarem cachos de licuri deixando-
os cair no chão na época de grande disponibilidade vindo a 
consumi-los depois, no período de escassez de licuri, parece 
ser uma estratégia muito interessante adotada pelas araras para 
garantir uma reserva de alimento para o período de escassez.

Embora não se tenha realizado observações diretas, 
foram encontrados vestígios de consumo de umbus (Spondias 
tuberosa) verdes, quebrados de forma longitudinal, sem a parte 
interna da semente (endosperma), numa área muito frequentada 
por estas aves. Vale apena ressaltar que a frutificação do umbu, 
ocorre no período em que há grande disponibilidade de licuri, 
sugerindo que o umbu seria uma alimentação complementar.

Foram observados indivíduos de arara pousada na 
flor (pedúnculo) do sisal para observação da área, não se 
alimentando. Esse fato pode ser atribuído ao período das 
observações, pois nestas áreas o sisal e o pinhão não estavam 
em época de frutificação. Portanto, este resultado deve ser visto 
com ressalva, visto que o consumo da flor de sisal e pinhão é 
citado por Brandt e Machado (1990).

Para a alimentação das duas araras que estavam em 
cativeiro ofereceu-se o licuri, milho, baraúna e mucunã, pois 
são alimentos que as araras selvagens consomem normalmente. 

Com relação ao milho, o comportamento inicialmente 
apresentado pelas araras cativas foi de manipular as espigas 
como se fossem brinquedos, sendo as palhas as partes mais 
procuradas. Sobre os grãos notou-se que foram provados, mas 
não aproveitados no forrageio, fato perfeitamente explicável, 
uma vez que, a oferta de licuri  supre as necessidades das 
ararinhas. Um comportamento interessante observado 
neste período mostrou que as araras primeiramente retiram 
o pedúnculo (parte que liga o milho à planta) e descascam-
no dando a impressão de que seu interior era consumido. 
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Por outro lado, verificou-se que, os frutos da baraúna foram 
consumidos, apresentando comportamento similar àqueles 
apresentados pelas araras selvagens, porém, assim como nas 
selvagens, o consumo foi em pequena quantidade. Não foi 
verificado consumo de frutos de mucunã, pode-se supor que 
o consumo desta fonte precisa ser ensinado de pais para filhos.

Comparando-se as araras livres com as de cativeiro foi 
notável a preferência pelo licuri, por parte das aves cativas. 
Mesmo submetidas às condições de escassez do fruto, elas 
foram observadas indo ao chão com frequência escolher 
licuris caídos e voltando ao poleiro para se alimentar. Vale 
salientar que estes já se encontravam no chão depois de vários 
dias de retirado do licurizeiro e colocado dentro da voadeira, 
ou seja, já estavam no estágio em que normalmente as araras 
não se alimentam quando tem grande disponibilidade do 
licuri verde. Esse comportamento também foi observado nas 
araras selvagens que com uma frequência menor vão até o 
chão a procura de licuri que já estão em um estágio mais seco, 
conforme comentado anteriormente.

Assim, podemos afirmar que as duas araras de cativeiro 
apresentaram comportamento semelhante às araras selvagens, 
diferindo apenas em relação à disputa pelo alimento que não 
existe entre as cativas e também em relação ao tempo do 
consumo do licuri, já que há uma demora maior em retirar e 
consumir o licuri, gastando em média 1 minuto e 3 segundos. 
Outro fator que pode ser considerado é que, as araras de 
cativeiro, praticamente não gastam energia para obter alimento, 
ao contrário das selvagens que percorrem grandes distâncias 
para obter alimento. 

De acordo com o plano de soltura monitorada do 
CEMAVE, espera-se que uma arara cativa demore no máximo 
1 minuto e 22 segundos para atingir o padrão de suprimento 
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alimentar observada em araras selvagens, considerando 
a necessidade diária de 350 cocos de licuri e 8 horas de 
forrageamento (BRANDT; MACHADO, 1990). Mas acredita-
se que com o tempo e quando envolvidas com os bandos 
selvagens venham a aprimorar ainda mais este comportamento, 
ficando assim aptas para serem soltas. 

Considerações Finais

Para que se reverta o cenário de depredação ambiental 
e extinção das espécies, é necessário que todas as informações 
disponíveis sejam reunidas a fim de se compreender melhor e, 
dessa forma, poder proteger a biodiversidade. Com o auxílio 
de ferramentas de modelagem do nicho ecológico, é possível 
se utilizar mais efetivamente os dados de biodiversidade 
primários, assim como otimizar o uso dos escassos recursos 
de conservação atualmente disponíveis.
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Introdução

A Caatinga é um importante centro de endemismo de 
aves na América do Sul (CRACRAFT, 1985), embora dados 
oferecidos pela literatura pertinente apontem a área como 
pobre, abrigando poucas espécies endêmicas e, portanto, de 
baixa prioridade para conservação. Estudos mostram que isto 
está longe de ser verdade (ANDRADE-LIMA, 1981; RODAL, 
1992; SAMPAIO, 1995; SILVA; OREN, 1997). 

A Caatinga é provavelmente o bioma brasileiro mais 
ameaçado e já transformado pela ação humana. Único bioma 
exclusivamente brasileiro, cobre cerca de 11,67% do território 
nacional, se contarmos com as áreas de transição para outros 
biomas (MMA, 2006).
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Além dos aspectos ambientais, a Caatinga distingue-se 
pela sua importância social. São diversas populações que nela 
vivem, incluindo comunidades tradicionais, quilombolas, 
povos indígenas e agricultores familiares, que fazem parte 
do patrimônio histórico e cultural brasileiro, e detêm um 
conhecimento tradicional e milenar sobre sua biodiversidade. 

São aproximadamente 18,5 milhões de pessoas vivendo 
no bioma. Hoje, 46% da população (8,6 milhões) vivem em áreas 
rurais e extraem da terra grande parte de sua subsistência. Estes 
atores usufruem dos recursos da biodiversidade da Caatinga 
de forma sustentável, utilizando como fonte de renda várias 
espécies nativas, bem como diversas espécies introduzidas 
manejadas localmente.

Hoje, a utilização da caatinga ainda se fundamenta em 
processos meramente extrativistas para obtenção de produtos 
de origens pastoril, agrícola e madeireira. No caso da exploração 
pecuária, o superpastoreio de ovinos, caprinos, bovinos e 
outros herbívoros tem modificado a composição florística do 
estrato herbáceo, quer pela época, quer pela pressão de pastejo. 
A exploração agrícola, com práticas de agricultura itinerante 
tem modificado tanto o estrato herbáceo como o arbustivo-
arbóreo. E, por último, a exploração madeireira que já tem 
causado mais danos à vegetação lenhosa da caatinga do que a 
própria agricultura migratória (DRUMOND et al., 2000).

As consequências desse modelo extrativista predatório se 
fazem sentir principalmente nos recursos naturais renováveis 
da caatinga. Assim, já se observa perdas irrecuperáveis da 
diversidade florística e faunística, aceleração do processo de 
erosão, declínio da fertilidade do solo e da qualidade da água 
pela sedimentação. No que tange à vegetação, pode-se afirmar 
que acima de 80% da caatinga são sucessionais, cerca de 40% 
são mantidos em estado pioneiro de sucessão secundária e a 
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desertificação já se faz presente em, aproximadamente, 15% da 
área (DRUMOND et al., 2000).

Apesar de todos estes problemas apenas 3,56% da Caatinga 
estão dentro de unidades de conservação federais e destes, 
apenas 0,87% em unidades de uso indireto: parques nacionais, 
reservas biológicas e estações ecológicas (MMA, 2002). 

As sucessivas ações governamentais para melhorar a 
qualidade de vida da população sertaneja contribuíram cada 
vez mais com a destruição de recursos biológicos. E isso, por 
conseguinte, não trouxe nenhum benefício concreto para 
a população que vive na Caatinga, haja vista ela continuar 
apresentando os piores indicadores de qualidade de vida do 
Brasil. A combinação de falta de proteção e de perda contínua 
de recursos biológicos faz com que a extinção seja a norma 
entre as espécies exclusivas da Caatinga (MMA, 2006).

A produção científica existente mostra uma diversidade 
biológica consideravelmente alta para a Caatinga, já foram 
identificadas 930 espécies de plantas vasculares, 510 espécies de 
aves, 240 espécies de peixes, 167 espécies de répteis e anfíbios 
143 espécies de mamíferos e 187 espécies de abelhas.  Estes 
grupos apresentam uma significativa taxa de endemismo, 
variando de 3% nas aves e cerca de 7% para os mamíferos e 57% 
nos peixes (LEAL et al., 2003; BORGES-NOJOSA; ARZABE, 
2005; CRUZ et al., 2005; 2003; RODRIGUES, 2003; ROSA et 
al., 2003; SILVA et al., 2003). 

Essa biodiversidade está bastante ameaçada. Estimativas 
colocam o bioma como o terceiro mais degradado do Brasil e 
o segundo ecossistema mais degradado atrás apenas da Mata 
Atlântica (LEAL et al., 2003).

Apesar dos registros mais recentes pode-se ainda 
considerar a fauna da Caatinga insuficientemente conhecida 
em riqueza de espécies e em abundância de indivíduos. As 



40

espécies encontradas em maior número são aquelas que 
apresentam comportamento migratório nas épocas de seca. 
Algumas espécies de aves já constam como extintas (ararinha-
azul), ou em vias de extinção, como as pombas-de-arribação, 
quadro acarretado principalmente pela caça predatória e 
destruição do seu habitat natural. Pouco se conhece sobre a 
biologia da maioria dessas espécies, bem como sobre a ecologia 
das comunidades da Caatinga.

Na região da APA do Lago de Sobradinho ocorrem diversas 
espécies endêmicas (KIRWAN et al., 2001) ameaçadas pela 
caça comercial ilegal que contribui efetivamente para a redução 
drástica do tamanho dessas populações (SILVA et al., 2004).

Promover a conservação da biodiversidade da caatinga 
não é uma ação simples, visto nenhum outro bioma brasileiro 
ter tão poucas unidades de conservação de proteção integral 
(MMA, 2006). Este trabalho tem o intuito de ampliar o 
conhecimento sobre a avifauna da região da APA do Lago 
de Sobradinho, indicando espécies ameaçadas pela captura e 
comercialização na região.

Material e Métodos

Este estudo foi realizado no período de 01 a 08 de abril 
de 2007, nos municípios de Sobradinho, Sento Sé, Remanso 
Pilão Arcado e Casa Nova, região de abrangência da Área de 
Preservação Ambiental do Lago de obradinho, Bahia.

Para a caracterização da avifauna capturada foi utilizada 
a técnica de levantamento rápido através de entrevistas com 
moradores adultos maiores de 30 anos da sede e dos povoados 
dos municípios amostrados. 

Os entrevistados foram questionados sobre as espécies 
ocorrentes na região comumente utilizadas para criação e/ou 
comercialização. 
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Foram realizados registros fotográficos de indivíduos em 
cativeiro.

Resultados e Discussão

As aves compreendem o grupo de vertebrados mais 
facilmente reconhecível, devido apresentarem características 
peculiares e por terem maior atividade, predominantemente 
no período diurno. Por serem relativamente bem conhecidas, 
especializadas por hábitats e sensíveis a alterações ambientais, 
as aves são muito utilizadas como indicadores biológicos 
(SILVA, 1995). Um exemplo são as espécies típicas de 
vegetação arbóreas extremamente sensíveis ao desmatamento 
apresentando declínios populacionais ou mesmo extinções 
locais após alterações do hábitat (SILVA, 1995).

Na Caatinga nordestina as aves utilizam-se das árvores 
e arbustos para nidificação, como poleiros de alimentação ou 
simplesmente para repouso. A destruição de parte da vegetação, 
portanto, causa sérios problemas para as populações residentes 
devido à perda dos locais de nidificação e alimentação.

Neste estudo foram relacionadas 13 espécies de oito 
famílias registradas para a Caatinga (Tabela 1) criadas em 
cativeiro e/ou comercializadas na região da área amostrada: 
Crotophaga ani L. 1758, Cyanocorax cyanopogon Wied 1821, 
Paroaria dominicana L. 1758, Icterus icterus L. 1766, Turdus 
rufiventris Vieillot, 1818, Turdus leucomelas Vieillot, 1818, 
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850, Aratinga cactorum 
Kuhl, 1820, Amazona aestiva L. 1758 (Figura 1), Columbina 
squamata Lesson, 1831, Cyanocompsa brissonii Lichtenstein, 
1821, Legatus leucophaius Vieillot, 1818 e Myiozetetes similis 
Spix, 1825.
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Tabela 1 – Espécies registradas na APA do Lago de Sobradinho, 
criadas em cativeiro e/ou comercializadas

Espécie Nome vulgar Família 

Crotophaga ani L. 1758 Anu-preto Crotophagidae

Cyanocorax 
cyanopogon Wied 1821 Cã-cã Corvidae

Paroaria dominicana 
L. 1758 Sabiá, Cabeça-vermelha Emberezidae 

Icterus icterus L. 1766 Sofrê Fringillidae

Cyanocompsa brissonii 
Lichtenstein, 1821 Azulão Fringillidae

Turdus rufiventris 
Vieillot, 1818 Sabiá laranjeira Turdidae

Turdus leucomelas 
Vieillot, 1818 Sabiá-barranco Turdidae

Turdus amaurochalinus 
Cabanis, 1850 Sabiá-poca Turdidae

Aratinga cactorum 
Kuhl, 1820 Periquito-da-Caatinga Psittacidae 

Amazona aestiva L. 
1758 Papagaio-verdadeiro Psittacidae

Columbina squamata 
Lesson, 1831 Fogo-pagou Columbidae

Legatus leucophaius 
Vieillot, 1818 Bem-te-vi-pirata Tyranninae

Myiozetetes similis 
Spix, 1825

Bentivizinho-de-penacho-
vermelho Tyranninae
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Figura 1 – Amazona aestiva, Linneu, 1758.  
Papagaio (município de Sento Sé/BA)

Fonte: Fotografia de Renata Dâmaso.

Dentre os municípios amostrados, Sobradinho e Sento 
Sé se destacaram em número de indivíduos criados em 
cativeiro, sendo registradas 12 espécies das 13 listadas em cada 
municipio, não houve registro de Bentivizinho-de-penacho-
vermelho para o município de Sobradinho e Bem-te-vi-pirata 
para o município de Sento Sé (Tabela 2).

Nos municípios amostrados nota-se uma repetição das 
espécies retiradas da natureza (Tabela 2). Das 13 espécies 11 
delas são caçadas e comercializadas pela população local 
por causa da exuberância do canto, a exemplo do azulão, 
Cyanocompsa brissonii, pela ‘sabedoria’ atribuída aos psitacídos 
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como o papagaio, Amazona aestiva, (Figura 1) ou ainda pela 
“beleza” referindo-se à plumagem destas aves, a exemplo do 
sofrê, Icterus icterus.

Tabela 2 – Localidade de registro e atrativo para coleta das 
aves por espécie

Espécie Localidade Atrativo para 
coleta

Crotophaga ani L. 1758 A, B, C, D, E Canto e “Beleza”

Cyanocorax 
cyanopogon Wied 1821 A, B, D Canto e “Beleza”

Paroaria dominicana 
L. 1758 A, B, C, D, E Canto

Icterus icterus L. 1766 A, B, C, E Canto e 
plumagem

Turdus rufiventris 
Vieillot, 1818 A, B Canto

Turdus leucomelas 
Vieillot, 1818 A, B Canto

Turdus amaurochalinus 
Cabanis, 1850 A, B Canto

Aratinga cactorum 
Kuhl, 1820 A, B, C, D “sabedoria”

Amazona aestiva L. 
1758 A, B, C, D, E “sabedoria”

Columbina squamata 
Lesson, 1831 A, B, C, D, E Canto

Cyanocompsa brissonii 
Lichtenstein, 1821 A, B, E Canto e 

plumagem
Legatus leucophaius 
Vieillot, 1818 A Canto e “Beleza”

Myiozetetes similis 
Spix, 1825 B, C Canto “Beleza” 

A = Município de Sobradinho ; B = Município de Sento-Sé; C = 
Município de Casa Nova; D = Município de Remanso; E = Município 
de Pilão Arcado.
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A população tem conhecimento que remover os animais 
da natureza é ilegal, mas desconhece os danos que esta remoção 
possa causar em longo prazo ao bioma. Driblam a fiscalização 
ocultando os animais mantidos em cativeiro durante as raras 
visitas dos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
(IBAMA) à região e os comercializam em feiras públicas.

Percebem-se nestes exemplos como o homem do interior 
que vive no ambiente semiárido, cercado pela vegetação e 
riquezas da caatinga, estabelece relações com a fauna local, 
dando qualidades humanizadas a estes como a “sabedoria” do 
papagaio e da jandaia e a “beleza” dos bem-te-vis. 

Considerações Finais

É importante perceber que a retirada constante da 
natureza de indivíduos das espécies apontadas no levantamento 
realizado na APA do Lago de Sobradinho, promoverá o declínio 
destas populações.

Devem ser implementados com urgência, planos de 
educação ambiental nas comunidades rurais dos municípios 
amostrados.

O incremento da fiscalização ambiental poderá reverter 
este quadro de usurpação gradual da biodiversidade do bioma 
Caatinga.

O poder público aliado a ONGs e Universidades devem 
promover o incremento de estudos de manejo ambiental, como 
recurso para salvaguardar a biodiversidade da região.
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ANUROFAUNA COMO BIOINDICADORES 
DO GRAU DE CONSERVAçÃO EM DOIS 

AMBIENTES URBANOS COM DIFERENTES 
ESTADOS DE CONSERVAçÃO NO BIOMA 

CAATINGA, PAULO AFONSO, BAHIA
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Geraldo Jorge Barbosa de Moura
Eliane Maria de Souza Nogueira

Introdução

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, 
compreendendo uma área aproximada de 734.478 km², o que 
representa 70% da região nordeste e 11% do território nacional 
(RAMOS; BRAGA, 2005). 

As caatingas são caracterizadas pelo clima semiárido 
quente, com altas temperaturas, precipitações escassas e 
irregulares, o que proporciona 7 a 10 meses de forte estação seca. 
Seus solos são rasos e rochosos, geralmente pobres em matéria 
orgânica. Essas características impõem fortes pressões seletivas 
sobre a biota, fazendo com que desenvolvessem adaptações 
únicas aos habitates semiáridos, tendo como conseqüência um 
alto nível de endemismo (RAMOS; BRAGA, 2005). 
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O município de Paulo Afonso encontra-se dentro do 
domínio morfoclimático da Caatinga, constituído atualmente 
por paisagens naturais totalmente modificadas, devido, 
sobretudo, a grande ação antrópica, ressaltando o alto nível 
de poluição das águas do rio São Francisco, dos lagos e das 
lagoas adjacentes (RAMOS; BRAGA, 2005), fato que pode 
estar contribuindo para o declínio da população de anuros da 
região (ALEXANDER; EISCHEID, 2001).

Em situações como essa, a população de anfíbios anuros 
merece atenção especial, pois por possuírem na maioria das 
espécies, dois modos de vida bastante distintos: um no meio 
aquático (larva - girinos) e outro no terrestre (adulto), os indivíduos 
são expostos a diferentes ambientes, tornando-se vulneráveis às 
mudanças em diversos hábitates, atuando dessa forma, como um 
importante bioindicador de poluição e degradação ambiental 
(DUELLMAN; TRUEB, 1994; MOURA, 2004).

Na maioria das espécies, inúmeros ovos são depositados 
em ambiente aquático, razão pela qual a qualidade da água é 
fundamental para a conservação deste grupo (DUELLMAN; 
TRUEB, 1994; HALLIDAY; ADLER, 2002). Os anfíbios 
respiram através da pele e pulmões, daí a necessidade de 
viverem em ambientes limnéticos ou próximos a eles, para que 
a pele permaneça sempre úmida, permitindo as trocas gasosas. 
A pele permeável destes animais torna-os particularmente 
expostos a alterações físicas e químicas da água, do solo e 
do ar, reforçando o seu papel de excelentes bioindicadores 
(DUELLMAN; TRUEB, 1994).

O nível de conhecimento sobre os anfíbios anuros da 
caatinga pode ser considerado insatisfatório. Somando-se 
a esse quadro, o pouco conhecimento científico quanto aos 
processos histórico-ecológicos responsáveis pela diferenciação 
da fauna desse bioma, principalmente àqueles relacionados à 
herpetofauna (RAMOS; BRAGA, 2005).
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Este trabalho objetivou diagnosticar o grau de 
conservação de dois ambientes de caatinga em diferentes 
estados de preservação, localizados no município de Paulo 
Afonso, Bahia, através da análise de aspectos ecológicos da 
anurofauna ocorrente. Adicionalmente é importante ressaltar 
que este estudo contribuirá com informações técnicas sobre 
a anurofauna do bioma caatinga cujo conhecimento, é ainda 
bastante reduzido.

Material e Métodos

Área de estudo 

A área de estudo localiza-se no município de Paulo 
Afonso, situado no sertão Nordestino, Brasil, entre as 
coordenadas 9º 39’ 27”S / 9º 21’ 10”S e 37º 59’ 52”W / 38º 32’ 
16”W (Figura 1), possui clima tipo BSh (Köppen) semiárido, 
com pluviosidade média entre 500 e 600 mililitros anuais. A 
temperatura média é elevada, em torno dos 30° C, chegando 
a 40° C nos períodos mais quentes (dezembro/janeiro) (REIS, 
2004). Os meses mais quentes são de outubro a janeiro e 
julho é o mais frio com temperatura em torno de 22° C. A 
área do município de Paulo Afonso é formada por planaltos e 
depressões, representada por solo cristalino e ainda tabuleiros, 
entalhado em solos magmáticos pré-cambrianos, arqueozóicos. 
A caatinga é a vegetação predominante na região por influência 
do clima BSh, composta de árvores e arbustos baixos e muitas 
de galhos retorcidos (REIS, 2004).
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Figura 1 – Localização da cidade de Paulo Afonso no estado 
da Bahia 

Fonte: Ministério de Minas de Energia, 2007.

As coletas foram realizadas em duas áreas distintas no 
município de Paulo Afonso:

A) Área 1 (Capuxú): Fiscalizada pela Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (CHESF), sua área central está 
localizada nas coordenadas de 09º23’ S e 38º12’ W. Durante 
o período chuvoso apresenta riachos e poças temporárias, 
além de um lago e lagoa permanente. Suas formações 
arbóreo-arbustivas são conservadas e estão representadas, 
principalmente, pelas famílias Cyperaceae, Gramineae, 
Combretaceae, Fabaceae, Pontideriaceae e Myrtaceae. 
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B) Área 2 (Vila Militar): Localizada no centro da cidade 
nas coordenadas de 09º23’ S e 38º13’ W, a área apresenta um 
lago perene que recebe efluentes de esgotos domésticos. Além 
disso, é constituída por riacho, poças temporárias e uma lagoa 
permanente. Apresenta floresta de galeria bastante degradada 
pela ação antrópica, especialmente as queimadas. 

Coleta de dados

Para registrar a composição e a diversidade de espécies 
da anurofauna urbana de Paulo Afonso, foram realizadas 
coletas quinzenais alternadas entre março e outubro de 2007, 
totalizando 30 coletas, distribuídas nas duas áreas analisadas 
(Capuxú: 15 excursões e Vila Militar: 15 excursões).

Os métodos de amostragem e o esforço de coleta foram 
os mesmos em cada excursão, utilizando-se de busca intensiva 
para a captura da anurofauna. As buscas intensivas tiveram 
duração de 5h por dia de coleta, entre 17h e 22h, totalizando 
150h de campo durante todo o trabalho, percorrendo de forma 
aleatória as duas áreas de estudo, explorando os mais variados 
habitats e microhábitats utilizados pela anurofauna (HEYER et 
al., 1994). Foram registradas as ocorrências de indivíduos adultos 
localizados visualmente ou através de suas vocalizações, assim 
como a presença de girinos, desovas e tocas. Para cada excursão 
a campo foram anotados dados referentes à data de coleta, 
horário de início e término, número de indivíduos avistados 
e/ou ouvidos para cada espécie, ambiente utilizado por cada 
espécime (lago, riacho, poça temporária, estrato da vegetação, 
distância vertical e horizontal para o corpo d’água, etc).

Foi coletado apenas um espécime de cada espécie para 
testemunho e os exemplares de anuros capturados foram 
eutanasiados por meio de imersão em solução de clorobutanol 
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a 0,2% (ROSS; ROSS, 1999). Após pesagem e aferição dos 
principais dados biométricos, os espécimes foram fixados com 
solução de formalina a 10%, preservados em álcool a 70% e 
depositados na Coleção de Herpetologia da Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB) – Campus VIII.

A abundância de cada espécie de anuro foi estimada 
por meio do cálculo de abundância relativa e a constância de 
ocorrência (C) das diferentes espécies foi determinada com 
base no percentual de períodos em que cada espécie ocorreu, 
considerando-se os critérios propostos por Bodenheimer 
(1995):  A = raras (< 10% do total de capturas), B = comuns (   
10% e < 40% do total de capturas), C = abundantes (  40% e < 
70% do total de capturas) e D = muito abundantes ( 70% do 
total de capturas) e quanto a constância de ocorrência em X = 
acidental (<25% das coletas), Y = acessória (  25% e < 50% das 
coletas) e Z = constante (  50% das coletas).

Resultados e Discussão

A comunidade de anuros do Capuxú apresentou 
uma riqueza de 14 espécies e uma abundância total de 1568 
indivíduos: duas pertencentes à família Bufonidae (Rhinella 
granulosa Spix, 1824; R. jimi  Stevaux, 2002), seis pertencentes 
à família Hylidae (Dendropsophus branneri Cochran, 1948;  
Hypsiboas crepitans Wied-Neuwied, 1824; H. raniceps  Cope, 
1862; Phyllomedusa  nordestina  Caramaschi, 2006; Scinax 
x-signatus Spix, 1824; Sphaenorhynchus sp.) e seis pertencentes 
à família Leptodactylidae (Leptodactylus latrans  Linnaeus, 
1758; L. natalensis  A. Lutz, 1930; L. troglodytes A. Lutz, 
1926; L. vastus A. Lutz, 1930; Pleurodema diplolistris  Peters, 
1870; Pseudopaludicola sp.). De acordo com a abundância 
relativa doze foram consideradas raras (R. granulosa; R. 
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jimi; H. creptans; H. raniceps; P. nordestina; S. x-signatus;  
Sphaenorhynchus sp.; L. natalensis; L. troglodytes; L. vastus; P. 
diplolistris; Pseudopaludicola sp.), uma comum (L. latrans) e 
uma abundante (D. branneri), nenhuma espécie foi considerada 
muito abundante; quanto à freqüência de ocorrência, três 
foram consideradas acidentais (Sphaenorhynchus sp.; L. vastus; 
P. diplolistris), três acessórias (H. creptans; L. troglodytes; 
Pseudopaludicola sp.) e oito constantes (R. granulosa; R. jimi; 
D. branneri; H. raniceps; P. nordestina; S. x-signatus; L. latrans; 
L. natalensis) (Tabela 1). 

Tabela 1 – Anurofauna inventariada na Área 1 (Capuxú), 
município de Paulo Afonso, Bahia; entre os meses de 
abril e outubro de 2007

Famílias/Espécies/
Meses

ABR MAI JUN JUL AGT SET OUT AR
% 

AR
CAR CO CCO

BUFONIDAE

1-R. granulosa 11 11 7 3 7 2 - 41 2,6 R 92,8 CON

2-R. jimi 1 10 3 8 6 3 7 38 2,4 R 64,26 CON

HYLIDAE

3-D. branneri 117 145 51 148 194 148 65 971 61,9 A 100 CON

4-H. creptans 1 1 2 1 - 1 - 6 0,4 R 35,7 ACE

5-H. raniceps 12 9 11 9 14 33 3 91 5,8 R 92,8 CON

6-P.  nordestina 2 11 16 1 17 1 - 49 3,1 R 71,4 CON

7-S.  x-signatus 1 10 5 3 5 16 - 40 2,5 R 71,4 CON

8-Sphaenorhynchus sp. - - 6 - - - - 6 0,4 R 14,28 ACI

LEPTODACTYLIDAE 

9-L. latrans 18 43 45 19 31 20 1 175 11,2 C 100 CON

10-L. natalensis 17 24 23 3 13 4 12 96 6,2 R 92,8 CON

11-L. troglodytes - 1 3 - 1 - - 5 0,3 R 28,68 ACE

12-L. vastus - 6 1 - - - - 7 0,44 R 21,42 ACI

13-P.  diplolistris - - 1 - - - - 1 0,06 R 14,28 ACI

14-Pseudopaludicola sp - 3 8 3 28 - - 42 2,7 R 42,84 ACE
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Famílias/Espécies/
Meses

ABR MAI JUN JUL AGT SET OUT AR
% 

AR
CAR CO CCO

Total de espécimes/mês 180 274 182 198 316 228 88 1.568 100%  

Riqueza de espécies/
mês

8 11 11 7 9 8 5

Espécies acumuladas 9 12 14 14 14 14 14

AR = abundância relativa

%AR = percentual da abundância relativa

CAR = classificação de acordo com o percentual de abundância relativa: R 
= raras; C = comuns; A = abundantes; MA = muito abundantes.

CO = constância de ocorrência

CCO = classificação de acordo com a constância de ocorrência: ACI: 
acidental; ACE: acessória; CON: constante.

A comunidade de anuros da Vila Militar apresentou 
uma riqueza de oito espécies e uma abundância total de 
1.159 indivíduos, duas pertencentes à família Bufonidae (R. 
granulosa; R. jimi), três pertencentes a família Hylidae (D. 
branneri; H. raniceps; S. x-signatus) e três pertencentes à família 
Leptodactylidae (L. latrans; L. natalensis; L. vastus). De acordo 
com a abundância relativa cinco foram consideradas raras 
(R. granulosa; R. jimi; H. raniceps; S. x-signatus; L. vastus), 
duas comuns (L. latrans; L. natalensis) e uma abundante (D. 
branneri), nenhuma espécie foi considerada muito abundante. 
Quanto à freqüência de ocorrência, duas foram consideradas 
acidentais (H. raniceps; L. vastus), seis constantes (R. granulosa; 
R. jimi; D. branneri ; S. x-signatus; L. latrans; L. natalensis) e 
nenhuma acessória (Tabela 2 e Figura 2).  
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Tabela 2 – Anurofauna inventariada na Área 2 (Vila Militar), 
Município de Paulo Afonso, Bahia; entre os meses de 
abril e outubro de 2007

Famílias/Espécies/
meses

ABR MAI JUN JUL AGT SET OUT AR
% 

AR
CAR CO CCO

BUFONIDAE

1-R. granulosa 12 2 1 2 - 2 2 21 1,8 R 60 CON

2-R. jimi 13 15 10 11 12 5 4 70 6 R 93 CON

HYLIDAE

3-D. branneri 100 75 98 81 241 140 19 763 65,8 A 100 CON

4-H. raniceps - - - - - 9 - 5 0,4 R 13 ACI

5-S. x-signatus 1 8 1 1 3 3 1 18 1,6 R 60 CON

LEPTODACTYLIDAE

6-L. latrans 22 26 21 23 34 23 - 149 12,8 C 93 CON

7-L. natalensis 25 13 16 15 29 23 11 132 11,5 C 100 CON

8-L. vastus - - - - - 1 - 1 0,1 R 6,6 ACI

Total de espécimes/mês 185 139 147 133 319 206 74 1159 100

Riqueza de espécies/
mês

6 6 6 6 5 8 5

Espécies acumuladas 6 6 6 6 6 8 8

AR = abundância relativa

%AR = percentual da abundância relativa

CAR = classificação de acordo com o percentual de abundância relativa: R 
= raras; C = comuns; A = abundantes; MA = muito abundantes.

CO = constância de ocorrência

CCO = classificação de acordo com a constância de ocorrência: ACI: 
acidental; ACE: acessória; CON: constante.
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Rhinella granulosa Spix, 1824

 
Dendropsophus branneri  

Cochran, 1948

Scinax x-signatus, Spix, 1824 Rhinella jimi  Stevaux, 2002

Figura 2 – Espécies da anurofauna amostrada entre abril e 
outubro de 2007, nas localidades Capuxú e Vila 
Militar, Paulo Afonso, Bahia-Brasil.

A análise das Tabelas 1 e 2 referentes às espécies 
acumuladas indica que na área do Capuxú foi alcançada 
estabilidade a partir do terceiro mês (quatorze espécies), se 
mantendo constante até o término do período de amostragem, o 
que indica uma metodologia e um esforço de coleta satisfatórios. 
Na Vila Militar esta estabilidade só foi alcançada partir do 
sexto mês (oito espécies), ou seja, penúltimo mês de coleta, 
o que indica um esforço de coleta ainda insatisfatório para a 
área amostrada, ressaltando a necessidade de continuidade da 
amostragem nesta área até um período maior de estabilidade 
da riqueza.
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O nível de conhecimento sobre a anurofauna da 
caatinga, por melhor que seja sua posição relativa dentre os 
demais biomas, pode ser considerado insatisfatório.  Segundo 
Rodrigues (2003), com exceção das áreas de brejos de altitude, 
o domínio morfoclimático da caatinga do estado da Bahia, 
apresenta um total de 27 municípios com sua anurofauna 
parcialmente amostrada, dos quais a grande maioria encontra-
se sub-amostrada. A cidade de Paulo Afonso, a qual apresentava 
total ausência de trabalhos herpetológicos com relação aos 
anuros, destaca-se entre as demais por sua característica ímpar 
de apresentar um considerável número de corpos d‘água 
resultantes do represamento do rio São Francisco pela CHESF, 
intensificando os locais de reprodução de anuros.

Rodrigues (2003) apresenta uma lista da anurofauna 
registrada para o bioma caatinga, constituída por 48 espécies, 
no entanto, estes resultados já foram ampliados e trabalhos mais 
recentes encontram-se em andamento por grupos de pesquisa 
da Universidade Federal da Bahia e Universidade do Estado da 
Bahia (Campus VIII), que já registraram mais de 85 espécies 
para o estado, ocorrentes em vários ambientes (Mata Atlântica, 
Caatinga, Cerrado, Campos Rupestres, além de manguezais, 
restingas, estuários e zonas de inundação), tombadas 
principalmente no Museu de Zoologia da Universidade Federal 
da Bahia - MZUFBA, Coleção Herpetológica da Universidade 
da Paraíba - UFPB e Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo - MZUSP (BORGES-NOJOSA; CARAMASCHI, 
2003, FONSECA et al., 2005). Quando comparada com a 
anurofauna da Caatinga de outras localidades da Bahia, a 
riqueza de espécies encontrada para a cidade de Paulo Afonso 
(14 espécies) fica abaixo apenas da listada para o município de 
Curaçá (15 espécies) e acima da listada para todos os outros 
do estado, destacando os municípios de Campo Formoso, 
Cocorobó e Itiuba, que apresentam respectivamente, 13, 10 e 
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13 espécies registradas, enquanto os demais municípios (21) 
apresentam entre um e oito espécies registradas. 

Nas áreas amostradas, D. branneri, L. latrans L. 
natalensis foram os táxons de maior abundância. Estas espécies 
são consideradas comuns e já foram citadas por outros autores 
para áreas degradadas (ROSA-FERES; JIM, 1994; MOURA, 
2004; MOURA et al., 2006a; MOURA et al., 2006b). No 
tocante a constância de ocorrência (CO), as referidas espécies 
foram consideradas muito frequentes nas áreas 1 e 2, diferindo 
apenas em termos de abundância, onde  D. branneri,  foi mais 
abundante na área 1.

L. vastus, também considerada por Rodrigues (2003) 
como outra espécie comumente observada em ambientes 
com certo grau de antropização foi observado tanto na Vila 
Militar como no Capuxú, sendo considerada uma espécie rara 
e acidental, além disso, não foram encontradas suas larvas 
nem ninhos na área 2, fato não esperado, pois é comum no 
período de reprodução (estação chuvosa) encontrar-se girinos 
e ninhos de espuma branca fora do corpo d’água, que, quando 
se enche, inunda o ninho e cria um acesso dos girinos à água 
(MATTISON, 1987). É importante ressaltar que a qualidade da 
água influência no crescimento e metamorfose das larvas, que 
apresentam alto grau de intolerância à poluição dos ambientes 
para sua reprodução.

As espécies P. diplolistris e Pseudopaludicola sp. foram 
registradas apenas nas poças temporárias da área do lago 
Capuxú. Outro aspecto a ser considerado, diz respeito aos 
representantes da família Hylidae, que foram encontrados na 
área 1 em todos os estágios de desenvolvimento ontogenético 
(larval, juvenil e adultos), sugerindo que nesse ecossistema 
os animais estão se reproduzindo, fato não observado na 
área 2, onde foram observados apenas na fase adulta, com 
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exceção D. branneri com registros de animais juvenis (recém 
metamorfoseados). Sphaenorhyncus sp., que embora não tinha 
sido citada para a caatinga da Bahia, foi um táxon que ocorreu 
apenas na área do Capuxú. Entretanto, como as espécies 
acumuladas na área da Vila Militar ainda encontram-se com 
pouca estabilidade, pode ser que a mesma também esteja 
presente.

Rhinella jimi, caracterizou-se por ser a espécie mais 
comum da família Bufonidae na área da Vila Militar e foi 
um táxon encontrado em todas as fases do seu ciclo de vida. 
Essa área sofre grandes impactos de resíduos sólidos e esgotos 
provenientes das residências do seu entorno. Devido a essa 
poluição, o lago permanente, o riacho e a lagoa dessa região 
apresentam-se eutrofizados e observam-se trechos totalmente 
cobertos por macrófitas aquáticas, principalmente Eichornia 
crassipes e Thypa dominguensis.

Considerações Finais

Detecta-se uma anurofauna representativa para a cidade 
de Paulo Afonso, quando comparada com outras localidades 
do bioma caatinga, embora se apresente frágil devido ao 
grande número de espécies de pouca ocorrência (raras) e do 
tipo acidental.

Apesar dos resultados serem ainda incipientes estes, 
evidenciam a anurofauna como excelentes bioindicadores 
do grau de conservação ambiental, através dos resultados 
diferenciais entre as áreas amostradas.
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ASSOCIAçÃO ENTRE ANFÍBIOS ANUROS E 
Aechmea aquilega (Salisb) Griseb, (Bromeliaceae) 

NA ILHA DO URUBU, PAULO AFONSO, 
BAHIA

Edilene de Siqueira Ribeiro
Geraldo Jorge Barbosa de Moura 

Airan dos Santos Protázio 
Arielson dos Santos Protázio 

Eliane Maria de Souza Nogueira

Introdução

A Caatinga tem a origem do nome Tupi-Guarani, caa 
(mata); tinga (branca), significando assim “Mata Branca”. Ocupa 
uma área total de 734.478 km2 e tanto na dimensão temporal 
quanto na espacial, é um bioma multidiverso, apresentando o 
aspecto de um mosaico de ambientes. Apresenta sazonalidade 
climática bem marcada, com um período seco no verão e outro 
chuvoso no inverno (CARVALHO; PINHEIRO JUNIOR, 
2004). 

O semiárido possui uma grande extensão nos estados 
nordestinos e guarda uma importante parcela da biodiversidade 
nacional, sendo uma região estratégica para a conservação 
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da herpetofauna. Em algumas localidades a caatinga vem 
demonstrando uma fauna bastante peculiar e diversa. Todavia, 
pouco se sabe sobre a anurofauna desse bioma e a sua relação 
com as condições áridas (RODRIGUES, 2003).

A anurofauna da América do Sul é a mais rica do planeta, 
com aproximadamente 1.740 espécies de anuros distribuídas em 
140 gêneros de 16 famílias (DUELLMAM, 1999). No Brasil são 
conhecidas 836 espécies (SBH, 2008), com aproximadamente 
150 espécies registradas para Bahia (FREITAS; SILVA, 2004).

Os anfíbios precisam viver próximos a locais com 
disponibilidade de água, visto que, na primeira fase de suas 
vidas seus ovos são depositados na água, onde se desenvolvem 
em girinos que respiram por brânquias, e a segunda fase na terra, 
onde após a metamorfose os adultos respiram por pulmões, 
além de realizarem a respiração cutânea (AURICCHIO; 
SALOMÃO, 2004). 

Embora os anfíbios anuros apresentem pele úmida 
relativamente permeável e bastante vascularizada e 
tenham poucas defesas contra a desidratação, eles possuem 
grande facilidade de adaptação às mais diversas condições 
pluviométricas e de temperatura, necessitando muitas vezes 
de pequena umidade para sobreviver, o que leva muitos 
anfíbios a utilizarem as bromélias como refúgio (DEJEAN; 
OLMSTED, 1997).

As bromélias são plantas originárias de regiões das 
Américas do Sul e Central, principalmente nas matas tropicais, 
regiões serranas e caatinga. Especialmente Aechmea aquilega 
(Salisb) Griseb, 1864, é uma bromélia nativa da caatinga do 
nordeste brasileiro, conhecida como gravatá. Esta planta possui 
folhas rosuladas, com espinhos nas margens, inflorescências 
eretas, em panículas conjestas, dispostas sobre escapo floral 
rijo, bem acima da folhagem, com flores pequenas, envolvidas 
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por brácteas de cor vermelho-ferrugínea, formadas durante a 
primavera-verão (LORENZI; SOUZA, 1999).

Segundo Peixoto (1995), a partir do estudo da 
fauna associada às bromélias, inúmeras espécies animais 
foram descobertas e descritas, assim como revelados 
comportamentos reprodutivos inéditos de várias espécies 
de anuros e invertebrados.  Além de um ambiente propício 
para a reprodução e desenvolvimento das formas juvenis de 
diversas espécies aquáticas e terrícolas, as bromélias oferecem-
lhes também, abrigo, umidade, alimento (VRCIBRADIC; 
ROCHA, 1996). Algumas espécies de anuros se adaptaram de 
tal maneira às bromélias-tanque, que passaram a utilizar as 
axilas das plantas durante todo o ciclo de vida, desenvolvendo 
estratégias avançadas relacionadas com o modo reprodutivo 
(DUELLMAN, 1985). 

Trabalhos realizados com anfíbios associados às 
bromélias em áreas de caatingas são relevantes, especialmente 
para a região de Paulo Afonso, onde eles são inexistentes. Sendo 
assim, o presente estudo vem preencher essa lacuna e teve por 
objetivo identificar e quantificar as espécies de anfíbios anuros 
que utilizam Aechmea aquilega para abrigo e/ou reprodução, 
reconhecendo a importância ecológica da bromélia para a 
diversidade deste grupo faunístico, assim como o efeito da 
sazonalidade sobre esta ocupação.

Material e Métodos

O presente estudo foi desenvolvido no município de Paulo 
Afonso, estado da Bahia, na região da Ilha do Urubu, parte 
do complexo de usinas da Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco – CHESF, situada nas coordenadas de 09°23’30.5” 
S e 38°12’00.1” W. Possui uma área total de circunferência de 
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aproximadamente 547 metros e elevação de aproximadamente 
231 metros. Antes da construção das usinas I, II, III, IV e 
Moxotó, atual Apolônio Sales, tratava-se verdadeiramente de 
um conjunto de três ilhas de diferentes tamanhos, localizadas 
bem no centro do leito do rio São Francisco. Funcionavam 
como um nicho ecológico, visitadas e habitadas por aves e 
animais silvestres (REIS, 2004). 

A vegetação desta região é a caatinga arbustiva do 
tipo densa, por permitir a penetração da luz, favorecendo o 
desenvolvimento de plantas mais baixas, com porte arbóreo 
e grau de desenvolvimento bastante acentuado onde são 
comuns exemplares dos grupos vegetais das famílias Fabaceae, 
Mimosoideae, Cesalphynaceae, Poaceae e Broméliaceae. 
Na área adjacente encontra-se um riacho, e muitas áreas 
alagadas, com zonas lóticas e lênticas, sendo estes, prováveis 
7 reprodutivos e alimentar de uma fauna bastante variada de 
anuros, mamíferos, répteis e aves.

As coletas foram realizadas, quinzenalmente de agosto 
de 2007 a julho de 2008, no período diurno das 7 as 12h, por 
meio de coleta ativa, com o esforço amostral de 390h. A procura 
dos espécimes foi efetuada pelo método de levantamento 
por encontro visual e a cada excursão foram registradas a 
ocorrência de anfíbios anuros associados à Aechmea aquilega.

As bromélias que apresentaram anuros adultos em suas 
axilas tiveram os seguintes parâmetros analisados: altura e 
número de axilas que serviram como potencial reservatório de 
água, registro da temperatura da água dentro das axilas com um 
termômetro de mercúrio (precisão de 0,5°C). Também foram 
verificadas as seguintes variáveis ambientais: temperatura do 
ar; umidade relativa do ar, condições meteorológicas (chuva, 
presença de trovões e de ventos), seguindo a metodologia de 
Schineider e Teixeira (2001).
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Os anuros adultos, espécimes-testemunho foram 
coletados manualmente e transportados em sacos plásticos 
umedecidos e levados para o laboratório da UNEB, onde foram 
eutanasiados por meio de imersão em solução de clorobutanol 
a 0,2% (ROSS; ROSS, 1999), fixados em formol a 10% e 
conservados em álcool 70%. Os valores médios de precipitação 
foram obtidos através do pluviômetro (mm) e a temperatura 
do ar foi obtida com auxílio do termômetro de mercúrio (ºC). 
Os espécimes foram depositados na Coleção Zoológica da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus VIII, Paulo 
Afonso, Bahia.

A variação de diversidade foi baseada na riqueza de 
espécies (R1), estimada por meio da aplicação do índice de 
Margalef ao número absoluto de espécies registradas, bem 
como se calcularam os índices de diversidade (H )̀ de Shannon-
Wiener, Equitabilidade (J), Berger-Parker Índice “d” de 
Dominância (PINTO-COELHO, 2000). O programa utilizado 
para obtenção destes índices foi o Diversity. Para a análise da 
correlação simples entre médias dos fatores abióticos e número 
de indivíduos foi utilizado o teste t Student (ZAR, 1996), através 
do programa de assistência estatística Assistat 7.5.

Resultados e Discussão

Foram analisados 101 exemplares de Aechmea aquilega, 
cuja anurofauna identificada constou de cinco espécies 
(Figura 1), pertencentes às famílias Hylidae (uma espécie) e 
Bufonidae (quatro espécies). Rhinella granulosa, Spix, 1894 e 
Scinax pachycrus, Miranda-Ribeiro, 1937, foram as espécies 
com o maior número de indivíduos no período seco; Scinax 
x-signatus, Spix, 1824, e Scinax pachycrus, Miranda-Ribeiro, 
1937, no período chuvoso (Tabela 1). As demais espécies foram 
pouco observadas durante o estudo. 
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Figura 1 – Anuros associados à bromélia Aechmea aquilega na Ilha 
do Urubu 

(A) Hypsiboas raniceps Cope, 1862; (B) Corythomantis greeningi Boulenger, 
1896; (C) Rhinella granulosa Spix, 1894; (D) Scinax x-signatus Spix, 1824; 
(E) Scinax prachycrus Miranda-Ribeiro, 1937; (F) Bromélia Aechmea 
aquilega (Salisb) Griseb. 
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Tabela 1 – Composição específica e número de anuros amostrados 
em Aechmea aquilega nos períodos secos e chuvosos de 
2007/2008, Paulo Afonso, BA

Táxons Período 
Seco

Período 
chuvoso Total

BUFONIDAE

Rhinella granulosa, Spix, 1894 51 3 54

HYLIDAE

Corythomantis greeningi, Boulenger, 1896  6 2 8

Hypsiboas raniceps, Cope, 1862   1 1 2

Scinax pachycrus, Miranda-Ribeiro, 1937 44 18 62

Scinax x-signatus, Spix, 1824 19 24 43

Total 121 48 169

A anurofauna registrada está constituída por espécies 
com padrões de distribuição nas formações abertas sul-
americanas (Complexo Caatinga-Cerrado-Chaco e/ou Pampa) 
(COLLI et al., 2002). No nordeste brasileiro foram registradas 
por Vieira et al. (2007) em São João do Cariri no estado da 
Paraíba, área de caatinga,  em hábitats distintos ao de bromélias. 
Scinax pachycrus e Corythomantis greeningi foram registradas 
por Santos e Carnaval (1998), em Pernambuco utilizando 
bromélias como abrigo.

Nos meses amostrados não foram encontrados ovos 
nem girinos nas bromélias, apenas, anuros juvenis da espécie 
S. x-xignatus. Geralmente a seleção de hábitats reprodutivos 
está associada às limitações impostas por modos reprodutivos 
específicos, o que pode restringir a utilização de um 
determinado hábitat. Isto indica que as bromélias funcionavam 
como refúgio diurno, pois a maioria das espécies caça durante 
a noite e se refugia durante o dia, escondida em lugares mais 
frios (BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002). 
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Schineider e Teixeira (2001), já descreveram este 
comportamento para outras espécies de anuros, como 
Scinax alterus, Aparasphenodon brunoi, Gastrotheca fissipes, 
Leptodactylus fuscus e Rhinella granulosa, sendo esta última 
espécie registrada nas bromélias como acidental, passando o 
período diurno em buracos escavados na areia da restinga, 
e saindo durante a noite para se alimentar. Entretanto, para 
o presente trabalho, descrever esse comportamento como 
acidental não seria adequado uma vez que o número de 
indivíduos dessa espécie registrado utilizando a bromélia foi 
bastante expressivo, contando com aproximadamente 32% das 
observações.

A capacidade de adaptação desses grupos aos diversos 
tipos estruturais dos hábitats pode ser um dos motivos de 
suas ocorrências no ambiente, bem como seu registro em 
áreas de Caatinga são comuns (VIEIRA, et al., 2007), além 
do que o registro de Scinax x-signatus não havia ainda sido 
citado pela literatura especializada utilizando bromélias, 
sendo possivelmente este o primeiro registro para o uso de 
Bromeliáceas como substrato em áreas de Caatinga.

A maior ocorrência de anuros em bromélias foi registrada 
no período quente (outubro a janeiro), meses mais quentes da 
área, atingindo temperaturas superiores a 30ºC. Por outro lado, 
observou-se que a menor ocorrência foi de fevereiro a julho, 
período em que a temperatura não ultrapassou os 27ºC (Figura 
2). Não houve correlação significativa entre a média mensal 
da temperatura do ambiente e a quantidade de indivíduos (r 
= 0,51; p > 0,05), nem entre a média mensal de precipitação 
pluviométrica e a quantidade de indivíduos (r = 0,37; p > 0,05), 
mas é visível que há uma correlação inversamente proporcional. 
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Figura 2 – Ocorrência de anuros por meses na bromélia 
em relação à temperatura ambiente (°C), de 
agosto de 2007 a julho de 2008

A ausência de anuros nas bromélias foi observada no mês 
de julho quando a temperatura esteve abaixo de 25°C e o índice 
pluviométrico foi expressivo. Neste período as chuvas são 
gradativas, o que contribui para a formação de maior número 
de poças temporárias e corpos d’água, ambientes adequados 
para a reprodução, (AICHINGER, 1987), sugerindo que, com o 
aumento da precipitação ocorreu uma diminuição no número 
de anuros nas bromélias (Figura 32).
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Figura 3 – Ocorrência de anuros por meses na bromélia em 
relação à precipitação (mm), de agosto de 2007 a  
julho de 2008

É possível afirmar que a utilização da bromélia A. 
aquilega pelos anuros no município de Paulo Afonso, Bahia, 
está associada à estacionalidade climática, uma vez que o 
número de indivíduos observados no período seco foi maior 
do que o observado no período chuvoso. A ocorrência de 
chuva proporciona a formação de corpos d’água, promovendo 
a saída dos anuros das bromélias, utilizadas como refúgio em 
períodos secos.

A temperatura do ambiente apresentou uma média de 
28,7ºC (DP = 2,58) sendo a mínima de 22°C no mês de julho, e 
a máxima de 35ºC no mês de janeiro, enquanto que na água do 
interior das bromélias a média foi de 26,9°C (DP = 2,63) com 
mínima de 21°C no mês de julho e máxima de 34°C em janeiro 
(Figura 4). 

Em relação à temperatura no interior da bromélia e o 
número de indivíduos houve correlação significativa (r = 0,69; 
p < 0,05), podendo atribuir a utilização das bromélias pelos 
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anuros a uma temperatura mais baixa registrada no interior de 
suas rosetas. Muitos autores afirmam que essa planta hospeda 
uma fauna abundante e diversificada, devido ao acúmulo de 
água, tornando-se essencial à sobrevivência de outros seres 
vivos, tanto plantas como animais.

Figura 4 – Temperaturas do ambiente e da água do interior da 
bromélia Aechmea aquilega na Ilha do Urubu, Paulo 
Afonso, Bahia

Durante os períodos seco e chuvoso a temperatura da 
água no interior das bromélias foi mais baixa que a temperatura 
do ambiente, provavelmente pela frequentes irrigações na área 
estudada, constituino-se em um fator adicional que favorece a 
formação de microhabitat úmido. 

Segundo Felix et al. (2004) a temperatura da água 
sofre influência direta da estrutura da cobertura vegetal, 
intensidade luminosa e da umidade próxima à superfície 
do solo. Exposição aos ventos, também podem levar a uma 
diminuição da temperatura, fazendo com que as bromélias, 
sejam ocupadas por anuros que utilizam à água acumulada 
nas axilas de suas folhas para refugio ou para reprodução 
(SILVANO; PIMENTA, 2003).
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S. pachycrus e S. x-signatus foram as mais abundantes 
entre as espécies arborícolas, enquanto H. raniceps e C. 
greeningi foram ocasionas. A espécie terrestre R. granulosa 
mostrou-se abundante nas bromélias e juntamente com as 
espécies  arborícolas compartilharam este microambiente 
durante os meses mais secos, correspondendo ao período  de 
outubro de 2007 a janeiro de 2008. De acordo com Michahelles 
(2004), as bromélias contêm umidade necessária para que os 
anuros se refugiem e evitem a desidratação durante o dia.

Conclusões

No presente estudo observou-se que a anurafauna esteve 
intimamente relacionada com a abundância da bromélia 
terrestre A. aquilega, mesmo não apresentando espécies 
broméligenas. Alguns anuros são típicos do bioma caatinga 
como Corythomantis greeningi e Scinax pachycrus, para os 
quais há registros da utilização de bromélias. A maioria das 
espécies encontradas é reconhecida como generalista por 
colonizar com sucesso áreas abertas e antropizadas em outras 
regiões do país.

Por ser o primeiro estudo com anfíbios anuros associados 
a bromélias da região, o número total de espécies registradas, 
pode ser considerado representativo, visto que foi analisado 
apenas um tipo de substrato, sendo Scinax x-signatus descrita 
pela primeira vez utilizando bromélias em áreas de Caatinga.  

Além disso, os resultados ampliam o conhecimento 
científico sobre as estratégias utilizadas pelos anuros em regiões 
semiáridas, para evitar a perda de água por evapotranspiração 
e sobreviver em pequenos fragmentos. Também é possível que 
a ocorrência de um número elevado de espécies de anfíbios 
anuros que utilizam bromélias como refúgio, deva-se a 
uma estratégia utilizada pelos animais para evitar a ação de 
predadores.



77

Referências

AICHINGER, M. Annual activity patterns of anurans in a seasonal 
neotropical environment. Oecologia, Berlin, v. 71, p. 583-592, 1987.

AURICCHIO, P; SALOMÃO, M. G. Técnicas de coletas e 
preparação: vertebrados. Palmas: Terra Brasilis, 2004. 

BERTOLUCI, J.; RODRIGUES, M. T. Utilização de hábitates 
reprodutivos e micro- abitats de vocalização em uma taxocenose 
de anuros (Amphibia) na Mata Atlântica no Sudeste do Brasil. Pap. 
Avulsos Zool., v. 42, p. 287-297, 2002.

CARVALHO, V.C.; PINHEIRO JUNIOR, O. Mapeamento 
semidetalhado da cobertura vegetal das áreas de estudo, com uso 
de sensoriamento remoto e sistema geográfico de informações. 
São José dos Campos: INPE, 2004. (INPE-10476-PRP/241).

COLLI, G. R.; BASTOS, R. P.; ARAÚJO, A. F. B. The characterand 
dynamics ofthe Cerrado herpetofauna. In: OLIVEIRA, P. 
S.;  MARQUIS, R. J. (Ed.).  The Cerrados of Brazil: ecology 
and natural history of a neotropical savanna. New York, NY: 
Columbia University Press, 2002.

DEJEAN, A.; OLMSTED, I. Ecological studies on Aechmea 
bracteata (Swartz) (Bromeliaceae). J. Nat. Hist., London, v. 31, n. 9, 
p. 1313-1334, 1997.

DUELLMAN, W. E. Patterns of distribution of amphibians: a 
global perspective. Baltimore, London: Johns Hopkins University, 
1999.  

______. Reproductive modes in anuran amphibians: phylogenetic 
significance of adaptive strategies. S. Afr. J. Sci., Pretoria, v. 81, p. 
174-178, 1985.

FELIX, Z. I., WANG, Y.; SCHWEITZER, C. J. Relationships 
between herpetofaunal community structure and varying levels 
of overstory tree retention in northern Alabama: first-year results. 
In: BIENNIAL SOUTHERN SILVICULTURAL RESEARCH 



78

CONFERENCE, 12., 2004, Asheville. Proceedings… Asheville: 
Gen. Tech. Rep., 2004. 

FREITAS, M. A.; SILVA, T. F. S. Anfíbios da Bahia: um guia de 
identificação. Camaçari: Politeno, 2004.

LORENZI, M.; SOUZA, M.M. Plantas ornamentais no Brasil: 
arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 2. ed. Nova Odessa, São Paulo: 
Instituto Plantarum, 1999. 

PEIXOTO, O. L. Anuran association to bromeliads in the Atlantic 
Florest. Revista Universidade Rural Série Ciências da Vida, 
Seropédica, v. 17, 1995. 

PINTO-COELHO, R. M., Fundamentos em Ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2000.

REIS, R. R. A. Paulo Afonso e o sertão baiano: sua geografia e seu 
povo. Paulo Afonso: Fonte Viva, 2004. 308 p.

RODRIGUES, M.T. Herpetofauna da Caatinga. In: TABARELLI, 
M.; SILVA, J. M. C. (Ed.). Biodiversidade, ecologia e conservação 
da Caatinga. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2003.

ROSS, L. G.; ROSS, B. Anesthetic and sedative techniques for 
aquatic animals. 2. ed. Oxford: Blackwell Science, 1999. 159 p.

SANTOS, E. M; CARNAVAL, A. C. O. Q. Anfíbios anuros do 
estado de Pernambuco. In: TABARELLI, M; SILVA, J.M. C. (Org.). 
Diagnóstico da biodiversidade de Pernambuco. Recife: Secretaria 
de Ciências tecnologia e Meio Ambiente. Fundação Joaquim 
Nabuco; Massangana, 2002. v .2.

SCHINEIDER, J. A. P.; TEIXEIRA, R. L. Relacionamento entre 
anfíbios anuros e bromélias da restinga de Regência, Linhares, 
Espírito Santo, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, n. 91, p. 
41-48, nov. 2001.

SILVANO, D. L.; PIMENTA, B. V. S. Diversidade de anfíbios na 
Mata Atlântica do Sul da Bahia. In: PRADO, P. I. et al. (Org.). 
Corredor de biodiversidade na Mata Atlântica do Sul da Bahia 



79

(CD-ROM, Ilhéus: IESB; CI; CABS; UFMG; UNICAMP, 2003. 
(CD-ROM).   

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HERPETOLOGIA. A 
lista brasileira de anfíbios e répteis. Disponível em: <http://
sbherpetologia.org.br/checklist/checklist_brasil.asp>. Acesso em: dez. 
2008.

VIEIRA, W. L. S; ARZABE, C; SANTANA, G. G. Composição 
e distribuição espaço-temporal de anuros no Cariri paraibano, 
Nordeste do Brasil. Oecologia Brasiliensis, v. 11, p. 383-396, 2007. 

VRCIBRADIC, D.; ROCHA, C. F. D. Ecological differences in 
tropical sympatric skinks (Mabuya macrorhyncha and Mabuya 
agilis) in southeastern Brazil. J. Herpetol., v. 26, p. 129-131, 1996. 

ZAR, J. H. Biostatistical analysis. 3.ed. New Jersey: Prentice Hall, 1996.





81

SITIOS DE VOCALIZAçÃO E TEMPORADA 
REPRODUTIVA DE Dendropsophus nanus  

(Boulenger, 1889) (Anura, Hylidae),  
EM áREA DE CAATINGA

Arielson dos Santos Protázio
Airan dos Santos Protázio

Geraldo Jorge Barbosa de Moura 
Eliane Maria de Souza Nogueira

Edilene de Siqueira Ribeiro

Introdução
A classe Amphibia é representada por animais com ampla 

distribuição geográfica e ocorrência em todos os continentes, 
exceto na Antártida (BASTOS et al., 2003). Em relação aos 
anfíbios anuros, estes são os únicos que possuem capacidade 
de vocalização (FREITAS; SILVA, 2004), condicionada por 
caracteres fisiológicos relacionados ao seu modo de vida. O 
acasalamento da maioria das espécies de anuros tende a ocorrer 
em épocas restritas do ano, condicionadas principalmente 
pelas chuvas e pela temperatura (CARDOSO; MARTINS, 
1987). Muitas espécies utilizam ambientes temporários para 
fins reprodutivos e apresentam adaptações às condições locais, 
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especialmente aquelas que ocorrem na área da Caatinga 
(ARZABE, 1999).

Para o bioma Caatinga, os dados sobre conhecimento 
das espécies de vertebrados ainda são considerados 
insuficientes devido à falta de estudos concretos e duradouros 
(RODRIGUES, 2004). A herpetofauna deste bioma é 
composta por aproximadamente 44 espécies de lagartos, 
nove de anfisbenídeos, 47 de serpentes, quatro quelônios, 
três crocodilianos e 47 anfíbios anuros (RODRIGUES, 
2004). Destas, 24 espécies pertencentes a herpetofauna foram 
indicadas como endêmicas (RODRIGUES, 2004). 

Os anuros das regiões tropicais apresentam uma maior 
variedade de estratégias de vida, quando comparados aos das 
regiões temperadas. Contudo, estudos sobre as características 
físicas das vocalizações dos anfíbios anuros foram desenvolvidos 
inicialmente sob o ponto de vista taxionômico, sendo de 
extrema importância até os dias atuais para esclarecimento 
sistemático (CARDOSO; VIELLIARD, 1985).

A família Hylidae é a que contém o maior número de 
espécies descritas no Brasil (RABELO et al., 1971) e apresenta 
uma grande amplitude de distribuição geográfica, por isso, 
estes anuros são constantemente usados como modelos em 
trabalhos de comportamento reprodutivo (HADDAD, 1987). 

Dentre os Hilídeos destaca-se Dendropsophus nanus 
(Figura 1). Espécie que apresenta ampla distribuição geografica, 
estendendo-se a partir do nordeste do Brasil Central, chegando 
até o sul do Paraguai, leste da Argentina e leste da Bolivia. É 
possivel que também ocorra no Peru (GLOBAL AMPHIBIAN 
ASSESSMENT, 2008). 
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Figura 1 – Indivíduo de Dendropsophu nanus, sobre vegetação 
herbácea no Lago Capuxú

Os indivíduos de D. nanus distribuem-se por uma 
grande variedade de hábitats, desde florestas a áreas abertas, 
tendo uma preferência por vegetação herbácea existente nas 
margens de lagos de águas permanentes, sendo raros em 
poças temporárias. Indivíduos desta espécie costumeiramente 
vocalizam sobre a vegetação aquática (GLOBAL AMPHIBIAN 
ASSESSMENT, 2008).

Este trabalho teve por objetivo identificar e quantificar 
os sítios de vocalização preferencialmente usados por 
Dendropsophus nanus, bem como conhecer o período de sua 
atividade reprodutiva e avaliar se esta se relaciona com as 
mudanças sazonais.



84

Material e Métodos

Área de estudo e coleta 

O estudo ocorreu no município de Paulo Afonso que fica 
localizado no nordeste da Bahia, entre as coordenadas de 9º 39’ 
27’’S a 9º 21’ 10’’S e 37º 59’ 52’’ a 38º 32’ 16’’W (Figura 2). Está 
inteiramente dentro da região conhecida como Intertropical 
caracterizada pelas altas temperaturas. O clima dominante é o 
Tropical do tipo Semiárido. As temperaturas apresentam uma 
média anual de 29ºC, sendo as mínimas em torno de 21ºC, com 
máximas de 38ºC. A pluviosidade anual registra uma média de 
907 mm de chuva (REIS, 2004).

 A área observada compreendeu o Lago Capuxú localizado 
nas coordenadas 09o 23’ 36,1’’ S e 38o 12’ 28,5’’ W, ao norte da 
cidade de Paulo Afonso (Figura 2), possuindo uma área de 3,9 
ha. O lago está inserido em ambiente urbano, contudo, apresenta 
ainda áreas preservadas, com o extrato vegetal marginal com 
aspecto homogêneo e denso, havendo uma predominância das 
famílias vegetais Fabaceae, Combretaceae, Pontederiaceae, 
Convolvulaceae e Anacardiaceae. 

Figura 2 – (A) Localização geográfica do município de Paulo 
Afonso no Brasil e nordeste (ponto vermelho); 
(B) localização do lago Capuxú (mancha vermelha)

Fonte: FS Copiadora, 2007.
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A anurofauna da região do lago é formada pelas espécies 
Rhinella granulosa, R. jimi, Dendropsophus nanus, Hypsiboas 
crepitans, H. raniceps, Phyllomedusa nordestina, Scinax 
x-signatus, Sphaenorhynchus sp., Leptodactylus latrans, L. 
natalensis, L. troglodytes, L. vastus, Pleurodema diplolistris, 
Pseudopaludicola sp. (SILVA, 2008).

O lago foi visitado durante o período de agosto de 2007 
a agosto de 2008, perfazendo um total de 13 meses de estudo. 
As visitas foram realizadas quinzenalmente, passando há 
semanais nos meses com maior pluviosidade (abril a julho), 
atingindo um esforço total de aproximadamente 480horas. As 
visitas tiveram início às 18h e término às 24h.

As observações foram realizadas com o auxílio de 
lanternas de luz vermelha, sendo registradas as variáveis 
ambientais: temperatura do ar, temperatura da água, umidade 
relativa do ar, seguindo-se a metodologia de Auricchio e 
Salomão (2002) e Bastos et al. (2003).

As temperaturas do ar e da água foram tomadas no local 
de coleta logo após o início das mesmas, através de termômetro 
com precisão de 0,5°C. Os índices diários de umidade relativa 
do ar e precipitação foram cedidos pela Estação Meteorológica 
de Paulo Afonso.

Foi registrado o número de todos os indivíduos de D. 
nanus que estavam em atividade de vocalização no lago, após 
este ser totalmente percorrido por meio de caminhada. Os 
visualizados tiveram registrados seus sítios de vocalização e a 
distância que se encontravam do espelho d’água e da margem 
do lago.

Distribuição vertical e horizontal

De acordo com a altura nos poleiros, os indivíduos de D. 
nanus foram agrupados em diferentes categorias. Indivíduos 
(a) que ficaram a até 10 cm de altura do espelho d’água (a ≤ 10) 
foram inseridos na Categoria Muito Baixo (MB), indivíduos que 
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se distribuíram entre 11 e 20 cm (10 < a ≤ 20) se enquadraram 
na Categoria Baixo (B), indivíduos que se distribuíram entre 21 
e 30 cm (20 < a ≤ 30) se enquadraram na Categoria Médio (M), 
entre 31 e 40 cm (30 < a ≤ 40), Categoria Alto (A) e indivíduos 
que foram avistados vocalizando acima de 40 cm de altura em 
relação ao espelho d’água (a > 40), foram inseridos na Categoria 
Muito Alto (MA).

De acordo com as características de distribuição 
horizontal em relação à borda do lago, os indivíduos também 
foram colocados em diferentes categorias. Indivíduos (d) que 
ficaram a até 100 cm de distância da borda do lago (d ≤ 100) 
foram inseridos na categoria Muito Perto (MP), indivíduos que 
ficaram entre 101 e 200 cm (100 < d ≤ 200) foram enquadrados 
na categoria Perto (P), indivíduos que estabeleceram seu sítio 
entre 201 e 300 cm (200 < d ≤ 300) foram inserido na categoria 
Médio (M), entre 301 e 400 cm (300 < d ≤ 400) categoria Longe 
(L) e indivíduos que foram visualizados vocalizando em sítios 
acima de 400 cm da borda do lago (d > 400) foram inseridos na 
categoria Muito Longe (ML).

Análise estatística

Para o estabelecimento de um padrão médio dos fatores 
abióticos mensais como temperatura do ambiente, temperatura 
da água, umidade relativa do ar e precipitação foi retirada a 
Média Aritmética e o Desvio Padrão mensal dessas variáveis.

Para aferimento dos coeficientes de correlação simples 
entre número de indivíduos em atividade de vocalização e as 
médias dos fatores abióticos (temperatura do ar, temperatura 
da água, umidade relativa do ar e precipitação), foi usado o 
Teste t Student para média simples entre variáveis (ZAR, 1996), 
analisado no Programa Assistat 7.5 beta.
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Sítios reprodutivos

Para estabelecimento de um padrão de distribuição 
espacial, foram observados os sítios reprodutivos usados por 
D. nanus. Todos os sítios reprodutivos foram percorridos no 
período noturno, logo após iniciada as coletas, para observação 
dos machos vocalizadores e de possíveis interações intrassexual 
ou interssexual. Para observação de desovas no período diurno 
(manhã e tarde) foram realizadas buscas em vegetações, folhas 
caídas, troncos, pedras, além, da própria superfície do lago. As 
coletas diurnas permitiram identificar os sítios usados como 
refúgio e esconderijo pela espécie.

Resultados e Discussão

Distribuição espacial

Dendropsuphus nanus é uma espécie arborícola, que 
utiliza uma grande variedade de sítios reprodutivos que 
margeiam o lago. Foram observados 52 indivíduos machos 
que se encontravam em atividade de vocalização. Os machos 
de D. nanus vocalizam principalmente em plantas herbáceas 
e gramíneas evidenciando uma preferência por estes 
microhabitats (Tabela 1). Todos os microhabitats utilizados 
ficavam acima do espelho d’água. 
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Tabela 1 – Uso de microhábitat por machos de D. nanus no lago 
Capuxú, Paulo Afonso, Bahia

Microhábitat n (51) %

Arbusto 9 17,6

Folha 1 2,0

Galho Caído 6 11,8

Gramínea 13 25,5

Herbáceas 15 29,4

Pteridófita 1 2,0

Taboa 6 11,8

A distribuição vertical dos machos variou entre 7 e 55 
cm ( X = 26.8; σ = 10.2). A altura que teve a maior quantidade 
de indivíduos observados em atividade de vocalização foi de 21 
cm, contudo, a categoria que apresentou maior quantidade de 
machos que vocalizavam foi a Alta com 40,4% dos indivíduos 
(Figura 3). 

Figura 3 – Variação da distribuição vertical (cm) de D. nanus no 
lago Capuxú em relação aos poleiros
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(Muito Baixo = até 10); (Baixo= 11 a 20); (Médio = 21 a 30); (Alto = 31 a 
40); (Muito Alto = +40).

Esta mesma característica de variação vertical de D. 
nanus foi descrita em Melo et al. (2007), onde  a grande maioria 
dos indivíduos vocalizou nos poleiros com altura entre 10 e 40 
cm (48, 9%, n= 22). Outros hilídeos menores, aparentados à D. 
nanus, como D. branneri, D. minutus e D. elianeae, também 
apresentam esta mesma característica de distribuição (MELO 
et al., 2007). Todavia, Melo et al. (2007), descreveram que 
alguns indivíduos de D. nanus utilizaram sítios reprodutivos 
entre 41 e 70 cm de altura (28,9%), sendo, em comparação com 
outros hilídeos pequenos como D. minutus, D. sanborni e D. 
elianeae, o que ocupou os sítios mais altos. 

Não foi observado nenhum indivíduo de D. nanus 
vocalizando no nível do chão, contudo, ainda em Melo et 
al. (2007), foi descrita a utilização do solo como sítio de 
vocalização para indivíduos de D. nanus (22%; n = 10), assim 
como indivíduos de D. sanborni e D. minutus. 

Melo et al. (2007) descreveram que em meses que 
apresentaram elevadas temperaturas do ar e da água e 
maior índice pluviométrico,  D. nanus ocupou sítios mais 
altos, apresentando desta forma uma tendência a ocupar 
sítios de vocalização mais baixos nos meses mais frios e 
com índice de pluviométricos menores, assim como outras 
espécies filogeneticamente próximas, pertencentes ao gênero 
Dendropsophus. O comportamento da escolha de microhábitats 
permite a coexistência entre espécies, algumas das quais 
podem se adaptar para melhor aproveitamento de recursos 
(CARAMASCHI, 1981).

Em relação à distribuição horizontal, a distância entre os 
machos vocalizadores e a margem do lago ficou compreendida 
entre 2 cm e 4,21 m ( X = 1,34; σ = 13,1). Apenas um espécime 
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foi visto vocalizando sobre gramínea que se encontrava em 
solo firme correspondendo a 1,9% do total (n= 1), distante 13 
cm do lago. 

Foi evidenciada uma diversificada distribuição horizontal 
pelos machos de D. nanus em atividade de vocalização. 
Contudo, verificou-se que machos tem uma preferência por 
vocalizar a até um metro da borda (n= 32), correspondendo 
a 61,5% do total de machos cantores, se enquadrando na 
categoria Muito Perto (Figura 4). A categoria que teve a menor 
quantidade de exemplares vocalizando foi a Muito Longe 
(n=1). Tal fato indica uma preferência por ocupação de sítios 
de vocalização próximos às margens do lago.  

Figura 4 – Variação da distribuição horizontal (cm) de machos de D. 
nanus em atividade de vocalização em relação à borda do 
lago (cm)

(Muito Perto= até 100); (Perto= 101 a 200); (Médio= 201 a 300); (Longe= 
301 a 400); (Muito Longe= +400).
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Distribuição temporal 

Os indivíduos machos de D. nanus foram vistos 
vocalizando durante todo o ano, sendo, portanto, considerados 
de reprodução prolongada. O mês em que se registrou uma 
maior densidade de indivíduos em atividade de vocalização foi 
o mês de junho (n= 153) e o de menor foi o de janeiro (n= 13) (
X  = 44.4; σ = 38.4). Esta variação é compatível com a amplitude 

de sazonalidade para a região da Caatinga, uma vez que o mês 
de junho está entre os de maior índice pluviométrico e o mês 
de janeiro está entre os de menor (Figura 5).  Apesar de este 
ter sido o período em que houve o maior pico de vocalização 
para D. nanus, o mês em que foi registrado o maior índice 
pluviométrico foi o de março. A partir daí, pode-se observar 
um crescimento progressivo no numero de indivíduos em 
atividade de canto. É possível que os efeitos diretos das chuvas 
só possam ser sentidos pela população de D. nanus, alguns 
dias após o período chuvoso. Tais dados contrastam com 
os trabalhos de Melo et al. (2007) que descreve uma maior 
ocorrência de D. nanus nos meses de novembro e dezembro.
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Figura 5 – Relação da distribuição temporal de D. nanus 
relacionada à variação dos fatores abióticos

A – Precipitação; B – Umidade do Ar; C – Temperatura do Água; D – 
Temperatura da Ar.

O período em que foi registrado o menor número de 
indivíduos vocalizantes foi o de janeiro (n= 13), seguido do mês 
de novembro (n= 19). Para estes dois meses não foi registrado 
nenhum índice pluviométrico significativo. É possível que 
o baixo índice de machos que vocalizaram neste período 
esteja diretamente relacionado à falta de chuvas. No entanto, 
não houve correlação significativa entre a média mensal da 
precipitação pluviométrica e a média do número de indivíduos 
vocalizando em cada mês (r= 0,089; p > 0,05).

Fevereiro também foi o mês em que foi registrado o menor 
índice higrométrico (56%) e o de maior temperatura relativa do 
ar (29°C) (Figura 5). As análises desses parâmetros abióticos 
sugerem que a umidade do ar, bem como as altas temperaturas, 
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influenciam diretamente no período reprodutivo da D. nanus. 
Contudo, o índice de correlação entre as médias mensais da 
umidade relativa do ar e da média do número de indivíduos 
vocalizando nos coros foi considerado não significativo (r= 
0,37; p > 0,05).  Houve correlação negativa entre as médias 
mensais de temperatura do ar e o número de indivíduos 
vocalizando (r= -0,17; p < 0,01).

Em regiões em que a umidade e temperatura são 
constantemente altas, os anuros tendem a se reproduzir o ano 
inteiro, enquanto que, em locais que apresentam períodos 
secos ou frios, a atividade de reprodução fica na dependência 
de um período mais favorável (DUELLMAM; TRUEB, 1994).

A análise das variáveis térmicas da água sugere uma 
variação no número de machos cantores relacionada à 
temperatura da água (Figura 5). O mês de junho que apresentou 
a menor temperatura da água (24C°) teve a maior quantidade 
de machos vocalizando (n= 153).

O período em que a temperatura da água atingiu seus 
maiores índices térmicos ficou compreendido entre os meses 
de Novembro (27Cº) e Abril (28.5C°). Neste mesmo período 
foi registrado o menor índice de machos cantores. Houve 
correlação negativa entre a média do número de machos que 
vocalizaram e a média mensal da temperatura da água (r= 
-0,27; p <0,01).

A influência da variação térmica da água na ecologia 
de anuros foi descrita em Prado e Pombal (2005), onde houve 
correlação significativa entre distribuição vertical de hilídeos 
como D. decipies e D. elegans e a temperatura da água. Neste 
estudo D. decipiens ocupou estratos mais baixos da vegetação 
quando as variações térmicas da água e do ar ao longo de cada 
noite eram maiores. 
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Conclusões

Machos de Dendropsophus nanus entram em atividade 
de vocalização logo após o por-do-sol, por volta das 18h. 
A maioria vocaliza em agregados reprodutivos, contudo, 
foram vistos indivíduos que vocalizaram isoladamente. As 
vocalizações diminuem bruscamente a partir das 21h, cessando 
completamente por volta das 22 h. Sendo assim, D. nanus tem 
sua atividade de vocalização compreendida entre 18h e 22h 
após o ocaso, com pico por volta das 19h e 20h. 

Machos vocalizadores exibem preferência por sítios 
reprodutivos que ficam sobre a superfície da água, com a 
população se concentrando nos poleiros na altura entre 30 e 40 
cm, e distância da borda do lago de até 100 cm, evidenciando 
a importância da preservação da vegetação emergente para a 
reprodução do grupo. 

Apesar de vocalizar o ano todo, sendo, portanto, 
uma espécie de reprodução prolongada, D. nanus tem seu 
pico reprodutivo compreendido entre os meses de abril e 
agosto, apresentando um maior número de machos cantores, 
evidenciando ser este o período mais propício à reprodução da 
espécie.

A análise da variação média do número de indivíduos 
cantores sugere haver uma relação, ainda que discreta e 
sutil, com os parâmetros abióticos, sendo que as oscilações 
diárias dos fatores temporais influenciam no pico do período 
reprodutivo e no número de indivíduos nos coros. 

Tal análise pode propiciar uma contribuição para a 
resolução de problemas de cunho taxionômico e sistemático, 
já que é possível que existam várias espécies dentro do táxon 
nomeado como Dendropsophus nanus.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Hypsiboas 
raniceps Cope 1826 (Anura, Hylidae) NO 

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ESTADO 
DA BAHIA, NORDESTE DO BRASIL

Airan dos Santos Protázio
Arielson dos Santos Protázio

Geraldo Jorge Barbosa de Moura
Eliane Maria de Souza Nogueira

Edilene de Siqueira Ribeiro

Introdução

A caatinga é um mosaico de cobertura vegetal que separa 
as duas florestas tropicais do Brasil: a noroeste, a Floresta 
Amazônica, e a leste, a Mata Atlântica e, se caracteriza por ser 
uma mata seca que perde suas folhas durante a estação seca 
(ROSS, 1998). É o único bioma exclusivamente brasileiro (SILVA 
et al., 2003), ocupando cerca de 11% do território nacional e 
70% do território regional (CASTELAR; MAESTRO, 2006), 
apresentando uma área de 800.000 km2 (RODRIGUES, 2003) e 
se estendendo do Piauí até o norte de Minas Gerais.

Apesar de ser exclusivamente brasileira, a Caatinga não 
recebe o destaque que merece. Ao contrário, este bioma tem 
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sido sempre colocado em segundo plano quando se discutem 
políticas para estudo e conservação da biodiversidade do país 
(SILVA et al., 2003). 

Este fato acaba se tornando um dos maiores desafios da 
ciência, pois a Caatinga é a menos estudada entre as regiões 
naturais do Brasil, além de ser o bioma brasileiro menos 
protegido, pois as unidades de conservação cobrem menos de 
2% do seu território, sendo assim, continua passando por um 
extenso processo de alteração e deterioração ambiental, o que 
está levando à rápida perda de espécies únicas, à eliminação de 
processos ecológicos chaves e à formação de extensos núcleos de 
desertificação em vários setores da região (LEAL et al., 2003).

Dentre os domínios morfoclimáticos brasileiros a 
Caatinga aparece em terceiro lugar entre os mais modificados 
pelo homem. Isso se deve ao fato desse bioma ser a principal 
fonte de renda, direta ou indireta, de uma parcela substancial 
da população que utiliza seus recursos naturais para 
sobrevivência e, por consequência, movimenta a economia 
(RAMOS; BRAGA, 2005).

Durante muito tempo se manteve uma concepção 
errônea de que a caatinga era uma região homogênea pouco 
diversa. Entretanto, hoje se sabe que se trata de uma região 
extremamente rica, pois, apesar das regiões áridas e semiáridas 
apresentarem uma baixa diversidade em relação às florestas 
tropicais, a caatinga é mais diversa do que qualquer outra 
região do mundo, exposta às mesmas condições de clima e de 
solo, além de apresentar um alto grau de endemismo (SILVA et 
al., 2003; LEAL et al., 2003).

Segundo Rodrigues (2003) a fauna de répteis da caatinga 
é formada por 116 espécies e, segundo Ramos e Braga (2005) o 
bioma ainda abriga 437 espécies de Angyospermae, sendo 183 
endêmicas, 8.587 de artrópodes, 510 de aves, 148 de mamíferos 
e a sua ictiofauna é composta por cerca de 240 espécies. 
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Em relação ao conhecimento da anurofauna da região, 
estudos registraram 48 espécies (RAMOS; BRAGA, 2005). 
Entretanto, não se sabe muita informação a respeito do status 
atual de suas populações (AZEVEDO RAMOS; GALATTI, 
2002), sendo os estudos realizados considerados insatisfatórios 
(RAMOS; BRAGA, 2005).

É de vital importância conhecer os mecanismos de 
interação da comunidade de anfíbios com seu ambiente 
(FEIO, 1990), pois a presença de determinadas populações 
e comunidades tem sido sugerida como objeto de estudo na 
formulação de planos de manejo e conservação de ecossistemas 
terrestres e aquáticos (BEISWENGER, 1988), o que justifica a 
necessidade de se investir em pesquisas que apontem soluções 
para as questões ecológicas, biológicas e taxonômicas do grupo 
(BASTOS et al., 2003). 

Este trabalho teve por objetivo identificar os sítios de 
vocalização, temporada e o modo reprodutivo, assim como a 
distribuição espaço-temporal da espécie Hypsiboas raniceps 
(COPE, 1826) em um lago permanente da região de Caatinga, 
aprofundando o conhecimento sobre a biologia deste grupo, as 
variações dos aspectos analisados em função da sazonalidade e 
o registro dos padrões de dimorfismo sexual da espécie.

Material e Métodos

O município de Paulo Afonso (37o 59’ 52’’ S e 38o 32’ 23’’ 
W) está localizado no nordeste da Bahia, a uma distância de 
434,7 km de Salvador, capital do Estado (REIS, 2004) 

Este município apresenta parte de seu território localizado 
em uma ilha, altamente modificada com a construção de um 
complexo de usinas hidroelétricas, criando assim diversos 
lagos, lagoas e riachos artificiais que são intensamente 
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utilizados como hábitats reprodutivos por muitas espécies de 
anuros (BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002).

O clima do município de Paulo Afonso é do tipo, 
Tropical Semiárido, e segundo a classificação de Koopen,  BSh. 
A pluviosidade anual registra uma média de 907 mm de chuva, 
sendo que as temperaturas podem variar de 210C a 380C (REIS, 
2004). 

As observações foram realizadas no lago Capuxú (09o 23’ 
36,1’’ S e 38o 12’ 28,5’’ W), localizado no norte do município 
de Paulo Afonso (Figura 1). Trata-se de um lago permanente, 
com área de 3,9 ha, profundidade média de 3,4 m e máxima 
de 6,9 m. É circundado ao leste por um fragmento de mata 
secundária e ao oeste por casas e uma estrada.

Figura 1 – Localização geográfica do município de Paulo 
Afonso, Bahia

Fonte: FS Copiadora, 2007.

Quanto à vegetação há predominância de gramíneas, 
além de árvores e arbustos de pequeno, médio e grande 
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porte, pertencentes às famílias Fabaceae, Combretaceae, 
Pontederiaceae, Convolvulaceae e Anacardiaceae na sua 
marginal. A vegetação aquática é caracterizada por grande 
acúmulo de algas e macrófitas distribuídas por todo o lago. 

A fauna da região adjacente ao lago é formada por 
uma variedade de grupos, sendo que podemos citar anuros, 
“répteis” e aves. O lago apresenta grande quantidade de rochas, 
tanto dentro quanto fora da água. A água é turva e há grande 
concentração de peixes. Nas margens ocorre acúmulo de 
matéria orgânica, principalmente restos de vegetais. 

As observações foram realizadas entre os meses de 
agosto de 2007 a agosto de 2008, totalizando 30 expedições e 
um esforço amostral de 540h.

As atividades de campo ocorreram quinzenalmente 
com turnos de observação se iniciando às 18h, pouco antes 
do ocaso e terminando às 24h. As atividades foram auxiliadas 
por lanterna manual a pilhas de luz branca, sendo que para a 
observação direta dos animais foi colocado um papel celofane 
de cor vermelha na ponta da lanterna. Este procedimento foi 
adotado com o intuito de estressar menos os animais (DEL-
CLARO, 2004).

Para a determinação da distribuição espacial da espécie 
registrou-se o tipo de vegetação e distância da água, apenas dos 
indivíduos encontrados em atividade de vocalização (ÁVILA; 
FERREIRA, 2004). Para a determinação do sítio de vocalização 
os substratos utilizados foram divididos da seguinte maneira: 
1 - árvore na beira do lago; 2 - arbusto na margem do lago; 3 
- bromélia; 4 - solo; 5 - construção humana; 6 - galho seco; 7 - 
pedra na margem do lago; 8 - pedra dentro do lago; 9 - plantas 
aquáticas emergentes no lago; 10 - poças de chuva.

A determinação do modo reprodutivo foi classificada 
conforme Duellmam e Trueb (1994), a partir da observação do 
tipo de desova, amplexo e outros fatores observados em campo 
e em outras bibliografias especializadas. A época reprodutiva 
da espécie H. raniceps, foi determinada em função do 
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período em que os machos adultos estiveram em atividade de 
vocalização (BASTOS et al., 2003). As técnicas de observações 
utilizadas foram a de animal focal e a de amostragem de todas 
as ocorrências (DEL-CLARO, 2004).

Para a análise estatística dos dados foi realizada a 
comparação simples entre médias do teste t Student (ZAR, 
1996), sendo este realizado através do programa de assistência 
estatística Assistat 7.5 Beta. 

Resultados e Discussão

Período de vocalização

Durante o trabalho foram observados 54 indivíduos 
da espécie Hypsiboas raniceps, Cope 1826, sendo que destes, 
15 estavam em atividade de vocalização, no horário noturno 
e apenas quando estavam empoleirados sobre algum vegetal. 
Não houve registro dos esconderijos dos machos ou das fêmeas 
no período diurno e nem de atividade de vocalização neste 
turno.

No lago Capuxú a Hypsiboa raniceps permaneceu ativa 
apenas durante os meses de fevereiro, março, abril (Figura 2) 
concentrando-se desta forma, nos meses mais chuvosos do 
ano, sendo março o mês em que ocorreu o pico da atividade, 
com ocorrência de 13 indivíduos vocalizando.
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Figura 2 – Número de indivíduos em atividade de vocalização 
nos meses de agosto de 2007 a agosto de 2008 no 
lago Capuxú

Dos fatores ambientais analisados, os que mais 
pareceram influenciar a reprodução da espécie foram a 
precipitação e a temperatura da água, visto que nos meses em 
que ocorreu reprodução, fevereiro, março e abril, os valores das 
médias destes dois parâmetros apresentaram-se diferentes dos 
restantes dos outros meses do ano 2007/2008.

Estratégia reprodutiva

Foram registrados dois tipos de estratégia reprodutiva 
para H. raniceps. A estratégia do macho vocalizador e a do 
macho satélite, sendo a primeira, utilizada pela maioria dos 
machos observados. 

Foram observados dois tipos de vocalização, o canto 
de anúncio e o canto de estresse, não se observando o canto 
territorial. A falta de observação deste tipo de canto pode ter 
ocorrido por não ter havido nenhum tipo de interação agressiva 
entre indivíduos machos de H. raniceps, desta forma não houve 
a necessidade da emissão do canto territorial. 

Segundo Duellman e Trueb (1986) a maioria das espécies 
de hilídeos apresenta dois ou mais tipos de canto, os quais são 
usados para atrair fêmeas, defender territórios, ou ainda em 
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ocasião de briga ou de estresse. Guimarães e Bastos (2003), 
trabalhando H. raniceps no Cerrado observaram os três tipos 
de canto propostos por Duellman e Trueb (1986), sendo os 
seguintes: 1 - Canto de anúncio, utilizado para atração da 
fêmea, 2 - canto territorial, utilizado na defesa do território e 
3 - canto de estresse ou agonia, utilizado quando manipulado.

Em relação ao sítio de canto, apesar destes variarem de 
acordo com o tipo de vegetação presente, os machos vocalizam 
principalmente sobre ramos de vegetação emergente (Tabela 
1; Figura 3), sendo que não foi observado nenhum indivíduo 
vocalizando sobre o solo como encontrado por Guimarães e 
Bastos (2003), nem sobre alguma rocha. Entretanto em áreas 
próximas ao local de estudo foi observado machos vocalizando 
sobre solo e sobre rochas.

Tabela 1 – Sítios de canto disponíveis e utilizados pela espécie H. 
raniceps no Lago Capuxú, Paulo Afonso, Bahia

Substratos Número de 
indivíduos

Porcentagem
(%)

Árvore na beira do lago -- --
Arbusto na beira do lago -- --
Bromélia -- --
Solo -- --
Edificações -- --
Galho seco -- --
Pedra na beira do lago -- --
Pedra dentro do lago -- --
Plantas aquáticas emergentes no lago 15 100
Poças de chuva -- --
Total 15 100
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Figura 3 – Macho de Hypsiboas raniceps utilizando plantas 
emergentes do lago para atividade de canto

Em relação às características comportamentais da 
reprodução, H. raniceps apresenta fortes características que 
podem inserí-la como sendo prolongada. Pombal Júnior e 
Haddad (2005) afirmam que espécies de reprodução explosiva 
tendem a apresentar agregações densas de indivíduos, muitos 
casais simultaneamente em amplexo, procura ativa por fêmea 
e vocalizações sobrepostas. Nenhuma das características 
descritas acima, com exceção das vocalizações sobrepostas, foi 
registrada para H. raniceps.

Modo reprodutivo

O modo reprodutivo da espécie Hypsiboas raniceps é o 
modo 1, que segundo Haddad e Prado (2005) e Pombal Júnior e 
Haddad (2005) consiste em ovos e girinos exotróficos lançados 
em ambiente lênticos, sendo o mesmo modo observado por 
Freitas e Silva (2004) e Rodrigues (2003).
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O modo reprodutivo 1 é o menos especializado e é 
encontrado na maioria das espécies (HADDAD, 1991), sendo 
considerado o mais basal por Duellman e Trueb (1986). 

A diversidade de modos de reprodução nos anuros é 
uma das maiores observada para os vertebrados (HADDAD et 
al., 2008). Isso se deve à existência de espécies neotropicais que 
apresentam modos de reprodução mais generalizados, onde 
os ovos são depositados diretamente na água, e de espécies 
que apresentam modos de reprodução mais especializados, 
com deposição dos ovos em ambientes terrestres. Duellman e 
Trueb (1986) acreditam que a desova aquática, em anuros, é a 
condição reprodutiva primitiva e a remoção dos ovos da água 
seria um modo derivado, levando a uma tendência evolutiva na 
reprodução dos anuros.

Estratégia reprodutiva

Observou-se que os machos satélite foram menores (
X = 7,6; σ = 0,3) que os machos cantores ( X = 7,12; σ = 0,6). 

Segundo Pombal Júnior & Haddad (2005), este fato sugere que 
os machos satélites eram mais jovens ou mais fracos, adotando 
esta estratégia com o intuito de aumentar as suas chances de 
sucesso reprodutivo.

As estratégias reprodutivas empregadas pelas espécies de 
anuros derivam de uma combinação de atributos morfológicos, 
fisiológicos e comportamentais, adaptados a certas condições 
ambientais (POMBAL; HADDAD, 2005). Além disso, a atração 
sexual está diretamente relacionada com a preferência das 
fêmeas por propriedades acústicas que demandam altos gastos 
energético, sendo indivíduos maiores capazes de permanecer 
mais tempo vocalizando e produzindo cantos com frequência 
dominante (LINGNAU, 2003).
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Conclusões

Apesar de não ter ocorrido correlação significativa 
entre a temperatura do ambiente, temperatura da água do 
lago, umidade, precipitação e o número de indivíduos em 
atividade de vocalização, a reprodução da Hypsiboas raniceps é 
influenciada pelos fatores abióticos do meio.

A atividade reprodutiva da espécie ocorreu nos meses 
mais secos do ano descrito para a região, entretanto as 
chuvas que são previstas para o mês de junho se anteciparam 
ocorrendo no mês de fevereiro e março, o que vem a evidenciar 
que a reprodução da espécie é condicionada pelas condições 
abióticas do meio, principalmente pelas chuvas.
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Introdução

As macrófitas são importantes componentes de 
ecossistemas aquáticos, constituindo-se muitas vezes nos 
principais produtores primários, especialmente em ambiente 
lêntico, possuindo papel fundamental na ciclagem de 
nutrientes e na formação de detritos (PETRUCIO; ESTEVES, 
1998). Frequentemente constituem-se em substrato para 
macro invertebrados aquáticos (TRIVINHO-STRIXINO; 
STRIXINO, 1991), oferecendo proteção contra predadores, 
servindo de fonte direta (tecido vegetal) e indireta (substrato 
para crescimento de comunidade periférica) de alimento 
(WARD, 1992; ALLAN, 1995). Além disso, as macrófitas são 
usadas como locais de emersão de vários insetos aquáticos 
(PELLI; BARBOSA, 1998).
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Alguns estudos têm demonstrado que a riqueza de 
espécies, a densidade e a composição da assembleia de 
macroinvertebrados associados variam tipicamente com as 
espécies de macrófitas aquáticas. Estas diferenças entre as 
espécies podem ser atribuídas à arquitetura da macrófita (grau 
de separação entre os ramos ou área de superfície foliar); à 
densidade e riqueza taxonômica da comunidade perifítica ou 
detritos disponíveis para organismos raspadores ou coletores; 
ao invés de toxicidade produzida pelas macrófitas; ao grau de 
proteção contra predadores e à profundidade do ecossistema 
(HUMPHRIES, 1996). Lopes e Tenório (2002) citam que as 
macrófitas aquáticas possuem grande importância ecológica 
servindo de proteção e substrato para muitas espécies 
aquáticas como também de alimentação para várias espécies 
terrestres a exemplo de bovinos, ovinos, suínos e eqüinos que 
entram na água para se alimentar de Egeria densa, ciperáceas, 
entre outras. As macrófitas aquáticas desempenham um papel 
extremamente importante no funcionamento dos ecossistemas 
em que ocorrem, sendo capazes de estabelecerem uma forte 
ligação entre o sistema aquático e o ambiente terrestre que o 
circunda. 

No Brasil, a maioria dos lagos são relativamente rasos 
possibilitando a formação de extensas regiões litorâneas, 
áreas amplamente ocupadas por macrófitas. Essas regiões são 
consideradas as principais responsáveis pela produtividade 
biológica dos sistemas aquáticos e são extremamente vulneráveis 
aos impactos causados pelo homem, como a poluição e a turbidez 
da água ocasionada pelo material inorgânico proveniente da 
erosão dos solos que é carreado pelas chuvas. Neste contexto 
o objetivo do presente trabalho foi investigar a diversidade da 
ictiofauna e carcinofauna associadas às macrófitas aquáticas no 
reservatório Delmiro Gouveia no submédio rio São Francisco.
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Material e Métodos 

O estudo foi realizado no reservatório Delmiro Gouveia, 
na área da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
(CHESF). As amostras foram coletadas nos meses de abril e 
maio de 2005 em quatro estações deste Reservatório, sendo 
duas de ambiente lêntico e duas de ambiente lótico, onde 
predominam duas espécies de macrófitas aquáticas: Egeria 
densa (elódea) e Eichornia crassipes (baronesa). 

Este reservatório apresenta uma área de 450 hectares e 
profundidades entre 2 e 18 metros. Localiza-se à jusante do 
reservatório Moxotó, recebendo águas dos rios Moxotó e São 
Francisco. O solo é areno-pedregoso, apresentando em alguns 
locais, principalmente nos meandros, o tipo argiloso, onde 
ocorre maior desenvolvimento de plantas submersas como 
Egeria densa. 

As capturas dos peixes e crustáceos foram realizadas nos 
bancos de macrófitas acumuladas às margens do reservatório 
com o auxílio de puçás e rede de arrasto com malhas de 1,0 cm 
e tarrafa de malha de 4,0 cm de diâmetro.

Os exemplares capturados foram transportados em sacos 
plásticos contendo água e totalizando 12 amostras, sendo três 
em cada estação de coleta. As espécies coletadas foram fixadas 
em solução de formol a 10% e identificadas com o auxílio da 
literatura referente à fauna e à flora do rio São Francisco. As 
espécies de peixes e crustáceos depois de fixadas foram medidas 
e pesadas com o auxílio de ictiômetro e balança de precisão. 

Resultados e Discussão

Espécies de peixes e crustáceos coletadas em 
ambiente lêntico

Foram coletadas duas espécies de crustáceos e quatro de 
peixes nas raízes das macrófitas em ambiente lêntico, conforme 
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descrição na tabela 1. Entre as espécies de peixes encontradas 
neste ambiente, predominaram Gymnotus carapo (Sarapó) 
e Astyanax bimaculatus (Piaba-do-rabo-amarelo) e entre os 
crustáceos coletados Macrobrachium jelskii (Camarão sossego).

Tabela 1 – Espécies de peixes (Pisces) coletadas nas estações de 
ambiente lêntico no reservatório Delmiro Gouveia

ESPÉCIE QTDE % TAMANHO (cm) PESO (g)
Gymnotus  carapo 10 50 05,00 – 34,50 10,00 – 110,50
Astyanax  bimaculatus 05 25 02,00 – 05,40  05,00 – 10,00
Synbranchus  marmoratus 03 15 04,00 – 10,00 02,00 – 09,00
Parauchenipterus galeatus 02 10 02,00 – 03,10 01,00 – 02,00

Foi observado no que se refere aos crustáceos, que o 
camarão M. jelskii, foi a espécie mais abundante com 98% de 
ocorrência, constituindo um potencial alimentício bastante 
elevado para alimentação dos peixes carnívoros. A espécie 
encontrada em menor quantidade foi o caranguejo Goyazana 
castelnaui com apenas 2% de ocorrência. 

Espécies de peixes e crustáceos coletadas em ambiente 
lótico

Das espécies coletadas em ambiente lótico, conforme 
tabela 2, foi encontrada uma espécie de crustáceo representada 
por M. jelskii e 10 espécies de peixes, sendo que A. bimaculatus 
e M. jelskii também foram encontradas em ambiente lêntico. 
Das espécies de peixes encontradas nesse ambiente foi 
observado um predomínio de espécies carnívoras e/ou com 
tendência a carnivoria, entre elas, Serrasalmus brandtii 
(Pirambeba), Hoplias malabaricus (Traíra) e Mileus micans 
(Pacu), que provavelmente estão à procura de alimentos entre 
as macrófitas. M. micans trata-se de espécie herbívora, porém 



115

também aprecia organismos vivos como crustáceos e outros de 
origem animal. Santana et al. (2009), estudando a comunidade 
de macroinvertebrados associados a macrófita Najas marina 
do riacho Avelós, semiárido paraibano, registraram um 
total de 24 táxons associados a esta macrófita. Destacando-
se os gastrópodes Melanoides tuberculata (Thiaridae) e os 
Diptera Chironomidae. Tais organismos são apreciados como 
alimento vivo por peixes carnívoros como os identificados no 
presente trabalho. 

Tabela 2 – Espécies de peixes coletados nas estações de ambiente 
lótico no reservatório Delmiro Gouveia

ESPÉCIE QTDE % TAMANHO (cm) PESO (g)
Astyanax  bimaculatus 03 07,89 03,20 – 05,40 0,70 – 2,00
Astyanax fasciatus 03 07,89 01,00 – 02,00 0,20 – 0,50 
Cichla monoculus 02 05,26 07,30 05,40
Crenicichla lepidota 02  05,26 10,40 12,10
Geophagus  brasiliensis 02 05,26 04,50  02,30
Hoplias  malabaricus 05 13,16 09,00  07,20
Myleus  micans 10 26,32 06,00 – 08,00  07,20 – 16,30
Moenkhausia  costae 01  02,63 04,00 – 6,40  03,00 – 0 4,10 
Poecilia  vivipara 02  05,26 02,80 0,13
Serrasalmus  brandtii  08 21,07 05,00 – 08,00 08,00 – 10,10

Segundo Thomaz e Bini (2003), os estudos sobre 
macrófitas aquáticas aumentaram consideravelmente no Brasil 
a partir de 1980. Esses organismos apresentam reconhecida 
importância ecológica, mas, em determinadas situações em que 
seu crescimento é acelerado podem provocar sérios prejuízos 
aos usos múltiplos dos ecossistemas aquáticos. 

Informações sobre a dieta de peixes do gênero Brycon, em 
estudo realizado por Leite e Araújo-Lima (2002), principalmente 
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adultos, e de jovens maiores que 60 mm, mostraram para 
estes peixes a importância dos alimentos de origem vegetal 
e artrópodes corroborando também com estudos realizados 
por Muller e Troschel (1844), Breeder (1927), Menezes (1969), 
Knopell (1970), Goulding (1980) e Borges (1986).  

Junk (1973) cita que informações sobre juvenis iniciais 
de Brycon amazonicum (Pisces, Characidae) em condições 
naturais são escassas, principalmente porque nas primeiras 
fases de desenvolvimento, os indivíduos desta espécie se 
encontram entre as macrófitas aquáticas. Estas informações 
estão de acordo com o observado neste trabalho, o predomínio 
de exemplares jovens entre as diversas espécies de peixes 
capturadas. 

Prado et al. (2010), observaram em suas pesquisas sobre 
assembleias de peixes associadas às macrófitas aquáticas 
que Characiformes foi o grupo dominante, correspondendo 
a 76,5% do total de indivíduos capturados, representados 
principalmente por juvenis e espécies de pequeno porte, 
corroborando também com os resultados desta pesquisa.

De acordo com Sanchez-Botero et al. (2003), as maiores 
abundâncias das assembléias de peixes nos estandes de 
Eichornia azurea devem-se, possivelmente, à capacidade 
visual destes (maioria Characiformes) em detectar predadores, 
conduzindo os indivíduos a ambientes mais complexos, onde 
estariam mais protegidos.

Em relação à macrofauna de maior mobilidade, Bemvenuti 
(1987), Garcia et al. (1996), mencionam que nas enseadas 
estuarinas da Lagoa dos Patos, os juvenis de Farfantepenaeus 
paulensis e Palaemonetes argentinus (camarões), Callinectes 
sapidus (siri) e de Cytograpsus angulatus (caranguejo), são 
encontrados em maior abundância entre as macrófitas. Tanto 
os juvenis de decápodas como os integrantes da epifauna 
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sedentária, beneficiam-se da presença da pradaria pelo aumento 
da oferta de alimento, da disponibilidade e diversidade de 
hábitat e de proteção contra a predação de peixes, decápodas 
de maior porte e aves. Neste trabalho observaram-se apenas 
duas espécies de crustáceos representadas por M. jelskii e G. 
castelnaui. 

Gomes et al. (2006), no estudo dos hábitos alimentares 
dos peixes carnívoros do submédio rio São Francisco 
mostraram que em ambientes invadidos por E. densa, espécies 
de macroinvertebrados tiveram sua colonização favorecida. 
A espécie Plagioscion squamosissimus apresentou 75% de 
M. amazonicum em sua dieta, enquanto em ambientes 
sem a macrófita a pesquisa apontou para 100% de peixes na 
dieta alimentar desta espécie. Cichla monoculus apresentou 
em ambientes invadidos por E. densa uma freqüência de 
ocorrência de 44,5% para M. amazonicum e 45% de M. 
amazonicum associado a peixes na sua dieta alimentar. A 
espécie onívora M. micans, apresentou quase sempre camarão 
associado a macrófitas em sua dieta (FO = 68%) ou apenas 
vegetação. Astronotus ocellatus mostrou preferência marcante 
em sua alimentação por moluscos planorbídeos do gênero 
Biomphalaria no reservatório Delmiro Gouveia (FO = 84%). 
Porém, no reservatório Moxotó esta espécie restringiu sua 
dieta a M. amazonicum. A facilidade para captura do crustáceo 
ou a ausência de moluscos neste reservatório pode ser uma 
explicação plausível para o fato ocorrido. 

Neste trabalho, os resultados estão de acordo com os 
citados por Gomes et al.  (2006), uma vez que a espécie M. 
jeslkii representou 98% dos crustáceos encontrados e M. 
micans representou aproximadamente 27% das espécies de 
peixes encontradas.



118

Segundo Lowe-Mcconnel (1975), as espécies de peixes 
submetidas às modificações como aproveitamentos hidrelétricos 
podem ser divididas em dois grupos. O primeiro é composto 
por espécies reofílicas, de água corrente, que aparentemente 
apresentam menores condições para permanecer em uma área 
represada. O segundo agrupamento é composto por espécies 
adaptadas a ambientes lênticos, como áreas profundas, 
remansos e regiões alagadas. Teoricamente, essas espécies 
se adaptariam melhor a um reservatório, por apresentarem 
amplo espectro alimentar e características reprodutivas 
adaptadas a ambientes de águas calmas. Os peixes registrados 
para a barragem, em sua maioria, apresentaram espécies que 
podem ser enquadradas nestas duas categorias. No presente 
trabalho também foram observadas características similares, 
embora das espécies coletadas nos dois ambientes apenas 
Parauchenipterus galeatus seja uma espécies reofílica.    

Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que as as macrófitas 
aquáticas do Reservatório Delmiro  Gouveia, Paulo Afonso, 
Bahia,  abriga uma elevada diversidade de peixes em detrimento 
aos crustáceos, com ampla ocorrência de espécimes  juvenis 
capturados principalmente em  ambiente  lótico.
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CULICÍDEOS ASSOCIADOS À BROMÉLIA 
Aechmea aquilega (Bromeliaceae), COM ÊNFASE 

EM Aedes aegypti Linnaeus, 1762 (Diptera, 
Culicidae) EM PAULO AFONSO, BAHIA, 

BRASIL

Marco Angelo Xavier de Sá 
Ilka Maria Fernandes Soares

Introdução

Os mosquitos da família Culicidae (Diptera, Nematocera) 
são um dos principais insetos de interesse médico. Da eclosão 
dos ovos, surgem larvas que se encontram normalmente logo 
abaixo da superfície da água, respiram através de tubos (sifão 
respiratório) na extremidade da cauda do seu corpo, e se 
alimentam de organismos microscópicos, como bactérias. Deste 
modo, a maioria das larvas de mosquitos requer água contendo 
materiais orgânicos, tais como folhas, que servem como alimento 
para microorganismos que serão consumidos por estas em seu 
desenvolvimento (GRUBER, 2008; IDPH, 2008).

O gênero Aedes possui várias espécies que transmitem 
arboviroses, enfermidades infecciosas causadas por vírus que 
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se multiplicam nos tecidos de artrópodes hematófagos.  Várias 
espécies do gênero produzem ovos resistentes à dessecação 
que podem permanecer mais de um ano em locais secos. As 
larvas nascem com um posterior contato dos ovos com a água. 
Devido a essa característica os mosquitos da tribo Aedini têm 
os criadouros transitórios, que são condicionados diretamente 
pelas chuvas, como os seus preferenciais representados 
pelas poças d’água e pelos recipientes naturais e artificiais 
preenchidos quase somente na época da chuva. Formam-se, 
nestes microhabitats, condições ideais para desenvolvimento 
de formas imaturas de culicídeos (SILVA et al., 2004). A 
variação da densidade vetorial mais correlacionada com as 
chuvas do que com a temperatura reflete a importância maior 
de criadouros ao ar livre do que dos existentes dentro das casas 
(PENNA, 2003).

O Aedes aegypti Linnaeus, 1762, transmissor de dengue 
e febre amarela urbana é, provavelmente, originário da África 
Tropical, tendo sido introduzido nas Américas durante a 
colonização. Atualmente se encontra amplamente disseminado 
nas Américas, Austrália, Ásia e África (BRASIL, 2001).

Os culicídeos parecem ter certa preferência por ambientes 
com maior riqueza de microorganismos e de matéria orgânica. 
Nesse particular, as Bromeliaceae (bromélias) reúnem tais 
requisitos já que nas bromélias desenvolvem-se micro e 
macro floras e faunas, formando uma biocenose da qual 
podem participar formas imaturas de mosquitos Culicidae 
(FORATTINI; MARQUES, 2000).

As bromélias, contam com quase 3.000 espécies 
típicas das Américas, sendo que as espécies brasileiras são 
extremamente apreciadas em todo o mundo, tanto pelas 
cores, formas e desenhos da própria planta, quanto pela sua 
inflorescência (ROCHA, 2002). As bromélias “tanque” têm 
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suas folhas arranjadas numa roseta, com uma abertura na parte 
interior central da base das folhas. O tanque coleta e armazena 
água e restos orgânicos (RICKLEFS, 2003). 

As bromélias se destacam pelo fato de representarem 
um importante elemento na composição de paisagismos no 
meio urbano (SILVA et al., 2006). Isso resulta em incremento 
de recipientes viáveis para a oviposição e subsequente 
desenvolvimento de A. aegypti e de outras espécies de culicídeos 
(FORATTINI; MARQUES, 2000).

Objetivou-se fazer uma análise comparada da fauna 
de culicídeos encontrada na água do tanque das bromélias 
de sete áreas da cidade de Paulo Afonso, incluindo área 
residencial. Especificamente pretendeu-se ainda registrar a 
entomofauna culicídea associada aos microhabitats estudados; 
identificar a importância da ação antrópica na abundância 
de culicídeos das áreas consideradas urbanas e periurbanas; 
verificar as áreas de maior abundância; registrar as condições 
dos microhabitats preferidos pelas espécies ao avaliar o papel 
de vegetais Bromeliaceae como criadouros potenciais de A. 
aegypti entre outros culicídeos; além de correlacionar fatores 
climáticos, como temperatura e pluviosidade, aos casos de 
dengue ocorridos no município no período.

Material e Métodos

O estudo foi realizado no município de Paulo Afonso-
BA (9° 39’ 27”S, 9° 21’ 10”S e 37º 59’ 52”W e 38º 32’ 16”W).

As coletas foram feitas em sete áreas, com frequente 
visitação turística: três áreas Periurbanas (AP), caracterizadas 
por pouca ou nenhuma residência e mais afastadas do centro 
da cidade; quatro urbanas (AU), onde se encontram muitas 
residências e edificações, uma residencial (AUR).
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As áreas periurbanas (AP) compreenderam o Lago 
Capuxu, Ilha do Urubu e o Parque Belvedere. 

A área urbana residencial (AUR) com cerca de 400m2 
continha aproximadamente 200 bromélias, dispostas sobre o 
muro, das quais 150 ficavam sob insolação direta.

As áreas urbanas (AU) compreenderam as Praças das 
Mangueiras e Abel Barbosa e o Balneário “O Touro e a Sucuri”. 
Todas elas caracterizadas por serem arborizadas. 

Coleta de dados

As coletas foram feitas diuturnamente uma vez por mês 
em cada área no período de março a agosto de 2008. A cada 
coleta selecionava-se aleatoriamente 10 bromélias das quais 
se retiravam 30 ml de água existente em seu tanque. Foram 
rejeitados os indivíduos que não contiveram água, ou com 
pouca quantidade em seu tanque. 

As amostras que não contiveram larvas e pupas foram 
contadas apenas como amostras negativas em relação à presença 
de culicídeos. Paralelamente à coleta de imaturos foram 
coletados dados referentes ao ambiente em estudo, tais como 
temperatura de cada área de coleta e do conteúdo aquático de 
cada uma das bromélias amostradas, arborização, exposição 
da bromélia em relação ao sol ou a sombra, coloração das 
folhas da bromélia e a altura da bromélia medida semelhante a 
Rocha (2002). Dados climáticos foram coletados no INMET - 
Instituto Nacional de Meteorologia (Estação Meteorológica de 
Paulo Afonso).

Todo material coletado indivíduo foi armazenado em 
tubos de coleta e fixados em álcool a 70%, e estão depositados 
no Laboratório de Biologia da Universidade do Estado da Bahia 
- UNEB, Campus VIII.
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Para fazer uma correlação entre fatores climáticos e os 
casos de dengue ocorridos no município utilizou-se o conceito 
time lag. Esta definição é utilizada por Depradine e Lovell (2004) 
e permite investigar os fenômenos resultantes das interações 
com o ambiente num determinado espaço de tempo.

No referido estudo é evidenciado um intervalo de tempo 
para a ocorrência de associações mais explícitas. Fatores como: 
período de desenvolvimento embrionário, tempo de eclosão 
de larvas, tempo de desenvolvimento das formas imaturas, 
período de incubação (extrínseco e intrínseco), picada do 
mosquito, manifestação de sintomas, diagnóstico da doença 
e finalmente inserção dos dados no sistema de informação 
da Vigilância Epidemiológica constituem-se componentes 
que contribuem para explicar a necessidade de considerar o 
intervalo de tempo (time lag) na busca de associações entre 
fatores climáticos como a temperatura e a pluviosidade com a 
ocorrência dos casos de dengue (RIBEIRO et al., 2006). 

Para o estudo da comunidade de culicídeos imaturos 
foram estimados diferentes índices como o número de 
indivíduos, riqueza, diversidade, frequência, abundância, 
constância e dominância.

Resultados e Discussão

Foram registradas para as sete áreas estudadas um total 
de 1.620 imaturos, sendo, 1.546 larvas do primeiro ao quarto 
instar e 94 pupas. 

Foram encontrados no conteúdo aquático da bromélia 
Aechmea aquilega (Saslib) Griseb, 1864, os seguintes imaturos 
de culicídeos: Culex quinquefasciatus, Say, 1823, Aedes aegypti 
e outros dois morfotipos não identificados: Culex sp.1, Culex 
sp.2 (Figura 1 a-d).
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Figura 1 – Fotos das larvas de culicídeos tiradas ao microscópio 
com aumento de 100 vezes.

a) A. aegypti. b) C. quinquefasciatus. c) Culex sp.1. d) Culex sp.2.

Fonte: Fotografias de SÁ, M. A. X. (2009).

A única espécie considerada muito abundante (88,52%) 
(Figura 2) foi C. quinquefasciatus com 1.434 imaturos, 
diferente do que foi observado por Marques et al. (2001), que 
consideraram essa espécie rara, em bromélias de ambientes 
urbanos e periurbanos do município de Ilha Bela - SP.
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Figura 2 – Abundância de imaturos das espécies de culicídeos 
coletados em bromélias no município de Paulo Afonso 
- BA

As demais espécies representaram apenas 11,48% das 
capturas, sendo consideradas então como espécies A (raras). 
Culex sp.1 obteve uma abundância de 3,21%, Culex sp.2 
6,17% e A. aegypti com apenas 2,10% foi a espécie menos 
abundante (Figura 2). A baixa incidência desta espécie pode 
ter acontecido porque não foi encontrada nenhuma larva em 
ambiente periurbano isso por ser considerada uma espécie de 
culicídeo de áreas urbanas (BARATA et al., 2007; CONSOLI; 
OLIVEIRA, 1994; RIBEIRO et al., 2006; SOUZA-SANTOS; 
CARVALHO, 2000) apesar dela ser, primariamente, uma 
espécie florestal com larvas bromelícolas (REBÊLO et al., 
1999). Embora Gonçalves e Messias (2008) tenham registrado 
a ocorrência de 294 formas imaturas de A. aegypti dentro de 
um total de apenas 360 culicídeos coletados em bromélias em 
área urbana. 
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População de Culicidae nas áreas amostradas

Foram coletadas 719 formas imaturas no Ambiente 
Urbano e 901 em Ambiente Periurbano não havendo diferença 
estatística (p = 0,057) de acordo com o Teste de Mann-Whitney, 
ao nível de 5% de probabilidade. Resultados similares foram 
obtidos por Marques et al. (2001) no município de Ilha Bela - SP. 

Quanto à diversidade de espécies, foi observado que os 
dois ambientes obtiveram baixos valores independentemente 
dos índices utilizados: H’=0,225 e Dα=1,443 para o ambiente 
urbano e H’=0,207 e Dα=0,927 para o ambiente periurbano. 
Marques et al. (2001) encontraram valores maiores (H’=5,367 
e Dα=8,646 para o ambiente urbano e H’=5,364 e Dα=8,908 
para o ambiente periurbano) em Ilha Bela – SP. 

Quando se analisam as áreas isoladamente, embora 
tenham sido relativamente homogêneas quanto ao número 
de imaturos coletados, as áreas AU3 com apenas 63 imaturos 
coletados e AP3 (372 imaturos) que superou as outras áreas, 
apresentaram os resultados mais extremos (Tabela 1).

Tabela 1 – Comparação da análise faunística dos ambientes 
urbanos e periurbanos

ANÁLISE FAUNÍSTICA EM AMBIENTES URBANO E PERIURBANO

    URBANO PERIURBANO
CATEGORIA 

TAXONÔMICA N A F C D N A F C D

AEDES

1 Aedes aegypti 34 A 0,047 Z ND - - - -

CULEX

2 Culex 
quinquefasciatus 628 D 0,873 Y D 806 D 0,895 W D

3 Culex sp.1 16 A 0,023 Z ND 28 A 0,031 Z

3 Culex sp.2 41 A 0,057 Z ND 67 A 0,074 Z ND
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TOTAL   719 901

S   4 3

H’   0,225 0,207

Dα   1,443 0,927

N: Número de indivíduos; A: Abundância das espécies, sendo Raras (A), 
Comuns (B), Abundantes (C) e Muito abundantes (D); F: Frequência 
relativa; C: Constância, sendo Constante (W), Acessória (Y) e Acidental 
(Z); D: Dominância, sendo Dominante (D) e Não dominante (ND); S: 
Riqueza; H’: Índice de Diversidade de Shannon-Wiener; Dα: Índice de 
Diversidade de Margalef.

A baixa incidência de imaturos em AU3 pode ser 
explicada pelo menor número de bromélias (170), quando 
comparado com as demais áreas que tiveram número igual 
ou superior a 200 exemplares. Além disso, metade delas era 
protegida dos raios solares por árvores maiores.

A alta quantidade de imaturos na AP3 pode ter 
ocorrido pela adição de 300 plantas, a partir do mês de maio, 
elevando a média de 30,666 por mês para  93,333  do número 
de imaturos coletados nos últimos meses da pesquisa, uma 
vez que mosquitos do gênero Culex parecem beneficiar-se 
de alterações que o homem introduz no ambiente (GOMES; 
FORATTINI, 1990). 

Influência dos fatores climáticos sobre o número de 
imaturos de Culicidae

Observou-se que em áreas urbanas, tanto as temperaturas 
ambiente (p = -0,8128 ao nível de 5% de probabilidade), quanto 
do conteúdo aquático das bromélias (p = -0,8931), nos meses de 
abril e julho com temperatura mais baixa (< 27ºC), o número 
de imaturos coletados foi alto. Entretanto nos meses que 
registraram temperaturas mais altas (março e agosto, em torno 
de 27,5ºC), o número de imaturos decresceu (Figura 3).  Porém 
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em ambientes periurbano não houve significância, tanto para 
as temperaturas ambiente (p = -0,1773), assim como para o 
contéudo aquático (p = -0,5486).

Figura 3 – Correlação entre o número de imaturos observado 
nos ambientes urbanos e periurbanos e a temperatura 
média mensal

A temperatura não influenciou nem a quantidade 
(34) de imaturos de A. aegypti (p = 0,4589) nem a presença 
deles, corroborando com os dados obtidos por Moore (1985) 
apud Ribeiro et al. (2006). No entanto Ribeiro et al. (2006) 
constataram que os maiores valores de temperatura e umidade 
relativa do ar foram aproximadamente nos mesmos meses em 
que foram observados os maiores valores de densidade larvária 
de A. aegypti. 

Os meses mais chuvosos foram os meses de março e 
julho (aproximadamente 95 mm), sendo março o mês mais 
significativo para a coleta de A. aegypti e julho o mês com 
maior número de imaturos de todos os outros taxa (Figura 4). 
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Isso corrobora com os estudos de Moore (1985 apud RIBEIRO 
et al., 2006), que analisando a abundância de A. aegypti em 
relação aos dados climáticos, mostrou que o volume e o número 
de dias com chuva podem constituir preditores úteis de sua 
abundância. Segundo Gómez et al. (2001) a chuva tem sido 
associada com a presença de larvas pois deixa os recipientes 
cheios de água e aumentam o número de criadouros potenciais.

 

Figura 4 – Correlação entre o número de imaturos observado nos 
ambientes urbanos e periurbanos e pluviosidade mensal

O alto número de imaturos nos meses com baixa 
precipitação (junho e agosto) é explicado pelo fato de que as 
bromélias são recipientes dificilmente esgotáveis, no sentido de 
esvaziá-lo de seu conteúdo líquido, e por estar regularmente 
sujeito a rega, o nível aquático é mantido (FORANTTINI; 
MARQUES, 2000).
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Figura 5 – Tamanho das bromélias em relação à exposição ao sol e 
à temperatura

Avaliação da Bromeliaceae Aechmea aquilega (Saslib) Griseb, 1864 como 
criadouro de Aedes aegypti e seus microhabitats preferidos.

Das 420 amostragens em Aechmea aquilega, 264 delas 
registraram positividade para, pelo menos, um dos quatro taxa 
de Culicidae. Foram encontrados 34 imaturos de A. aegypti em 
nove bromélias. Outros estudos com também observaram a 
ocorrência de larvas deste mosquito em diferentes espécies de 
bromélias (FORANTTINI; MARQUES, 2000; GONÇALVES; 
MESSIAS, 2008). É provável que, os criadouros formados pelas 
bromélias do gênero Aechmea do atual estudo tenha favorecido 
mais a espécie C. quinquefasciatus como concorrente, indicando 
que a invasão do A. aegypti neste espaço não deve ser simples, 
já que ele teria de competir com insetos mais adaptados àquele 
ambiente (FIOCRUZ, 2007), especialmente quando se sabe 
que a propagação do mosquito é auxiliada se ele não tiver 
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concorrentes naturais para limitar sua distribuição (THIAGO 
et al., 2002). 

Verificou-se que o sombreamento influencia no tamanho 
das bromélias (Figura 5): bromélias de lugares sombreados 
tiveram um tamanho (medido pela altura da maior folha) 
sempre maior (média de 90 cm) e com uma coloração mais 
escura que as bromélias que costumavam receber maior 
incidência dos raios solares (75 cm, em média) (Figuras 6a e 
6b). Logo, a temperatura aferida do conteúdo aquático também 
foi maior nas bromélias que estavam sempre ao sol do que 
nas plantas situadas à sombra. Esses dados corroboram com 
os experimentos de Rocha (2002) que mostram que plantas 
submetidas a um maior nível de sombreamento tendem a ter 
suas folhas mais compridas e escuras. 

       
a)                                                           b)
Figura 6 – Características das bromélias em relação à 

incidência solar
a) Bromélias em ambiente sombreado. b) Bromélias frequentemente 
expostas ao sol.
Fonte: Fotografias de SÁ, M. A. X. (2009).

Foi observado que em ambientes sombreados o número 
de imaturos foi maior (1096) do que em ambientes expostos 
ao sol (524). Destes 21 e 13, respectivamente, referem-se a A. 
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aegypti.  Embora não tenha se observado diferença estatística 
pelo teste de Mann-Whitney (p = 0.274), ao nível de 5% de 
probabilidade, corroborando com os dados de Marques et al. 
(2001). Mas, Consoli e Oliveira (1994) observaram que plantas 
que sombreiam criadouros podem favorecer as espécies 
que buscam criadouros sombreados ou prejudicar aquelas 
que necessitam de criadouros ensolarados e o mosquito 
transmissor da dengue escolhe criadouros situados em tais 
locais, e preferencialmente, de fundos e paredes escuras 
(SOUZA-SANTOS, 1999). 

Foi visto que pouco mais que 30% dos culicídeos, foram 
encontrados em água translúcida e a maioria representada por 
quase 70%, foi encontrada em água turva, sendo que exatamente 
metade das bromélias encontrava-se com água translúcida e 
outra metade com água turva. Isso demonstra que mosquitos 
do gênero Culex não são tão exigentes quanto ao tipo de água 
utilizada, se limpa, estagnada, poluída ou contaminada (GOMES; 
FORATTINI, 1990), mas é característico de criadouros com 
muita matéria orgânica (Zequi et al., 2005), talvez isso explique 
a grande quantidade de imaturos do gênero em água mostrando 
diferenças (p = 3.61) nos dois tipos de ambiente pelo teste de 
Mann-Whitney ao nível de 5% de probabilidade. Entretanto, para 
A. aegypti, 21 imaturos foram encontrados em água turva e 13 
em água translúcida, mostrando que ao contrário do que afirma 
Souza-Santos (1999) em tais criadouros a proliferação de larvas e 
pupas não necessariamente estaria relacionada com a condição de 
turbidez da água armazenada (p = 0.190). Contudo, este estudo, 
não rejeita a possibilidade de que o A. aegypti poderia estar se 
adaptando às bromélias. Segundo Forattini & Brito (2003) este 
culicídeo tem certa preferência por recipientes contendo água 
relativamente limpa, embora tenha sido observado também em 
ambientes poluídos.
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Fatores climáticos e os casos de dengue ocorridos no 
município de Paulo Afonso em 2008

Os resultados de correlação entre os casos de dengue e as 
variáveis climáticas não apresentaram associação entre os valores 
de temperatura média mensal e pluviosidade média mensal do 
período de análise corroborando com Ribeiro et al. (2006). Para 
Teixeira et al. (2001) o padrão sazonal de incidência da doença 
coincide com o verão, devido a maior ocorrência de chuva e 
aumento de temperatura nesta estação. 

A correlação passa, então, a ser observada ao serem 
considerados os valores dos fatores abióticos de um determinado 
mês com o número de casos dos meses seguintes (Tabela 2).

Tabela 2 – Associação entre o número de casos de 
dengue e fatores abióticos considerando 
time lag. Paulo Afonso - BA, 2008

Time lag   Número de casos  x 
Pluviosidade

Número de casos  x 
Temperatura

1 mês n 11 11
r* -0,24 0,20
p 0,6 0,6

2 meses n 10 10
r 0,36 -0,81
p 0,63 0,63

3 meses n 9 9
r 0,60 -0,65
p 0,67 0,67

4 meses n 8 8
r 0,31 -0,45

  p 0,72 0,72
* Correlação de Spearman
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No presente estudo foi observada a associação positiva 
entre o número de casos e a pluviosidade considerando o 
tempo entre o fato biológico, a transmissão, e o registro dos 
casos no sistema de informação. De acordo com Gonçalves 
Neto e Rebêlo (2004) as chuvas exercem grande influência na 
determinação do período de ocorrência da doença. 

Assim como, no estudo de Ribeiro et al. (2006) esse 
time lag revelou associação significativa no segundo, terceiro e 
quarto mês de observação, mas com menor força de associação 
no segundo e quarto meses e maior no terceiro mês. Ou seja, 
a chuva de um determinado mês contribuiu para explicar o 
número de casos de dengue de dois até quatro meses depois. 

Já a temperatura apresentou associação antagônica aos 
casos de dengue. Mostrando correlação fraca, mas positiva, no 
primeiro mês e associações fortemente negativas a partir do 
segundo mês, ficando mais fraca no quarto mês de observação. 
Mostrando que nesse estudo as altas temperaturas não foram 
significantes para o aumento dos casos de dengue. Segundo 
Keating (2001 apud RIBEIRO et al., 2006), entre outros 
fatores, a temperatura e a pluviosidade afetam a sobrevivência, 
a reprodução do vetor e as mudanças na sua distribuição e 
densidade.

É necessário observar que o tempo entre a percepção 
dos sintomas da doença, pela pessoa infectada, a ida dela ao 
pronto-socorro, a confirmação da doença pelo laboratório e o 
registro nos sistemas de informação pode variar a cada caso. 
Além do mais, no município, foi evidenciado que o resultado 
dos exames de soro realizados para o diagnóstico da dengue 
poderia chegar ao sistema de informação tardiamente devido a 
uma variedade de contratempos como disponibilidade médica 
ou funcionários para inserção dos dados no sistema.
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Introdução

O domínio geoecológico do Bioma Caatinga ocupa uma 
área de 1.037.517,80 km², que corresponde a 70% da região 
Nordeste e 13% do território brasileiro. Engloba os estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além da região norte 
do estado de Minas Gerais. Nesta região, o clima varia de 
semiárido a sub-úmido seco tropical, e é caracterizado por 
apresentar uma longa estação seca e uma curta estação 
chuvosa, com chuvas mal distribuídas no tempo e no espaço, 
concentrando-se num período de 3 a 5 meses, e variando 
entre 250 a 900 milímetros anuais. A temperatura apresenta 
médias anuais entre 26ºC a 29ºC, condicionando altas taxas de 
evaporação e evapotranspiração (ALVES, 2007). 
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O bioma é caracterizado por apresentar solos rasos, 
argilosos e rochosos – cristalinos – e solos profundos e 
arenosos - sedimentares (SAMPAIO, 1995 apud SILVA et al., 
2003), bastante diversificados, formando um mosaico com 
diferentes aspectos pedológicos, desde solos onde o lençol 
freático provavelmente chega à superfície, durante a estação 
chuvosa (solos sedimentares) e se situa bem profundo durante 
a estação seca, até solos erodidos com intenso escoamento de 
águas superficiais, com pouca infiltração (ANDRADE-LIMA, 
1981, p. 16). 

Dentre os biomas brasileiros, a caatinga é o mais 
desvalorizado e mal conhecido botanicamente. Apesar 
de bastante alterada, apresenta grande variedade de tipos 
vegetacionais com elevado número de espécies, e remanescentes 
de vegetação preservada, com número expressivo de táxons 
raros e endêmicos (GIULIETTI et al. apud SAMPAIO, 2002, p. 
103). As plantas não têm características uniformes nesta área, 
mas cada uma das características, e as dos fatores ambientais 
que as afetam são distribuídas de tal modo que suas áreas 
de ocorrência têm um grau de sobreposição razoável. Dessa 
forma, a caatinga se destaca por conter grande diversidade 
de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, e outras que 
podem exemplificar relações biogeográficas e esclarecer a sua 
dinâmica histórica vegetacional e de todo o leste da América 
do Sul (SAMPAIO, 2002; SILVA et al., 2004).

As plantas que constituem a vegetação da caatinga 
apresentam características relacionadas à adaptação a 
deficiência hídrica, são plantas caducifólias, herbáceas anuais, 
suculentas, geralmente apresentam acúleos e espinhos. Os 
arbustos e árvores de pequeno porte são predominantes e a 
cobertura das copas é geralmente descontínua, entre outras 
condições que proporcionam ao bioma e aos seus ecossistemas 
diferentes fitofisionomias.
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Chaves et al. (2008), considera que a vegetação da 
caatinga apresenta fitofisionomias que variam do porte arbóreo 
ao subarbustivo, e ainda variações quanto à distribuição 
dos seus indivíduos e o grau de recobrimento da superfície 
do solo: muito densa, densa, aberta, rala ou muito rala. Que 
associados a outros fatores ambientais que as afetam, conferem 
aos ecossistemas um conjunto de diferentes características 
fitofisionômicas e fitogeográficas que são peculiares ao bioma. 

A vegetação da caatinga é altamente susceptível à ação 
humana, e vem sofrendo com os crescentes desmatamentos 
que ocorrem anualmente (SANTOS, F. et al., 2006, p. 19). 
Atualmente, o bioma recebe dois grandes impactos humanos 
principais: o corte de árvores para utilização como lenha e 
o uso do solo para pecuária. Algumas regiões da caatinga já 
apresentam sinais de desertificação (MARTINS et al., 2004).

De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente 
(2007), a caatinga apresenta hoje uma área de cobertura vegetal 
nativa da ordem de 518.635 km², o que equivale a 62,77% da 
área mapeada do bioma. Em contrapartida, estima-se uma 
perda de cobertura vegetal no bioma da ordem de 500 mil ha 
por ano. Santos, R. et al. (2006) apontaram a ocorrência de 
318 espécies e 18 gêneros de plantas endêmicas desse tipo de 
vegetação.

No entanto, a vegetação é um dos componentes mais 
importantes da biota, na medida em que seu estado de 
conservação e de continuidade definem a existência ou não de 
hábitats para as espécies, a manutenção de serviços ambientais 
ou mesmo o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência 
de populações humanas (BRASIL, 2008). 

As plantas da caatinga apresentam inúmeras aplicações 
nas atividades humanas. A utilização da vegetação da caatinga 
como pastagem é praticada em todo o semiárido brasileiro, 
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devido ao valor forrageiro das espécies que a compõem. 
Desenvolve-se o extrativismo para a produção de fibras, 
cera, óleos fixos e essenciais, látex, medicinal, ornamental e 
produtos alimentícios. E o comércio e a exploração do potencial 
madeireiro (lenha, estaca e carvão) como fonte energética é 
intenso (SAMPAIO, 2002, p. 53-56).

As abelhas conseguem se adaptar às condições de 
temperatura em áreas de clima semiárido, com elevadas 
temperaturas e pouca precipitação, condições essenciais para o 
estabelecimento, a sobrevivência e o desempenho do trabalho 
das abelhas, razão pela qual a maior diversidade de abelhas do 
mundo é encontrada em regiões áridas e semiáridas (FREITAS; 
SILVA in SANTOS, F. et al., 2006, p. 19). 

E uma das formas do uso de espécies de caatinga é 
a exploração do potencial melífero de algumas espécies 
vegetais em que as flores compartilham um conjunto típico de 
características para as abelhas, as síndromes florais, atividade 
que resulta num impacto direto na economia dos apicultores 
locais e na ecologia das espécies visitadas pelas abelhas - no 
forrageamento das abelhas e na produção de mel, geléia real, 
cera, própolis e seus derivados (RODARTE et al., 2008, p. 302).

A grande diversidade botânica e diferenciado 
comportamento fenológico da caatinga propicia um 
escalonamento das floradas durante o ano. Por esse motivo, 
o ecossistema é responsável por uma considerável parte 
da produção de mel no país, que eleva a região nordestina 
à condição de terceiro maior produtor (ALCOFORADO-
FILHO, 1997).

O conhecimento da flora apícola de uma região é um 
passo importante para a exploração racional e programas de 
conservação de abelhas, facilitando as operações de manejo 
no apiário, e possibilitando a identificação, preservação e 
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multiplicação das espécies vegetais mais importantes na área 
(SOUZA et al., 2006, p. 222). 

Nesse contexto, a região de Xingó apresenta potencial 
para o desenvolvimento da melicultura, uma vez que já existem 
algumas associações e famílias que tem a atividade apícola 
como forma de subsistência. No entanto é insipiente ainda o 
número de trabalhos que dissertem sobre a composição da 
melissoflora regional que venham a auxiliar no manejo dessa 
atividade.

Atentas à importância dessa região, a CHESF (Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco) e a CODEVASF (Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), 
em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico de Xingó, vêm firmando parcerias para fortalecer 
a cadeia produtiva local. Este estudo integrante do projeto 
Levantamento florístico de áreas de Caatinga ameaçadas por 
processos de ocupação na região de Xingó objetivou conhecer 
a flora melífera da região, produzir uma lista florística das 
espécies, realizar o registro fotográfico dos indivíduos, montar 
coleção testemunha para armazenar no Herbário Xingó, 
e disponibilizar essas informações aos apicultores locais. 
Servindo assim, de subsídio para o manejo das atividades 
apícolas existentes, bem como para conservação das plantas e 
abelhas melíferas nativas do bioma caatinga na região.

Material e métodos

Área de estudo

A Região de Xingó está situada numa extensa área 
do trópico semiárido brasileiro no encontro dos estados de 
Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe (Figura 1). Compreende 
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32 municípios, correspondendo a uma área de 40.293 km², 
que, ao ser cortada pelo rio São Francisco, confere-lhe uma 
unidade geográfica, ambiental, econômica e sócio-cultural 
ímpar no Brasil. Abriga uma população de 584.883 habitantes 
(IBGE, 2003), onde se situa o complexo de hidroelétricas de 
Paulo Afonso, Itaparica e Xingó, todas pertencentes à CHESF 
- Companhia Hidroelétrica do São Francisco (PACHECO et 
al.,  2006).

Figura 1 – Mapa de localização da Região de Xingó em relação ao 
Brasil e América do Sul

Fonte: Pacheco et al., 2006.

O clima local é do tipo semiárido, com precipitação 
e temperaturas médias anuais de 500 mm e 24 a 26°C, 
respectivamente (SOUZA et al., 2003, p. 1). Com precipitação 
escassa e mal distribuída durante o ano, apresenta períodos 
secos, de aproximadamente 9-10 meses e um curto período 
chuvoso de 2-3 meses, que vai de maio a junho, com maior 
precipitação no mês de maio (INPE, 2001 apud PACHECO et 
al., 2006, p. 2).
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A área é coberta por vegetação caducifólia espinhosa, 
arbustivo-arbórea em geral aberta, entremeada por poucos 
indivíduos arbóreos emergentes. O estrato herbáceo é quase 
ausente no período seco. Na flora destacam-se espécies dos 
gêneros Caesalpinia, Mimosa, Anadenanthera, Bauhinia e 
Pithecellobium, entre outros (SOUZA et al., 2003, p. 50)

Para a realização deste trabalho, delimitou-se uma área 
circunscrita à região de Xingó caracterizada por apresentar 
potencial para produção apícola e bom estado de conservação 
dos remanescentes da flora, escolhendo-se os municípios 
de Água Branca (09º15’39” S, 37º56’10” W), Olho D’água do 
Casado (09º32’10” S, 37º17’38” O) e Piranhas (9°37’38’’ S e 
37°45’25’’ W), localizados no estado de Alagoas, e Canindé 
do São Francisco (09º39’36” S e 37º47’22” W), no estado de 
Sergipe. 

Metodologia de Amostragem

Os trabalhos de campo ocorreram no período de 
fevereiro de 2006 a fevereiro de 2007, compreendendo 48 
excursões e 384 horas de observação/pesquisa, realizando-se 1 
visita semanal a cada localidade, totalizando 4 visitas mensais, 
afim de promover os estudos etnográficos e efetuar as coletas 
de material botânico.

Inicialmente foi realizado estudo etnográfico de acordo 
com Albuquerque (2007, p. 3-337), entrevistando-se os 
moradores das comunidades produtoras de mel. Após estes 
indicarem as plantas potencialmente melíferas, e com base na 
observação direta da visitação das abelhas às flores e auxílio de 
bibliografias especializadas, foram coletadas amostras férteis 
(floridas e/ou frutificadas) dos espécimes, 4 a 5 amostras de cada 
indivíduo, anotando-se as características que seriam perdidas 
com a desidratação. As técnicas de coleta e herborização estão 
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de acordo com Muniz et al. (Plantas herbáceas), Maluf et al. 
(Plantas arbustivas); Filho e Mantovani (Plantas arbóreas); 
Jung e Barros (Plantas suculentas) (FIDALGO E BONONI, 
1989, p. 34-51). 

As análises e etapas de herborização foram realizadas no 
Laboratório de Florística e Fitossociologia da UNEB - LAFFT 
e no herbário Xingó. As espécies foram comparadas com base 
nas coleções de outros herbários do Nordeste: Universidade 
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (Herbário Professor 
Vasconcelos Sobrinho), Universidade Federal de Pernambuco 
- UFPE, Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA (Empresa 
Pernambucana de Pesquisas Agropecuárias); ou enviadas a 
especialistas para as devidas identificações e/ou confirmações. 
Todas as exsicatas e respectivas duplicatas encontram-se 
depositadas no Herbário do Instituto de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico de Xingó. 

Resultados e Discussões

As espécies melíferas estiveram presentes em todas as 
áreas dos 4 municípios estudados, resultado já esperado uma 
vez que as áreas selecionadas tiveram como critério de inclusão 
serem próximas a associações e famílias que já desenvolviam 
atividades relacionadas à melicultura. Após análise das coletas 
foi registrada a ocorrência de 34 espécies melíferas, distribuídas 
em 17 famílias e 27 gêneros (Figura 2). 
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Figura 2 – Representatividade entre as espécies, famílias e gêneros

Observou-se que a família mais representativa em 
número de espécies foi Euphorbiaceae que deteve um total de 7 
indivíduos, equivalente a 20% do total, seguida de Leguminosae, 
com 5 exemplares que correspondem a 15%, e, Convolvulaceae 
e Malvaceae, com 3 espécies, relativo a 9%. Boraginaceae, 
Brassicaceae e Commelinaceae tiveram 2 representantes cada, 
que corresponde a 6% cada. Em contrapartida as famílias 
Anacardiaceae, Apocinaceae, Cactaceae, Celastraceae, 
Combretaceae, Passifloraceae, Plumbaginaceae, Sapindaceae, 
Sterculiaceae e Turneraceae tiveram o menor número de 
espécie com 1 representação cada, equivalente a 3% por espécie. 
Na análise de gênero não foi observada grande variação na 
distribuição por família. 

 Neste trabalho também foi estudado o hábito das plantas, 
e pode-se observar que 35% (12) das espécies encontradas 
são do tipo arbustivo e que este predominou em relação aos 
demais, no entanto também foi feito o registro de espécies de 
porte herbáceo 15% (5), trepadeiras 15% (5), e aquelas com 
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características arbóreas somaram 12% (4) do total. Sendo que 
23% (8) dos indivíduos encontrados apresentaram mais de 
uma dessas características (Figura 3).

              

Figura 3 – Hábito das espécies coletadas

Constatou-se que algumas das espécies encontradas 
em Xingó fazem parte da lista de espécies endêmicas da 
vegetação de caatinga publicada por Ana Maria Giulietti no 
livro “Vegetação e Flora da Caatinga” (2002), onde registrou 
318 espécies endêmicas da caatinga. E no presente estudo foi 
encontrado um total de 11 espécies endêmicas (Tabela 1), 
número de espécies que corresponde a 3,4% da lista florística 
apresentada. Sendo que as espécies melíferas endêmicas para a 
região de Xingó foram Aspidosperma pyrifolium Mart.; Cordia 
leucocephala Moric.; Maytenus rigida Mart; Ipomaea marsellia 
Meisn.; Jatropha molissima (Pohl) Baill; Jatropha ribifolia 
(Pohl) Baill.; Caesalpinia pyramidales Tul; Acacia piauhiensis 
Benth.; Herissantia crispa (L.) Briz.; Herissantia tiubae (K. 
Schum.) Brizicky e Sida galherensis Ulbr.

Em uma análise comparativa em relação aos municípios, 
pode-se observar que as espécies Cordia leucocephala Moric, 
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Cnidoscolus loefgrenii (Pax & k. Hoffm.) Pax & Hoffm, 
Cnidoscolus quercifolius, Croton argyroglossum Baill, Jatropha 
molissima (Pohl) Baill, Indigoffera suffruticosa, Herissantia crispa 
(L.) Briz. e Sida galherensis Ulbr., estiveram presentes em todas 
as áreas visitadas, enquanto as espécies Capparis flexuosa (L.) L. 
e Combretum laceolatum Pohi ex Eichler ocorreram apenas em 
Olho D’água do Casado e Piranhas, respectivamente.

Em relação ao endemismo pode-se registrar que em 
Canindé do São Francisco/SE e Piranhas/AL houve uma maior 
ocorrência (ambos com 11 espécies), em Água Branca foram 
observadas 10 entre as endêmicas, e apenas 6 em Olho D’água 
do Casado. 

Vale ressaltar que entre as espécies encontradas foram 
coletados exemplares de Myracroduon urundeuva Allemão, 
espécie não endêmica da caatinga, mas que de acordo com a 
lista mais recente das espécies vegetais brasileiras em risco, 
divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2008), 
está ameaçada de extinção. Nesse estudo esta espécie foi coletada 
em todas as localidades, exceto no município de Olho D’água do 
Casado/AL (Tabela 1). 

Tabela 1 – Lista Florística das Espécies de Plantas Melíferas 
Encontradas na Região de Xingó

Família Espécie Hábito Nome Popular Localidade

Anacardiaceae Myracroduon 
urundeuva Allemão** Árvore Aroeira ÁB, P e 

CSF.

Apocynaceae Aspidosperma 
pyrifolium Mart.* Árvore Pereiro ÁB, P e 

CSF.

Boraginaceae Heliotropium 
angiospermum Murray Erva Crista-de-Galo ÁB, P e 

CSF.

Boraginaceae Cordia leucocephala 
Moric.*

Subarbusto 
ou arbusto Moleque-duro ÁB, P e 

ODC e CSF.



154

Família Espécie Hábito Nome Popular Localidade

Brassicaceae Capparis flexuosa 
(L.) L.

Arbusto ou 
árvore Feijão Bravo ODC

Brassicaceae Cleome spinosa Arbusto Mussambê TL.

Cactaceae
Tacinga palmadora 
(Britton & Rose) W. 
Stuppy & NP. Taylor

Arbusto Palma Braba TL.

Celastraceae Maytenus rígida Mart* Árvore Bom Nome ÁB, P e 
CSF.

Combretaceae
Combretum 

laceolatum Pohi ex 
Eichler

Arbusto Mufumbo P.

Commelinaceae Commelina erecta L. Erva Erva-de-Santa-
Luzia

ÁB, P e 
CSF.

Commelinaceae Commelina obliquoa 
Vahl. Erva Erva-de-Santa-

Luzia
ÁB, P e 

CSF.

Convolvulaceae Ipomaea marsellia 
Meisn.* Trepadeira Gitirana 

Branca CSF e P.

Convolvulaceae Ipomaea nill (L.) Roth Trepadeira Gitirana, 
Campainha

CSF, ODC 
e P.

Convolvulaceae Ipomaea seridophylla 
Meissn. Trepadeira Gitirana ODC e P.

Euphorbiaceae Croton blanchetianus 
Baill.

Arbusto ou 
árvore

Marmeleiro 
Preto ÁB, P e CSF

Euphorbiaceae Croton rhamnifolius 
Willd. Arbusto Marmeleiro 

Branco
ÁB, P e 

CSF.

Euphorbiaceae Jatropha molissima 
(Pohl) Baill* Arbusto Pinhão Brabo TL.

Euphorbiaceae
Cnidoscolus loefgrenii 
(Pax & K. Hoffm.) Pax 

& K. Hoffm.

Erva ou 
subarbusto Cansação AB, P, ODC 

e CSF.

Euphorbiaceae Cnidoscolus 
quercifolius Pohl

Arbusto a 
árvore

Favela-de-
cachorro, 
Faveleiro, 
Faveleira

ÁB, P, ODC 
e CSF.

Euphorbiaceae Croton argyroglossum 
Baill. Arbusto Velame ÁB, P, ODC 

e CSF.
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Família Espécie Hábito Nome Popular Localidade

Euphorbiaceae Jatropha ribifolia 
(Pohl) Baill.*

Subarbusto 
ou arbusto Pinhãozinho ÁB, P, ODC 

e CSF.

Leguminosae - 
Caesalpinioideae

Caesalpinia 
pyramidales Tul*

Arbusto ou 
árvore Catingueira ÁB, P, ODC 

e CSF.

Leguminosae - 
Caesalpinioideae

Senna obtusifolia (L.) 
H. S. Irwin & Barneby.

Erva Fedegoso ÁB, P, ODC 
e CSF.

Leguminosae - 
Mimosoideae

Mimosa tenuifolia 
(Poir)

Arbusto ou 
árvore Jurema Branca ÁB, P, e 

CSF.

Leguminosae 
Faboideae Indigoffera suffruticosa Arbusto

Anil, Anil-
do-campo, 

Anileira

ÁB, P, ODC 
e CSF.

Leguminosae-
mimosoideae

Acacia piauhiensis 
Benth.* Árvore Jurema Branca ÁB, P, ODC 

e CSF.

Malvaceae Herissantia crispa (L.) 
Briz.* Erva Malva ÁB, P, ODC 

e CSF.

Malvaceae Herissantia tiubae (K. 
Schum.) Brizicky* Arbusto Malva Branca ÁB, P, ODC 

e CSF.

Malvaceae Sida galherensis Ulbr.* Arbusto Malva ÁB, P, ODC 
e CSF.

Passifloraceae Passiflora foetida Trepadeira Maracujá-do-
Mato

P, ODC e 
CSF.

Plumbaginaceae Plumbago scandens L. Arbusto Nuvem P e CSF.

Sapindaceae Cardiospermum 
corindum L. Trepadeira Rama-de- 

Vaqueiro
ÁB, P e 

CSF.

Sterculiaceae Melochia tomentosa Arbusto Malva Branca, 
Malva Veludo

ÁB, P e 
CSF.

Turneraceae Turnera ulmifolia L. Arbusto Xanana ÁB, P e 
CSF.

AB - Água Branca/AL; CSF - Canindé do São Francisco/SE; 
ODC - Olho D’água do Casado/AL; P - Piranhas/AL; TL – Todas as 
localidades.

* Espécie endêmica do Bioma Caatinga (GIULIETTI in 
SAMPAIO, 2002).

** Espécie ameaçada de extinção (MMA, 2008).
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No entanto, na caatinga, a aroeira é uma das principais 
plantas forrageadas pelas abelhas, como enfatizam Reitz et al. 
(1983) e Carvalho (1987 apud BAGGIO, p. 1988, p. 3) inferindo 
que a aroeira é uma espécie com potencial para a produção de 
mel de qualidade por que apresenta flores brancas e pequenas 
(reunidas em densos e grandes cachos terminais vistosos), 
floresce a partir de três meses de idade e apresenta de período 
de floração prolongado (outubro até abril), por esses motivos 
percebe-se aparente preferência por parte das abelhas em 
função freqüência regular de visitação, principalmente quando 
outras espécies não estão em floração.  

O município de Piranhas/AL foi o que deteve o maior 
número de espécies 35, seguido de Canindé do São Francisco/SE, 
com 33 espécies e Água Branca/AL com 24. Em contrapartida 
o município de Olho D’água do Casado teve o menor número 
de espécies encontradas, com 16 espécies apenas (Figura 4). 

Figura 4 – Número de espécies encontradas por município

Comparando-se com outros trabalhos para o Nordeste 
com plantas melíferas em ecossistemas de caatinga (Figura 
5), realizados em Iatim/BA (AGUIAR, 2003), na Serra da 
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Capivara/PI (LORENZON et al., 2003), no município de 
Petrolina/PE (SANTOS, R., 2006), em Barra/BA (RODARTE 
et al., 2008). Em Iatim/BA, Malvaceae e Sterculiaceae foram 
as espécies melíferas mais freqüentes; na Serra da Capivara/
PI, Leguminosae, Acantaceae e Lamiaceae são as mais 
visitadas. Em Petrolina/PE, Leguminosae, Anacardiaceae, 
Convolvulaceae e Steculiaceae foram as mais pastejadas, 
enquanto que em Barra/BA Leguminosae e Malpighiaceae se 
destacaram entre as preferidas pelas abelhas. 

Figura 5 – Comparação com outros trabalhos para a região 
Nordeste

Observa-se que a região de Xingó apresenta pouca 
representatividade de espécies, famílias e gêneros em relação 
às outras áreas citadas. No entanto, os resultados corroboram 
com os demais quando a família Leguminosae é considerada 
como um dos pastos preferidos pelas abelhas melíferas. Porém, 
em Xingó, a família preferencialmente pastejada pelas abelhas 
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foi a Euphorbiaceae seguida da Leguminosae (Tabela 1) (Figura 
6). É possível ainda constatar que as áreas dos cinco trabalhos 
apesar de estarem circunscritas ao bioma caatinga, apresentam 
diferenças no que diz respeito a sua flora nativa, principalmente 
em relação aquelas espécies que são mais pastejadas pelas 
abelhas melíferas. 

                 
Sida galherensis Ulbr.    Myracroduon urundeuva Allemão   Commelina erecta L. 

                 
Tacinga palmadora                  Turnera ulmifolia L.                   Passiflora foetida 

     (Britton & Rose) 

Figura 6 – Algumas espécies melíferas encontradas na 
região de Xingó

Fonte: W. Stuppy & NP. Taylor.
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Considerações Finais

Observou-se que o número de espécies melíferas na 
região de Xingó é muito restrito se comparado aos números de 
outros ambientes com características parecidas. E que apesar 
da pouca distância geográfica entre os municípios estudados 
nota-se que a quantidade de espécies difere entre eles, o que 
se deve provavelmente ao estado de conservação do ambiente 
nestas localidades, fruto da ação antrópica.

Estudos no que diz respeito a diversidade vegetal e 
seus usos múltiplos na caatinga devem ter caráter regional, 
uma vez que este ecossistema apresenta uma diversidade de 
características geofísicas que proporcionam especificidades 
regionais e evidentemente na fauna e flora em relação 
as características morfoestruturais e representatividade 
diferenciadas a depender da sua localização.

Constata-se que é urgente a necessidade de concepção de 
metodologias e instrumentos que objetivem a reconstituição 
das nossas florestas e dos ecossistemas que dependem delas, 
sendo assim a recuperação de áreas degradadas na caatinga. 
A melicultura é um desses instrumentos, por envolver as 
comunidades humanas com esse intuito, estarão sendo 
legitimados os princípios do gerenciamento responsável dos 
recursos naturais, a sustentabilidade. 

Portanto recomenda-se a meliponicultura como uma 
alternativa para a conservação da natureza, pois a partir dela 
é possível reestruturar comunidades naturais de abelhas e 
plantas, mantendo assim os micro-ecossistemas da caatinga.

Espera-se que este estudo seja um instrumento para 
subsidiar novos trabalhos e a implementação e desenvolvimento 
da atividade meliponícola na caatinga, sendo assim a partir 
dele será concebido um glossário com termos relacionados à 
melissoflora e à melicultura de um modo geral, na expectativa 
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de que este seja utilizado na capacitação de recursos humanos 
no sentido de promover e viabilizar o estabelecimento da 
atividade no bioma.

Entende-se, portanto que se faz necessária a implantação 
de sistemas agroflorestais na caatinga onde aconteça o manejo 
através da valorização da flora e fauna melífera nativa e 
conseqüente conservação através do melhor gerenciamento 
dos recursos naturais dos ecossistemas da região semiárida 
brasileira.
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Introdução

Embora a maioria dos pesquisadores considere que a 
grande parte da biomassa do zooplâncton seja constituída por 
rotíferos e crustáceos (cladóceros e copépodos), pesquisas, têm 
evidenciado que em alguns lagos e reservatórios a biomassa 
dos protozoários pode ser igual ou maior do que a de outros 
componentes do zooplâncton. Esta negligência em relação 
à importância dos protozoários deve-se, principalmente às 
dificuldades metodológicas com a coleta e identificação desses 
organismos contribuindo para que os protozoários sejam, 
ainda hoje, os organismos zooplanctônicos menos estudados 
(ESTEVES, 1998).
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Dos protozoários que constituem as comunidades 
zooplantônica de reservatórios, ressalta-se o grupo das amebas 
testáceas (tecamebas), nome dado aos protozoários amebóides, 
cujo citoplasma está encerrado dentro de uma concha ou 
teca. São abundantes na maioria dos ecossistemas aquáticos e 
terrestres, apresentado uma grande produção de biomassa. Seu 
tamanho e tempo de geração permitem investigações sobre 
processos demográficos, tanto em escala espacial, quanto 
temporal. Por encerrar estas características, representam 
uma importante contribuição no fluxo de energia e na 
ciclagem de nutrientes através do consumo direto de outros 
microorganismos e dos detritos (HARDOIM, 1997). Certas 
espécies são sensíveis às variações ambientais e climáticas o 
que possibilita, por meio de “associações indicadoras” auxilio 
na delimitação e caracterização de ambientes (LEIPNITZ et 
al., 2006).

Nos reservatórios de Paulo Afonso, há poucos trabalhos 
direcionados ao estudo da estrutura de comunidade 
planctônica. Especialmente sobre os protozoários, quase nada 
tem sido feito, com exceção de um estudo realizado por Lima 
(2006) destinado a análise do zooplâncton no lago Boa Idéia, 
que cita o gênero Arcella e Pereira et al. (2006) com registro do 
gênero Difflugia no Lago “O Touro e a Sucuri”. Desta forma, 
fazem-se necessários maiores estudos sobre a microbiota 
regional, sendo o presente estudo, pioneiro para a região, o que 
contribuirá como base para trabalhos futuros que possibilitem 
um manejo adequado da área.

Frente à importância do grupo para os ambientes lênticos 
e lóticos o presente estudo objetivou conhecer a biodiversidade 
e aspectos ecológicos das amebas testáceas nos reservatórios 
Delmiro Gouveia/Moxotó, Paulo Afonso-Bahia.
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Material e Métodos

O presente estudo foi realizado nos reservatórios Delmiro 
Gouveia/Moxotó, Bahia, nos meses de novembro e dezembro 
de 2006, em cinco estações situadas entre as coordenadas de 9 
º 22’ 23,7”S e 38º13’ 2,8W e  9º 22’ 13”S e 38º 13’ 27,11W (Figura 
1). As coletas foram realizadas entre os dias 26 de novembro 
e 31 de dezembro de 2006, às 6h, 12h e 18h, totalizando 90 
amostras. 

Figura 1 – Vista de satélite das estações de coleta nos reservatórios 
Delmiro Gouveia/Moxotó, Paulo Afonso – Bahia, 
Brasil.

Fonte: Google Earth Plus.

Para obtenção do material foram filtrados 60L da água 
numa tela de nylon com abertura de malhas de 64 mm, com 
auxílio de um balde de plástico com capacidade de 20L. O 
material foi preservado em solução de formaldeído a 4%. Para 
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análises quali-quantitativas foram examinadas 90 amostras, 
com retirada de subamostras de 2ml para contagem em câmara 
do tipo Sedgewick-Rafter e identificação em microscópio óptico, 
no menor nível taxonômico possível, utilizando-se bibliografias 
especializadas dentre outras, Mizuno (1968), Deflandre (1928, 
1929), Gauthier-Liévre e Thomas (1958,  1960), Chardez (1967), 
Vucetich (1973) , Ogden e Hedley (1980) e Velho et al. (1996). 

A frequência de ocorrência (Fo) das espécies identificadas 
foi calculada com base na relação do número de amostras onde 
o organismo ocorreu e o número total de amostras coletadas, 
obtida através da fórmula: F = Px100/p, sendo P o nº de amostras 
contendo a espécie, e p o nº. total de amostras coletadas, 
considerando-se as seguintes categorias de classificação: ≥70% 
muito freqüente; <70% a ≥ 40% frequente; < 40% a ≥ 10% 
pouco frequente; < 10% esporádico.

A abundância relativa dos diferentes organismos foi 
calculada levando-se em consideração o número de indivíduos 
da espécie por amostra analisada, em relação ao número 
total de indivíduos da amostra, expressa em percentuais, 
serão atribuídos os critérios: ≥70% dominantes; <70% a ≥40% 
abundante; <40% a ≥10% pouco abundante e <10% rara.

Os Índices de Diversidade específica (H’) das espécies 
analisadas baseou-se em Shannon (1948), considerando-se alta 
diversidade valores superiores a 3,0 bits.ind-1.

A Equitabilidade (J) foi calculada a partir do índice 
de Shannon (H’ / H max.), por meio da fórmula da J = H’ 
/ Log S (Pielou, 1967).Adotou-se para este índice valores 
compreendidos entre 0 e 1, sendo que > 0,5 indica boa 
distribuição dos indivíduos entre as espécies.
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Resultados e Discussão

Riqueza de espécies e abundância total

Foram identificados 22 táxons distribuídos nas 
famílias Arcellidae, Nebelidae, Euglyphidae, Difflugidae e 
Centropyxidae (Figura 2). Trabalhos realizados em águas 
continentais na América latina têm demonstrado que estas 
famílias são as mais representativas em estudos de inventários 
de tecamebas, pelo menos é o que atestam os estudos de 
Vucetich (1973); Nunes et al. (1996); Missawa (2000); Dabés e 
Velho (2001), Panarelli et al. (2003) e Alves (2006).

Figura 2 – Riqueza de espécies e famílias identificadas nos reserva-
tórios Delmiro Gouveia/Moxotó, Paulo Afonso-BA, em 
Novembro e Dezembro de 2006

No tocante a riqueza de espécies as famílias Arcellidae, 
Euglyphidae e Centropyxidae foram as mais relevantes com 
seis e cinco táxons, respectivamente. Para a família Difflugidae 
foram identificados quatro táxons e a Nebelidae, apenas um 
táxon (Figura 2).
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Lansac-Tôha et al. (2007) apresentou um amplo 
levantamento de riqueza de espécies e distribuição  das 
tecamebas em ambientes aquáticos continentais brasileiros, no 
qual são registrados 346 táxons infragenéricos pertencentes a 
13 famílias e 40 gêneros, sendo 267 táxons na região centro-
oeste, 188 táxons na região sudeste, 129 táxons na região sul, 
53 táxons na região norte e 18 táxons na região nordeste. Pelo 
observado, o número de táxons registrados para o nordeste 
é inferior ao encontrado nos reservatórios Delmiro Gouveia/
Moxotó. Provavelmente, este fato esteja relacionado à falta 
das publicações e de estudos realizados nos reservatórios do 
nordeste e em outros corpos de água e também porque alguns 
trabalhos de monitoramento realizados nos reservatórios 
estudados são apresentados em forma de relatórios técnicos, 
não sendo, portanto, de conhecimento público. Por outro 
lado, esses estudos são realizados apenas em compartimento 
planctônico, sem estudos destinados a outros hábitats, como 
as macrófitas aquáticas, os sedimentos e musgos, onde as 
tecamebas são bem representadas.

Os táxons de maior representatividade numérica foram 
Centropyxis aculeata e Difflugia sp. nas estações E3, E4 e 
E5 (Tabela 1). Centropyxis aculeata é uma das espécies que 
apresentam maior distribuição geográfica no Brasil, encontrada 
em materiais planctônicos, sedimento e fauna associada às 
macrófitas aquáticas (LANSAC-TÔHA et al., 2000).

Tabela 1 – Composição de tecamebas nos reservatórios Delmiro Gouveia/
Moxotó, Paulo Afonso - BA, em novembro e dezembro de 
2006

Táxons/Pontos de coleta E1 E2 E3 E4 E5
Arcellidae  
Arcella dentata Ehrenberg, 1838 1 4 4 7 7
Arcella discoide Ehrenberg, 1871 2 6 21 10 16
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Táxons/Pontos de coleta E1 E2 E3 E4 E5
Arcella irregularis Motti, 1941   6
Arcella megastoma Pénard, 1913 1 2 1
Arcella sp.   3 9 2 17
Arcella vulgaris Ehrenberg, 1832 5 5 2 10 53
Centropyxidae  
Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838) Penard, 1902 8 46 120 60 84
Centropyxis discoide Penard, 1890   4 1
Centropyxis sp.   3 10 14 3
Cyclopyxis eurystoma (Deflandre) Bonnet, 1962   2 11 5
Difflugidae  
Difflugia acuminata Ehrenberg, 1838   2 1
Difflugia corona Wallich, 1864 2
Difflugia lobostoma Leidy, 1879   2 2 12 4
Difflugia sp. 12 30 14 24 22
Difflugia tuberculata Wallich, 1864   5 1 3
Euglyphidae  
Euglifa filifera Pénard, 1890   1
Euglypha cristata Leidy, 1879   1
Euglypha rotunda Wailes, 1911   1
Euglypha sp.   2
Euglypha strigosa Ehrenberg, 1838   2
Euglyupha acanthophora Ehrenberg, 1841   1
Nebelidae  
Lesquerensia spiralis Ehrenberg, 1840 3 2 5
Total 42 148 323 253 319

Frequência de ocorrência

Os táxons considerados muito frequentes foram Arcella 
dentata, Arcella discoide, Arcella megastoma, Arcella sp., 
Arcella vulgaris, Centropyxis aculeata, Difflugia sp., Difflugia 
lobostoma, Centropyxis sp., enquanto Difflugia spiralis, 
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Cyclopyxis eurystoma, Arcella megastoma, Centropyxis 
discoide, Difflugia acuminata, Lesquerensia spiralis foram 
frequentes e os demais táxons pouco frequentes (Figura 3).

Figura 3 – Frequência de ocorrência (Fo) dos táxons 
analisados nos reservatórios Delmiro 
Gouveia/Moxotó, Paulo Afonso, Bahia
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Segundo Bento (2006) a frequência de 100% para os 
gêneros Arcella, Centropyxis e Difflugia indicam alto grau de 
estabilidade biológica e a distribuição de algumas espécies  
podem ser ocasionadas, principalmente pela velocidade da 
correnteza e concentração de material em suspensão na água 
(PANARELLI, 2003). Além disso, a ocorrência dos gêneros 
pode, também, estar relacionada à estabilidade do ambiente 
ocasionada pela falta de chuva, uma vez que, as coletas foram 
realizadas nos meses de novembro e dezembro (período seco), 
cujo índice pluviométrico da área é muito baixo.

Abundância relativa

Nas áreas amostradas não foram encontrados organismos 
da categoria dominante. Centropyx aculeata foi abundante nos 
pontos E2 e E3 e pouco abundante em E1, E4 e E5. Arcella 
vulgaris foi pouco abundante em E1 e E5 e Difflugia sp.em E1, 
E2 e E4. Os demais táxons foram considerados raros (Tabela 2).

Tabela 2 – Abundância relativa dos táxons nos reservatórios 
Delmiro Gouveia/Moxotó, Paulo Afonso - BA, em 
novembro e dezembro de 2006

Táxons/Estações de coleta E1 E2 E3 E4 E5

Arcellidae          

Arcella dentata * * * * *

Arcella discoide * * * * *

Arcella irregularis         *

Arcella megastoma *     * *

Arcella sp. * * * *

Arcella vulgaris ** * * * **

Centropyxidae          
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Táxons/Estações de coleta E1 E2 E3 E4 E5

Centropyxis aculeata ** *** *** ** **

Centropyxis discoide       * *

Centropyxis sp.   * * * *

Cyclopyxis eurystoma     * * *

Difflugidae          

Difflugia acuminata       * *

Difflugia corona *        

Difflugia lobostoma   * * * *

Difflugia sp. ** ** * ** *

Difflugia tuberculata     * * *

Euglyphidae          

Euglifa filifera       *  

Euglypha cristata       *  

Euglypha rotunda         *

Euglypha sp.         *

Euglypha strigosa       *  

Euglyupha acanthophora       *  

Nebelidae          

Lesquerensia spiralis *   *    

Táxons abundantes (***); Pouco abundante (**) e raros (*).

Bonecker et al. (2001) consideram que algumas variáveis 
limnológicas tais como: temperatura da água, concentração 
de clorofila a, oxigênio dissolvido, pH e  atividade antrópica 
(operações nos reservatórios) parecem estar relacionadas ao 
aumento ou diminuição da abundância dos organismos.
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Índice de diversidade e Equitabilidade

No tocante ao índice de diversidade a comunidade esteve 
caracterizada por média a alta diversidade, com o menor valor 
obtido no ponto E3, 2 bits.ind.-1 e o maior, no ponto E4, 3 bits.
ind.-1. No entanto os táxons não se distribuíram uniformemente 
em todos os pontos, onde foi o obtido o valor mínimo de 0,3 no 
ponto E3 e o máximo de 0,8 no ponto E1 (Figura 4).

Figura 4 – Índice de Diversidade (bits.ind.-1) e Equitabilidade dos 
táxons nos reservatórios Delmiro Gouveia/Moxotó, 
Paulo Afonso, Bahia, em novembro e dezembro de 
2006

A menor diversidade ocorreu na estação 3, área em que os 
efluentes do cultivo de peixes são lançados. No entanto, sugere-
se que este fato pode não estar associado apenas às condições 
ambientais, como também ao fato da elevada abundância de 
algumas espécies, principalmente Centropyxis aculeata, que 
foi um táxon muito abundante e muito frequente.
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Esteves (1998) considera que o zooplâncton de água 
doce está caracterizado pela baixa diversidade. Em ambientes 
límnicos isso ocorre pelo reduzido número de espécies e maior 
densidade de indivíduos, quando comparados aos ecossistemas 
marinhos. No período do estudo a área foi caracterizada pela 
presença de organismos raros, embora a riqueza de espécie 
seja expressiva quando comparados com outros trabalhos 
realizados no Brasil, principalmente porque se tratou de um 
estudo de curta duração, embora com um elevado número 
de amostras, que estiveram sujeitas as mesmas variações 
ambientais ao longo do dia.

Considerações Finais

Devido ao relevante papel desempenhado pela tecamebas 
no ambiente e a escassez de trabalhos realizados no nordeste, 
especialmente em Paulo Afonso, há necessidade que novos 
estudos sejam desenvolvidos, com ampliação dos hábitats de 
ocorrência do grupo, espacialmente e temporalmente. 
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AVALIAçÃO TOXICOLÓGICA DO LAGO BOA 
IDEIA (PAULO AFONSO, BA), UTILIZANDO 
BIOENSAIOS COM Poecilia reticulata (Peters, 

1859) (Perciformes, Poecilidae)

Rafaela Ramos Varjão 
Fátima Lúcia de Brito dos Santos

Introdução

A água constitui um dos elementos fundamentais para a 
sobrevivência dos organismos, mas os ecossistemas aquáticos 
são considerados os maiores receptores de contaminantes. 
Com isso, novos programas de monitoramento têm sido 
implementados, como o uso de parâmetros biológicos para 
avaliar o estado de saúde ambiental desses ecossistemas. 

A toxicologia é definida como a ciência que estuda os 
efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos 
vivos e avalia a probabilidade da sua ocorrência (FERNÌCOLA, 
2002). Os testes de toxicidade com organismos têm sido 
utilizados para identificar os efeitos de substâncias existentes 
nos efluentes sobre a biota, possibilitando avaliar o impacto de 
misturas de poluentes sobre os organismos (Gradvohl, 2006). 
Além de identificar a variabilidade das respostas ao agente 
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entre as espécies, indicar a toxicidade comparativa e detectar 
contaminações agudas (MAGALHÃES; FERRÃO FILHO, 
2008). 

Para avaliação toxicológica do lago Boa Ideia localizado 
em Paulo Afonso-BA, a 9º23’36,7” a Sul e 38º13’2,6” ao Norte, 
utilizou-se testes de toxicidade com alevinos da espécie Poecilia 
reticulata, buscando identificar durante o biomonitoramento 
o efeito da água do lago sobre seu comportamento e 
sobrevivência. A partir dos resultados obtidos, avaliaram-se os 
riscos ecotoxicológicos oriundos do acúmulo de contaminantes 
na água do lago, para a saúde humana e aos ambientes.

Material e Métodos

A metodologia utilizada nos experimentos práticos dos 
testes de toxicidade aguda foi baseada na Norma Brasileira 
(NBR) 15088 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas 
(ABNT) (2006). Além disso, foi levada em consideração a 
norma da United States Environmental Protection Agency (USEPA, 
2002).

A pesquisa foi desenvolvida com a utilização de amostras 
da água do lago Boa Ideia, coletadas num único ponto, nos 
meses de agosto, setembro e novembro de 2008 e março de 
2009, onde era determinada também a temperatura da água 
do lago e detalhes de data e hora, além de características 
diferenciais observadas. 

As coletas para os testes de toxicidade ocorreram no 
período matutino, com a utilização de garrafas plásticas. 
As amostras para análises químicas foram enviadas para o 
laboratório central da Empresa Baiana de Águas e Saneamento 
(EMBASA) em Salvador-BA e seguiu metodologia exigida pelo 
mesmo.
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O organismo-teste utilizado nos ensaios foram 
alevinos do peixe Poecilia reticulata, o guppy, provenientes 
de cruzamentos a partir da aquisição de organismos adultos. 
Foram utilizados nos testes 95 alevinos em duas etapas, a 
primeira com alevinos de 19 dias e a segunda com alevinos de 
5 dias de vida. 

Neste estudo, os testes foram conduzidos utilizando-se o 
sistema semiestático, com renovação parcial da concentração 
e com período de exposição de 96h. A realização dos testes 
ocorreu fora do laboratório, em uma área aberta e isolada de 
perturbações gerais. 

A água de diluição utilizada neste estudo foi água 
tratada fornecida pela rede de abastecimento público sem pré-
tratamento antes do início dos ensaios, a mesma utilizada no 
cultivo e aclimatação.

As concentrações, cada uma com três réplicas, foram 
preparadas segundo uma relação volume/volume entre a água 
coletada no lago e a água de diluição, a mesma utilizada no 
controle, conforme a Tabela 1.  

Tabela 1 – Volume de amostra para preparo de soluções

Solução-teste
(%)

Volume da 
amostra (mL)

Volume de água de 
diluição (mL)

Volume Final
(mL)

100 800 - 800
75 600 200 800
50 400 400 800
0 - 800 800

Os recipientes-teste utilizados foram de plástico 
com 1 litro de capacidade e com 800 mL de solução, com 
densidade de 1 animal por 160 mL, totalizando 05 alevinos 
de tamanho uniforme por repetição. A constituição dos 
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grupos experimentais e controles foi feita de forma aleatória 
e a alimentação dos alevinos durante os testes foi a mesma do 
período de aclimatação. 

Durante os ensaios foram registrados os horários de 
transferência dos primeiros peixes de cada concentração 
para determinar os horários do monitoramento diário, que 
consistiam de observação da mortalidade para determinação 
da Concentração Letal Média (CL50) e registro de eventuais 
diferenças entre os alevinos. Porém, as aferições de temperatura 
das soluções ocorreram apenas no início e final dos testes. 
Todos os dados obtidos durante os testes foram tabulados 
numa planilha de acompanhamento do programa Microsoft 
Office Word 7.0 para posterior comparação dos resultados 
obtidos.

Resultados e Discussão

Parâmetros físico-químicos da água

A temperatura da água do lago no memento das coletas 
das amostras variou entre 23°C a 28°C, observou-se, porém 
que não houve variação da temperatura das concentrações 
quando aferidas entre o início e o fim dos testes por amostra, 
os valores se mantiveram quase estáveis entre os testes, numa 
faixa de 25 a 26ºC, à qual a espécie estava bem adaptada.

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos para as 
características físico-químicas da água do lago analisadas pelo 
laboratório da EMBASA.
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Tabela 2 – Valores dos parâmetros analisados da água do 
lago Boa Ideia.

Parâmetros Valores Valor máximo*
Cloretos 103 mg Cl/L 250 mg Cl/L
Fósforo Total 0,553 mg P/L 0,020 mg P/L
Nitrogênio 
Amoniacal 1,41 mg NH3/L 0,5 mg NH3/L a  3,7 mg NH3/L**

Sólidos Dissolvidos 434 mg/L 500 mg/L

*Valor máximo estabelecido pela resolução 357/05 do CONAMA.
**N. (amônia) de acordo com os valores de pH.

Conforme apresentado na Tabela 2 o valor observado para 
Cloretos no ambiente estudado apresenta-se dentro do valor 
máximo de referência citado: Classe 2 da resolução 357/05 do 
CONAMA. No entanto o teor do Fósforo Total representativo 
da matéria inorgânica, apontado como o principal responsável 
pela eutrofização artificial de ecossistemas aquáticos, esteve 
bem acima do valor de referência (0,553 mg P/L).

A concentração do Nitrogênio Amoniacal foi alta (1,41 
mg NH3/L), sendo considerado por vários pesquisadores um 
produto tóxico aos peixes, que apresenta valores toleráveis 
entre 0,2 a 0,5 mg NH3/L. O resultado obtido para Sólidos 
Dissolvidos apresentou um valor pouco abaixo do limite (434 
mg/L).

Os valores obtidos nas análises podem ser atribuídos, 
principalmente, à contaminação recente por esgotos domésticos 
sem tratamento e efluentes orgânicos e ao depósito de lixo no 
entorno do lago. Os aspectos organolépticos relacionados com 
o odor e a cor da água do lago registrados durante as coletas, 
além da presença de grandes aglomerados populacionais de 
plantas aquáticas na lâmina d’água e os valores obtidos nas 
análises, demonstram que tal recurso hídrico encontra-se em 
um estágio crítico do processo de eutrofização.
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Teste de toxicidade

Nos testes realizados com alevinos de 19 dias 
observou-se, logo após a transferência dos alevinos para 
as concentrações-teste, um comportamento diferenciado 
do controle, como forma de adaptar-se ao novo ambiente e 
captar oxigênio da superfície. Nas observações seguintes, os 
alevinos apresentaram distribuição em toda coluna d’água, 
predominando a parte inferior do recipiente.  As alimentações 
durante os testes ocorreram sem alterações significativas em 
todas as concentrações, de forma que não ocorreu inanição 
durante o experimento.

Os guppies são peixes de temperamento pacífico, porém 
os alevinos apresentaram durante as observações após as 48 
horas de exposição, em todas as concentrações, confrontos 
entre os indivíduos dos recipientes, principalmente durante a 
alimentação. 

Os testes que ocorreram com alevinos com 5 dias de 
vida apresentaram resultados semelhantes aos primeiros. Os 
alevinos tiveram comportamento diferenciado e imobilidade 
em relação ao controle nos primeiros minutos de exposição e 
não se alimentaram nas primeiras 24 horas. Houve distribuição 
em toda coluna d’água, principalmente na parte inferior 
do recipiente. Quanto ao comportamento, alguns alevinos 
apresentaram agressividade e confronto com os demais 
indivíduos do recipiente, sem distinção entre as concentrações.

Ao final do experimento, obteve-se 100% de sobrevivência 
em todas as diluições, não havendo diferença significativa entre 
eles. Os testes realizados com alevinos de 5 e 19 dias do Poecilia 
reticulata demonstraram ausência de toxicidade da água do 
lago Boa Ideia que causem efeitos letais nas diluições avaliadas 
(50% a 100%).
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No entanto, os organismos-testes manifestaram 
resposta de caráter não letal que acarretaram alterações no 
comportamento dos alevinos. A comparação com o grupo 
controle que não se comportou da mesma maneira, pode sugerir 
que os efeitos observados possam ser atribuídos à exposição 
dos alevinos à água do lago e que esses efeitos podem provocar 
posteriormente a morte dos indivíduos caso seja prolongado o 
tempo de exposição.

Considerando o resultado apresentado nos testes de 
toxicidade e sua correlação com os resultados das análises 
químicas realizadas, foi possível verificar que os valores de 
Cloretos e Sólidos Dissolvidos dentro do limite estabelecido 
pela resolução 357/05 do CONAMA poderiam ter influenciado 
o índice de 100% de sobrevivência, bem como o valor obtido 
para o Nitrogênio Amoniacal, considerado o mais tóxico nos 
ambientes aquáticos.

Os resultados obtidos com os testes de toxicidade 
utilizando como organismo-teste o guppy, Poecilia reticulata, 
mostraram que é possível realizar um método rápido e simples 
para avaliação de ecossistemas aquáticos. Apesar dos resultados 
demonstrarem ausência de toxicidade da água do lago Boa 
Ideia que causem efeitos letais nos espécimes avaliados, estes 
manifestaram resposta de caráter não letal, características de 
ambientes contaminados. 

Tornam-se necessárias análises físico-químicas mais 
aprofundadas e uma avaliação mais cautelosa da toxicidade 
tanto espacial quanto temporal, com ênfase em testes crônicos 
prolongando o tempo de exposição e com fases mais sensíveis 
(larvas) de espécies representativas do sistema e organismos 
de diferentes níveis tróficos. Isso contribuiria para o melhor 
conhecimento do potencial tóxico deste lago frente às atividades 
do seu entorno, além da detecção de riscos e perturbações sutis 
do ecossistema.
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comportamento de formigas
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Afonso. Ministra cursos e oficinas para diversas instituições 
pública e privada do setor de pesca e aqüicultura. Atua na área 
de tecnologia do pescado. 
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na área de Botânica, atuando principalmente no tema flora e 
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