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APRESENTAÇÃO 
Caros colegas, 

Sejam todos muito bem-vindos ao XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia! Sob o tema “Contribuições dos acervos 
científicos para o futuro da sociedade” pretendemos discutir nesta semana não apenas a importância intrínseca dos 
nossos acervos, mas também como estes dialogam com as questões da sociedade contemporânea, questões essas cada 
vez mais urgentes e para as quais a ciência produzida por nós possui papel pivotal. Este é o nosso eixo central, mas não 
é o único. As muitas vertentes da Zoologia serão abordadas nos diversos simpósios e demais eventos ao longo de todo 
o Congresso.

O Congresso Brasileiro de Zoologia (CBZoo) é o evento de maior relevância na área na América Latina, o mais antigo e 
com maior participação e número de trabalhos apresentados, congregando milhares de docentes e estudantes de pós-
graduação de todo o país, graduandos envolvidos em projetos de iniciação científica e profissionais da área de educação 
e gestão de vida silvestre. É o espaço tradicional para apresentação das pesquisas em andamento dos programas de 
pós-graduação em zoologia e áreas afins, contando também com a participação de várias sociedades científicas que 
compõem o Fórum de Sociedades em Zoologia: Associações Brasileiras de Biologia Marinha e de Oceanografia, 
Sociedades Brasileiras de Carcinologia, Entomologia, Etologia, Herpetologia, Ictiologia, Malacologia, Mastozoologia, 
Ornitologia, Primatologia, Elasmobrânquios, Quirópteros e Sociedade Entomológica do Brasil. 

Em nosso evento teremos oito palestras-magnas e quatro mesas redondas com pesquisadores de renome internacional, 
e 29 simpósios de áreas específicas, além de 23 minicursos, perfazendo um total de 306 palestrantes/ministrantes 
convidados. O Brasil está representado por participantes de todos os estados da federação, oriundos de 
aproximadamente 70 instituições. Além da ampla representatividade nacional, uma característica marcante desta 33ª 
edição será a internacionalização: 13% dos palestrantes/ministrantes são oriundos de instituições estrangeiras, de 16 
diferentes países. Essa internacionalização demonstra o quão fortemente a Zoologia brasileira está inserida no cenário 
global, ao mesmo tempo em que destaca o papel de liderança e vanguarda de muitas de nossas pesquisas. 

O Museu Nacional, nossa primeira instituição dedicada ao estudo e salvaguarda das coleções brasileiras, será 
homenageado nesta 33ª edição. Toda a sociedade civil e a comunidade científica ficaram estarrecidas e sensibilizadas 
com o incêndio que atingiu o prédio principal do Museu Nacional, o Palácio de São Cristóvão, no dia 02 de setembro de 
2018. Assistimos incrédulos a mais um episódio de destruição dos nossos patrimônios científicos, arquitetônico e 
histórico, fruto do abandono das instituições museológicas e universidades em nosso país. O patrimônio que foi perdido 
é incomensurável, insubstituível, irrecuperável. Nossa logomarca representa o Museu Nacional circundado por duas 
espécies animais emblemáticas: um aracnídeo da Ordem Amblypygi (aranhas-chicote) do gênero Charinus, espécie 
ainda não descrita e descoberta vivendo nos subterrâneos do Palácio; e a jiboia-do-ribeira (Corallus cropani), espécie 
endêmica da Mata Atlântica, uma das serpentes mais raras do planeta, conhecida por menos de 10 registros desde a 
sua descrição na década de 1950. Além disso, a programação científica também dá grande destaque ao Museu Nacional, 
com uma das palestras-magna de abertura proferida pelo atual diretor, Alexander Kellner, seguida pelo simpósio 
“Coleções Zoológicas do Museu Nacional/UFRJ: passado, presente e futuro”, no qual curadores do Museu Nacional 
apresentarão e discutirão não somente a história e importância das coleções zoológicas do Museu, mas também nos 
vislumbrarão com um olhar para o futuro de nossa mais antiga instituição de pesquisa em zoologia. 

É com imensa alegria que também promovemos, pela primeira vez na história do CBZoo, o festival “Zoo na rua”, onde 
levaremos para estudantes das escolas públicas e privadas, além da população da cidade de Águas de Lindóia e região, 
diversos aspectos da Zoologia que se aplicam na vida cotidiana das pessoas, como parasitologia, educação ambiental, 
animais peçonhentos, divulgação da ciência etc. Este será um evento gratuito, paralelo ao CBZoo, e que consideramos 
uma excelente oportunidade para divulgação de ações em prol da educação e divulgação científicas. Ainda, também de 
forma pioneira, estamos oferecendo gratuitamente um Curso de Formação de Professores da educação básica. 

Estamos aqui marcando a nossa posição como cientistas, mostrando que Zoologia está em todos os lugares, e que 
ciência brasileira é forte, presente e, sobretudo, indispensável. A Zoologia mostra mais uma vez neste Congresso a sua 
pujança e importância, dialogando ativamente com os mais diversos setores da sociedade e promovendo o surgimento 
de novas cooperações e pesquisas. 

O Congresso é de todos nós. Desejamos a todos um excelente evento, que resulte em ótimas experiências e que a nossa 
ciência saia cada vez mais fortalecida! Bem-vindos e um ótimo Congresso! 

Luís Fábio Silveira 
Presidente do XXXIII CBZoo 

Silvio Shigueo Nihei 
Presidente da Comissão Científica 
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O conceito de ciência vem sendo constantemente debatido desde o século XVII quando surgiram os primeiros 
filósofos da ciência. Ainda hoje tal conceito varia podendo ser complementar ou mesmo contraditório, 
principalmente quando consideradas as diferentes áreas – social, tecnológica e biológica. Entretanto, não há 
controvérsia em reconhecer que a produção do conhecimento é necessária para resolver problemas da sociedade 
que antes pareciam não ter solução. Por esse motivo, na história, a ciência sempre teve um papel inestimável e 
estratégico merecendo um lugar na política dos governos que devem buscar formas de fomentar e promover as 
pesquisas, com objetivos claros e específicos, para -

Tendo em mente a importância da ciência para a comunidade, a Sociedade Brasileira de Zoologia, por meio dos 
congressos, vem por 42 anos incentivando e divulgando a ciência brasileira. A cada edição são centenas de trabalhos de 
qualidade, posteriormente publicados em periódicos no Brasil e no exterior. 

O presente Livro de Resumos possui uma ínfima parte da grande produtividade dos zoólogos do Brasil. Ainda, há a 
quantidade significativa de 890 trabalhos nas variadas linhas do conhecimento que trazem para as ciências biológicas, 
metodologias e resultados de pesquisas realizadas nas instituições de ensino e pesquisa do País. Do total de trabalhos, 
86% têm a participação de universidades. Dessa alta porcentagem, há a participação de representantes de 53% de 
universidades federais, 23% de universidades estaduais e 15% de museus. Ou seja, a grande maioria é de instituições 
públicas, concentrada nas universidades. Esses dados são de grande relevância e devem ser enfatizados e divulgados, 
principalmente quando avaliamos a situação pela qual a ciência e a educação tem passado no Brasil. 

Os congressos, além de serem o palco para a divulgação e atualização da ciência em Zoologia são também o local para 
discussões sobre as políticas que vêm sendo implementadas pelo governo. Durante o evento várias mesas-redondas e 
simpósios estarão colocando em pauta as questões mais relevantes para a área e essa será a oportunidade para que os 
participantes se manifestem, seja por sua voz, seja pela demanda apresentada à SBZ para atuação junto aos órgãos 
competentes. 

Especialmente nessa edição, após um ano e meio do trágico incêndio, o Museu Nacional é o pano de fundo e a inspiração 
para a programação do XXXIII CBZ. Os museus e acervos científicos biológicos, sua relevância, suas necessidades, seus 
problemas, serão o tema principal com vários simpósios e mesas-redondas tratando dessa temática. 

A ciência, da mesma forma que deve ser divulgada entre os cientistas, deve ser comunicada para a Sociedade. Essa é 
uma condição que pode mudar a forma como os governos tratam a ciência em seu país. Com esse objetivo, nessa edição 
do CBZ, pela primeira vez, as portas serão abertas à comunidade. O Festival Zoo na Rua estará trazendo principalmente 
estudantes das escolas locais para dentro do congresso. Serão inúmeras atrações voltadas à divulgação do 
conhecimento zoológico com grande entusiasmo e modernidade. Espera-se que não só o trabalho do zoólogo seja 
valorizado, como também haja o despertar de novas mentes para o estudo dos animais. Essa iniciativa, com certeza, 
será a primeira de muitas!! 

Agradeço aqui aos membros da organização desse congresso que se empenharam em fazer o XXXIII Congresso Brasileiro 
de Zoologia um dos melhores. Apesar de vários percalços, com certeza, esse será um congresso inesquecível. Afinal, é 
nos momentos de crise e dificuldade que se destacam os verdadeiros talentos e líderes! Com esse perfil, dois colegas 
merecem meus agradecimentos especiais, Luís Fábio Silveira e Silvio Shigueo Nihei. Citando aos dois, agradeço a 
presença de todos e dou boas vindas aos congressistas!! 

Luciane Marinoni 
Presidente da SBZ 

Discurso de abertura de Luciane Marinoni, 
Presidente da SBZ, proferido durante a  

Cerimônia de Abertura do 
XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia, 
Águas de Lindoia, 02 de março de 2020 
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Caracterização morfológica dos otólitos sagittae de três 
espécies de tainhas (Teleostei: Mugiliformes) na 

Baia de Todos os Santos, Brasil 
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Tainhas são excelentes fontes de alimento e constituem pescarias amplamente distribuídas nas águas 
costeiras do mundo. A diferenciação de espécies da família Mugilidae tem grande importância, tanto para o 
manejo pesqueiro, quanto para o desenvolvimento de estudos ecológicos. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o uso da morfometria e morfologia de otólitos como ferramenta potencial para 
caracterizar três espécies de tainhas em função da forma destas estruturas presentes no ouvido interno dos 
peixes, na Baía de Todos os Santos (BTS), Brasil. Analisou-se a variação morfológica do otólito sagitta de: 
Mugil rubrioculus, Mugil curema e Mugil curvidens. A partir da imagem dos otólitos foram obtidos os 
descritores elípticos de Fourier, os quais foram comparados entre espécies com uso do teste MANOVA, 
mostrando diferenças significativas (p < 0,05). As variações da forma do otólito foram avaliadas mediante 
quatro índices de forma (retangularidade, circularidade, relação aspecto e proporção do sulcus acusticus). A 
análise de Fourier pôde caracterizar um padrão médio da forma fenotípica do otólito por cada espécie e para 
identificação de categorias ou grupos conforme seu desenvolvimento ontogênico. Os índices de forma dos 
otólitos nas tainhas foram muito variáveis entre as espécies mostrando diferenças significativas. Mugil 
rubrioculus apresentou índices de retangularidade maiores que as demais, o que contribuiu bastante para a 
diferenciação das espécies. O primeiro eixo da Análise dos Componentes Principais caracterizou a região 
anterior dos otólitos, enquanto o segundo diferenciou as regiões dorsal e ventral. A análise discriminante 
linear mostrou uma confiabilidade de identificação de 96,28% para os índices de forma das três espécies. 
Desta maneira, este estudo apresentou informações relevantes sobre a morfometria e índices de forma do 
otólito para as três espécies de mugílidos presentes na BTS, podendo ser utilizado na discriminação e 
identificação destas espécies em futuros trabalhos sobre pesca e ecologia de tainhas. 

Palavras-Chave: Fourier, Morfologia, Morfometria, Ontogenia, Otólito, Peixes 
Agência Financiadora: FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) 
Número de Processo: 0019/2014 
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Ischnocnema inclui quatro séries de espécies, entre elas a série de I. verrucosa que compreende sete espécies 
(I. abdita, I. bolbodactyla, I. juipoca, I. octavioi, I. penaxavantinho, I. surda e I. verrucosa). Ischnocnema 
octavioi e I. verrucosa ocorrem principalmente na região sudeste do Brasil, com apenas duas localidades para 
I. verrucosa no sul do estado da Bahia. Dadas as semelhanças de morfologia externa, estas duas espécies
apresentam status taxonômico incerto, tendo as populações atribuídas a I. verrucosa se mostrado
parafiléticas em relação a I. octavioi. No presente estudo apresentamos a descrição do esqueleto de
I. octavioi, comparando-a à I. verrucosa. Foram diafanizados dois indivíduos de I. octavioi, um macho e uma
fêmea do município de Rio Claro, RJ, e uma fêmea previamente diafanizada de I. verrucosa do município de
Santa Teresa, ES. Em vista ventral, o crânio de I. octavioi apresenta o processo anterior do vômer sem
articulação com o maxilar, processo dentígero reduzido, quase sem dentes e com orientação reta, e processo
pós-coanal bem maior que o pré-coanal; o esfenetmoide não é ornamentado e se estende por cerca de ⅓ da
órbita. Enquanto que I. verrucosa apresenta processo anterior do vômer articulado com o maxilar e processo
dentígero com orientação oblíqua; esfenetmoide ornamentado se estendendo até a metade da órbita. No
aparato escapular, o omosterno é desenvolvido e bifurcado na região anterior, bem mais largo em I. octavioi.
Em I. verrucosa o omosterno também apresenta bifurcação, porém mais desenvolvido que em I. octavioi, e
apresenta a região posterior do xifisterno com largura similar a região anterior. Os resultados permitiram
identificar diferenças evidentes e destacáveis entre as espécies, indicando que os caracteres osteológicos
devem ser considerados para melhor compreensão taxonômica e sistemática da série de espécies de
Ischnocnema verrucosa.
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A miniaturização é um processo evolutivo no qual a redução extrema do tamanho do corpo ocorre como 
uma condição derivada em um ancestral de uma determinada linhagem, implicando em alterações 
consideráveis na anatomia, na fisiologia e na ecologia dos seus descendentes, podendo afetar também 
aspectos da sua alimentação, locomoção e reprodução. Em diversos grupos de animais, existem inúmeros 
exemplos de miniaturização, que ocorrem ao longo do desenvolvimento como eventos heterocrônicos, 
relativamente comuns também entre os Mollusca, processos estes que são poucos estudados, uma vez que 
são expressos em espécies diminutas, difíceis de serem analisadas. Um bom exemplo em Bivalvia ocorre na 
família Condylocardiidae, que se destaca por apresentar algumas das menores espécies da fauna atual, cujas 
conchas não ultrapassam 3 mm de comprimento. Nenhum estudo anatômico aprofundado foi feito até o 
momento para espécies desta família, sendo os conhecimentos apenas restritos ao seu grupo-irmão, os 
Carditidae, de maiores dimensões. Com o intuito de investigar a anatomia destes curiosos bivalves 
miniaturizados, foram dissecados sob estereomicroscópio aproximadamente 30 indivíduos de W. besnardi 
da coleção do Museu de Zoologia da UNICAMP (ZUEC); cinco deles foram selecionados para microtomia 
seriada e observados pela histologia. As análises mostraram que os ctenídios são constituídos somente pela 
lamela descendente da demibrânquia interna sendo, portanto, extremamente reduzidos. O pé apresenta 
características juvenis, com o complexo glandular do bisso bem desenvolvido. O sistema reprodutivo 
feminino possui ovócitos encapsulados e ricos em vitelo, com cerca de 100 μm de diâmetro, compactados 
na massa visceral. O conjunto de dados anatômicos também sugere o hábito depositívoro para esta espécie. 
Assim, como consequência do processo de miniaturização que deve ter ocorrido no ancestral dos 
Condylocardiidae, e baseado na anatomia de W. besnardi, sugere-se que algumas destas características são 
apomórficas para este grupo, com implicações diretas na biologia das suas espécies. 
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A espécie Bothrops neuwiedi (Wagler, 1824) abrange serpentes comumente encontradas na região sul da 
bacia amazônica, cerrado e caatinga. Tais biomas sofrem com o aumento da antropização ao longo dos anos, 
resultando em alterações ambientais que podem causar impactos negativos nas populações animais. Este 
trabalho realizou análises comparativas de folidose e morfometria linear entre espécimes de B. neuwiedi da 
Floresta Nacional de Ritápolis (n = 9) e dos municípios urbanos de Ingaí, Lavras e Ritápolis (n = 9), localizados 
em Minas Gerais, testando a hipótese de que alterações antrópicas causam desvios morfológicos quando 
comparados a populações em ambientes pouco perturbados. Para tanto, foram utilizados dezoito 
exemplares em bom estado de conservação pertencentes à Coleção de Répteis do Departamento de Zoologia 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (CHUFJF). Cada indivíduo foi sexado, e submetido à folidose e 
morfometria linear, sendo aferidos o comprimento rostro-cloacal e da cauda, comprimento e largura maior 
da cabeça e distância interocular. Foram realizados os testes estatísticos T de Student e Mann Whitney, 
utilizando o grau de urbanização como um fator nas análises. Os resultados não indicaram diferenças 
significativas nos valores correspondentes a folidose e morfometria. A ausência de variação fenotípica nas 
escamas pode estar relacionada à escala temporal reduzida na qual foram analisados estes dados. Ainda, os 
espaços em questão podem influenciar as serpentes de modo similar, visto que a Floresta Nacional possibilita 
a existência de comunidades tradicionais e os municípios analisados possuem baixo grau de urbanização, 
justificando a ausência de diferenças significativas nos dados morfométricos. Independentemente dos 
resultados contrários à hipótese apresentada, são necessários novos estudos comparativos das condições 
corpóreas encontradas entre a fauna protegida por áreas de conservação e a que se encontra fora destas, no 
sentido de entender a eficácia da implementação de unidades de proteção como base para conservação in 
situ. 
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A oogênese nos vertebrados envolve uma sequência de transformações celulares e moleculares em suas 
gônadas. As populações de células somáticas e germinativas exibem uma interação dinâmica que permite a 
manutenção estrutural e funcional dos oócitos. Embora esse processo seja bem descrito em vertebrados, 
ainda permanece obscuro e incipiente o conhecimento da morfologia e organização celular ovariana nos 
demais grupos de Metazoa. Assim na tentativa de compreender o padrão estrutural do epitélio germinativo 
feminino e relacioná-lo ao processo evolutivo, gônadas dos invertebrados aquáticos Tedania ignis (Porifera), 
Aiptasia pulchella (Cnidaria), Dugesia tigrina (Plathyhelminthes), Turbatrix aceti (Nematoda), Pomacea 
bridgesii (Mollusca), Enchytraeus albidus (Annelida), Macrobrachium jelskii (Arthropoda) e Lytechinus 
variegatus (Echinodermata), foram analisadas à microscopia fotônica e comparadas dentre outros 
invertebrados e vertebrados. Ao analisar o epitélio germinativo feminino, nos Porifera e Mollusca, o oócito 
permanece ligado ao epitélio germinativo por um pedúnculo até seu completo desenvolvimento. O folículo 
ovariano, delimitado pelas células foliculares e membrana basal, apresenta múltiplos oócitos. Nos 
Plathyhelminthes, Nematoda e Annelida, as células foliculares circundam cada um dos oócitos, porém a 
membrana basal é sintetizada somente por células foliculares que delimitam o folículo, constituído por 
múltiplos oócitos. Nos Cnidaria e Arthropoda, cada folículo é formado por um único oócito circundado por 
células foliculares e membrana basal. Nos Echinodermata, o folículo, delimitado pela membrana basal, 
apresenta inúmeros oócitos. Diante disso, os folículos ovarianos são semelhantes e constituídos por um ou 
mais oócitos, circundados por células foliculares, tornando a foliculogênese um processo bastante 
conservado. Isso mostra que a complexidade da organização epitelial não está associada a complexidade dos 
organismos, visto que os padrões estruturais das gônadas dos vertebrados também são encontrados em 
metazoa basal. Da mesma forma, o epitélio germinativo feminino nesses invertebrados mostra-se 
permanentemente ativo, igualmente aos encontrados em organismos aquáticos, sejam estes invertebrados 
ou vertebrados. 
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A temperatura de incubação é um fator determinante nos processos metabólicos e de desenvolvimento, 
especialmente em animais ovíparos, como os lagartos. Dessa forma, distúrbios ambientais que a alterem 
podem afetar, por consequência, os aspectos biológicos desses animais. Nesse sentido, estudos que 
investiguem tais disturbios fazem-se necessários uma vez que trazem luz sobre os efeitos e sua magnitude 
nos grupos diretamente afetados. O objetivo deste trabalho é investigar o efeito da temperatura de 
incubação dos ovos em traços da fisiologia termal de neonatos da espécie de lagarto T. torquatus. Foram 
obtidos quatro caracteres de fisiologia termal (temperatura preferencial, temperatura basal, temperatura 
crítica mínima e máxima e faixa de tolerância) de 53 neonatos de T. torquatus, nascidos a partir de ovos 
incubados em quatro diferentes temperaturas: no campo, 30°C, 32,5°C e 32,5°C com pico de 39°C por duas 
horas. As aferições foram feitas na região cloacal utilizando-se um termômetro tipo k, modelo AK895. Os 
resultados foram analisados a partir de testes de comparação dos caracteres entre as temperaturas por meio 
de ANOVA e a interação entre todos os caracteres e as temperaturas de incubação por meio de MANOVA. 
As variáveis testadas agrupadamente foram diretamente afetas pela temperatura de incubação 
(Pillai = 0,75333, F = 3,1519, P = 0,001). Quando testadas individualmente, as variáveis temperatura basal, 
temperatura crítica mínima e faixa de tolerância diferiram entre as temperaturas de incubação, com valores 
de significância menores ou iguais a 0,01. As variáveis temperatura preferencial e temperatura crítica máxima 
não apresentaram diferença significativa entre as temperaturas de incubação. Poucos estudos têm avaliado 
os efeitos da temperatura de incubação sobre a biologia de neonatos, apesar desta fase inicial de vida ser 
crítica para sobrevivência. São conhecidos efeitos na morfologia, desenvolvimento e desempenho 
locomotor, porém pouco se sabe acerca das alterações na fisiologia termal e das consequências acarretadas 
por essas alterações. 
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Isogomphodon oxyrhynchus (Müller & Henle, 1839) é uma espécie endêmica do norte da América do Sul, 
cujo habitat preferencial são águas turvas próximas a manguezais e estuários, embora possa ser encontrado 
em águas costeiras marinhas, principalmente durante a estação chuvosa. Esta espécie é o elasmobrânquio 
marinho com a área de ocorrência mais restrita do mundo e sofre atualmente forte declínio populacional 
devido a pressão pesqueira, sendo classificada como criticamente em perigo pela IUCN. A espécie é 
identificável pelo focinho alongado, nadadeiras peitorais expandidas e olhos reduzidos. Apesar de suas 
diversas peculiaridades, pouco se sabe acerca da anatomia de Isogomphodon. A aplicação do CT-Scan em 
estudos acerca do esqueleto de elasmobrânquios tem trazido resultados promissores, especialmente em 
casos de espécies com escassa representatividade em coleções científicas. Imagens oriundas dessa técnica 
são aqui utilizadas para elucidar a anatomia do esqueleto de Isogomphodon oxyrhynchus. Dados de CT-Scan 
permitem visualizar, em detalhes, estruturas frágeis da anatomia esquelética, a exemplo do processo pré-
orbital e das cartilagens rostrais, no caso do crânio e ossículos das nadadeiras peitorais, dorsais e caudal, no 
caso do esqueleto pós-cranial. Os resultados aqui obtidos, em combinação com dados previamente 
publicados, permitem uma discussão sobre a aplicação geral dessa metodologia em estudos anatômicos de 
elasmobrânquios, uma vez que reúne argumentos favoráveis à preservação de espécimes raros que estejam 
tombados e permite o acesso a informações acerca de estruturas facilmente danificáveis ou de difícil 
visualização. 
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O gênero Heliotrygon Carvalho & Lovejoy, 2011, pertencente à família Potamotrygonidae, abrange duas 
espécies (H. gomesi e H. rosai) facilmente identificáveis pelo formato do disco, ferrões reduzidos e uma curta 
aba caudal. Em termos de distribuição, as espécies são endêmicas da bacia do Rio Amazonas, principalmente 
de suas altas regiões, porém possivelmente ocorrem em tributários mais baixos dessa bacia. Devido aos seus 
hábitos alimentares (peixes de fundo que possuem espinhos, como Corydoras), a porção anterior do disco 
geralmente possui espinhos de Siluriformes, cravados durante o processo de forrageamento. O avanço da 
tomografia computadorizada tem trazido resultados significativos em estudos anatômicos de 
elasmobrânquios, permitindo visualização de anatomia interna com excelente resolução, sem danos aos 
exemplares. O presente resumo aborda os resultados obtidos em um indivíduo de H. rosai que foi escaneado 
no tomógrafo do MZUSP. Estruturas como a cartilagem sinarcual, escápula e cintura pélvica são pela primeira 
vez estudadas em detalhes através das imagens obtidas no CT-Scan, além de um pequeno cascudo da tribo 
Loricarinii que foi visualizado em seu conteúdo estomacal. Os resultados, incluem dados comparativos que 
revelam caracteres diagnósticos novos para o gênero Heliotrygon e corroboram a viabilidade do uso de 
tomografia para estudo anatômico de Chondrichthyes, especialmente no caso de táxons raros em coleções. 
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Priodontes maximus, popularmente conhecido como tatu-canastra, é a maior espécie de tatu vivente. 
Distribuída principalmente no Cerrado e na Floresta Amazônica, a espécie encontra-se ameaçada, e já foi 
extinta em alguns estados brasileiros. O intuito desse trabalho é realizar uma descrição da anatomia craniana 
de Priodontes maximus e compará-la à de gêneros próximos, a fim de fornecer informações que venham a 
elucidar a filogenia dos tatus viventes, que apresenta conflitos entre dados morfológicos e moleculares. Para 
isso foram realizadas visitas à Coleção de Mastozoologia do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(MZUSP), onde seis espécimes foram analisados por meio de fotografias e posterior descrição. Toda a região 
externa do crânio foi descrita osso a osso, sendo encontradas algumas das características diagnósticas do 
gênero como: petroso em uma estrutura de duas camadas; dentes reduzidos e em maior quantidade; 
contribuição significativa do palatino na região orbital; contribuição significativa do esquamosal na região 
mastoide. Posteriormente à descrição foi realizada uma comparação com os gêneros Tolypeutes e Cabassous, 
pertencentes à mesma subfamília, a partir de fotografias de dois espécimes de cada gênero também 
provenientes da coleção do MZUSP, a fim de realizar uma análise qualitativa das principais diferenças entre 
os subgrupos de Tolypeutinae. 
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A osteologia de lagartos da subfamília Mabuyinae ainda é escassa, sobretudo no que diz respeito à 
variabilidade interespecífica. Dados osteológicos poderiam fornecer informações importantes para ajudar a 
compreender as relações filogenéticas desse grupo. Para o gênero Mabuya, em especial, há pouca 
informação disponível sobre osteologia, particularmente do crânio. Entre as espécies desse gênero 
neotropical há três, ocorrentes na porção leste do Brasil, que são muito próximas morfológica e 
geneticamente e cuja taxonomia ainda não é bem resolvida: Mabuya agilis, M. caissara e M. heathi. Este 
trabalho teve o objetivo de descrever e comparar os crânios dessas três espécies, visando gerar informações 
para ajudar a resolver os problemas taxonômicos envolvendo-as. Foram utilizados exemplares de diferentes 
populações das espécies desse complexo, os quais foram acessados na coleção de répteis do Setor de 
Herpetologia do Museu Nacional (UFRJ). Para o estudo dos crânios utilizou-se o preparo de material seco e 
diafanizado, além de imagens de raio-x. Observamos que nos crânios das espécies desse complexo havia um 
par de fenestras na região temporal, porém as fenestras supratemporais estavam completamente ausentes. 
Também não foram encontrados dentes pterigóides em nenhum dos crânios analisados. Observamos que o 
processo latero-posterior do frontal em M. heathi é proporcionalmente mais pontiagudo do que em M. agilis 
e M. caissara, sendo essa uma das poucas diferenças encontradas entre os crânios das três espécies. No 
complexo mandibular, M. agilis teve, em média, 26 dentes no dentário, enquanto M. caissara teve 29 e 
M. heathi 28, todos cilíndricos, com substituições internas e coroas pontiagudas. Consideramos que as 
diferenças encontradas na morfologia craniana entre as três espécies não são relevantes, refletindo suas 
semelhanças morfológicas externas e sua afinidade genética préviamente reportada. Os dados deste estudo 
reforçam a possibilidade de que o clado agilis/caissara/heathi represente uma única espécie amplamente 
distribuída pelo leste do Brasil. 

Palavras-Chave: Mabuyinae, Morfologia craniana, Scincidae 
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Os estudos anatômicos em osteologia de répteis são um dos campos de investigação mais antigos em 
Biologia. As funções do crânio do lagarto não são totalmente conhecidas, essa estrutura, junto com sua 
musculatura associada, apresenta papel fundamental como ferramenta multiuso em diversas variedades de 
aspectos herpetológicos, tais como: anatomia comparada, estratégias de alimentação, agrupamento 
filogenético, paleontologia, seleção sexual, etc. O gênero Gymnodactylus Spix, 1825 composto por cinco 
espécies de hábitos noturnos e terrestres, possui distribuição em regiões de Mata atlântica, Cerrado e 
Caatinga. Gymnodacrtylus darwinii (Gray, 1845) endêmico da mata atlântica, ocorre entre os estados do Rio 
Grande do Norte e São Paulo e se adaptou muito bem ao ocupar ambientes antropizados. Este trabalho teve 
o objetivo de descrever detalhadamente o crânio do lagarto Gymnodactylus darwinii, visando contribuir para 
estudos de variações morfológicas no crânio de Gekkota. Para este estudo, foram utilizados exemplares da 
coleção de répteis do Setor de Herpetologia do Museu Nacional (UFRJ). Como técnicas de estudo de material 
osteológico, utilizou-se o preparo de material seco e diafanizado, além do uso de radiografias digitais 
(FAXITRON©) e representações gráficas. G. darwinii apresenta um crânio achatado dorso-ventralmente e 
estruturas cranianas reduzidas ou completamente ausentes, tais como: redução do jugal, parietal e do 
processo anterior do frontal, ausência de pós-orbital, do forâme parietal e de fenestras supratemporais. Além 
dessas estruturas reduzidas, G. darwinii também apresenta um parietal pareado. Foi relatado anteriormente 
que o parietal da maioria dos lagartos adultos é um elemento não pareado; portanto, os parietais pareados 
de G. darwinii foram interpretados como uma caracteristica pedomórfica. O dentário possui 31 dentes 
cônicos, inserção pleurodôntica e sua região anterior possui uma leve inclinação medial. Estudos adicionais 
sobre a osteologia craniana dos geconídeos neotropicais poderão contribuir para a melhor compreensão das 
relações filogenéticas no grupo. 

Palavras-Chave: Gekkota, Morfologia craniana, Osteologia 
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Brachycephalus contém 36 espécies divididas em três grupos (B. didactylus, B. ephippium e B. pernix) de 
espécies que estão distribuídas pela Mata Atlântica. Entre os caracteres diagnósticos para o gênero e para os 
grupos de espécies estão os provenientes de morfologia externa e interna (osteologia), no entanto, apenas 
pouco mais da metade das espécies (22 spp.) conhecidas para o gênero apresentam alguma informação 
osteológica, sendo que apenas dez espécies apresentam o esqueleto descrito. Dessa forma, nesse estudo 
descrevemos comparativamente o esqueleto de nove espécies de Brachycephalus, sendo oito do grupo de 
B. ephippium e uma de B. pernix, no qual 23 exemplares foram diafanizados e seis microtomografados. As 
espécies do grupo B. ephippium (B. alipioi, B. crispus, B. guarani, B. margaritatus, B. nodoterga, B. pitanga, 
B. toby e B. vertebralis) apresentam, em vista dorsal, os nasais, esfenetmóide e frontoparietais fusionados, 
enquanto B. pernix tem o frontoparietal fusionado ou articulando entre si, encobrindo a fontanela 
frontoparietal. Os nasais também se articulam ao longo de toda sua extensão com o esfenetmóide. 
Diferentemente de B. pernix, todas as espécies do grupo B. ephippium apresentam o crânio ornamentado, 
sendo que a extensão dessa ornamentação apresenta variação intra e interespecífica. Todas as espécies 
apresentam vômeres reduzidos com ausência do processo dentígero. Todas as espécies apresentam oito 
vértebras pré-sacrais, enquanto o grupo B. ephippium têm placas espinhais ornamentadas e placas 
paravertebrais na coluna vertebral, sendo que em B. margaritatus a presença de um escudo ósseo pode ser 
observada. Nas outras espécies deste grupo essa placa é reduzida às extremidades distais dos processos 
transversos da vertebra pré-sacral IV. A extensão da placa paravertebral apresenta variação interespecífica. 
Dessa forma, os caracteres osteológicos podem ser diagnósticos para os grupos de espécies e para as 
espécies de Brachycephalus. 

Palavras-Chave: Adulto, Esqueleto, Morfologia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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A ordem Stomiiformes é composta por peixes que vivem nas regiões mesopelágicas e batipelágicas dos 
oceanos e que apresentam alto grau de diversidade morfológica interespecífica. Compreende 4 famílias, 52 
gêneros e aproximadamente 417 espécies válidas. O objetivo do presente trabalho é analisar a diversidade 
morfológica dos Stomiiformes através da morfometria geométrica, que avalia a variação da forma do corpo 
através dos marcos anatômicos – os landmarks. Os dados foram obtidos a partir de tomadas de fotografias 
dos indivíduos selecionados e posterior posicionamento dos landmarks. Foram selecionadas 3 espécies da 
família Gonostomatidae (Diplophos taenia, Gonostoma elongatum e Manducus maderensis) e 5 espécies da 
família Stomiidae (Astronesthes macropogon, Chauliodus sloani, Malacosteus australis, Melanostomias 
melanops e Stomias affinis). Os espécimes são provenientes das coleções ictiológicas do Museu de Zoologia 
da USP e do Museu Nacional (UFRJ). Foram selecionados 15 landmarks, utilizados para gerar a matriz de 
dados, que foi submetida à Análise de Componentes Principais (PCA). Em ambas as famílias analisadas, os 
dois principais eixos resultantes do PCA foram representados pela altura e pelo comprimento do corpo. 
Landmarks cranianos relacionados às maxilas e ao opérculo apresentaram uma variação maior na família 
Stomiidae. Uma comparação das informações obtidas aqui com hipóteses filogenéticas disponíveis sobre o 
grupo nos permitiram confirmar suposições interessantes. Por exemplo, em estudos recentes é sugerido que 
o gênero Chauliodus não pertence à família Stomiidae e, no presente estudo, Chauliodus sloani mostrou uma 
disparidade grande em relação às demais espécies. Assim, informações geradas por este estudo podem 
contribuir tanto para entender a evolução da disparidade morfológica relacionada com as características do 
ambiente, quanto para estudos taxonômicos e filogenéticos do grupo. 

Palavras-Chave: Ecomorfologia, Morfologia funcional, Stomiiformes 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 433050/2016-0, 159146/2018-6 

2017/12909-4 (FAPESP Biota – Jovem Pesquisador) 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 14 

Anatomia, Morfologia e Fisiologia 
Poster 

Código: 0298 

Dimorfismo morfométrico em Tropidurus oreadicus 
(Rodrigues, 1987) 

ANTONIO NILBERTO GRANGEIRO DE ABREU JUNIOR ¹ 
JOARA DE SOUSA ANDRADE ¹ 

ISADORA DE ABREU AMORIM ¹ 
ANA CAROLINA CARVALHO DE ALMEIDA MEDRADO ¹ 

KLESSIA DENISE SOARES DOS SANTOS SOUSA ¹ 
DIOGO BRUNNO E SILVA BARBOSA ¹ 
MAURO SERGIO CRUZ SOUZA LIMA ¹ 

¹ Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

juniorabreu1700@gmail.com, joaraandrade13@gmail.com, isadoraabreu182014@gmail.com, anaccalmeida0@gmail.com, klessdsousa@gmail.com, 
diogo_brunno@yahoo.com.br, slmauro@ufpi.edu.br 

Tropidurus oreadicus (Rodrigues, 1987) (Tropiduridae) apresenta dimorfismo sexual, os machos possuem 
manchas escuras na região interna do fêmur, gular e cloaca e são maiores que as fêmeas. Considerando que 
existe diferença de tamanho entre machos e fêmeas, podem as proporções morfométricas serem também 
diferentes? Buscamos neste estudo analisar a proporcionalidade da morfometria entre machos e fêmeas, 
visando estabelecer diferenças. Coletados no município de Alvorada do Gurguéia-PI 
(S8°22’28,9”W43°51’32”, SISBIO 63737-2) – armadilhas pitfalls. Os indivíduos coletados foram diferenciados 
sexualmente através de seu fenótipo e abertura cloacal. Medidas morfométricas: Comprimento da cabeça-
CCa; Comprimento do pescoço-Cp; Comprimento entre membros-CEm; Comprimento cintura-cloaca-CCc e 
Comprimento rostro-cloaca-CRc. (paquímetro digital; α = 0,1 mm). Através do coeficiente de Pearson 
verificamos a dependência das variáveis e o CRc, foi utilizado o teste t de Student para verificação da 
significância da amostra e posteriormente as variáveis morfométricas de ambos os sexos foram avaliadas 
através do teste U de Mann-Whitney (α = 0,05). Foram coletados 50 indivíduos, sendo estes, 27 machos e 23 
fêmeas. Foi observado correlação forte positiva (≥ 0,80) nas variáveis quando comparadas ao CRc, com 
exceção da medida Cp em ambos os sexos e CCc nas fêmeas. O teste t de Student de coeficiente de correlação 
demostrou que somente a amostra Cp das fêmeas não foi suficiente. Aplicando-se o teste U, verificou-se a 
média das variáveis entre machos e fêmeas, que não apresentaram valores significativos quanto as 
proporções morfométricas para o dimorfismo (CRc: U = 110; p = 0,00010; CCa: U = 94; p = 0,00003; CEm: 
U = 130; p = 0,00048; CCc: U = 150; p = 0,0019; Cp: U = 139; 0,0009). Nossa hipótese de existência de 
diferença de proporções morfométricas entre machos e fêmeas foi falseada, demonstrando que o 
crescimento das variáveis morfométricas e do tamanho total do corpo é proporcional em ambos os sexos. 

Palavras-Chave: Lagartos, Morfometria, Sexagem 
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Majoidea representa um dos grupos de caranguejos decoradores mais estudados, comportamento no qual 
o animal distribuí diversos elementos do ambiente sobre sua carapaça, com auxílio dos quelípodos. Até o
presente momento é sabido que estes materiais são aderidos exclusivamente por fricção mecânica, onde as
cerdas em formato de “gancho” funcionam como velcro. Macrocoeloma trispinosum (Latreille, 1825) utiliza
principalmente algas e esponjas para adornar sua carapaça e apêndices, combinando as cores da decoração
com as suas tonalidades e o ambiente que habitam. Nesta espécie, uma pubescência vesicular (veludo)
cobrindo todo seu corpo foi observada por Rathbun (1925); no entanto, até o momento, esta estrutura não
havia sido analisada em detalhe. Desta forma, por meio de análises em microscopia eletrônica de varredura
(MEV), o presente estudo descreve as cerdas “veludo” encontradas na carapaça de M. trispinosum.
Espécimes provenientes de Boca del Río e Bajo de Piedras (Isla Margarita, Venezuela) e Ubatuba (SP, Brasil)
foram mensurados e dissecados em estereomicroscópio para retirada de fragmentos da carapaça. Em
seguida, as amostras foram submetidas ao protocolo de MEV. Os resultados demonstraram a presença de
cerdas curtas e justapostas cobrindo toda a extensão da carapaça, formando uma pubescência aveludada.
As cerdas em veludo são volumosas, robustas e ligeiramente estreitas na base. A margem apical possui um
distinto espinho central com aproximadamente 25 µm de comprimento com um poro subterminal. A
extremidade distal apresenta dentículos distribuídos aleatoriamente na periferia da cerda e linhas delgadas
e paralelas que se estendem até a base do espinho apical. Esta cerda possui características morfológicas
inéditas na literatura, onde acreditamos que tais estruturas façam parte do aparato de camuflagem utilizado
por M. trispinosum, já que a cerda em veludo pode ser encontrada em regiões desprovidas de cerdas em
gancho, mas com elementos decorativos anexados.
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Viperidae é uma família monofilética de serpentes solenóglifas muito diversas e com distribuição 
cosmopolita. Essa família é dividida em três subfamílias, cujas relações filogenéticas internas ainda 
permanecem debatidas, com clara divergência na literatura. No Brasil, os viperídeos são representados pelos 
gêneros Bothrops, Bothrocophias, Crotalus e Lachesis, compondo atualmente 31 espécies. Estudos da 
anatomia vertebral de Viperidae são raros, apenas com breves relatos de diferenças pós-cranianas sutis entre 
os gêneros e uma única sinapomorfia, o que torna difícil a identificação de fósseis em nível genérico. Com o 
objetivo de encontrar caracteres morfológicos que possibilitem a diferenciação pós-craniana entre alguns 
gêneros da família de forma mais acurada, este trabalho analisou a variação morfológica no pós-crânio em 
13 indivíduos viventes (06 Crotalus durissus, 04 Bothrops alternatus e 03 Bothrops moojeni) por meio da 
aplicação da técnica de morfometria geométrica bidimensional. Todos os espécimes foram tratados a seco 
para a obtenção do material osteológico. Em cada indivíduo foi separada uma vértebra em intervalos de 10, 
abrangendo toda a coluna vertebral. Em seguida, 5 vértebras das regiões colunares anteriores, médias e 
posteriores de cada indivíduo foram selecionadas para a realização da análise morfométrica, totalizando 65 
vértebras por análise. O material vertebral foi fotografado em diferentes planos, e os landmarks foram 
marcados por meio do software TPSDig. As análises de PCA e Anova foram realizadas com os softwares 
MorphoJ e R. Os resultados indicam que existem diferenças vertebrais significativas entre os gêneros, bem 
como variação intraespecífica para Bothrops. Adicionalmente, constatou-se que os planos vertebrais anterior 
e posterior apresentam variações morfológicas mais acentuadas que o ventral. Em termos de modificação 
morfológica, o arco neural e as pós-zigapófises representam grande parte da variação entre os gêneros. 
Portanto, a análise por morfometria geométrica bidimensional representa uma ferramenta poderosa para a 
identificação de restos isolados de vértebras fósseis de Viperidae. 

Palavras-Chave: Coluna vertebral, Herpetologia, Morfometria geométrica, Viperidae 
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A microtomografia computadorizada de raios-x (micro-CT) é uma técnica não-invasiva capaz de gerar 
imagens 2D e 3D de pequenos organismos sem destruí-los. Aliado a isso, a rapidez na obtenção de imagens 
de alta resolução e reconstruções tridimensionais fazem com que os microtomógrafos sejam, cada vez mais, 
utilizados como alternativa à dissecção e histologia em estudos morfológicos de invertebrados marinhos. No 
Brasil, especificamente, a escassez de equipamentos e/ou a restrição de acesso aos microtomógrafos 
continuam sendo os principais desafios para o desenvolvimento de linhas de pesquisa baseadas 
exclusivamente nessa ferramenta. Ainda assim, uma parceria recente entre Brasil, EUA trouxe novas 
perspectivas para a utilização dos microtomógrafos, permitindo não somente a descrição detalhada dos 
tecidos internos de pequenos (< 12 mm) e raros bivalves marinhos como também demonstrando as 
potencialidades dessa ferramenta para a sistemática desse grupo. Aqui serão apresentados os principais 
resultados desse estudo, destacando a interpretação de imagens tomográficas, softwares de reconstrução, 
a importância da disponibilização on-line dos datasets tomográficos, além de perspectivas para o uso dessa 
técnica no Brasil. A microtomografia de raios-X vem, portanto, apresentando-se como uma nova e 
promissora ferramenta para o estudo da anatomia e taxonomia de moluscos marinhos demonstrando 
também o seu potencial para o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa 
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Os peixes são organismos bastante afetados pela exposição a variáveis ambientais, que podem influenciar 
sua sobrevivência, reprodução e respostas fisiológicas, na tentativa de manter a homeostase interna, 
evitando danos prejudiciais à sua sobrevivência. Por vezes, essas repostas levam a um quadro de estresse 
crônico, tornando-se prejudiciais ao animal. Xiphophorus maculatus, originário da América Central, já foi 
introduzido nos ambientes de água doce de todo o mundo, incluindo o Brasil, causando impactos ecológicos 
ainda desconhecidos. Na aquariofilia marinha, muitas vezes esse peixe é exposto a águas de diferentes 
salinidades, podendo causar estresse. Assim, para avaliar o estresse causado pela variação da salinidade e 
sua influência na sobrevivência e reprodução da espécie, representantes de X. maculatus foram submetidos 
a diferentes salinidades: 15 ppm e 30 ppm (por 5 min, 30 min, 1 h, 6 h, 24 h, e 2, 5, 10, 20 e 30 dias) e de 
forma gradual por 40 dias: dia 1 (15 ppm), 2 (18 ppm), 5 (21 ppm), 10 (24 ppm), 20 (27 ppm), 30 (30 ppm), 
35 (30 ppm), 40 (30 ppm), tendo suas gônadas, brânquias, níveis de cortisol e glicose analisados. Ao serem 
transferidos para a água salgada (30 ppm) ou salobra (15 ppm), os níveis de cortisol e glicose aumentaram, 
com pico aos 30 minutos, sendo que o cortisol se manteve elevado por vários dias. A imunohistoquímica 
mostrou um aumento da expressão das Na+/K+ Atpases nas brânquias conforme a salinidade aumenta. A 
histologia gonadal mostrou que o epitélio germinativo permanece íntegro e sem alterações. O 
desenvolvimento embrionário também não foi afetado, tampouco a sobrevivência dos juvenis, embora o 
aumento da salinidade tenha se mostrado um agente estressor, mesmo quando feito de forma gradual. Ainda 
assim, X. maculatus foi capaz de sobreviver e se reproduzir em água salgada, o que pode contribuir para 
possíveis impactos ecológicos quando da introdução desse peixe nos ambientes naturais não nativos da 
espécie. 
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Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 19 

Anatomia, Morfologia e Fisiologia 
Poster 

Código: 0380 

Morphological study of Aedes aegypti and Aedes albopictus 
(Diptera: Culicidae) eggs by X-ray computed microtomography 

LILIAN MIRIAN OLIVEIRA DE MORAIS ¹ 
EDUARDO INOCENTE JUSSIANI ¹ 
JOAO ANTONIO CYRINO ZEQUI ¹ 

PAULO JOSE DOS REIS ² 
AVACIR CASANOVA ANDRELLO ¹ 

¹ Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
² Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 

lilianmirianoliveira@gmail.com, inocente@uel.br, zequi@uel.br, preis@unicentro.br, acandrello@uel.br 

Aedes aegypti and Aedes albopictus are vectors of several arboviruses responsible for causing dengue, 
chikungunya, Zika, and yellow fever viruses and microcephaly. Studies on the morphology of mosquito eggs 
are still lacking. The objectives of this work were to use micro-CT to study the morphology of Ae. aegypti and 
Ae. albopictus eggs and to verify the potential of this technique in this set of samples. Oviposition traps were 
used to obtain the eggs of Ae. aegypti and Ae. albopictus. The eggs (n = 10) from five different F1 lots were 
used. A SkyScan-Bruker 1172 micro-tomograph was used. It was possible to identify the morphological 
differences in the exochorionic networks between the species, given that Ae. albopictus presents a denser 
exo-chorionic network than Ae. aegypti, allowing the morphological differentiation of these two species in 
the egg phase. The average length of the Ae. albopictus eggs was (0.63 ± 0.04) mm, and the average length 
of the Ae. aegypti eggs was (0.68 ± 0.04) mm. The mean surface area was 1.4 ± 0.3 mm² and 1.1 ± 0.3 mm² 
for Ae. albopictus and Ae. aegypti, respectively. For the volume, the eggs of Ae. albopictus presented an 
average value of 0.010 ± 0.002 mm³, and Ae. aegypti presented an average value of 0.012 ± 0.002 mm³. For 
the surface area and volume ratio, the mean values were 13 ± 2 × 10 mm⁻¹ for Ae. albopictus and 
9 ± 2 × 10 mm⁻¹ for Ae. aegypti. Eggs are generally more eccentric at the edges and less eccentric in the 
central region. In this region, the Ae. aegypti eggs had smaller eccentricity values than the Ae. albopictus 
eggs. This work demonstrates the potential of the use micro-CT in egg morphology studies in general. 
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Temperature variations observed in the Antarctic continent has been raising some questioning about the 
thermal plasticity of fishes in this ecosystem. For this reason, this work intends to understand the effects of 
the thermal acclimation on the energetic metabolism of carbohydrates and lipids in the white muscle and 
the heart of Notothenia rossii, a notothenioid found in the Admaralty Bay. Samples of de N. rossii (n = 56; 
length = 34 ± 3 cm, weight = 443 ± 134 g) were subjected to a gradual increase in temperature. On the first 
day of the experiment, the temperature of the water on the tanks were 0°C and every 24 hours there was an 
increase of 0.5°C, until the temperatures of 2, 4, 6 and 8°C were reached. The fishes were then kept in their 
corresponding temperature for four days, totalizing 9 (2°C), 13 (4°C), 17 (6°C) and 21 (8°C) days of 
experiments. In the white muscle, animals exposed – showed a decrease on the concentration of glycogen, 
an increase on the activity of the PFK and on the concentration of pyruvate and lactate, which may indicate 
a reduction of oxygen available in the body due to the increase in temperature, what leads to the utilization 
of lactic fermentation. In the heart, the activity of HK and the concentration of glycogen between 8 and 12 
days indicate the use of glycose, whilst in 16 days, there’s an increase in the activity of CS and on the 
concentration of pyruvate and a decrease in the activity of PFK, what suggest the use of other metabolic 
pathways, not the carbohydrate pathway. These results reveal that, despite the attempt of adjustment, even 
in acclimation conditions, the carbohydrate and lipid metabolism in the heart and white muscle of N. rossii 
is affected by the increase in temperature. 
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A análise morfométrica é um instrumento para elucidar questões relacionadas à variação de caracteres 
dentro e entre populações. O objetivo deste trabalho foi comparar, através da morfometria linear das 
cabeças e geométrica das asas, populações de Centris tarsata, ao longo de quatro anos em uma área de 
Campo Rupestre. Foram selecionadas 97 abelhas (43 fêmeas e 54 machos), coletadas em Diamantina, MG, 
nos anos de 2013 a 2016. Para a morfometria tradicional linear, as larguras das cabeças foram medidas de 
um olho ao outro utilizando-se paquímetro. Para a morfometria geométrica, foram retiradas as asas 
anteriores direitas, fixadas em lâminas e fotografadas. Com o programa TPSDIG2 foram marcados dezoito 
pontos anatômicos nas intersecções das asas, para posterior análise com auxílio do programa MorphoJ. Com 
relação à morfometria tradicional da largura da cabeça, observamos diferença entre fêmeas e machos, 
independentemente do ano analisado (Mann-Whitney, p < 0,05). Ao compararmos somente as fêmeas, 
diferenças entre as populações foram observadas entre os anos 2014 e 2015 (Mann-Whitney, p < 0,05). 
Quando comparamos somente os machos, diferenças foram observadas entre os anos 2013 e 2015, 2014 e 
2015, 2014 e 2016 (Mann-Whitney, p < 0,05). Com relação à morfometria geométrica das asas, para os 
resultados da variação canônica (CVA) identificamos que há diferenças entre as fêmeas e os machos 
(p < 0,0001), da mesma forma como observado pela morfometria da cabeça. Se compararmos somente as 
fêmeas ou somente os machos ao longo dos anos, observamos diferenças nas populações entre todos os 
anos (p < 0,01), onde a distância de Mahalanobis foi maior entre os anos 2013 e 2016 (d = 12,5) para as 
fêmeas, e entre 2013 e 2015 para os machos (d = 8,9). A morfometria se mostrou uma ferramenta valiosa 
para a diferenciação de populações de C. tarsata ao longo dos anos. Tal variação populacional pode ser 
resultante da alimentação diferencial e/ou da sazonalidade entre os anos. 
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O sistema nervoso central é responsável por coordenar atividades essenciais dos organismos e modificações 
em sua forma podem gerar diferenças funcionais. Assim, a morfologia do cérebro de Geophagus sveni é 
descrita e comparada entre os sexos, além de discutida em relação aos aspectos ecológicos sensoriais e 
comportamentais. Os cérebros de três machos e três fêmeas foram removidos após retirada dos ossos 
cranianos, secção dos nervos e da medula espinal. Cinco caracteres morfométricos foram obtidos das 
principais subdivisões do cérebro: telencéfalo, teto óptico, cerebelo, lobos gustativos e hipotálamo. Para 
comparar se existe diferença significativa nos lobos entre machos e fêmeas, foi realizado um teste Teste t de 
Student. Em todos os exemplares examinados, o teto óptico é a maior estrutura do encéfalo (12,7% a 18% 
do volume cerebral). Das estruturas analisadas, ocorreram diferenças significativas (p < 0,05) entre os sexos 
no volume do telencéfalo e teto óptico, com volumes proporcionais maiores nas fêmeas. O comportamento 
e a alimentação de Geophagus sveni ainda são desconhecidos, mas congêneres podem apresentar hábito 
alimentar zooplanctívoro. Portanto, a visualização da presa pode estar relacionada ao tamanho 
relativamente grande do teto óptico do predador. Esse padrão é encontrado para espécies de peixes 
piscívoras ou que se alimentam de presas móveis, caracterizadas pelo teto óptico bem desenvolvido em 
comparação com espécies que se alimentam de organismos sésseis. Foi relatado que o telencéfalo e bulbo 
olfatório exibiram dimorfismo sexual em peixes batipelágicos marinhos, porém, o motivo não foi esclarecido. 
O telencéfalo é responsável pela coordenação de impulsos nervosos referentes ao sistema olfatório, assim, 
essa variação pode estar relacionada à percepção de feromônios. Ciclídeos apresentam corte e acasalamento 
complexos e a seleção sexual ou nichos dimórficos podem favorecer o dimorfismo sexual. Contudo, 
mecanismos que levam à diferença do volume do teto óptico e telencéfalo entre os sexos ainda são 
desconhecidos. 
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Serpentes sofrem variações substanciais na temperatura corporal ao longo de suas atividades diárias, dada 
a sensibilidade térmica das funções fisiológicas. Aspectos fisiológicos possuem intervalos térmicos onde suas 
performances são otimizadas. Em contrapartida, em intervalos sub-ótimos o desempenho de diversas 
funções fisiológicas pode se tornar limitado. Deste modo, é razoável supor que tendo à disposição diferentes 
intervalos termais, uma serpente buscaria permanecer em temperaturas próximas de um valor ótimo. 
Portanto, o presente estudo investigou se as falsas-corais da espécie Oxyrhopus guibei buscam um intervalo 
específico de temperatura em um gradiente térmico e se o ponto de soltura no equipamento influencia na 
escolha termal. Foram realizados dois experimentos utilizando oito espécimes de O. guibei em um gradiente 
térmico. No primeiro experimento foi disponibilizado o intervalo entre 8 a 50°C e todos os animais foram 
soltos no centro do gradiente. No segundo experimento foi disponibilizado o intervalo entre 25 e 50°C e o 
ponto de soltura no equipamento foi aleatorizado, de modo que os animais foram divididos em três grupos: 
os soltos mais próximos do extremo frio (25°C), os soltos no centro e os soltos próximos ao extremo quente 
(50°). No primeiro experimento os animais permaneceram mais de 90% do tempo entre 18,7 e 22,5°C. No 
segundo experimento, o ponto de soltura no equipamento não influenciou significativamente o tempo de 
permanência, de modo que os animais permaneceram a maior parte do tempo entre 26,7 e 29,1°C, 
independentemente do local de soltura. O conjunto de dados indica que as falsas-corais aqui testadas não 
são termoconformistas, pois buscam ativamente intervalos térmicos específicos, que podem ser descritos 
como preferenciais, com pouca variação entre os indivíduos. Além disso, os animais evitam permanecer em 
intervalos térmicos próximos a um valor crítico, o que indica que eles são capazes de avaliar os riscos que 
essas temperaturas representam. 
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Em uma abordagem recente, Duellman et al. (2016), reconheceu Scinaxinae como subfamilia de Hylidae, 
contendo quatro gêneros. Scinax Wagler, 1830, atualmente com 73 espécies, se caracteriza pela membrana 
interdigital entre os artelhos I e ll que não se estende além do tubérculo subarticular do artelho l, capacidade 
de dobrar o artelho l, região loreal deprimida e os discos dos dedos dilatados e truncados, mais largos que 
longos (Faivovich, 2002). O gênero Scinax está distribuido no Sul do México a Argentina e Uruguai; Trinidad 
e Tobago e Santa Luzia (Frost, 2019). Scinax fuscovarius foi descrito por A. Lutz em 1925 (como Hyla 
fuscovaria) enquanto as espécies S. trachythorax de (Müller & Hellmich, 1936) e S. megapodia (Miranda-
Ribeiro, 1926), são atualmente consideradas como seu sinônimo (B. Lutz, 1973). A distribuição geográfica 
proposta aqui é Sudeste; Centro Oeste; Sul; Nordeste e Norte do Brasil. Essa distribuição foi reconhecida 
seguindo as localidades dos espécimes depositados nas coleções estudadas. Análises de morfologia externa 
foram realizadas a partir de espécimes depositados em coleções brasileiras. A partir dos dados de morfologia 
externa e padrão de coloração, foram reconhecidos alguns morfotipos que apoiam a hipótese de haver mais 
de uma espécie sob o nome Scinax fuscovarius. 
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Polynemidae é uma família de peixes majoritariamente marinhos, com oito gêneros e 42 espécies existentes. 
Os gêneros se distribuem globalmente, habitando, em muitas vezes, ambientes de águas túrbidas com 
fundos arenosos ou lodosos. Muitos aspectos da morfologia dos polinemídeos são amplamente 
desconhecidos, com poucos relatos na literatura sobre sua osteologia, quase nenhuma informação sobre sua 
miologia e nenhum estudo sobre a ontogenia de seu esqueleto. A característica mais notável destes animais 
é a presença de uma nadadeira peitoral dividida em uma porção superior não modificada e uma porção 
inferior composta por raios altamente modificados em filamentos especializados. O presente estudo analisou 
19 espécies de polinemídeos, totalizando 25 indivíduos que foram corados e dissecados. O estudo, então, 
revelou que as principais massas musculares adutoras e abdutoras, envolvidas nesta complexa arquitetura 
peitoral, são completamente divididas em dois segmentos musculares, que servem separadamente os raios 
da nadadeira peitoral, dorsalmente, e os filamentos peitorais, ventralmente. Curiosamente, é aqui 
demonstrado que os filamentos peitorais possuem uma distinta inervação, recebendo também um nervo 
maciço especializado em recepção gustativa, indicando que tais filamentos possuem não somente funções 
táteis, mas também gustativas. Ainda, um levantamento da esqueletogênese dos polinemídeos revelou 
mudanças interessantes durante sua ontogenia, como a mudança de orientação do terceiro radial e a 
expansão do quarto radial, ambas transformações associadas à diferenciação dos filamentos peitorais. Com 
isso, foi demonstrado que os polinemídeos apresentam diversas modificações em relação à cintura peitoral, 
evidenciando também que esses animais possuem uma fina capacidade sensorial associada aos filamentos 
peitorais. 
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Abelhas do gênero Tetrapedia são caracterizadas por serem esguias e pequenas, pertencem ao grupo das 
abelhas solitárias, e podem ser coletadas em ninhos-armadilha. São encontradas somente na região tropical 
das Américas. O objetivo principal deste trabalho foi comparar através de morfometria geométrica o 
aparelho reprodutor dos machos de abelhas do gênero Tetrapedia para identificação de três morfotipos. As 
abelhas utilizadas no presente trabalho foram coletadas em Diamantina, MG. Para esse trabalho foram 
usados 3 morfotipos de abelhas previamente separadas por características morfológicas externas, e foram 
denominadas T. cf. rugulosa, T. aff. peckoltii e T. aff. curvitarsis. O abdômen dos indivíduos machos (n = 3-9) 
foi extraído e tratado com solução KOH 10%, e foram separados o esterno 6 e a cápsula do aparelho 
reprodutor masculino. Estas peças foram fotografadas e nelas foram marcados pontos anatômicos 
(landmarks) no programa TPSDIG2, para posterior análise no programa MorphoJ. A análise morfométrica da 
cápsula mostrou que as duas primeiras variáveis canônicas explicam a variação de 70,8 e 29,2% entre os 
grupos. A distância de Mahalanobis entre T. peckoltii e T. curvitarsis é de 4,94, entre T. peckoltii e T. rugulosa 
é de 5,37 e entre T. rugulosa e T. curvitarsis é de 4,47, e todas elas foram diferentes entre si (p < 0,05). Com 
relação ao esterno 6, as duas primeiras variáveis canônicas explicam a variação de 67,8 e 32,2% da variação 
entre os grupos. A distância Mahalanobis entre T. peckoltii e T. curvitasis foi de 3,23, entre T. peckoltii e 
T. rugulosa foi de 5,78 e entre T. rugulosa e T. curvitasis foi de 5,47, sendo todas elas diferentes entre si 
(p < 0,05). Foi possível notar uma maior distância entre T. rugulosa e T. peckoltii. Os dados obtidos fornecem 
fortes evidências anatômicas para a separação de 3 morfotipos de Tetrapedia. 
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Calliphoridae é uma família de dípteros saprófagos, com grande importância médica por serem vetores de 
patógenos humanos. Também tem importância forense por colonizarem cadáveres, sendo utilizadas, por 
exemplo, em estimativas de intervalo pós-morte. Assim como em outros insetos, elas usam as antenas para 
detectar sinais químicos no ambiente, sendo atraídas pelos gases liberados pela decomposição do corpo 
poucos minutos após a morte. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a ultraestrutura antenal de 
Hemilucilia segmentaria. Espécimes machos e fêmeas foram coletadas na Cidade Universitária, São Paulo-
SP. As antenas foram dissecadas e submetidas a duas lavagens ultrassônicas (55°C/15 minutos cada). Depois 
foi realizada a desidratação em uma série alcoólica (70%, 85%, 90%, 95% e 100%, 2 h em cada), secadas em 
papel absorvente, e montadas em porta amostras de alumínio. Em seguida, foi realizada a metalização em 
ouro e analisadas em microscópio eletrônico de varredura Sigma VP Carl Zeiss. Observou-se 2 tipos de 
microtríquias – estruturas alongadas e sulcadas longitudinalmente – uma mais longa, e outra mais curta e 
em maior quantidade, ocorrendo nos 3 artículos da antena. O escapo não apresenta sensilas. O pedicelo 
apresenta cerdas mecanorreceptoras em sua parte distal. Também há um botão pedicelar, semiesférico, com 
um anel convexo, localizado na superfície distal articular, dorsalmente ao cone pedicelar. O pós-pedicelo 
apresenta 3 tipos de sensilas: celocônicas curtas e com projeções alongadas na parte apical, basicônicas de 
paredes porosas, e quéticas com pontuações na base. Também foram registradas fossas sensoriais contendo 
sensilas celocônicas de ápice truncado. A arista é trissegmentada, sendo a terceira porção a mais longa e 
plumosa. Este é o primeiro estudo sobre a ultraestrutura antenal de H. segmentaria e seus resultados 
mostram uma morfologia singular da espécie relacionada às funções olfativas, o que abre discussão para as 
suas implicações ecológicas, evolutivas e taxonômicas. 
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As abelhas da tribo Meliponini possuem comportamento eusocial e se caracterizam por possuírem o ferrão 
atrofiado impossibilitando o seu uso. A determinação de castas é uma das explicações mais importantes para 
o entendimento da eusocialidade. Na maioria dos meliponíneos, por exemplo em Frieseomelitta varia, a 
indução de castas está relacionada à quantidade de alimento ingerido pelas larvas durante o seu 
desenvolvimento, na qual as larvas destinadas a se tornar rainhas comem uma quantidade maior de 
alimentos em comparação com as que desenvolverão em operárias. Nesse âmbito, a criação in vitro é uma 
ferramenta importante e útil para estudos de abelhas sem ferrão. Contudo, habitualmente resulta em 
intercastas entre rainhas e operárias, que normalmente não são observados em abelhas criadas em colméias. 
Para análises morfométricas geométricas, foram extraídas as asas anteriores direitas e as cabeças, fixadas 
em lâminas e fotografadas posteriormente. No intuito de verificar se as rainhas criadas in vitro são iguais às 
rainhas naturais, foram marcados pontos anatômicos no programa TPSDIG2, para decorrente análise através 
do programa MorphoJ. As classificações foram realizadas por análise de componentes principais, usando 
rainhas naturais (n = 8), rainhas criadas in vitro (n = 33) e operárias (n = 34). A morfometria geométrica 
dividiu as castas em conjuntos de fenótipos. Identificamos que estas estruturas conseguem diferenciar os 
três grupos, onde a distância de Mahalanobis entre as rainhas in vitro e as rainhas naturais (asa: 2,93; 
p < 0,05; cabeça: 3,80; p < 0,05) é menor que a distância entre as operárias e as rainhas naturais (asa: 5,38; 
p < 0,05; cabeça: 8,73; p < 0,05). Este fenótipo de abelhas criadas in vitro foi consistente com o que foi 
encontrado em estudos anteriores sobre os efeitos dos alimentos na determinação de castas em abelhas. 
Essas informações morfométricas tanto de asa quanto de cabeça podem ser ferramentas de investigação 
úteis para novos estudos de biologia de abelhas sem ferrão. 
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A espermatogênese envolve uma sequência de transformações celulares e variações na interação entre 
células germinativas e somáticas que estabelecem distintos padrões de organização gonadal e formam 
gametas funcionais. Apesar da posição dos invertebrados em relação aos cordados na escala evolutiva, suas 
gônadas podem ser igualmente complexas. Para compreender o padrão estrutural do epitélio germinativo 
masculino e relacioná-lo ao processo evolutivo, gônadas dos invertebrados aquáticos Tedania ignis (Porifera), 
Aiptasia pulchella (Cnidaria), Dugesia tigrina (Plathyhelminthes), Turbatrix aceti (Nematoda), Pomacea 
bridgesii (Mollusca), Enchytraeus albidus (Annelida), Macrobrachium jelskii (Arthropoda) e Lytechinus 
variegatus (Echinodermata), foram analisadas à microscopia fotônica e comparadas dentre outros 
invertebrados e vertebrados. O epitélio germinativo desses animais é formado por células germinativas e 
somáticas, repousadas sobre uma membrana basal que o separa do tecido conjuntivo. Nos filos basais, o 
tecido gonadal forma túbulos ou lóbulos testiculares interconectados ao longo do mesentério. Nos Porifera, 
a espermatogênese é lobular e não sincrônica. Nos Cnidaria, Plathyhelminthes e Echinodermata, a 
espermatogênese é tubular radial e centrípeta, sem formar cistos germinativos. Nos Annelida, Mollusca e 
Arthropoda a espermatogênese é cística, assim como nos Nematoda, porém, nestes, o testículo forma 
lóbulos. Mesmo variando estruturalmente, as células germinativas e somáticas têm um padrão de 
organização semelhante. Perifericamente aos túbulos ou lóbulos, há uma zona germinativa com 
espermatogônias e células somáticas que, por projeções citoplasmáticas, se estendem entre 
espermatogônias adjacentes dando suporte estrutural ou formando cistos, promovendo a espermatogênese. 
Em todos os filos, os espermatozoides ocupam o lúmen testicular. Independente da organização epitelial, os 
processos da espermatogênese mostram-se filogeneticamente conservados. O epitélio germinativo, 
segregado do interstício pela membrana basal, assegura a continuidade da espermatogênese nessas espécies 
e é similar ao dos vertebrados. Portanto, conclui-se que o epitélio germinativo é uma estrutura bastante 
conservada, mantendo-se funcional entre os Metazoa, garantindo a reprodução sexual de invertebrados e 
vertebrados. 
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Os répteis possuem rins metanefros, funcionais a partir do nascimento/eclosão, porém vestígios de rins 
embrionários, são frequentemente encontrados em juvenis de lagartos e serpentes. Nestes animais recém-
nascidos, foi descrito a presença de quatro rins; dois mesonefros e dois metanefros, no entanto descrições 
sobre a ontogenia renal ainda são incipientes na literatura. O objetivo desse trabalho é descrever o 
desenvolvimento dos rins em lagartos Tropidurus torquatus nas fases embrionária, juvenil e adulto; bem 
como estudar a possível funcionalidade concomitante de dois estágios renais. Para o experimento foram 
dissecados 26 animais nas três fases e seus rins retirados para medição, fotografia, histologia e microscopia 
eletrônica. Confirmamos a existência de rins mesonefros e metanefros, porém não foi notada a presença de 
rins pronefros. A análise de eletromicrografia confirmou a funcionalidade dos dois estágios renais, rim 
mesonefro e metanefro, no mesmo indivíduo. Além disso, a degeneração dos rins mesonefros ocorre nas 
primeiras semanas pós-eclosão. Diante do estudado, nota-se a importância do sistema renal para fornecer 
pistas sobre a evolução de grupos e seus habitats e ter uma compreensão melhor do desenvolvimento 
embriológico nos vertebrados. 
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Chaetodon striatus é altamente requisitado na aquariofilia ornamental marinha. Entretanto, estudos básicos 
sobre a biologia reprodutiva da espécie em cativeiro encontram-se, até o momento, ausentes. Nesse 
contexto, este trabalho teve por objetivo analisar aspectos estruturais das gônadas de C. striatus em 
cativeiro, através de técnicas histológicas, bem como o estresse causado pelo confinamento do animal sobre 
sua biologia reprodutiva. Os animais, coletados em Ubatuba, SP, foram mantidos em confinamento por 20 
dias, após período de aclimatação. Para avaliação comparativa, o grupo controle foi mantido em cativeiro, 
de modo não confinado. Gônadas e amostras de sangue foram coletadas para análises histológicas e 
avaliação dos níveis plasmáticos de cortisol e glicose nos dias 1, 3, 5, 10 e 20 após separação dos espécimes 
em grupos. Em C. striatus, apesar do desenvolvimento oocitário seguir o padrão encontrado nos Teleostei, 
os oócitos em maturação final entram em atresia nos animais confinados. Durante o processo de atresia, 
notam-se folículos ovarianos em diferentes etapas de degeneração, caracterizada pela progressiva perda da 
membrana basal e desorganização do envoltório folicular, com presença de corpos apoptóticos. Em estágio 
avançado de atresia, há perda total da membrana basal, culminando com a degradação do folículo. No grupo 
controle, o desenvolvimento oocitário não foi afetado e os oócitos entraram em maturação. O confinamento 
também afetou a estrutura celular do epitélio germinativo, o qual apresentou grande quantidade de morte 
celular. A diferença dos níveis plasmáticos de cortisol e glicose entre o grupo controle e em confinamento foi 
significativo, contribuindo para as alterações encontradas no ovário, como grande quantidade de atresia e 
perda do epitélio germinativo. Este estudo forneceu subsídios para manutenção e criação em cativeiro de 
C. striatus, fazendo-se necessárias adaptações específicas das condições de manejo, transporte e estocagem 
das fêmeas desta espécie em cativeiro, garantindo tanto a sobrevivência, como o bem estar animal. 
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A presença de clásperes, órgãos copuladores dos machos, é uma das principais características dos peixes 
cartilaginosos, mas sua variação ao longo dos táxons tem sido negligenciada em revisões taxonômicas e 
estudos sistemáticos. A família Scyliorhinidae é composta por 17 gêneros e aproximadamente 160 espécies 
válidas. Dúvidas quanto ao monofiletismo desta família foram apresentadas em filogenias moleculares, 
embora nenhum estudo morfológico tenha sido realizado desde então. Sendo assim, o presente estudo teve 
como objetivo descrever a morfologia externa e o esqueleto do clásper dos cações-gato, visando 
compreender sua variação morfológica e propor caracteres para futuras análises filogenéticas. Dados 
morfológicos foram obtidos a partir de espécimes conservados em álcool 70% e depositados em coleções de 
museus. Clásperes de 16 dos 17 gêneros (exceto Pentanchus) classificados na família Scyliorhinidae foram 
dissecados manualmente e examinados. As principais diferenças na morfologia externa do clásper foram 
observadas na cobertura dos dentículos dérmicos, grau de desenvolvimento dos ripídios e cobertura dérmica 
terminal. Em todos os táxons examinados, a porção proximal do esqueleto do clásper consiste em um bastão 
alongado composto pela fusão entre as cartilagens axial, marginais ventral e dorsal. Cartilagens terminais são 
contínuas e possuem a mesma orientação que as marginais na maioria dos táxons, exceto em Galeus. A 
ocorrência, posição e tamanho das cartilagens acessórias marginais e terminais variam amplamente entre os 
gêneros e espécies, contribuindo para a diferenciação das espécies em alguns casos. Uma cartilagem dorsal 
marginal acessória está ausente em Cephaloscyllium, Scyliorhinus e Poroderma (subfamília Scyliorhininae), 
estando presente nos demais táxons. Asymbolus, Figaro e Galeus apresentam uma cartilagem ventral 
terminal 2 com formato sigmoide, o que pode indicar uma relação próxima entre estes gêneros. Os 
resultados obtidos nesse estudo enfatizam a importância de estudos anatômicos para melhor compreensão 
da variação existente e das relações de parentesco entre os cações-gato. 
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Os clásperes são órgãos copuladores encontrados em indivíduos machos de tubarões, raias e quimeras. 
Associadas aos clásperes dos tubarões, são observadas estruturas pareadas com função secretora, 
denominadas sifão do clásper. Caracteres do sifão podem estar associados ao modo reprodutivo e são 
potencialmente úteis em análises filogenéticas. Com o objetivo de avaliar e descrever os padrões 
morfológicos do sifão do clásper em táxons da família Scyliorhinidae, amostras das paredes interna e externa 
das porções anterior e posterior do sifão do clásper foram obtidas a partir de indivíduos machos adultos das 
seguintes espécies: Apristurus australis, Atelomycterus fasciatus, Figaro boardmani, Halaelurus sellus, 
Holohalaelurus regani, e Schroederichthys saurisqualus. Tais espécimes foram obtidos através de solicitações 
de empréstimo ao Australian Museum (AMS) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). As 
amostras foram desidratadas, incluídas em blocos de parafina, seccionadas em cortes de 7 µm, coradas com 
hematoxilina e eosina e montadas em lâminas permanentes. Em todos os táxons examinados, observou-se 
o seguinte padrão, do lúmen à porção mais externa do sifão: uma fina camada de tecido epitelial, seguida de 
três camadas de tecido muscular estriado, e uma camada epitelial mais fina que a primeira. Variações 
interespecíficas foram observadas quanto à orientação e espessura das camadas musculares, bem como 
entre as diferentes porções do sifão do clásper. No geral, a porção posterior do sifão apresenta camadas 
musculares mais numerosas e espessas em relação à porção anterior. Holohalalelurus regani e 
S. saurisqualus apresentam sifões mais musculares, enquanto que nas demais espécies, os sifões apresentam 
paredes finas e frágeis. Nenhuma relação entre a extensão e a constituição do sifão do clásper foi encontrada. 
As observações histológicas apresentadas aqui consistem no primeiro registro das variações na 
ultraestrutura do sifão do clásper em cações-gato, enfatizando a necessidade de mais estudos sobre 
caracteres sexuais secundários nesses tubarões. 
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O estudo das estruturas ósseas é importante recurso para as análises taxonômicas e sistemáticas. O presente 
trabalho descreve o sincrânio de Leptodactylus vastus (Lutz, 1930), visando estabelecer aspectos ósseos 
específicos. Leptodactylus vastus tem sua distribuição restrita ao Nordeste brasileiro, representando um 
anuro de grande porte (comprimento rosto cloacal 120,4 mm-180,3 mm) [A1]. Os espécimes (N = 10-SISBIO 
54501-4) foram coletados em Floriano-PI (S6°47’19.2”, W43°2’24.6”). O preparo ósseo consistiu em: retirada 
mecânica das vísceras e musculatura, branqueamento em solução de hipoclorito de sódio 15% e 
percabornato de sódio 30% em H₂O. As descrições osteológicas do sincrânio foram realizadas com o auxílio 
de fotos em estereomicroscópio Discovery (aumento 80×), macro angular 24 mm e ilustrações científica a 
mão livre. Em vista dorsal, os nasais apresentam-se em par de ossos separados, recobrindo parcialmente o 
esfenetmóide. O frontoparietal é largo na região cranial, formando dois processos alares na região caudal, 
se conectando ao proótico e ao esfenetmóide delimitado lateralmente pela órbita. O quadradojugal se 
articula ao maxilar e ao esquamosal. O proótico fundido ao frontoparietal com dois prolongamentos laterais 
adjacentes ao esquamosal, este se conecta ao pterigoide. O pars dentalis se articula a pré-maxila e ao 
quadradojugal. A maxila esquerda está fusionada a pré-maxila com fissura frontal contígua a pré-maxila e 
maxila direita, o occipital conecta-se ao atlas, frontoparietal e parasfenoide (ventralmente). Em vista ventral, 
o vômer abaixo dos nasais sobre o esfenetmóide contém dentes vomerianos. O pterigoide trirradiado 
interliga a maxila e proótico. O parasfenoide e o processo anterorbital se sobrepõem no esfenetmóide. 
Leptodactylus vastus pode ser caracterizado por dentição vomeriana, fissura internasal e intermandibular, 
frontoparietais delgados e nasais sobrepostos ao esfenetmóide. 
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Os representantes do gênero Tanystropheus são conhecidos por apresentar um grande alongamento do 
pescoço. Essa característica está vinculada a uma série de dificuldades respiratórias por aumentar o volume 
do espaço morto e dificultar uma ventilação efetiva. Com base nisso, o objetivo desse projeto é modelar um 
sistema respiratório capaz de gerar um fluxo de ar que consiga percorrer toda a extensão de suas vias 
respiratórias e manter as demandas metabólicas em repouso e atividade de Tanystropheus. A modelagem 
baseou-se em principios alométricos para as demandas metabólicas, além de métodos computacionais de 
fluidodinâmica para o fluxo de ar e utilizou um espécimen reconstruído no Palaeontological Museum of the 
University of Zurich como como modelo base para estimar a massa e fazer as reconstruções fisiológicas. A 
estimativa da massa corpórea indicou que um animal de 3,6 metros pesaria por volta de 40 kg. Adotando 
esses valores para a modelagem alométrica, estimou-se que um sistema respiratório com as características 
ventilatórias das tartarugas proporcionaria uma ventilação efetiva, capaz de manter as demandas 
metabólicas em repouso e atividade. Além disso, a fim de gerar um fluxo de ar laminar (№ de Reynolds 
< 2000), característico de fluidos biológicos, em uma traqueia de 1,7 metro, finos ajustes em seu diâmetro 
seriam necessários, uma vez que um largo diâmetro aumentaria muito o volume morto, enquanto um 
pequeno diâmetro aumentaria a resistência ao fluxo. Dessa forma, um sistema respiratório formado por um 
pulmão multicameral igual ao das tartarugas, com um alto volume corrente e baixa frequência respiratória 
seria o que melhor se adequa às restrições morfológicas e demandas metabólicas de Tanystropheus. 
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Anatomia e Histologia são ciências do ramo da Morfologia, respectivamente responsáveis pelo estudo 
macroscópico, por meio de técnicas de dissecação, e microscópico, por meio de lâminas histológicas, de um 
tecido/órgão de determinado organismo. O presente estudo objetivou responder, por meio de uma Revisão 
Sistemática da Literatura (RSL), o seguinte questionamento: “Utiliza-se peças anatômicas e lâminas 
histológicas como recurso didático no Ensino de Répteis na Educação Básica?”. Para a RSL foram selecionados 
três descritores: “Ensino de Anatomia de Répteis”, “Ensino de Histologia de Répteis” e “Recurso Didático”, 
utilizando os bancos de dados: Google Acadêmico, SciELO e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD). Verificou-se um período de dez anos (2009-2019), considerando trabalhos em 
português e inglês. Os dados encontrados pelos descritores foram classificados como Identificados, os que 
não estavam de acordo com a questão central foram classificados como Não selecionados e os que estavam 
de acordo foram classificados como Selecionados, e dentre os selecionados foram categorizados como 
Incluídos os que a utilizaram em ambiente escolar e como Excluídos aqueles que utilizaram a temática em 
ambiente extraescolar. Foram contabilizados um total de 23.179 trabalhos dos três bancos de dados 
pesquisados por meio da RSL, sendo pertinentes para discussão os que foram determinados como Incluídos, 
com um total de oito trabalhos: seis do Google Acadêmico e dois do BDTD. A análise qualitativa deu-se por 
meio de uma análise descritiva dos trabalhos Incluídos buscando responder à questão central. A análise 
quantitativa deu-se por meio do teste de Fisher para analisar se há associação entre o número de artigos 
Incluídos e Excluídos, demonstrando que não houve diferença significativa entre as amostras (p > 0,05). 
Concluiu-se que são poucos trabalhos referentes ao tema proposto e que isso está diretamente ligado a falta 
de recursos didáticos que o professor e/ou a escola possuem. 
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Deltamys kempi é uma espécie de roedor que está presente ao longo dos campos desde a planície costeira 
do RS até a província de Buenos Aires, se estendendo a oeste no Uruguai e no RS. O objetivo do trabalho foi 
predizer de que modo se encontra distribuída a espécie e como estava preteritamente em termos de 
variáveis bioclimáticas. Considerando tais parâmetros, é possível inferir a quais as condições necessárias para 
a ocorrência de uma espécie ao longo do tempo. Foi realizada uma modelagem de nicho ecológico (ENM) 
baseada em 45 registros (dados moleculares) de ocorrência utilizando-se o algoritmo GARP. As projeções 
climáticas do passado foram modeladas a partir do meio do holoceno (HOL), último máximo glacial (LGM), 
último interglacial (LIG), com variáveis ambientais do Worldclim. Na modelagem atual a maior probabilidade 
de distribuição está vinculada aos campos de baixa altitude. No HOL é possível observar mudanças na 
paisagem. Primeiro uma redução da cobertura na planície costeira Uruguaia e o nicho deixa de se estender 
por toda a costa, passando a ocupar metade da parte sul dos campos litorâneos uruguaio e deixando de 
ocupar a planície costeira argentina. Em termos de extremos da distribuição também há uma redução do 
nicho e uma ampliação no sentido noroeste no RS, invadindo as áreas atuais de campos de altitude. No LGM, 
a distribuição estaria diretamente relacionada às barreiras pleistocênicas da laguna dos Patos, às áreas de 
leques aluviais e aos campos de altitude. Em termos de distribuição litorânea há uma ampliação em direção 
ao norte da distribuição atual. O último modelo se dá no último interglacial apresentando baixa probabilidade 
de ocorrência da espécie, sendo possível inferir que não havia as variáveis climáticas adequadas em tal 
período para a ocorrência da espécie. 
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Área de endemismo é a sobreposição parcial das áreas de distribuição de duas ou mais espécies. A detecção 
de áreas de endemismo, tanto em ambientes terrestres como em marinhos, não apenas fornece informações 
sobre a evolução da biota em dada região geográfica, como é também considerada uma importante 
ferramenta para a escolha de áreas prioritárias para a conservação. Entretanto, estudos delimitando áreas 
de endemismo marinhas são bastante escassos e apresentam baixa representatividade taxonômica. Este 
estudo objetivou delimitar áreas de endemismo marinhas na costa brasileira usando os dados de ocorrências 
de poríferos e contrastá-las com o mapa das unidades de conservação e com o sistema de classificação dos 
oceanos em Reinos, Províncias e Ecorregiões. A metodologia utilizada foi a análise de endemicidade usando 
os programas NDM e VNDM v. 3.0. O conjunto de dados foi de 340 espécies da classe Demospongiae e 1242 
ocorrências georreferenciadas em graus decimais. O tamanho de quadrícula selecionado foi o de 3° × 3° 
(longitude e latitude), a posição da grade selecionada foi a de -85°W e 10°S. Os parâmetros da análise foram 
os de default para (F), pontuação de áreas (> 2.000) e número de áreas salvas (≥ 2 espécies). Alterações nos 
parâmetros foram feitas quanto ao número de réplicas (300) e porcentagem de sobreposição dos 
subconjuntos de espécies únicas (50%). Foram recuperadas 34 áreas de endemismo com pontuação variando 
de 15.800 a 2.035. Dessas 34, apenas 11 tiveram pontuação variando entre 7 e 15. O número de espécies 
contribuintes variou entre 11 e 23. Essas áreas de endemismo abrangeram duas províncias biogeográficas, 
Atlântico Sudoeste Tropical e Atlântico Sudoeste Temperado Quente. Porém apenas a área de endemismo 
com maior índice de endemicidade (15.800) apresentou endemismo acima de 10% (20 spp. 
contribuintes/122 spp.) e coincidiu espacialmente com a ecorregião Sudeste do Brasil, na província Atlântico 
Sudoeste Temperado Quente. 
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Localizado a 345 km do ponto mais próximo da costa brasileira no sentido contra corrente superficial, o 
Arquipélago de Fernando de Noronha é constituído por 17 ilhas e ilhotas que formam um ambiente de 
refúgio para várias espécies de animais e propicia o aparecimento de endemismo, como a mabuya 
(Trachylepis atlantica). A mabuia usa a maioria dos substratos disponíveis, tem dieta onívora, com 
predomínio de material vegetal, e os insetos são os principais itens animais da dieta. O gênero Tropidurus 
pertence à família Tropiduridae, que engloba 30 espécies de lagartos encontrados na América do sul, 
principalmente em áreas abertas, verdes, em rochas e construções civis. Alimentam-se de artrópodes e 
pequenos invertebrados, são mais ativos no período mais quente do dia. Este trabalho objetiva descrever a 
primeira avistagem de Tropidurus spp. Em 11/01/2019 foi avistado um espécime de lagarto do gênero 
Tropidurus, no Mirante da Baía dos Golfinhos, dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 
A ocorrência do indivíduo foi registrada em fotos e vídeos, sem que houvesse captura, apenas observação 
do comportamento, que ocorreu entre 14h34min às 16h00min. Foi observado o indivíduo alternando entre 
comportamento de se expor ao sol e se deslocar em zig-zag. O Tropidurus dividiu espaço com as mabuias, 
mas sem contato físico. Este é o único registro de Tropidurus em FN até o presente momento, no entanto, 
sabe-se que a introdução deste lagarto no Arquipélago pode trazer grandes impactos sobre a fauna local, 
principalmente sobre a mabuia, com a qual pode competir por alimento e habitat. O registro de mais um 
animal exótico chegando à ilha de Fernando de Noronha é de extrema preocupação e reforça a necessidade 
de fiscalização nos pontos de chegada de pessoas e mercadorias à ilha como aeroporto e navios cargueiros 
que descarregam no Porto. 
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A Mata Atlântica (MA) representa um dos mais importantes hotspots de biodiversidade do mundo, 
caracterizada por possuir alta riqueza e endemismo de organismos. A história biogeográfica da MA é 
complexa, mas estudos filogeográficos de táxons distintos poderão ser úteis ao entendimento dos processos 
evolutivos ocorridos neste domínio. Embora os trabalhos desenvolvidos com a biota terrestre representem 
avanço considerável para o reconhecimento de padrões filogeográficos na MA, estudos envolvendo a biota 
aquática são raríssimos. Já que os peixes de água doce estão restritos às drenagens onde ocorrem, é esperada 
uma forte relação histórica entre eles e as bacias hidrográficas que os abrigam, o que torna o grupo um 
modelo interessante para estudos filogeográficos. Assim, no presente estudo, são apresentados dados de 
uma análise de filogeografia comparada abrangente, na qual foram utilizadas como modelo espécies de peixe 
de água doce do gênero Mimagoniates, endêmicas de rios e riachos que drenam a MA. Até o momento, 
foram analisadas as sequências parciais de dois genes mitocondriais, COI e 16S rRNA, de 79 indivíduos 
pertencentes a quatro espécies de Mimagoniates: quatro exemplares de M. inequalis, 17 de M. lateralis, 21 
de M. rheocharis e 37 de M. sylvicola. Os dados obtidos foram comparados com aqueles encontrados em 
relação a Mimagoniates microlepis em estudo prévio. Os resultados encontrados indicam a existência de 
padrões de estruturação e descontinuidades filogeográficas latitudinais em bacias da MA, evidenciadas pelos 
limites de distribuição das espécies e haplótipos de Mimagoniates. Embora a estruturação fosse esperada, 
já que se tratam de espécies distintas, é interessante notar que, no geral, a distribuição destas quatro 
espécies é equivalente àquela dos haplogrupos de M. microlepis. Além disso, duas das três quebras 
filogeográficas propostas para as bacias hidrográficas do domínio, com base na distribuição e estruturação 
de M. microlepis, também foram recuperadas pelas diferentes espécies de Mimagoniates analisadas. 
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Physalaemus cicada Bokermann, 1966, é comumente encontrada no domínio biogeográfico da Caatinga, 
tendo sido amplamente registrada no nordeste do Brasil. No entanto, no estado da Bahia, existiam apenas 
registros na região oriental. Durante um levantamento de anuros em São Desidério, cidade do oeste da Bahia, 
P. cicada foi registrada e coletada, constituindo o primeiro registro da espécie para o local. Com isso, um 
novo mapa de distribuição geográfica foi gerado e a lista de anuros de São Desidério foi atualizada. 
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Freshwater ecosystems encompass proportionally the most species-rich environment on Earth, with nearly 
one-third of all vertebrate species living in less than 0.01% of the accessible continental waters. This 
megadiverse assemblage is comprised mainly of ray-finned fishes, largely of the Neotropical ichthyofauna 
inhabiting the Amazon megabasin. Although it is deliberated by many as highly threatened environments, 
the freshwater ecoregions and their innate ichthyofauna have been rarely targeted as priorities for 
conservation. This is more aggravated in the Neotropics because of the incomplete knowledge on patterns 
of spatial distributions, richness, and endemicity of Amazonian fishes. This study aims to investigate spatial 
patterns of Neotropical fishes, focusing on the Amazonian megabasin to recognize Endemic Amazonian Fish 
Areas (EAFAs) representing central units for the conservation of continental fishes. To achieve this goal, a 
georeferenced dataset of Neotropical fishes was assembled and then applied to display maps under 
alternative methods to delimitate patterns of species distributions, richness, and endemicity. These maps 
were overlaid on those displaying Brazilian delimited regions of natural reserves and indigenous territories, 
as well compared to regions of deforestation and the location of hydropower dams in the Amazonian 
ecoregion. To ensure the preservation of Amazonian fishes, we suggested the conservation of EAFAs lacking 
nearby protected areas, with a higher concentration of threatened species, undergoing deforestation 
pressure and impacted or targeted by dam construction. Therefore, the following areas should be considered 
a priority for the conservation of Amazonian fishes: upper Araguaia, upper Tocantins, lower Teles Pires/Serra 
do Cachimbo, Chapada dos Parecis and upper Marañon. If such regions are not protected, Amazonian 
biodiversity will soon lose important trophic relationships and unique elements of its ichthyofauna 
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O geconídeo Lepidodactylus lugubris (Duméril & Bibron, 1836), espécie nativa do sudoeste do Pacífico, foi 
amplamente introduzido nos neotrópicos, mas até o momento, a sua distribuição conhecida para o Brasil 
está limitada à cidade de Belém, na Amazônia. O presente trabalho estende a distribuição da espécie, 
reportando novos registros de ocorrência para os estados do Pará e Bahia. O primeiro registro foi realizado 
em Capitão Poço, a 162 km de Belém, Pará, enquanto o segundo foi realizado em Salvador, Bahia, na região 
nordeste do país. Acreditamos que estes registros representam colonizações independentes e que a 
introdução da espécie em Capitão Poço tenha se dado por meio de veículos automotores provenientes de 
Belém. Já a colonização de Salvador pode ter ocorrido por meio de embarcações, uma vez que trata-se de 
uma cidade portuária, assim como outras também já colonizadas pela espécie. Historicamente, as 
introduções de L. lugubris tem sido descritas como acidentais ou como consequência do comercio de animais 
de estimação, fazendo com esta última alternativa não possa ser descartada para os novos registros aqui 
apresentados. Embora não tenhamos conhecimento sobre a ocorrência da espécie em localidades situadas 
entre as duas cidades, é possível que a mesma já esteja expandindo a sua distribuição para novas áreas. O 
registro em Salvador expande a distribuição da espécie em 1.780 km de Belém e representa o primeiro 
registro de L. lugubris no bioma Floresta Atlântica. 
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No atual paradigma “molecular” da biogeografia histórica, os padrões comuns de diversificação estão 
negligenciados, enquanto os processos individuais dos táxons ganharam foco. Assim, as explicações 
biogeográficas estão mais fragmentadas e conceitos como pseudo-congruência ganharam muita força, em 
um contexto de técnicas avançadas. Aqui, nós apresentamos o modelo de “Barreiras reiterativas com 
congruência espacial em tempos múltiplos”, baseado nos estudos com opiliões na Mata Atlântica e 
contribuições da literatura (p.ex., S. Nihei, N. Gámez e D. Amorim). A biogeografia da Mata Atlântica avançou 
muito nos últimos 15 anos: uma grande congruência espacial entre os mais variados táxons, com separações 
em regiões como o Rio Doce, a Baía de Todos os Santos/Rio São Francisco e o sul de São Paulo. Apesar disso, 
os tempos de divergências dos táxons separados em torno destas regiões são discrepantes, variando de 
centenas de milhares a dezenas de milhões de anos. Temos acumulado evidências de que existe um padrão 
comum biogeográfico, apesar dos tempos diferentes. Apresentamos as seguintes evidências dos estudos 
com opiliões: alta congruência espacial, refletida em áreas de endemismo bem sustentadas e estruturação 
de metacomunidades, redundância nas relações entre áreas nas filogenias, grande estruturação 
filogeográfica, manutenção destas separações e splits populacionais recorrentes de um táxon em torno de 
uma mesma barreira e variação temporal na capacidade climática das espécies viverem em regiões de 
barreiras. As barreiras estão associadas com regiões de alta instabilidade na paisagem, como falhas 
geológicas, separando horsts e grabens, estes podendo evoluir em bacias onde surgem rios, ocorrem 
transgressões marinhas e paleolagos, áreas de vegetação aberta ou de grande erosão de forma reiterativa, 
em ciclos e em períodos diferentes, mas com relação direta entre estes eventos. Em conclusão, a ligação 
histórica entre os eventos que ocorrem nestas regiões de barreiras permitem inferir de forma integrada uma 
congruência entre diferentes padrões biogeográficos. 
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Biological invasions are a major threat to biodiversity in ecosystems around the world. The introduction of 
non-indigenous species (NIS) can be harmful to native flora and fauna, potentially disrupting established 
interspecific mechanisms within a community. In contrast to natural geographic range expansions in the 
context of environmental change such as climate warming, human-based introductions allow for crossing 
geographic and ecological barriers, otherwise unlikely to be overcome by natural means. In marine 
ecosystems, this can be observed since ships started travelling the seas, dispersing species through hull 
fouling, ballast water and other vessel components. Every year, new species introductions are recorded 
around coasts, despite the international initiatives and laws regulating international shipping. Regular 
surveys of both fouling and plankton communities are performed in and around international ports in order 
to detect early introductions of planktonic and benthic species. In an experiment focused on the fouling 
communities on artificial plates immersed in estuaries of South Brazil, we detected the unexpected presence 
of 14 different epibiont diatom species on amphipod crustaceans. Despite the fact that this is the first record 
of diatoms attached to amphipods, it is unclear by which means these organisms had been transported. In 
fact, one of the diatom species represents the first record for Brazilian waters being associated with two NIS 
amphipod species. This could indicate a probable co-introduction of the diatoms with these amphipods. 
Overlooked associations like the one we report on here already turned out to be an important factor for the 
prevention and management of bioinvasion events. Improved detection protocols would allow for early 
discovery of associated NIS and effective mitigation strategies. 

Palavras-Chave: Amphipoda, Bioinvasion, Co-introduction, Diatomacea, Epibiont 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Saltatricula multicolor (Burmeister, 1860) é endêmico da região central da América do Sul, com 
aproximadamente três quartos de sua distribuição no Chaco. A espécie ocorre no sudeste da Bolívia, no oeste 
do Paraguai e na fronteira oriental dos Andes, na Argentina (províncias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa 
Fé, Formosa, Chaco, Entre Rios e Corrientes) e no noroeste do Uruguai. Em algumas regiões, como o Chaco 
argentino, sua densidade varia sazonalmente e é instável de ano para ano devido à fenologia de seus recursos 
tróficos. Somente recentemente a espécie foi adicionada à avifauna brasileira, com base em registros entre 
maio e agosto de 2013 na região de Uruguaiana, estado do Rio Grande do Sul. Esses registros, no entanto, 
eram a única documentação da presença de espécies no Brasil até o momento. Em agosto de 2015, 
registramos um indivíduo de S. multicolor forrageando nas folhas de uma Parkinsonia praecox, próximo à 
margem do rio Paraguai, município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. Nosso registro 
documentado trata-se do do primeiro registro para o estado de Mato Grosso do Sul e o Pantanal. 
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As “Formações Abertas da América do Sul”, também conhecidas como “Diagonal Seco sul americano”, se 
distribuem pelos domínios biogeográficos das florestas tropicais sazonalmente secas, Caatinga, Cerrado e 
Chaco. Estas formações atualmente separam as florestas Amazônica e Atlântica e foram formadas a partir de 
eventos geológicos do Oligoceno e da intensa aridificação climática do Mioceno. A evolução geológica destas 
formações contribuiu substancialmente para a divergência biótica e endemismos na América do Sul, todavia 
alguns processos e padrões evolutivos permaneciam subjacentes à esta história até então. A partir de uma 
revisão bibliográfica, 40 filogenias de animais e plantas endêmicos do Diagonal Seco foram selecionados. 
Estas hipóteses filogenéticas foram analisadas no programa LisBeth®. Nesta abordagem da biogeografia 
histórica, os métodos de “sub árvores livres de paralogia” e “método transparente” foram utilizados 
simultaneamente. Desta forma, e a partir de um algoritmo exaustivo, a paralogia geográfica foi eliminada e 
cladogramas de área foram obtidos somente a partir de clados informativos (árvores de interseção). Três 
cortes temporais foram analisados a partir da idade mínima das hipóteses filogenéticas, Oligoceno, Mioceno 
e Plio-Pleistoceno, e uma árvore de interseção foi obtida para cada respectivo período. Eventos geológicos, 
paleoclimáticos e dados filogenéticos moleculares (multi-taxa) interpretados simultaneamente, e, em escalas 
temporais distintas, mostram o poder da biogeografia histórica para a compreensão das relações dinâmicas 
do Diagonal Seco sul americano. A transgressão da água marinha na América do Sul ocorreu em diversos 
momentos do passado, estes processos produziram mais de um padrão geral, uma vez que tais padrões não 
são congruentes temporalmente. Os resultados aqui apresentados demonstram diferentes cenários 
geomorfológicos plausíveis para explicar os processos e padrões evolutivos do Diagonal Seco nos últimos 65 
milhões de anos. 
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A introdução de espécies em novas áreas é um evento que pode ocorrer de forma natural e passiva, ou seja, 
por diversos meios não intencionais, mas, geralmente sob influência antrópica. O mapeamento das áreas de 
origem e introdução de espécies exóticas é importante para compreender o processo de estabelecimento e 
dispersão, e o uso de ferramentas moleculares tem se mostrado eficaz para auxiliar na elucidação dessa 
questão. Nesse contexto, o presente estudo utilizou fragmentos do gene mitocondrial COI para a construção 
de uma rede de haplótipos visando mapear a diversidade e as relações interpopulacionais do caranguejo 
neotropical Dilocarcinus pagei (Trichodactylidae) ao longo da sua ampla distribuição nas bacias dos rios 
Amazonas, Paraguai e baixo Paraná com as populações encontradas na bacia do alto rio Paraná, 
supostamente introduzidas por ação antropogênica. Para a construção da rede de haplótipos, foi feita a 
obtenção das sequências do gene COI. Após a confirmação da identificação das sequências, por meio do 
nBLAST do Genbank, foi realizado o alinhamento utilizando o CluscalW do software BioEdit; a definição dos 
haplótipos foi realizada no DnaSP 4.10.9 e a elaboração da rede haplótipos no PopArt. Os resultados obtidos 
evidenciaram uma estruturação na rede, de modo que é possível inferir a origem das populações introduzidas 
no alto Paraná como sendo oriundas da bacia do rio Paraguai, possivelmente do Pantanal mato-grossense. 
Os resultados corroboram a hipótese de introdução antrópica existente na literatura, além de darem suporte 
a forma de dispersão e introdução de populações em outros locais por meio da comercialização de iscas-
vivas, validando a eficácia do método. 
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Os anfíbios anuros exibem a maior variedade de modos reprodutivos (MR) dentre os tetrápodes. A Mata 
Atlântica (MA) é um importante hotspot para a conservação da biodiversidade mundial onde a diversidade 
de anuros é uma das maiores do mundo. Apesar de estudos biogeográficos documentarem gradientes de 
diversidade de anuros na MA, estudos biogeográficos documentando gradientes de MR ainda são escassos. 
Assim, objetivamos por descrever os padrões geográficos de diversidade reprodutiva dos anuros da MA, 
separadamente para MR de ovos aquáticos e ovos não-aquáticos (terrestres/arbóreos). Confeccionamos 
mapas de riqueza de MR baseado em mapas de distribuição de anuros e informações sobre MR disponíveis 
na literatura. Para tal, sobrepomos mapas de 252 espécies com MR de ovos aquáticos e mapas de 101 
espécies com MR de ovos terrestres/arbóreos, separadamente, em um sistema de 469 grids de ~50 km de 
resolução ao longo da MA. Observamos que, independentemente do tipo de especialização (ovos aquáticos 
ou não-aquáticos), a maior diversidade reprodutiva localiza-se na região costeira da MA, estando 
provavelmente associada às maiores quantidades de chuvas e umidades proporcionadas pelas florestas 
ombrófilas desta região. No entanto, o menor número de MR na região interiorana da MA do sudeste e sul 
do Brasil é mais pronunciada para a diversidade de ovos não-aquáticos. Nesta região, as matas semideciduais 
estão sob um regime climático mais quente, seco e com sazonalidade das estações de chuva/calor e frio/seca 
bem delimitadas ao longo dos anos, o que presumivelmente limitou a presença de MR mais especializados 
de ovos não-aquáticos, que por sua vez dependem de um microambiente mais úmido para o 
desenvolvimento dos ovos/embriões. Os próximos passos desta pesquisa envolvem a realização de análises 
de correlação para determinarmos os preditores ambientais específicos do gradiente de diversidade 
reprodutiva obtidos para MR aquáticos e não-aquáticos. 
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We had predicted that the diversification within the Neotropical snake genus Bothrops occurred along a 
latitudinal gradient from north to south, with diversification into unoccupied niches through ecological 
opportunity, not correlated with geoclimatic events. Using a dated phylogeny and estimating likelihoods of 
ancestral states at cladogenesis events, we reconstructed ancestral areas and assessed the major events on 
the diversification of Bothrops clades. We infer that the diversification of the Miocene B. pictus and 
B. alternatus clades is related to the uplift of the western slopes of the Andes and the Argentinian Patagonia 
Mountains, respectively. The Pliocene B. taeniatus and B. osbornei clades is related to the uplift of the 
eastern and northern Andes, respectively. The Plio-Pleistocene B. neuwiedi clade is related to the habitat 
transitions from a warmer and forested environment to a cooler and open landscape; the B. jararaca and 
B. lanceolatus clades to over-water dispersal with island speciation; and the B. atrox clade to the appearance 
of the Panamanian land bridge. We found a multitemporal and multidirectional history of diversification 
being in part correlated with geoclimatic and dispersalist events. We argue that the vacant niche hypothesis 
by itself does not explain Bothrops diversification. 
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O estado do Paraná abriga uma ampla diversidade de ambientes, desde florestas densas a áreas de cerrados 
e estepes. Seu território já esteve coberto em cerca de 83% por florestas do Bioma Mata Atlântica, as quais 
são subdivididas em três principais unidades fito fisionômicas: Floresta Ombrófila Densa (FOD), Floresta 
Ombrófila Mista (FOM) e Floresta Estacional Semidecidual (FES). O presente trabalho visa documentar 
registros de ocorrência de uma espécie de ave em um tipo florestal onde não era pensado ser encontrada, a 
mais de 300 km do registro documentado mais próximo. Trata-se da espécie Cichlocolaptes leucophrus, 
família Furnariidae, com distribuição geográfica, até então, ligada à FOD, no litoral brasileiro. Os três registros 
de campo ocorreram no Parque Estadual Mata dos Godoy (23°26’40.39”S, 51°15’12.16”O) no norte do 
Paraná, área ocupada pela FES. Dois dos registros foram feitos auditivamente, sendo um deles do ano de 
2009 e o outro de 2018, com posterior gravação da espécie, feita em 2019. Novas saídas a campo têm sido 
realizadas para a coleta de dados. Serão utilizados também gravadores autônomos, os quais podem ficar 
acionados durante dias, e assim ter mais chances de registro. 
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Most land planarians (Geoplanidae, Platyhelminthes) have revealed to present a very small distributional 
range evidencing their potential as a good model for fine-scale studies of areas of endemism (AoEs). AoEs, 
are also, the main study units in analytical biogeographic methods, and are often defined as an area with two 
or more endemic species living in them, presenting substantial congruence among their range limits. Herein 
we explored the distribution of land planarians across the southern region of the Brazilian Atlantic Forest 
(from the State of Rio de Janeiro, to the State of Rio Grande do Sul) utilizing DaSilva’s et al. (2015, Cladistics, 
31: 692-705) protocol. We used three methods, Endemicity Analysis (EA), Geographical Interpolation of 
Endemism (GIE), and a manual search. In our results, we identified nine AoEs of terrestrial flatworms through 
EA and GIE. Alongside, the manual search identified eight additional AoEs. Most AoEs match with AoEs 
discovered for harvestmen, organisms with which land planarians share similar ecological and fisiological 
restrictions. However, with our model organisms, new AoEs were revealed, such as the AoE of Misiones 
(Argentina), and other micro areas identified manually. It seems like planarian distributions are restricted to 
more humid portions of the forest on mountain slopes or adjacent regions where main valleys or sedimentary 
basins are likely to be the barriers for this taxa, as described for Paraíba do Sul river and Ribeira do Iguape 
river. These barriers are congruent with speciation events by vicariance. The high numbers of AoEs might 
help recognize forest remnants that should be prioritized for bioconservation. Further studies in an expanded 
study area to the North-East of Brazil are in progress. 
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Desde 1990 o Projeto Golfinho Rotador monitora a ocorrência de cetáceos no Arquipélago de Fernando de 
Noronha (FN), sendo a baleia-piloto-de-peitorais-curtas uma das espécies mais registradas, com 10 
avistagens e 3 encalhes. O objetivo deste trabalho é relatar a última ocorrência desta espécie em FN. De 
jan/1991 a out/2019, o monitoramento de cetáceos em FN foi realizado sistematicamente de dois pontos 
fixos em 6.793 dias e por análise de encalhes. No registro deste trabalho, a avistagem foi do Forte Nossa 
Senhora dos Remédios e simultaneamente em uma canoa havaiana fundeada a 50 metros dos animais, 
utilizando binóculos, planilha e máquina fotográfica. O grupo foi avistado na Baía de Santo Antônio no dia 
11/10/2019 por 5 h e 35 min, das 12h50min às 18h25min, quando escureceu, não sendo mais possível o 
monitoramento dos animais que permaneceram na área. O grupo era constituído por 17 indivíduos, sendo 
que foi possível identificar oito (quatro pares adulto-filhote), dos quais dois eram recém-nascidos e dois 
juvenis. Os demais nove indivíduos não puderam ser identificados quanto a sexo ou faixa etária. Na maior 
parte do tempo os indivíduos se mantiveram em posição vertical com pequenos deslocamentos horizontais, 
os juvenis executaram batidas-de-cauda e batidas-de-cabeça. Os recém-nascidos ficaram próximos às 
presumíveis fêmeas e por vezes se apoiavam nos dorso das mesmas permanecendo na superfície d’água. Um 
dos indivíduos adultos se afastou do restante e aproximou-se da canoa, posicionando-se entre os 
observadores e o grupo. As características da região, a baixa atividade do grupo e sua composição permitem 
supor que as baleias-piloto-de-peitorais-curtas estavam em comportamento de descanso, semelhante ao 
registrado em 1997. O fato ressalta a importância de FN como refúgio para espécies oceânicas, permitindo 
seu estudo mesmo que pontual, já que são espécies de difícil observação em seu habitat por não se 
aproximarem do continente. 
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A baleia-jubarte é uma espécie cosmopolita e possui um ciclo anual de migração entre as áreas de 
alimentação e reprodução. No período entre julho e outubro, a população do hemisfério sul busca regiões 
de baixas latitudes para acasalar e dar à luz, como a região da costa brasileira entre Piauí e Rio Grande do 
Sul. Em Fernando de Noronha (FN), têm-se relatos de ocorrência de jubartes desde 1989. Este trabalho 
objetiva quantificar a ocorrência das jubartes em FN desde o ano 2000. Entre janeiro/2000 e outubro/2019 
o monitoramento de cetáceos em FN, realizado pelo Projeto Golfinho Rotador, ocorreu regularmente a partir 
de dois pontos fixos: Mirante da Baía dos Golfinhos (5.812 dias) e Forte Nossa Senhora dos Remédios (2.577 
dias). Também houve coleta de informação de uma rede de informantes locais. Foram registradas 419 
avistagens de jubartes em FN no período supracitado. A partir de 2013, os registros de baleias-jubarte 
aumentaram progressivamente, sendo 2017 o ano de maior ocorrência em toda costa brasileira (i.e., 34,37% 
de todas as ocorrências; n = 144). O início da temporada reprodutiva em FN ocorreu em julho (12,17% das 
ocorrências), havendo um pico de em agosto e setembro (37,47% e 37,95% das ocorrências, 
respectivamente), com término no final de outubro (8,59% das ocorrências). Existiram ocorrências pontuais 
fora da temporada conhecida para a espécie no hemisfério sul, em janeiro, março e abril. O incremento do 
número de avistagens de jubartes em FN coincide com o relatado no Brasil, sendo indicativo de recuperação 
do estoque do Atlântico Sul, constatando aumento populacional após 32 anos de proibição da captura 
comercial de cetáceos em território nacional. Com o crescimento do turismo náutico em FN, faz-se necessário 
maior investimento para maximizar os esforços do ICMBio e parceiros na divulgação, implementação e 
fiscalização das normas de proteção e conservação das baleias-jubartes. 
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As larvas de libélulas, ordem Odonata, se desenvolvem em todos os tipos de ambientes aquáticos 
continentais, desde grandes rios, lagos e até pequenas coleções de água acumuladas em plantas (fitotelmas). 
Dentre os 15 gêneros da subfamília Protoneurinae, Roppaneura Santos, 1966 é o único em que as larvas se 
desenvolvem na água acumulada nas axilas de gravatás da família Apiaceae. O desenvolvimento larvar em 
apiáceas do gênero Eryngium também é exclusiva na ordem. O gênero foi descrito por Newton Dias dos 
Santos, “Pai da Odonatologia Brasileira” e inclui uma única espécie endêmica de Minas Gerais, Roppaneura 
beckeri Santos, 1966. Conhecida de poucos exemplares, a maior parte foi destruída no incêndio ocorrido no 
Museu Nacional (UFRJ) em 2018. O objetivo deste trabalho é registrar pela primeira vez R. beckeri para o 
estado do Paraná e, através de análises morfológicas e distribucionais, disponibilizar dados primários para a 
elaboração de estratégias de conservação. Adultos de R. beckeri foram coletados entre 2017 e 2019 em uma 
pequena área alagadiça coberta por gravatás (Eryngium sp.), no campus Centro Politécnico, UFPR, Curitiba, 
Paraná. Os exemplares estão depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, DZoo/UFPR. 
O estudo da morfologia externa e fotografias foram realizadas com o auxílio de estereomicroscópios. Dados 
de ocorrência e biologia da espécie foram compilados na literatura especializada e mapas foram elaborados. 
Foram encontrados três registros de ocorrência p 

ara os municípios de Poços de Caldas e Florestal, Minas Gerais. O material do Centro Politécnico corresponde 
ao quarto registro de ocorrência e o primeiro para o Paraná, sendo aproximadamente 500 km distante da 
localidade mais próxima ao norte. Os exemplares da população recém descoberta apresentam coloração 
mais escura e habitam uma área com intensa atividade humana, portanto, necessitam de proteção contra a 
perda de habitat para sua manutenção a longo prazo. 

Palavras-Chave: Conservação, Distribuição, Protoneurinae, Zygoptera 
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A biogeografia é a ciência responsável pelo estudo do padrão de distribuição dos organismos; a partir deste 
pode-se obter as áreas de endemismo, estas consideradas unidades histórias para estudos de distribuição e 
conservação. Processos como a dispersão, vicariância e especiação irão afetar as áreas de endemismo 
(OLIVEIRA Ubirajara, 2011). O objetivo deste estudo é a análise dos padrões de distribuição de espécies 
Neotropicais das sub-ordens Araneomorphae e Mygalomorphae com a aplicação do método de análise de 
endemicidade (NDM) proposto por Szumick et al. (2002) e Szumick & Goloboff (2004) desta maneira 
inferindo possíveis áreas de endemismo. As coordenadas geográficas foram obtidas com base em trabalhos 
publicados (entre os anos 2000 e 2019) sobre aranhas com distribuição na América do Sul. As plataformas 
utilizadas para a busca dos artigos foram o Portal de Periódicos CAPES, Google Acadêmico e World Spider 
Catalog:NMBE. Foram obtidas aproximadamente 100 coordenadas geográficas para cerca de 30 espécies 
endêmicas, com base nestas, mapas de distribuição foram confeccionados, incluindo-se informações sobre 
o relevo e vegetação. A partir de análises preliminares concluiu-se que existem extensas áreas de endemismo 
a serem exploradas nesta região, estudos posteriores para melhor delimitação destas áreas são necessários, 
levando-se em consideração a araneofauna que ainda é muito pouco estudada e amostrada na região. 

Palavras-Chave: Araneofauna, Aranha, Distribuição Geográfica, Endemismo, Georreferenciamento 
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Ecossistemas secos são biodiversos e estão distribuídos em todo o globo, sendo a sazonalidade climática uma 
forte característica ambiental, que impõe aos organismos desafios adaptativos às estações e variações 
vegetacionais. No entanto, a distribuição dessas florestas e das espécies tem sido alterada historicamente 
por mudanças ambientais globais e pela intensa conversão de habitat, sendo escassos estudos de 
comparações taxonômicas e ecológicas em grandes escalas. O objetivo deste trabalho foi o levantamento do 
esforço de pesquisa sobre as borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea), identificando as 
principais lacunas na ciência e na distribuição dos Ecossistemas Tropicais Secos globalmente. Para tanto, 
utilizamos metodologia cienciométrica, a partir de palavras-chave em inglês englobando florestas tropicais 
secas e savanas (Olson et al., 2001) e o táxon borboletas, na plataforma ISI Web of Knowledge. Coletamos 
informações de 165 estudos triados e mapeados (do total de 499 artigos publicados entre 1981 e jun/2019). 
Os trabalhos tiveram dados coletados em 30 países, cuja maioria se concentrou no Brasil (n = 20, 26% do 
total), México (n = 21, 13%), Malawi (n = 20, 12%) e Austrália (n = 14, 9%), sendo 71% dos estudos (n = 117) 
de escala local e 16% (n = 27), regional. A ecologia de comunidades (n = 32, 19.4%) e interações ecológicas 
(n = 30, 18.2%) foram os principais temas estudados, assim como as famílias Nymphalidae (n = 60, 36.4%) e 
Lycaenidae (n = 12, 7.3%). Encontramos, principalmente nas Américas, inventários, estudos ecológicos de 
comunidades e de interações, como de mirmecofilia e plantas hospedeiras associadas com Lycaenidae e 
Pieridae. Enquanto vários estudos fenológicos e evolutivos foram testados com espécies de Satyrinae na 
região africana, e estudos sazonais e biogeográficos, na australiana, inclusive comparativos com outros 
táxons, como aves e mamíferos. Considerando os temas menos abordados, restauração/conservação (n = 7) 
e impactos antrópicos (n = 7), alertamos para necessidade de investigação sobre mudanças ambientais em 
diferentes escalas, como também, efeitos da fragmentação florestal sobre as comunidades biológicas e 
conservação. 
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Cerca de 3.000 das 48.306 espécies de aranhas do mundo foram registradas no Brasil. No entanto, a grande 
maioria dos registros destas espécies encontra-se concentrada em determinadas regiões do país como 
sudeste e sul. Assim, diversas regiões do país apresentam poucos registros da sua fauna de aranhas, como é 
o caso do estado do Piauí. O presente trabalho buscou realizar uma análise de literatura e de atividades de 
triagem e identificação de aranhas coletadas no estado do Piauí, disponíveis na Coleção de História Natural 
da UFPI – CHNUFPI, com o intuito de descrever os padrões de diversidade e distribuição destes organismos 
na região. Todos os registros encontrados na literatura e desta coleção foram adicionados a um banco de 
dados, juntamente com dados do Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Os pontos de ocorrência das espécies foram avaliados utilizando-se ferramentas do ArcGis 10.3 
(ERSI). Estes registros foram exportados para a plataforma DinamicaEGO, para visualização de padrões 
espaciais de diversidade. A compilação dos bancos de dados apresentou 4353 registros de aranhas divididos 
em 158 espécies descritas, 145 gêneros e 54 famílias, aproximadamente 79,8% dos espécimes não foram 
identificados até o nível específico. Os registros são oriundos de 140 localidades de 35 municípios do Estado. 
Foram identificadas 12 áreas de endemismo, inferidas pelo método GIE. As regiões no entorno dos 
municípios de Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves e Teresina apresentaram a maior riqueza em espécies. A 
distribuição dos registros de espécies de aranhas no Estado do Piauí encontra-se enviesada, sendo a maior 
parte presente na região oeste, havendo subamostragem na região leste. Devido à existência de grandes 
áreas sem nenhum registro de distribuição, são necessárias mais coletas para que o conhecimento dos 
padrões de diversidade de aranhas possa ser ampliado. 
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O Arquipélago de Fernando de Noronha (FN), situado à cerca de 350 km da costa brasileira, recebe influência 
de ventos e correntes oceânicas, propiciando avistagem de cetáceos pelágicos, como a baleia-bicuda-de-
cuvier. Esta, possui hábito solitário ou vive em pequenos grupos de até sete indivíduos. Habita águas tropicais 
e temperadas, com profundidades superiores a 200 m. O objetivo deste trabalho é registrar as ocorrências 
de Ziphius cavirostris em FN. Desde 1990, o Projeto Golfinho Rotador monitora a ocorrência de cetáceos no 
Arquipélago. De jan/1991 a out/2019, o monitoramento foi realizado sistematicamente em 6.793 dias, a 
partir de dois pontos fixos de observação e por análise de encalhes. Ocorreram registros de dois indivíduos 
mortos: (1) encalhe de recém-nascido fêmea com 2,44 m (classificação da carcaça Geraci & Lounsbury, 2005: 
código2), em 22/04/2004, na Praia da Conceição. Foram coletados dados morfométricos e material biológico 
(pulmão, músculo, baço e conteúdo estomacal); realizados registros fotográficos e exame macroscópico, que 
não mostrou alterações ou presença de parasitas. Devido isto, é provável que seja um recém-nascido que 
desgarrou-se da mãe que veio a óbito por falta de alimento. (2) subadulto morto de aproximadamente 4 m 
(classificação da carcaça: código 3), em 08/02/2018, que encontrava-se boiando na Baía de Santo Antônio. 
Na mesma área, haviam três tubarões-tigres, Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822) alimentando-se 
dela, o que impossibilitou a remoção da carcaça para necropsia. Coletou-se pele, gordura e músculo de 
Z. cavirostris e, ao final da amostragem, a carcaça foi rebocada até aproximadamente 500 m da costa de FN, 
para garantir a segurança e saúde pública da população local. O hábito de vida das baleias-bicudas dificulta 
aprofundar o conhecimento sobre a espécie, que apesar de não ser considerada ameaçada, é classificada 
como Dados Insuficientes pela IUCN Red List. A localização geográfica de FN pode contribuir com informações 
de ocorrência e distribuição sobre a espécie. 

Palavras-Chave: Cetáceos, Distribuição, Odontoceti, Ziphiidae 
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Copestylum Macquart é um dos gêneros mais diversos de Syrphidae. Essa família é conhecida por suas 
espécies visitantes de flores que, quando adultas, podem ser utilizadas para a produção de plantas 
produtoras de sementes em estufa. Durante o estágio larval possuem hábito saprófago e se desenvolvem 
em tecidos vegetais deteriorados de cactos. Podem também ser associadas a fitotelmata de bromélias. 
Mundialmente são conhecidas aproximadamente 450 espécies do gênero, incluindo 318 na Região 
Neotropical. No Brasil, até o momento, 93 espécies foram registradas, e no estado do Paraná 20. Devido à 
carência de estudos sobre a taxonomia do grupo no Brasil, está sendo realizado um levantamento no Estado 
do Paraná que teve início com o estudo do material depositado na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago 
Moure (DZUP). Como continuidade do trabalho serão realizadas coletas em localidades do primeiro e 
segundo planaltos do Estado. Na referida coleção está depositado o material coletado pelos projetos 
PROFAUPAR (Projeto de Levantamento da Fauna Entomológica do Paraná, 1986-1988), realizado em oito 
localidades do Estado, no Litoral – Mata Atlântica, e três planaltos, e PROVIVE (Projeto Vila Velha, 1999-
2002), em Ponta Grossa. Um total de 643 exemplares de Copestylum estão depositados, dentre esses, 22 
espécies com nome, com destaque para a mais abundante: C. (Phalacromya) selectum (Curran). Foram 
reconhecidas 29 morfoespécies que estão em processo de identificação e estudo, dentre as quais, de acordo 
com o especialista Dr. Christian Thompson do USNM, Washington, D.C., espécies novas a serem descritas. 
Com a revisão bibliográfica e o material consultado, podemos concluir que a diversidade de Copestylum no 
Paraná deve crescer significativamente. Porém, ainda assim, há poucas informações publicadas considerando 
a grande quantidade de espécies descritas para a Região Neotropical havendo, sem dúvida, a necessidade da 
realização de novos levantamentos para um melhor conhecimento das espécies do gênero no Estado. 
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A presença de espécies exóticas em ambientes marinhos impulsiona o desenvolvimento de vários estudos 
sobre os efeitos na fauna nativa, potencial invasivo, impactos econômicos e os seus meios de introdução. Em 
regiões portuárias, por exemplo, a introdução pode ser atribuída ao trânsito frequente de navios, os quais 
podem transportar organismos de diferentes continentes na água de lastro ou incrustados aos seus cascos. 
Os crustáceos anfípodes são espécies que se associam com diferentes substratos biológicos como os 
organismos da fauna incrustante. Consequentemente, anfípodes podem ser introduzidos em novos 
ambientes e se tornarem espécies invasoras. Os efeitos negativos das invasões por anfípodes em 
comunidades nativas na Europa foram mensurados, entretanto esta avaliação foi possível devido ao amplo 
conhecimento da composição e ecologia das comunidades locais, associados a estudos biogeográficos das 
populações das espécies invasoras. Assim, o objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência de espécies de 
anfípodes exóticos nos últimos anos no litoral de São Paulo, região que tem um histórico de estudos com a 
fauna local de anfípodes. As espécies de anfípodes foram encontradas no infralitoral raso, entre 1 a 5 metros 
de profundidade, associadas a diferentes tipos de substratos no Canal de São Sebastião e em áreas 
adjacentes. Foram identificadas seis espécies exóticas: Ampithoe marcuzzii, A. valida, Ptilohyale littoralis, 
Stenothoe gallensis e S. georgiana no Canal de São Sebastião e A. longimana em Ubatuba. A detecção destas 
espécies exóticas é o primeiro passo para estabelecer critérios de monitoramento que avaliam seu 
estabelecimento e expansão populacional e os efeitos sobre a comunidade local de anfípodes. 
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Reportamos os registros dos animais ameaçados de extinção Calyptommatus leiolepis Rodrigues, 1991, e 
Rodriguesophis scriptorcibatus Rodrigues, 1993, em nova localidade. Situada na região central do domínio 
biogeográfico da Caatinga, se localizadam as “Dunas do Quaternário”, também conhecidas como 
“Paleodunas”, uma área de endemismo localizada no médio curso do rio São Francisco. Estas paleodunas 
encontram-se em uma das poucas áreas sedimentares da Caatinga, e são o testemunho geológico de 
períodos frios e secos do Quaternário. Durante este período o rio São Francisco secou em seu médio curso, 
modelando assim, os sedimentos arenosos e aluviais previamente dispersos na área das dunas. A partir da 
década de 1980 um número significativo de endemismos da herpetofauna foi descoberto nesta região. 
Especialistas inferiram que a área de vida das espécies Calyptommatus leiolepis e Rodriguesophis 
scriptorcibatus eram congruentes com a extensão das paleodunas do médio São Francisco, com 
aproximadamente 6.855 km². Nosso trabalho confirma a inferência destes especialistas e apresenta os 
primeiros registros documentados destes animais para uma nova localidade. Durante atividade noturna de 
pesquisa em 23 de agosto de 2018, encontramos inúmeros rastros do lagarto C. leiolepis e coletamos um 
espécime que se encontrava enterrado na areia a 3 centímetros de profundidade. Na mesma noite, 
localizamos e coletamos um espécime da serpente Rodriguesophis scriptorcibatus enterrada na areia a cerca 
de 1 centímetro de profundidade. As espécies foram tombadas na Coleção Científica do Departamento de 
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana sob os números de tombo DARMZFS-011 
para o lagarto Calyptommatus leiolepis e DARMZFS-0024 para a serpente Rodriguesophis scriptorcibatus. 
Ambas as espécies foram coletadas no município de Pilão Arcado, próximo ao povoado de Volta da Serra, no 
estado da Bahia. A área dos registros possui aproximadamente 1 km² de solo arenoso, dunas e vegetação 
arbustiva. 
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A Amazônia exibe uma das maiores biodiversidades do planeta. Apesar dos avanços das últimas décadas nos 
estudos que buscam entender e descrever essa biodiversidade, ainda existem lacunas no conhecimento, 
especialmente em alguns grupos de mamíferos. Dentre os grupos ainda pouco estudados está o gênero 
Scolomys, representado por duas espécies de roedores, S. melanops e S. ucayalensis, ambas endêmicas da 
Amazônia. Até o presente, existem disponíveis pouco mais de 80 indivíduos desta primeira espécie 
distribuídos em coleções científicas das Américas do Sul e do Norte. Duas expedições realizadas em 2014 e 
em 2015, respectivamente, pela equipe do Laboratório de Mamíferos (LMUSP, ESALQ) trouxeram novos 
registros de distribuição dessa espécie, sendo 16 indivíduos coletados em ambas as margens do Rio Japurá e 
cinco na margem esquerda do Rio Içá, ambos rios da Amazônia brasileira. Identificamos os novos espécimes 
através de análises qualitativas (morfologia interna e externa e cariótipo) e quantitativas (biometria) e, num 
segundo momento, compilamos todos os registros e pontos de distribuição conhecidos para melhor 
entender a ecologia e distribuição. Neste sentido, realizamos ainda modelagem de nicho ecológico para a 
espécie, utilizando o algoritmo MaxEnt, com 19 variáveis bioclimáticas (WorldClim), e discutimos suas 
informações ecológicas. Estas análises revelam que estes espécimes pertencem a uma espécie, cujo nome 
deve ser Scolomys melanops. Estes são os primeiros registros da espécie no Brasil e representam uma 
extensão de 785 km em sua distribuição ao Norte da Amazônia. O modelo de nicho recupera uma área de 
adequabilidade do Oeste do Rio Negro e Norte do Amazonas, se estendendo até sua distribuição na Colômbia 
e Equador. Estes resultados ressaltam a importância da amostragem da Amazônia, a fim de estabelecermos 
sua diversidade. 
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As mudanças climáticas podem alterar o tamanho e os limites da distribuição geográfica das espécies como 
resposta dos organismos para a procura por áreas favoráveis para suas persistências. Através da modelagem 
de distribuição de espécies, avalio como duas espécies de muriquis (Brachyteles arachnoides e 
B. hypoxanthus) ameaçadas de extinção podem alterar suas distribuições geográficas frente às mudanças 
climáticas para o ano de 2050. Utilizando sete algoritmos de modelagem, diferentes cenários climáticos para 
2050 e abordagens de mapas consensuais, encontro que B. arachnoides exibirá em 2050 uma contração 
prevista de 31,61% na sua distribuição geográfica em relação à distribuição prevista atual, enquanto que 
B. hypoxanthus terá uma expansão provável de 34,08% em relação à distribuição atual. A provável contração 
da distribuição de B. arachnoides para 2050 é associada a um deslocamento médio de 59,55 quilômetros 
para o sudoeste em relação ao centroide da distribuição atual da espécie. Já a expansão prevista para 2050 
para B. hypoxanthus é associada ao deslocamento de aproximadamente 71,75 km para o noroeste do 
centroide da distribuição atual desta espécie. Estas diferentes previsões para as espécies de muriquis podem 
estar relacionadas com os tipos de gradientes climáticos que elas encontram ao longo da extensão de suas 
ocorrências. Assim, em cenários de aumento de temperatura, a espécie de muriqui que vive mais ao norte 
(B. hypoxanthus), onde as temperaturas são mais quentes, deve encontrar um aumento de áreas 
climaticamente favoráveis para sua ocorrência em 2050. Já para B. arachnoides que vive nas temperaturas 
mais amenas do sudeste brasileiro, as áreas climaticamente semelhantes em 2050 comparado com o regime 
climático encontrado atualmente irá diminuir, o que presumivelmente irá diminuir a extensão total da 
ocorrência desta espécie para as próximas décadas. 
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A variação na composição de espécies entre diferentes locais (i.e., diversidade beta) pode ser resultante da 
troca de espécies (substituição) ou por locais mais pobres apresentarem um subconjunto da composição de 
espécies de locais mais diversos (aninhamento). Neste estudo exploramos como a diversidade beta de 
anfíbios anuros da América do Sul, o continente mais diverso para estes animais, está estruturada em 
diferentes regiões biogeográficas. Considerando compilações de mapas de extenção de ocorrência de 
espécies (2623 espécies de anuros), nós: a) medimos a diversidade beta pela contribuição local para a 
diversidade beta (CLDB) em grids (resolução de 1º) cobrindo a América do Sul (todo continente e 
separadamente para cada região biogeográfica); e b) avaliamos a estrutura da diversidade beta 
decompondo-a em substituição e aninhamento. O componente de substituição é proporcionalmente mais 
importante para a diversidade beta da anurofauna da América do Sul (0,823; aninhamento: 0,055), sendo 
que os maiores valores de CLDB estão distribuídos ao longo dos Andes, região costeira da Mata Atlântica e 
regiões subtropical/temperada. A substituição é o principal componente da diversidade beta também nas 
diferentes regiões biogeográficas, exceto as regiões dos campos temperados do sul da Argentina. Em regiões 
com extensas cadeias de montanhas, a alta troca de espécies é principalmente associada às regiões de 
maiores altitudes do continente (Andes e região costeira da Mata Atlântica). Já nas regiões Amazônica e 
subtropical, a alta diversidade beta está principalmente associada às regiões de contato entre formações, o 
que mostra a importância de regiões de ecótone (zonas de transição) na manutenção de alta variedade de 
espécies no contexto biogeográfico. 
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Influência do som de corte no sucesso de acasalamento do grilo 
Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 

(Orthoptera, Phalangopsidae) 
RIULER CORREA ACOSTA ¹ 

VITOR FALCHI TIMM ¹ 
EDISON ZEFA ² 

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
² Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 

riuler94@hotmail.com, vitor.timm@hotmail.com, edzefa@gmail.com 

O comportamento reprodutivo do grilo Adelosgryllus rubricephalus inclui uma corte complexa, em que o 
macho envia informações para a fêmea por vibrações corporais, antenação e emissão de sinais acústicos. 
Embora o padrão de comunicação esteja definido, nada se sabe sobre o tipo de informação que os machos 
enviam para as fêmeas, e qual a importância desses sinais no sucesso reprodutivo dos machos. O objetivo 
desse trabalho foi testar a influência do som de corte no sucesso de acasalamento dessa espécie. Foram 
analisados 90 encontros entre machos e fêmeas, em arena de vidro de 500 ml com os registros sonoros 
obtidos pelo microfone Sennheiser-ME66/K6 e gravador Sony-PCM-D50, a 21°C ± 1 e umidade relativa de 
60%. Para determinar o sucesso dos machos, determinamos dois parâmetros durante a corte: (1) tempo de 
duração da corte (DCor) e (2) duração da cópula (DCóp). As cortes foram observadas nas seguintes condições: 
(A) machos com tégminas íntegras + fêmeas (n = 30); (B) machos com tégminas amputadas + fêmeas (n = 30);
e (C) machos com tégminas amputadas + playback do som de corte + fêmeas (n = 30). Foi utilizado o modelo
ANOVA-One-way para comparar as variáveis, as quais foram apresentadas como média ± desvio (Mínima-
Máxima). No tratamento (A), a DCor foi de 36min33s ± 13min09s (20min24s-01h18min46s) e DCóp de
03min35s ± 2min44s (22s-13min03s); no tratamento (B), DCor de 37min10s ± 17min45s (23min18s-
01h44min09s) e DCóp de 04min04s ± 03min06s (01min06s-13min41s); e no tratamento (C), DCor de
47min54s ± 14min30s (26min23s-01h14min34s) e DCóp de 05min49s ± 04min18s (01min04s-19min43s). O
sucesso reprodutivo do macho é avaliado pela duração da cópula, pois quanto maior sua duração, maior será
a transferência de espermatozoides para a fêmea, desta forma o tratamento (C) obteve maior êxito.
Considerando que DCor e DCóp apresentaram diferenças significativas entre si (p < 0,05), cópulas mais
duradouras refletem períodos maiores de cortejo, sendo que o som de corte não é um fator determinante
para a cópula.
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O comportamento de acasalamento do grilo Endecous onthophagus Berg, 1891 inclui diferentes canais de 
comunicação, tais como antenação, vibração do substrato e produção de sons pelos machos. O processo de 
corte dessa espécie é dividido em duas fases, determinadas como pré e pós-eversão do espermatóforo, e em 
ambas as fases o macho produz sinais acústicos. O objetivo desse trabalho foi descrever e comparar as 
variáveis espectrais e temporais do som de corte emitido nas duas fases da corte do grilo E. onthophagus. 
Foram analisados 13 encontros entre machos e fêmeas, em arena de vidro de 500 ml, com os registros 
sonoros obtidos com microfone Sennheiser-ME66/K6 e gravador Sony-PCM-D50, a 21°C ± 1 e umidade 
relativa de 60%. Os sons foram analisados no software Avisoft, incluindo os seguintes parâmetros: duração 
do chirp (DC), frequência dominante (FD), intervalo de pulso (IP), pulsos por chirp (PC) e período de pulso 
(PP). Foi utilizado o modelo de Mann-Whitney para analisar e comparar as variáveis entre si através do 
software Past, e os dados foram apresentados como média ± desvio padrão. Os resultados obtidos para a 
fase pré-eversão foram DC = 6,33 ± 2,92 s, FD = 5,04 ± 0,22 kHz, IP = 1,29 ± 0,67 s, PC = 5,09 ± 1,35 e 
PP = 1,48 ± 0,68 s; e os resultados para a pós-eversão foram DC = 8,30 ± 4,03s, FD = 5,1 ± 0,21 kHz, 
IP = 1,55 ± 0,68 s, PC = 5,7 ± 1,58 e PP = 1,72 ± 0,68 s. As variáveis de DC, FD e PC apresentaram valores de p 
não significativos, diferente de PP e IP, com p < 0,05. As diferenças em alguns parâmetros do som de corte 
de E. onthophagus que detectamos ao comparar as emissões pré e pós-eversão do espermatóforo indicam 
que o macho envia informações distintas para a fêmea em contextos comportamentais distintos, mas não 
foi possível relacionar esses sinais com respostas específicas das fêmeas. 
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Estima-se que Anastrepha fraterculus, conhecida como mosca-das-frutas sul-americana, seja um complexo 
críptico de espécies, com oito morfotipos diferentes já descritos para a América do Sul, sendo três 
encontrados no Brasil: morfotipo Brazil-1, Brazil-2 e Brazil-3. Neste trabalho foram avaliados 
comparativamente os comportamentos de corte de três populações: uma oriunda da região rural da cidade 
de Goanira (GO), uma da região da cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo (SP) e a última proveniente 
dos pomares próximos à cidade de Uma, no interior da Bahia (BA). As populações foram mantidas seguindo 
as metodologias adaptadas usadas nos laboratórios da unidade de Entomologia, FAO/IAEA (Seibersdorf, 
Áustria) e CENA (USP, São Paulo, Brasil). As sequências do comportamento de corte dos machos foram 
filmadas e comparadas com sequências descritas para o morfotipo Brazil-1 e Brazil-3, usando-se o programa 
EThoseq. A avaliação focou na sequência final das cortes e nos principais comportamentos que levaram à 
cópula. Os resultados indicam que as unidades comportamentais que mais contribuíram para a cópula 
(mating-MT) para a população de Goianira, foram o attempt (AT – 100% das vezes), seguido do contact (CO 
– 77.78%), alignment (AL – 44.07%) e o mobile (MO – 23.33%). Para a população de Una: o attempt (AT – 
100% das vezes), seguido do contact (CO – 34.48%), alignment (AL – 24.14%) e flying (FL – 17.24%). E na 
população de São Sebastião o attempt (AT – 100% das vezes), seguido do flying (FL-31.25%), alignment (AL – 
18,75%), contact (CO – 12.50%), stationary (ST – 6.25%) ou arrowhead 1 (AH1 – 6.25%). Sugere-se que a 
população de Goianira pertença ao morfotipo Brazil-1. Já a população de São Sebastião não mostrou o padrão 
comportamental de Brazil-1 e foi inconclusiva para Brazil-3 e Una apresentou um padrão próximo de Brazil-
1, mas, com características comportamentais de ambos os morfotipos. 
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Primatas vivem em grupos sociais organizados em hierarquias de dominância que comumente definem o 
acesso a recursos. A posição social pode ter grande influência na qualidade de vida de um animal. Efeitos 
negativos na saúde podem aumentar em animais cativos, incluindo aqueles usados em pesquisas biomédicas, 
como os do gênero Saimiri. Neste trabalho, avaliamos se a posição social dos indivíduos influencia seu acesso 
a recursos alimentares em grupos de Saimiri collinsi. Quatro grupos foram observados no Centro Nacional de 
Primatas (CENP), no Pará, ao longo de três anos (2017-2019). Dados comportamentais foram coletados pelo 
método “Animal-Focal”, e por serem pouco frequentes, todas as ocorrências de agonismos foram 
registradas. Com base nas interações agonísticas, a estrutura hierárquica dos grupos foi descrita por meio da 
Árvore de Dominância Direta e a posição social dos indivíduos foi medida pelo índice de dominância 
hierárquica (IDH). Foram registrados 4.356 eventos de ingestão de alimentos (de 193 a 555 por grupo) e 422 
interações agonísticas (de 20 a 74 por grupo). A estrutura hierárquica foi do tipo parcial nos quatro grupos, 
com machos e fêmeas ocupando posições de codominância. Não foi encontrada correlação entre IDH e 
frequência de ingestão de alimentos em nenhum grupo. Como o efeito da competição mediada pela 
dominância hierárquica pode ser anulado na abundância de recursos, a ausência de relação entre posição 
social e acesso a recursos pode ser uma consequência do cativeiro e indicar que os animais no CENP têm 
bom acesso aos alimentos, independentemente de suas posições sociais. Uma alimentação farta se traduz 
em bem-estar dos animais, tanto pela nutrição como pela diminuição dos efeitos negativos das disputas por 
alimentos. Testes em ambiente natural são necessários para avaliar se esse efeito nulo é realmente 
consequência do cativeiro e do manejo adequado ou se é um padrão da espécie. 
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O sapo-cururu está amplamente distribuído por todo Brasil, sendo comum em ambientes antrópicos, que 
também atraem invertebrados, favorecendo assim, a predação por sapos. A espécie Rhinella diptycha, 
apresenta distribuição no Brasil que vai desde a costa atlântica do Sul do Ceará ao Rio Grande do Sul e 
Amazônia, tem sua alimentação generalista dentre os artrópodes, o que faz com que estes sapos tenham 
estratégias de deglutição diferenciadas, dependendo do tamanho da presa. Assim sendo, os indivíduos 
utilizam a musculatura levator bulbi, localizado no assoalho da boca que junto com os olhos salientes 
aumentam a cavidade bucal, auxiliando na deglutição. No presente trabalho analisou-se o comportamento 
de deglutição da espécie de R. diptycha (N = 15) associando este ao tamanho das presas. O esforço amostral, 
em gravações de vídeos teve duração de 2 horas 3 minutos e 23 segundos, sem interferência junto aos 
indivíduos, mantendo distância de aproximadamente 2 metros. Para as presas foi estabelecido um intervalo 
de classe em milímetros, a saber: (7:11 – himenópteros; 11:15 – coleóptera e hemíptera; 15:50 – odonata; 
50:70 – lepidóptera). Das 180 investidas de predação o músculo levator bulbi foi utilizado 169 vezes para 
deglutir invertebrados. No intervalo: 7:11 e 11:15 não é perceptível a utilização do músculos, apenas ocorre 
a protração da língua; no entanto para os hemíptera é perceptível a utilização do músculo, concomitante ao 
movimento de erguer a cabeça para auxiliar na deglutição, a posição vertical da cabeça favorece a descida 
da presa pelo esôfago, nos tamanhos de 50:70 os espécimes utilizaram o músculo seguido de dois 
movimentos, levantar a cabeça e passar a pata anterior sobre a presa ainda aderida a boca. Informações 
dessa natureza para espécies brasileiras, ainda são incipientes, sendo necessário ampliação dessa linha de 
pesquisa incluindo novas espécies e populações. 
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Ao final da gestação, as capivaras segregam-se do grupo social para parir. Nosso objetivo foi caracterizar a 
escolha de fêmeas, em termos de local e período da separação, pensando que essas decisões tenham 
consequências sobre o sucesso reprodutivo da mãe. Trabalhamos com um banco de dados de movimento de 
quatro fêmeas (colar GPS), para as quais foi possível detectar a segregação, seguida da aparição de filhotes 
recém-nascidos. Como medidas de movimento, estimamos as áreas de uso ao longo de sete meses (total), 
períodos específicos de segregação (desde a separação até o retorno para o grupo) e parição (1º-2º dias) 
(Estimador de Kernel, pacotes adehabitatLT e adehabitatHR, programa R); e a distância máxima percorrida a 
partir do centroide das áreas, em períodos de segregação e parição. Ainda, caracterizamos a paisagem nestes 
períodos, com base na distância mínima em relação à fonte de água e vegetação densa, a partir do centróide 
das áreas (programa Quantum GIS 2.18). Em média, as fêmeas tornaram-se reclusas por 8 ± 2,94 dias, em 
áreas de 36.866 ± 28.816 m², que representa uma redução de 85,24%, em relação à área de uso total. As 
áreas de parições apresentaram em média 6.661 ± 8.944 m² (redução de 97,64%, em relação à área total). 
As distâncias máximas percorridas em relação ao centroide, para segregação e parição, foram de 
303,3 ± 237,5 m e 53,0 ± 58,5 m, respectivamente. A menor distância da água foi de 329,0 ± 558,0 m, para a 
segregação e 41,3 ± 43,3 m para a parição; enquanto da vegetação, 4,3 ± 8,7 m e 14,3 ± 24,8 m para 
segregação e parição, respectivamente. A brusca redução das áreas reflete a diminuição de atividade e 
reclusão para parir. A maior proximidade da água e vegetação densa enfatizam a importância destes recursos 
para o sucesso reprodutivo. 
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O Arquipélago de Fernando de Noronha é local de descanso e socialização de golfinhos-rotadores, Stenella 
longirostris (Gray, 1828). Esta espécie, que tem o hábito de alimentar-se durante a noite em mar aberto e vir 
para Noronha durante o dia, possui preferência por três áreas: Baía dos Golfinhos, Entre Ilhas e a Baía de 
Santo Antônio. Tendo em vista que a direção de chegada dos golfinhos no alvorecer indica as áreas de 
alimentação, este trabalho tem como objetivo analisar se há diferença na preferência das direções de 
chegada dos rotadores na região da Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas. A partir de 2008, o Projeto Golfinho 
Rotador iniciou observações sistemáticas de ponto fixo para estas duas áreas, uma vez que os rotadores 
começarem a ocupar mais esta região. Para análise da direção de chegada, foram consideradas três direções 
em relação ao ponto fixo de pesquisa: 270° (Conceição), 00° (frente) e 90° (Ilhas Secundárias). Foi 
contabilizado o número de grupos novos de golfinhos que chegaram à região por cada uma das direções a 
cada dia. Foram utilizados registros de 2009 a 2019, correspondendo a 2.287 dias de monitoramento, nos 
quais se observaram golfinhos-rotadores em 2.171 dias. O número de grupos entrando por dia por 270° 
(M = 2,33 grupos/dia; DP = 0,27) foi significantemente maior que por 90° (M = 0,16 grupos/dia; DP = 0,05) e 
00° (M = 0,09 grupos/dia; DP = 0,04). Não houve alteração da direção preferencial ao longo dos anos e o 
tamanho médio do grupo foi similar nas direções de 90° e 270°. A direção de entrada majoritariamente por 
270° sugere que os golfinhos utilizam às áreas de alimentação a oeste de Noronha, na Cadeia de Montanhas 
Submarinas. A direção também é a rota por onde os rotadores que saem da Baía dos Golfinhos chegam à 
Baía de Santo Antônio, indicando um trânsito de golfinhos pelo mar de dentro, a sotavento da ilha. 
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Ritmos biológicos são ubíquos aos seres vivos, no entanto, diferentes animais podem apresentar variação na 
expressão dos seus ritmos. Caracterizar o ritmo atividade-repouso é importante para conhecer a biologia e 
ecologia de um animal, bem como identificar nichos temporais. Com a necessidade de identificar diferentes 
padrões de atividade-repouso são conhecidos estudos com invertebrados como Nematoda, Mollusca, 
Arachnida e alguns grupos de insetos, onde foram comprovados a existência de um estado de repouso 
semelhante ao sono. Assim, neste estudo Omophoita octoguttata (Fabricius, 1775) (Coleoptera, 
Chrysomelidae) foi utilizada como modelo para investigar o padrão de atividade/repouso. Para isso, foram 
utilizados 7 indivíduos de O. octoguttata (coletados manualmente) os quais foram mantidos em uma câmara 
BOD e filmados individualmente por 48 h consecutivas em um padrão de claro/escuro de 12 h. A atividade 
foi avaliada a cada hora por um período de 15 minutos. Para isso, usou-se um software de captura de 
movimentos onde foi possível traçar os movimentos apresentados por esses insetos. Logo após empregou-
se o método COSINOR que é utilizado para verificar a presença de ritmicidade circadiana e determinação dos 
parâmetros rítmicos. Omophoita octoguttata apresentou um período de expressão do ritmo 
atividade/repouso de 23,9 h (F = 10,491; p = 0,0001) com ponto máximo de atividade (acrofase) às 10:38 h 
da manhã. Esses valores indicam a sincronização destes animais ao ciclo claro-escuro de 24 h. A 
caracterização do padrão atividade/repouso em O. octoguttata é um estudo muito relevante para o 
enriquecimento de informações acerca dessa espécie e ordem a qual pertence. Análise complementar em 
protocolo de livre-curso poderá determinar a expressão endógena do ritmo, assim como seu período 
endógeno. 
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O presente trabalho visou analisar o comportamento de macacos-prego Sapajus spp. mantidos em cativeiro 
no Zoológico Municipal de São José do Rio Preto, SP. Para tanto, um macho e duas fêmeas foram observados 
e tiveram seu comportamento registrado em sessões de uma hora em cinco dias de visitação livre no 
zoológico. Os comportamentos foram amostrados por metodologia animal focal e registrados de forma 
instantânea (de 1 em 1 minuto). Dados referentes a 14 sessões, também de uma hora cada, realizadas em 
2016 foram também analisados. A frequência de exibição dos diferentes comportamentos foi comparada por 
meio de Kruskal-Wallis para cada sexo, separadamente, procurando quantificar a eventual ocorrência de 
desvios comportamentais indicativos de estresse. A frequência de comportamentos foi comparada entre os 
sexos pelo teste de Mann-Whitney. Foram observadas interações com visitantes por meio de expressões 
faciais associadas a integração social, apaziguamento e postura agonística. Foram registradas as mais 
variadas interações entre coespecíficos, incluindo corte e cópula, bem como a catação, a disputa por 
alimentos e seu oferecimento entre as fêmeas. Comportamentos associados possivelmente a 
termorregulação e um display agonístico com traços de anormalidade observados durante a realização do 
presente trabalho não haviam sido registrados anteriormente na bibliografia consultada. Para ambos os 
sexos comportamentos relacionados a alimentação, repouso e deslocamento foram os mais comuns. 
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Snakes present a hazard to primates, both as active predators and by defensive envenomation. This risk might 
have been a selective pressure on the evolution of primate visual and cognitive systems, leading to several 
behavioral traits present in human and non-human primates, such as the ability to quickly learn to fear 
snakes. Primates seldom prey on snakes, and humans are one of the few primate species that do. We report 
here another case, bearded capuchin monkey (Sapajus libidinosus), which preys on snakes. We hypothesized 
that capuchin monkeys, due to their behavioral plasticity, and cognitive and visual skills, would be capable of 
discriminate between dangerous and non-dangerous snakes and behave accordingly. We recorded the 
behavior of S. libidinosus toward snakes in two populations living 320 km apart in Piauí, Brazil. As expected, 
capuchins reacted fearfully to dangerous snakes (usually venomous or constricting snakes), as suggested by 
their mobbing behavior. In contrast, they hunted and consumed non-dangerous snakes but did not mob 
them. Our findings support the tested hypothesis that S. libidinosus are capable of differentiating snakes by 
level of danger: they protect themselves from dangerous snakes, but they take opportunities to prey on non-
dangerous snakes. Since capuchins and humans are both predators and prey of snakes, further studies of this 
complex relationship may shed light on the evolution of these traits in the human lineage. 
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Sistemas subterrâneos oferecem às espécies proteção e microclima de menor amplitude térmica e mais 
úmido. Cerca de 11% das espécies conhecidas de roedores constroem tocas; entre elas, Clyomys bishopi 
endêmica do Cerrado. Analisamos o microclima dos sistemas subterrâneos da espécie quanto à temperatura 
interna e do entorno e sua variação diária em duas estações. Distribuímos no total 10 dataloggers de 
temperatura em uma colônia, em área de campo limpo, na Estação Ecológica de Itirapina, da seguinte forma: 
dentro de túneis (a 30 e a 50 cm da entrada), enterrados no solo (a 30 e 50 cm de profundidade), na superfície 
do solo, nas entradas das tocas e acima do solo (a 30 e a 50 cm de altura). Os dataloggers registraram a 
temperatura do ponto em que estavam a cada 5 min por 72 h, em julho (seca) e março (chuvosa) de 2017-
2018. Essas medidas foram usadas para calcular o período (T) da oscilação e a amplitude do ritmo (A) de 
temperatura usando método do Cosinor populacional. Na seca, no interior das tocas e enterrados no solo, a 
temperatura variou entre 12° e 24°C, (T = 23 h; A = 0,8°C), acima do solo entre -1,5° e 33°C, (T = 21 h; 
A = 5,3°C). Na chuvosa, no interior das tocas e no solo a temperatura variou entre 23 e 26°C. (T = 23 h; 
A = 0,5°C) e entre 16 e 40°C, (T = 20 h; A = 6,7°C) acima do solo. No ambiente subterrâneo do interior das 
tocas, a temperatura oscilou entre 12 e 26°C, num período circadiano (T = 20 ± 4 h) com amplitude diária 
< 1°C, fornecendo microclima mais ameno e estável. Comparado ao ambiente externo, o interior das tocas 
apresentou temperaturas mais altas à noite e mais baixas durante o dia nas duas estações, tornando-o mais 
estável. Estas condições devem proteger os animais de estresses térmicos ambientais, reduzindo os custos 
metabólicos de termorregulação. 
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Azteca chartifex spiriti é uma subespécie Neotropical que apresenta um polimorfismo visível na casta 
operária, apresentando dois grupos polimórficos, operárias major e minor, além de uma estratégia de 
nidificação conhecida como “polidomia”, em que a colônia está dividida em um ninho principal ou central e 
várias subunidades denominadas de ninhos satélites. O objetivo deste estudo foi analisar a divisão de 
trabalho entre indivíduos da casta operária desta espécie respondendo a seguinte pergunta: Como se dá a 
divisão do trabalho em função de seu polimorfismo? Consideramos a hipótese de que os comportamentos 
de defesa são executados, em sua maioria, por operárias major, e os demais comportamentos são 
executados por ambos os grupos polimórficos. Dessa forma, foram selecionados comportamentos 
desenvolvidos pelas operárias: 1) comportamento de defesa, 2) comportamento de forrageamento, 3) 
criação de hemípteros e 4) reconstrução do ninho, e experimentos foram conduzidos para verificar quais 
grupos polimórficos desempenhavam determinadas atividades. Escolhemos também avaliar a defesa em 
diferentes pontos dentro das colônias polidômicas de A. chartifex spiriti. As formigas que foram observadas 
efetuando comportamentos previamente definidos foram amostradas e nessas foram realizadas séries de 
medidas (largura da cabeça e o comprimento de Weber) para definir a qual grupo morfológico de operárias 
elas pertenciam. Após verificar as frequências das operárias em função das classes de tamanho da largura da 
cabeça, notou-se que não era seguido um padrão de distribuição de tamanhos para alguns comportamentos. 
Somente o comportamento de defesa apresentou um padrão de distribuição para todas as colônias 
estudadas, no qual 87% das operárias major amostradas foram observadas realizando este comportamento. 
As operárias major além de realizarem a defesa da colônia podem também executar outras atividades. Este 
conhecimento da história natural é de grande importância para se compreender o funcionamento das 
colônias de A. chartifex spiriti e outros insetos sociais. 

Palavras-Chave: Comportamento, Defesa, Estrutura polidômica, Grupos polimórficos, Ninhos periféricos 
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Cracidae é uma família de aves que ocorre nas Américas, com grande importância ecológica por sua ação na 
dispersão e predação de sementes. Grupo ameaçado, sendo o maior impacto representado pela degradação 
de habitats e caça. O mutum-de-penacho (Crax fasciolata Spix, 1825) ocorre do norte do Brasil ao norte da 
Argentina, forrageia principalmente pela manhã, sozinho ou aos pares e, excepcionalmente, em pequenos 
grupos. Normalmente ocorrem associados a cursos d’água, o que representa um desafio para a conservação, 
pois tais áreas são bastante procuradas para agropecuária. Em setembro de 2017, na zona rural de 
Uberlândia (MG), foi avistado um bando de mutuns-de-penacho, constituído por duas fêmeas e um macho. 
Logo após, verificou-se um embate físico entre as fêmeas, em que uma delas era mais agressiva, realizando 
a maioria das investidas, que acarretaram na morte do outro indivíduo. Mesmo após a ausência de reação 
da fêmea abatida, a vencedora permaneceu a proferir bicadas na mesma, além de arrastá-la por pequenas 
distâncias. A fêmea vencedora evadiu-se do local, juntando-se ao macho, que permaneceu parado nas 
proximidades. A fêmea abatida parecia ser jovem, por possuir biometria inferior à de fêmeas adultas. 
Externamente foram detectados danos na cabeça e pescoço, fratura no bico e na cauda, com perda de uma 
retriz central. Há poucos trabalhos sobre relações intraespecíficas em Crax na natureza, sendo necessários 
estudos para investigar as causas do evento descrito, podendo ser levantadas hipóteses: 1) competição 
intrassexual entre as fêmeas, com defesa territorial pelo par reprodutivo; 2) alteração comportamental das 
aves, em virtude de uma mudança da paisagem, pois o local do registro vem sendo degradado em virtude da 
instalação de propriedades rurais, convertendo a área em um mosaico de edificações humanas, áreas de 
plantio e fragmentos de mata. 
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As possíveis relações entre as restrições impostas pela temperatura corporal e ambiental no comportamento 
antipredatório em serpentes foram investigadas por dezenas de estudos ao longo das últimas seis décadas. 
Em alguns casos, com resultados contraditórios, mesmo em espécies próximas filogeneticamente, de modo 
que generalizações e previsões sólidas sobre o modo como serpentes se comportam defensivamente em 
diferentes temperaturas são demasiadamente complexas de serem feitas. O presente trabalho consiste em 
uma revisão narrativa que tem o objetivo de sintetizar e evidenciar o conhecimento acumulado de 
aproximademente seis décadas de literatura sobre os efeitos termais no comportamento antipredatório em 
serpentes. Para tanto, foram localizados trinta e dois artigos em buscadores de trabalhos científicos que 
mencionaram ou sistematicamente examinaram o tema, publicados no período de 1961 e julho de 2019. 
Buscou-se nos resultados efeitos estaticamente significantes quanto à duração, ou frequência de respostas 
defensivas em diferentes intervalos termais. Baseado nos resultados dos trabalhos revisados, certos padrões 
se tornaram evidentes, permitindo algumas generalizações. Quando temperaturas mais baixas causam algum 
efeito significativo na resposta defensiva, geralmente favorecem comportamentos classificados como 
“estáticos” ou “ativos-no-lugar”, que respectivamente, envolvem nenhuma movimentação ou algum grau de 
movimentação, mas sem deslocamento. Nessas condições, o bote é raramente a resposta de “ameaça” 
principal. Temperaturas mais altas geralmente favorecem comportamentos “ativos-no-lugar” ou “ativos”. 
Contudo, alguns estudos não encontraram relação entre temperatura e a resposta defensiva. Considerando 
o estado atual do campo de estudo, acredito que quatro aspectos possam ser melhor explorados em 
pesquisas futuras, de modo que esses trabalhos auxiliem em deixar mais claros determinantes fisiológicos e 
ecológicos dos comportamentos antipredatórios em serpentes: (1) duração dos comportamentos 
antipredatórios; (2) comportamentos antipredatórios incomuns; (3) variação interindividual; (4) maior 
diversidade geográfica e taxonômica. 
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Em condições naturais a interação presa-predador pode ser influenciada por características extrínsecas e 
intrínsecas dos indivíduos, como sexo, tamanho corporal e temperatura. Para tetrápodes ectotermos, a 
temperatura talvez represente a variável mais importante, pois, de forma geral, eles experienciam variações 
substanciais em suas temperaturas corporais ao longo de suas atividades diárias ou sazonais. A relação entre 
as possíveis restrições impostas pela temperatura corporal e o comportamento antipredatório em serpentes 
foi investigada em dezenas de trabalhos ao longo das últimas décadas, com resultados variados e 
inconclusivos. Diante desse panorama, o presente trabalho teve como objetivo principal investigar se a 
variação individual no comportamento antipredatório em Oxyrhopus guibei é dependente da temperatura. 
A hipótese inicial é de que temperaturas mais baixas aumentariam a frequência de comportamentos crípticos 
e temperaturas mais altas aumentariam a frequência de comportamentos de fuga. Uma série de 
experimentos comportamentais foram realizados em onze espécimes da falsa-coral, oriundos do estado de 
São Paulo emprestados pelo Instituto Butantan. Os experimentos comportamentais foram realizados em 
uma sala climatizada nas temperaturas de 17,2, 24, 30,8 e 37,6°C diante de um estímulo predatório simulado. 
Ao fim dos experimentos, não foi possível estabelecer relações estatisticamente significantes entre as 
diferentes condições termais e a frequência de comportamentos defensivos. Contudo observou-se níveis de 
variação individual no comportamento antipredatório utilizado. Desse modo, concluiu-se que a variação 
individual no comportamento antipredatório em Oxyrhopus guibei é em grande parte determinada por 
características de personalidade e não pelos intervalos termais aqui testados. 
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A coexistência de espécies em escala local requer a presença de compensações interespecíficas, porém, 
traços que permitem que uma espécie seja competitivamente dominante também podem torná-la 
vulnerável ao ataque de consumidores especialistas. Um exemplo desse trade-off está no sistema forídeo-
formiga explicado pela teoria do “balaço do terror” onde os hospedeiros permanecem competitivamente 
equilibrados em resposta ao “terror” de serem consumidos. Um mecanismo de defesa peculiar foi observado 
em formigas Crematogaster brasiliensis que ao se defenderem de forídeos do gênero Pseudacteon elevam o 
gáster à cabeça. Ao exibirem essa postura as formigas interrompem o forrageamento gerando custo para as 
colônias. O presente estudo busca determinar se o ataque do parasitóide influencia no comportamento de 
defesa do hospedeiro. A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental da Universidade Federal do 
Amazonas. Para a descrição da interação foi elaborado um etograma, e para avaliar se a presença dos 
forídeos nas colônias afeta o uso de recursos das C. brasiliensis utilizamos iscas. A relação entre a posição do 
gáster e a presença do forídeo e a frequência de iscas monopolizadas foram comparadas pelo teste qui-
quadrado (χ²). A abundância média de C. brasiliensis e das outras formigas foram comparadas por ANOVA. 
Os resultados indicam o uso de posturas corporais como as principais respostas de defesa das C. brasiliensis 
aos ataques dos Pseudacteon sp1 e sp2. Os forídeos parecem influenciar não só o comportamento de defesa 
das operárias como era esperado, mas também o uso de recursos (recrutamento) dessas formigas. Dessa 
forma é possível que as C. brasiliensis experimentem um trade-off entre dominância e vulnerabilidade ao 
ataque. Este trabalho contribui para um melhor entendimento do sistema hospedeiro-parasitóide, assim 
como para a ecologia comportamental crucial para um melhor entendimento desse sistema dentro da 
comunidade como um todo. 
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Os agrotóxicos são utilizados nos setores primários para otimizar a produção. Dos 20 princípios ativos de 
agrotóxicos mais utilizados no Brasil entre 2012 e 2016, 8 eram herbicidas, 7 inseticidas, 4 fungicidas e 1 era 
adjuvante. No Brasil, em 2019, cerca de 325 agrotóxicos foram liberados. No mundo existem mais de 20 mil 
espécies de abelhas e no Brasil ¼ destas espécies polinizando de 40% a 90% das espécies vegetais, 
aumentando a produção agrícola, sendo cruciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Também geram 
produtos de interesse econômico para bioprospecção. Desde 2006, verifica-se a redução das populações de 
abelhas. Entre 2012 e 2013, 30% das abelhas brasileiras desapareceram. Tal declínio é muito discutido na 
comunidade científica e um dos motivos é a utilização de agrotóxicos. No ambiente as abelhas se 
contaminam com os agrotóxicos por contato durante a pulverização, através da coleta e ingestão de água, 
néctar e pólen contaminados ou ingestão direta de gotículas de pesticidas. Foi realizada uma revisão 
bibliográfica em periódicos revisados por pares acerca da influência de agrotóxicos no comportamento de 
abelhas. Mudanças comportamentais individuais e coloniais são associadas às doses subletais de agrotóxicos, 
como diminuição dos comportamentos de toque das antenas e de trofalaxia, reduzindo a capacidade de 
comunicação e de divisão de trabalho. Essas alterações comportamentais reduzem as interações sociais das 
abelhas, ocasionando problemas para a colônia. As doses subletais interferem na cognição e aprendizado 
das espécies, constatada na observação de maior tempo de retorno para a colmeia, dificuldade de encontrar 
o alimento e letargia. Há influência negativa nas rotas de voo em busca de recursos, aumentando o tempo 
de voo, diminuindo a memória espacial e a eficiência de forrageamento. Há centenas de princípios ativos nos 
agrotóxicos utilizados no Brasil e é praticamente impossível testar a ação de todos eles em laboratório. 
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Diversos estudos mostram que os estados emocionais de medo e ansiedade vivenciados pela espécie 
humana teriam raízes filogenéticas nos comportamentos defensivos de animais frente a estímulos que 
ameacem sua integridade física e/ou sobrevivência. Modelos etológicos de medo e de ansiedade 
relacionados a respostas inatas, como o confronto presa versus predador, têm sido amplamente utilizados 
para estudar essas reações emocionais. Investigamos os comportamentos de defesa de ratos e ratas nas 
diferentes fases do ciclo estral (proestro, estro e diestros), e de serpentes peçonhentas expostos ao 
paradigma presa versus predador em uma arena poligonal (154 × 72 × 64 cm) disposta sobre uma superfície 
de granito e munida com uma toca artificial (36 × 2 × 12,5 cm, com duas saídas) e duas plataformas 
(7 × 4 × 10,5 cm) elevadas, com acesso por meio de escadas, concebida como modelo de ataques de pânico. 
Grupos independentes de ratos (n = 10) e ratas (n = 44) foram acondicionados na arena poligonal durante 
três dias para habituação. No dia do experimento, foram removidos da arena e a serpente foi colocada no 
lado oposto ao da toca para um confronto de 5 minutos. Todos os comportamentos dos roedores (avaliação 
de risco, fuga, interação com a serpente, etc.) e das serpentes (achatamento dorsoventral do corpo, postura 
ameaçadora, botes ofensivos e defensivos) foram registrados através de uma câmera filmadora e analisados. 
Altos níveis de estrógeno e de progesterona no proestro suprimiram alguns comportamentos defensivos de 
ratas, indicando comportamentos reduzidos de ansiedade. Portanto, houve mudanças no repertório 
defensivo de acordo com a fase do ciclo estral de ratas. Concluímos que, através desse modelo experimental, 
registraram-se as mesmas táticas defensivas utilizadas pelas serpentes em um ambiente natural, 
considerando espécies do gênero Bothrops e constatou-se que as flutuações dos hormônios ovarianos 
durante as fases do ciclo estral em fêmeas modulam comportamentos defensivos incondicionados durante 
a exposição a uma ameaça predatória etologicamente relevante, como a serpente. 
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O quati (Nasua nasua) é um mamífero pertencente à família Procyonidae, encontrado em diversos ambientes 
no Brasil. A estrutura social dos quatis é caracterizada pela formação de grupos que abrangem fêmeas adultas 
e filhotes, enquanto machos são animais solitários, que apenas se vinculam ao grupo na época reprodutiva 
que ocorre na primavera. A pesquisa foi realizada no fragmento florestal localizado no município de 
Sorocaba, que possui uma área aproximada de 1,5 ha, sendo limitado pela Rodovia Senador José Ermírio de 
Morais e Avenida Independência. O objetivo da pesquisa foi averiguar as interações ecológicas que o 
N. nasua exerce no local através de análises, que incluem levantamento do padrão de atividade diária, 
utilização do estrato e outras observações secundárias. A análise teve ao total 10 dias de amostragem, 
perfazendo 110 horas de buscas, das 7 h às 18 h. Ao total houve 11 detecções, sendo 6 do grupo (55%), 
contra 5 de solitários (45%). A classe hóraria onde os quatis estiveram mais ativos foi às 09:00 h e às 14:00 h 
com 3 detecções cada. Houve oscilação do número de integrantes no grupo durante as detecções, variando 
de 3 a 8 indíviduos sendo composto de adultos e juvenis, não havendo visualização de filhotes. Solitários, em 
80% das visualizações foram vistos apenas forrageando o solo. Já o grupo foi observado em 60% das 
dectecções utlizando o extrato arbóreo, muitas vezes, alimentando-se de folhas (Celtis sp.). Além disso foi 
averiguado comportamentos de disputa entre o bando, com rápidos combates por alimento, assim como 
três tipos de reações diante da presença do observador, fuga, posição estática e vocalização de alarme 
“tosse”. Os dados desta pesquisa contribuírão para ampliar o conhecimento sobre os diversos repertórios 
compotamentais em ambientes naturais de N. nasua, porém outros estudos são necessários para corroborar 
estes resultados. 
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As abelhas desempenham um importante papel ambiental, sendo considerados os principais agentes 
polinizadores de uma grande variedade plantas frutíferas. No entanto, estão sendo ameaçadas pelos 
agrotóxicos utilizados no controle de pragas agrícolas. O presente estudo testou os efeitos do Roundup, um 
herbicida utilizado na agricultura e que possui o glifosato como princípio ativo, a fim de descobrir possíveis 
efeitos no comportamento das operárias da espécie Melipona quadrifasciata. Abelhas operárias foram 
distribuídas em quatro caixas de madeira (15 × 15 × 15 cm), cada uma contendo aproximadamente 10 
indivíduos. O experimento foi conduzido em triplicata, iniciando após um período de aclimatação de 24 
horas, onde as abelhas foram alimentadas com xarope de sacarose 50%. Durante 10 dias os indivíduos da 
caixa controle foram alimentados apenas com sacarose e nas outras 3 caixas, alimentadas com uma solução 
de sacarose acrescidas de Roundup a uma concentração final de 308, 617 e 1156 ppm de glifosato. Ao final 
do experimento as abelhas sobreviventes foram submetidas a um teste de locomoção, onde, durante 30 
segundos, tiveram que andar em linha reta ao longo de uma “baia” construída em laboratório, sendo 
registrada a distância que cada uma percorreu. Os resultados mostraram que os indivíduos do grupo controle 
percorreram uma distância média de 77 cm, enquanto os tratados com Roundup percorreram, da menor 
para a maior dose de tratamento, 53, 45 e 38 cm em média. Foi realizado um teste ANOVA, que mostrou que 
a diferença entre a motilidade média do controle e dos grupos tratados é significativa (p < 0,05), embora não 
tenha mostrado diferença significativa entre os 3 diferentes tratamentos. Com esses resultados concluiu-se 
que o Roundup afeta a locomoção das abelhas, e consequentemente sua capacidade de polinização, 
trazendo prejuízo para as plantas que dependem desses agentes polinizadores. 
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Os comportamentos afiliativos constituem a grande maioria das interações sociais dos primatas e por isso 
são considerados as principais forças modeladoras da sociabilidade destes animais. As associações podem 
ser utilizadas para aumentar a obtenção de recursos, diminuir a frequência de interações agonísticas ou 
aumentar as oportunidades reprodutivas. Neste estudo avaliamos se o poder de associação influencia a 
frequência de cópulas de indivíduos de Saimiri collinsi em cativeiro. O comportamento social de 45 indivíduos 
distribuídos em quatro grupos foi registrado através do método “Animal focal”, com dois minutos de 
observação de cada indivíduo e, para anotar todos os registros de cópulas, foi utilizado o método ad libitum. 
O poder de associação foi medido pela soma de todas as associações de cada indivíduo do estudo. Foram 
registrados os comportamentos afiliativos e sexuais. A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2018 e 
maio de 2019, totalizando 172 horas de observações. Ao todo, foram registrados 1.810 comportamentos 
afiliativos e 351 sexuais, sendo 15 registros de cópulas. O poder de associação não influenciou a frequência 
de cópulas em nenhum dos grupos de estudo. Isto pode ter ocorrido devido à pouca diferença no poder de 
associação entre os indivíduos. Como os indivíduos têm graus afiliativos equivalentes, a associação social 
passa a não fazer diferença às oportunidades reprodutivas. Esses resultados também indicam uma excelente 
coesão desses indivíduos dentro dos seus grupos. Isto pode ser efeito do ambiente de cativeiro, em condições 
de manejo eficiente, ou um padrão de coesão comum da espécie. Mais estudos são necessários para 
corroborar os resultados, em ambientes naturais e de cativeiro. 
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Os golfinhos-rotadores (Stenella longirostis) têm hábitos alimentares noturnos e podem usar enseadas de 
mar calmo durante o dia para descansar e socializar, como ocorre em Fernando de Noronha (FN). As 
principais zonas de alimentação dos rotadores de Noronha são nas bordas dos Montes da Cadeia FN, 
incluindo o Arquipélago de FN e o Atol das Rocas. Sabe-se que a direção de chegada dos golfinhos no 
alvorecer em FN está relacionada com as áreas em que eles estavam se alimentando. Este trabalho objetiva 
testar se houve mudança na direção preferencial de entrada dos rotadores na Baía dos Golfinhos. Durante o 
monitoramento de ponto fixo do Mirante dos Golfinhos foram registrados o número de golfinhos e a direção 
que eles entravam na Baía, que podia ser 270° (Oeste) e 90° (Leste). Foi definido como direção preferencial 
de chegada aquela pela qual entra o maior número de golfinhos por dia. Foram utilizados dados de 5.534 
dias de monitoramento (M = 9,10 h/dia; DP = 2,64) com presença de rotadores na Baía dos Golfinhos, entre 
1998 e 2019. Os dados evidenciam uma mudança significativa na direção preferencial de chegada a partir de 
2009 (Mann-Whitney; p < 0,001). De 1998 a 2008, os rotadores chegaram na Baía dos Golfinhos 
preferencialmente por 90° (60,34; M = 193,39 golfinhos/dia; DP = 194,81) do que por 270° (39,66%; 
M = 127,10 golfinhos/dia; DP = 159,96). De 2009 a 2019, a direção preferencial de chegada foi 270° (60,22%; 
M = 192,66 golfinhos/dia; DP = 226,66), em relação a 90° (39,78%; M = 127,28 golfinhos/dia; DP = 190,97). A 
chegada por 90° indica que os golfinhos passaram a noite se alimentando ao redor da ilha principal, enquanto 
que a chegada por 270° mostra que os rotadores deram a volta no Arquipélago de FN se alimentando, ou 
vieram de áreas de alimentação mais distantes da Cadeia de Montanhas Submarinas FN. Esta mudança indica 
que os rotadores passaram a se alimentar com maior frequência em áreas mais distantes do arquipélago, 
evidenciando um câmbio na disponibilidade de alimento na região. 
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O sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) endêmico do bioma Mata Atlântica nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, é atualmente uma espécie ameaçada e classificada como Em Perigo, devido a 
fragmentação de habitat e hibridização. C. aurita é sociável, vive em grupos, apenas uma fêmea tem 
capacidade reprodutora e o cuidado parental cooperativo ocorre entre os demais membros da família. O 
estudo objetivou monitorar um grupo cativo de C. aurita por meio de camera trap. O grupo familiar analisado 
se encontra no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do Vale do Paraíba, e é formado 
por um casal e seus descendentes, dois jovens (08/10/2017) e quatro filhotes, sendo dois nascidos em 
06/09/2019 e dois em 21/02/2019. Os registros comportamentais foram realizados com camera trap, em 
vídeos de 30 s de captura e intervalos de 10 s, durante dez dias consecutivos, nos meses de fevereiro e março 
de 2019, após o nascimento dos infantes. Obteve-se 876 registros, totalizando 11453 atos, sendo 6660 jovens 
e adultos e, 4793 de filhotes independentes. O etograma foi constituído por sete categorias 
comportamentais (repouso, locomoção, manutenção, alimentação, interação, vocalização e autoproteção), 
sendo que alimentação e vocalização apresentaram porcentagens semelhantes tanto para adultos quanto 
para filhotes. Para a categoria locomoção e repouso os infantes apresentaram 47,21% e 23,68% 
respectivamente, e os demais 44,45% e 24,86%. Os jovens e adultos se sobressaíram na categoria de 
manutenção (3,16%) em comparação aos filhotes (1,62%), pois possuem hábito de higienização em grupo. A 
categoria de interação correspondeu a 12,96% para os jovens e adultos e 11,94% para os filhotes, 
ressaltando-se o cuidado com a prole entre os casais de 2,61%. Concluiu-se que os espécimes convivem bem 
entre si, e os dados obtidos permitiram entender a relação entre a biologia reprodutiva e social da espécie. 
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Ritmos circadianos são cíclicos e se manifestam via processos moleculares, fisiológicos e comportamentais 
com período de aproximadamente 24 horas. São regulados pelo relógio biológico, responsável por 
sincronizar os seres vivos e suas funções com o habitat. As moscas das frutas Anastrepha fraterculus e 
Anastrepha obliqua são importantes pragas da fruticultura nacional e distribuem-se pela América do sul. 
Nesse gênero, na separação de linhagens, ocorre isolamento reprodutivo alocrônico, podendo ser um fator 
limitante ao encontro de espécies que ocupam o mesmo nicho. Entretanto, em condições de laboratório, tais 
espécies são capazes de produzir híbridos, podendo significar que elas se encontram no espaço e no tempo. 
Partindo da hipótese de que existe isolamento reprodutivo entre tais espécies em relação ao horário de 
cópula, monitoramos em laboratório 100 casais de moscas por experimento, com quatro réplicas por 
espécie, em intervalos de 1 hora ao longo de 24 horas, com o mesmo método, efetuamos o monitoramento 
de casais interespecíficos. Com a finalidade de testar a presença de circularidade, foi utilizado o teste de 
Rayleigh para ambas espécies. Observamos que A. fraterculus possui um padrão unimodal de cópula, 
efetuando-a pela manhã (r = 0,82), enquanto que A. obliqua apresenta um padrão bimodal, com 
acasalamentos pela manhã (r = 0,86) e ao anoitecer (r = 0,91). A estatística circular revelou a presença de um 
ritmo validado com valores significativos, tanto para A. fraterculus (R = 40,42) como para A. obliqua (R = 25,1 
e R = 23,67). Em cruzamentos interespecíficos, observamos sucesso no acasalamento no horário comum 
entre as duas espécies, pela manhã, e com casais representados por machos de A. obliqua e fêmeas de 
A. fraterculus. Os resultados do presente estudo demonstraram que não há isolamento reprodutivo 
alocrônico entre essas espécies e, apesar de cada uma ter um padrão diário específico de cópula, há um 
intervalo que se sobrepõe, propiciando que se encontrem temporalmente. 
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O Arquipélago de Fernando de Noronha é um conhecido local de parada dos golfinhos-rotadores para 
descanso ou interação social, como cópula, jogos e amamentação. Estas paradas ocorrem preferencialmente 
em três áreas: a Baía dos Golfinhos, a região das ilhas secundárias, conhecida como Entre Ilhas, e a Baía de 
Santo Antônio. Este trabalho objetiva analisar o uso da Baía de Santo Antônio e Entre Ilhas pelos rotadores. 
A partir de 2008, o Projeto Golfinho Rotador iniciou observações sistemáticas de ponto fixo nestas duas 
áreas, pois os rotadores começaram a ocupar mais esta região. Foram coletados dados de comportamento, 
horário e distribuição. Dois parâmetros foram analisados neste trabalho: deslocamento, quando os golfinhos 
estavam se deslocando em uma mesma direção e com velocidade constante; parado, quando estavam em 
zigue-zague em uma mesma área em comportamento de descanso ou socialização. De 2008 a 2018 foram 
realizados 2.398 dias de monitoramento, dos quais se observou golfinhos-rotadores em 2.263 dias, com 
média de permanência diária total nas duas áreas de 5h33mim. O tempo que os rotadores ficaram parados 
foi significantemente maior (Mann-Whitney; p < 0,001) na Entre Ilhas (M = 2h49mim; DP = 0,66) e na Baía de 
Santo Antônio (M = 2h06mim; DP = 1,11) do que em deslocamento na Baía de Santo Antônio (M = 48 min; 
DP = 0,28) e na Entre Ilhas (M = 6min; DP = 0,05). A partir de 2017, a análise dos dados mostrou que houve 
um aumento significativo no uso da Baía de Santo Antônio (M = 3h57min; DP = 0,11), sem que houvesse uma 
correlação significativa com a diminuição do uso da Entre Ilhas (M = 1h49min; DP = 0,50). As áreas com 
aumento de tempo de uso pelos rotadores para descanso ou interação social nos últimos anos correspondem 
àquelas com maior trânsito de embarcações. Essa mudança evidencia a necessidade de continuidade no 
estudo dos rotadores de Noronha a fim de entender melhor o novo padrão de uso da área e sugerir futuros 
planos de cuidado dos golfinhos. 

Palavras-Chave: Behavior, Distribuição, Ocupação, Odontoceti, Range, Spinner dolphin 
Agência Financiadora: PETROBRAS 
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O mero (Epinephelus itajara) é um dos maiores peixes ósseos do Oceano Atlântico. No Brasil é classificada 
como criticamente ameaçada e protegida desde 2002. A ciência cidadã tem sido utilizada em estudos 
ecológicos. Os dados fornecidos são úteis para estudos populacionais, o acompanhamento ao longo do 
tempo pode permitir que sejam identificadas áreas de ocorrência. O objetivo foi realizar um trabalho de 
pesquisa participativa com pescadores visando identificar áreas de ocorrência de indivíduos juvenis de 
meros. Os dados foram coletados através de contato direto, por meio de redes sociais e pelo aplicativo 
FishEye. Entre julho/2018 e outubro/2019, foram obtidos 107 registros (fotos, vídeos, data e local de captura) 
de meros. O comprimento total (CT) foi estimado (cm) para cada indivíduo. Recebemos registros de 11 
estados, sendo 49 de São Paulo (45,8%), 32 do Paraná (29,9%), sete do Espírito Santo (6,5%), seis de Santa 
Catarina (5,6%), três de Sergipe (2,8%) e Pernambuco (2,8%), dois do Pará (1,9%) e do Rio Grande do Norte 
(1,9%) e um registro no Maranhão (0,9%), Alagoas (0,9%) e Bahia (0,9%). Todos registros foram realizados 
em ambientes estuarinos e de indivíduos juvenis, com CT médio estimado em 43 cm, variando entre 20 e 
110 cm. Os dados indicam a ocorrência de juvenis de meros nos principais estuários da região sudeste-sul, 
demonstrando a importância destas áreas para a conservação da espécie. Estuários são ambientes os quais 
mais sofrem pressão antrópica. Estes resultados, embora preliminares, podem auxiliar as atuais e futuras 
estratégias para a conservação da espécie e de ambientes costeiros no Brasil. Os dados reforçam a 
necessidade da inclusão de pescadores na obtenção de dados de espécies ameaçadas. A união de esforços 
entre pescadores e pesquisadores é uma ferramenta eficiente para a coleta de dados e mapeamento de 
ameaças de espécies protegidas como o mero. 

Palavras-Chave: Ciência cidadã, Conservação, Estuários, Mero, Ocorrência, Pesquisa participativa 
Agência Financiadora: PETROBRAS por meio do Programa PETROBRAS Socioambiental 
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Asilidae (Insecta: Diptera) são exclusivamente predadores, tanto na fase adulta quanto na fase larval. Os 
adultos se alimentam por meio da probóscide em forma de tubo, utilizada para perfurar a presa e injetar 
salivas com substâncias neurotóxicas e proteolíticas. Por essa capacidade como eficientes predadores, 
exercem um importante papel ecológico, controlando o crescimento populacional de suas presas. O objetivo 
do trabalho foi caracterizar a fauna de Asilidae em relação a riqueza e estimativa de espécies e modelos de 
distribuição de abundância; para isso foram utilizados o estimador de riqueza Jackknife 1ª ordem além de 
curva de rarefação e testados os modelos geométricos, log-série, broken-stick e log normal. As amostras 
foram realizadas em 18 pontos ao longo do Pantanal brasileiro entre os meses de outubro de 2014 a março 
de 2015. Em cada ponto foram instalados 10 conjuntos de Malaise e Möericke que permaneceram expostas 
por 50 horas cada. Os indivíduos de Asilidae foram triados, morfotipados e quantificados em cada ponto 
amostral. Em 13 dos 18 pontos foram coletados Asilidae, sendo representados por 22 morfoespécies e 92 
indivíduos, sendo esperado encontrar 36 (± 4) espécies, desta forma sendo amostrado aproximadamente 
61% (± 55-68%) e a curva de rarefação não alcançando a assíntota. O melhor modelo de distribuição de 
espécies foi o geométrico (Chi²: 127, p < 0,001), sendo Atomosia sp. 1 responsável por 43% (39) dos 
indivíduos coletados enquanto 14 espécies foram singletons e uma doubleton. No último inventariamento 
da fauna de Mato Grosso do Sul, foram reportadas 32 espécies para o estado, tendo o Pantanal 9 registros 
em coleções e materiais de referência bibliográficas, desta forma nossos dados multiplicam por 2,4 vezes o 
número de espécies conhecidas para a região. Como Asilidae são conhecidamente diversos em ambientes 
secos e abertos, o Pantanal se caracteriza como área propícia para elevada diversidade. 

Palavras-Chave: Abundância, Inventariamento, Mosca-assassina, Riqueza 
Agência Financiadora: FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato 
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Asilidae (Insecta: Diptera) são exclusivamente predadores, tanto na fase adulta como larval. É considerado 
um grupo diverso e para amostragem de fauna, diversas técnicas são utilizadas levando em consideração 
aspectos biológicos. Mesmo sendo um grupo ecológico importante, não possui aspectos sobre a biologia e 
diversidade bem conhecidos, além dos diversos biomas brasileiros serem pouco conhecidos em relação às 
espécies pertencentes ao grupo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de captura das 
moscas em relação a riqueza de espécies, abundância de indivíduos e diversidade utilizando armadilhas tipo 
Malaise e Möericke, esperando que Malaise fosse mais eficiente. As amostras foram realizadas em 18 pontos 
ao longo do Pantanal brasileiro entre os meses de outubro de 2014 a março de 2015. Em cada ponto foram 
instalados 10 conjuntos de Malaise e que permaneceram expostas por 50 horas cada. Os indivíduos de 
Asilidae foram triados, morfotipados e quantificados em cada ponto amostral. Para comparar a eficiência de 
coleta da riqueza de espécies e da abundância de indivíduos entre as armadilhas, foi utilizado o teste de Qui-
quadrado com alfa de 0,05 além do índice de diversidade se Shannon-Winner (H’). Dos 18 pontos de coleta, 
somente 13 apresentaram Asilidae nas amostras onde foram quantificados 92 indivíduos, distribuídos em 22 
morfoespécies. A armadilha do tipo Malaise foi mais eficiente em relação a amostragem na abundância (Chi²: 
50,08; p < 0,01), onde foram coletados 70 indivíduos, enquanto Möericke 22 e em relação riqueza de 
espécies (Chi²: 6,6; p = 0,03), onde foram amostradas 16 espécies contra 10 em Möericke. Entretanto a 
diversidade de Shannon-Winner medida em Malaise foi de 1,742 enquanto em Möericke foi de 1,916. Desta 
forma Malaise é a mais indicada para inventariamentos focando riquezas e abundâncias enquanto Moericke 
é mais indicada para se amostrar a diversidade local. 

Palavras-Chave: Malaise, Möericke, Mosca-assassina 
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Dams are necessary for numerous humans activities, but they modify mesohabitats affecting the ecological 
interactions of aquatic communities. Our goal was to analyze the effects of damming and landscape 
homogenization in the dragonflies communities, i.e., how homogenization generates species turnovers with 
reduction of the richness and abundance in endemic taxa. This study was undertaken at Mananciais da Serra, 
Piraquara, Paraná State, Brazil. The region encompasses a well-preserved fragment of Atlantic Forest with 
numerous streams dammed to form two large reservoirs for water supply for Curitiba’s metropolitan region. 
Adults of dragonflies were collected using entomological nets in ten sites with two replication each, totaling 
60 h in 20 sampling events. Half of the sites are located in the forested area (quasi-pristine assemblage, MS), 
remaining are located at the Piraquara II reservoir (homogeneous landscape, RP). The specimens were 
determined at species level, and deposited in the Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (UFPR). 
Statistical analyses were conducted in R package. Contrary to our hypothesis, RP was the area with the 
highest species richness, Shannon-Wiener diversity and Pielou’s evenness (one-factor ANOVA with 
permutations: P < 0.05). Such results relate to the high occurrence species with wide range of distribution in 
RP. Multivariate permutational ANOVA indicated different species composition between areas (P < 0.05) and, 
besides the lower richness, the variation of composition was greater in MS (betadisper approach using Raup-
crick index, P < 0.05). There are two typical species in MS with different mesohabitats preferences, while for 
RP all 12 typical species are semi-lotic. Although the proximity among sites, the metacommunity structure 
analysis indicates a clementsian pattern. This is in line with a metacommunity exhibiting abruptly changes 
(among RP and MS), also related to the high rate of unique species (93.44%). Results clearly shows the effects 
of dams in dragonfly communities. 

Palavras-Chave: Anisoptera, Damselfly, Turnover, Zygoptera 
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As praias arenosas são ambientes que se destacam em regiões costeiras, abrigam alta biodiversidade, 
processos e interações ecológicas, além da importância econômica. Entretanto, este ecossistema é pouco 
estudado, principalmente a zona de surfe, e está entre os mais ameaçados. Nesse projeto foram coletados 
peixes na zona de surfe em 30 praias do Litoral Norte do Estado de São Paulo, incluindo praias dissipativas, 
refletivas, urbanizadas e não urbanizadas, com o objetivo maior de esclarecer discussões ecológicas e 
taxonômicas sobre peixes desse ambiente. Visa também fornecer suporte para estudos taxonômicos, 
ecológicos, sociais e pesquisas de teia trófica envolvendo peixes marinhos. Em cada praia os animais foram 
coletados com auxílio de uma rede de arrasto, em três setores diferentes. Após a coleta, todos os espécimes 
foram levados ao laboratório, tendo o comprimento total e padrão medidos, além de serem pesados e 
identificados com o auxílio de chaves de identificações, fotografias, artigos científicos e auxílio de 
especialistas. Posteriormente foi retirado de cada indivíduo o trato digestório e armazenado em álcool 96% 
para futuras análises do conteúdo estomacal. No total foram coletados 3556 indivíduos de 25 espécies. As 
praias com maior riqueza foram Praia do Itaguá, Cidade e Praia Dura. Enquanto que as espécies mais 
abundantes estão incluídas no gênero Genidens, além de Harengula clupeola e Eucinostomus melanopterus. 
Este estudo confirma a importância das zonas de surfe como áreas de exportação de biomassa, devido à 
presença de um grande número de indivíduos de pequeno porte. Sendo a Praia da Santa Rita, Santiago e 
Barequeçaba aquelas que apresentaram a menor média para tamanho dos espécimes. Além disso, este 
trabalho tem o propósito de registrar a abundância de espécimes, as comunidades nos diferentes tipos de 
praias do litoral paulista e de expor a importância da preservação dos ecossistemas costeiros. 

Palavras-Chave: Comunidades, Conservação, Ecologia, Necton, Surfe 
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A anta Tapirus terrestris (Perissodactyla: Tapiridae) é o maior mamífero da América do Sul. É considerada 
“jardineira da floresta” por sua dieta herbívora generalista e sua grande capacidade de dispersão de 
sementes. São animais solitários que ocorrem em baixa densidade. Foi extinta no Rio de Janeiro no século 
passado devido à perda de habitat e caça. Este estudo está inserido no Projeto Refauna e seu objetivo foi 
analisar o padrão espacial das antas reintroduzidas no Rio de Janeiro. A reintrodução das antas foi iniciada 
em dezembro de 2017 na Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), Cachoeiras de Macacu (22°27’05”S, 
42°46’23”O). Dez antas, de diferentes criadouros e zoológicos, foram reintroduzidas através da técnica de 
soltura branda. Cada animal recebeu um colar de GPS-VHF telemetria e armadilhas fotográficas foram 
distribuídas pela área de estudo para auxiliar no monitoramento dos animais. A área de vida das antas foi 
calculada através da técnica de mínimo polígono convexo e de kernel fixo. Além disso, foi estimada a 
proporção de sobreposição entre a área de vida de seis indivíduos reintroduzidos. Após a soltura do cercado 
de aclimatação, as antas estabeleceram área de vida no entorno do mesmo, mas ainda não a estabilizaram. 
A taxa anual de sobrevivência das antas foi de 0,83. A média da área de vida foi de 230,6 ± 191,5 ha. Machos 
apresentaram área de vida maior que a observada para as fêmeas (278,0 ± 218,9 ha e 135,9 ± 112,7 ha, 
respectivamente). As antas apresentaram alta sobreposição de área de vida, principalmente entre fêmeas e 
machos. Foi observada a dispersão do subadulto macho em direção à Guapimirim, seguindo o curso do Rio 
Guapiaçu. A dispersão do subadulto e os conflitos entre os machos pode significar sobredensidade no 
entorno do cercado. A formação de casais entre as antas favorece a reprodução, aumentando as chances de 
sucesso do projeto de reintrodução. 

Palavras-Chave: Ecologia, Mammalia, Reintrodução 
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O caranguejo-uçá (Ucides cordatus) é um dos crustáceos de maior relevância econômica para o Brasil. Nos 
anos de 2007 a 2011, a produção nacional de caranguejo-uçá variou de 6.818 a 9.027 toneladas por ano. Em 
2005, o Maranhão ocupou o primeiro lugar na produção dessa espécie com 1.815,4 toneladas. Devido à 
intensa captura deste recurso, já há indícios de sobrepesca e possível ameaça de extinção em um futuro 
próximo. Em virtude disso, no presente estudo analisou-se as relações morfométricas em U. cordatus e 
verificou-se a influência de fatores ambientais entre períodos sazonais. Os dados abióticos coletados foram 
submetidos a uma PCA para verificar a formação de agrupamentos. Para comparar a variação de peso total 
e largura total entre os estágios reprodutivos, sexos e períodos sazonais foram feitos testes univariados. Os 
meses considerados como período chuvoso apresentaram, em média, 218,9 mm de pluviosidade e 1,19°C de 
temperatura a mais que os meses considerados como ‘período seco’, enquanto os meses de período seco 
tiveram, em média, 3,47 PSU de salinidade a mais que os meses de período chuvoso. Os indivíduos foram 
maiores e mais pesados no período chuvoso. Em geral, machos foram maiores que as fêmeas tanto em 
tamanho, quanto em peso, para o período total. A alometria entre os estágios reprodutivos e períodos 
sazonais foi negativa, o que demonstra que esses indivíduos estão gastando mais energia para crescer em 
largura. Os resultados mostraram que essa espécie se encontra em bom estado de conservação na área 
estudada, em vista do seu padrão normal de tamanho, demonstrando potencial para explotação, desde que 
haja responsabilidade ambiental. Por se tratar de uma reserva extrativista, é necessário haver gestão 
compartilhada entre a comunidade e os órgãos gestores, visando a conservação desse importante recurso 
pesqueiro, para as gerações atuais e futuras. 

Palavras-Chave: Biometria, Estágios reprodutivos, Fatores abióticos, Relação largura-peso 
Agência Financiadora: FAPEMA (Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão) 
Número de Processo: BIC-03476/18 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 98 

Ecologia 
Poster 

Código: 0393 

Brachyura (Crustacea: Decapoda) no curso inferior do Rio 
Ribeira de Iguape, Iguape, São Paulo 

VICTOR HUGO DE SOUZA BRAGA ¹ 
DANIELE FATIMA BASTOS DE FREITAS ¹ 

KELLY KANAE IZUME ¹ 
GIOVANA BERTINI ¹ 

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

bragga.bragga@hotmail.com, danielefatimabf@gmail.com, kellykanaeizumi@gmail.com, giovana.bertini@unesp.br 

Estudos de composição e abundância dos crustáceos em ambientes estuarinos são de fundamental 
importância para o conhecimento e conservação da biodiversidade destes ambientes. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a composição e abundância dos Brachyura no curso inferior do Rio Ribeira de Iguape, 
Iguape, SP. As coletas foram realizadas de janeiro/2014 a junho/2015 em 3 áreas do Rio Ribeira de Iguape, a 
primeira foi no Valo Grande (A1) e as demais áreas no curso natural do rio, sendo a segunda a cerca de 15 km 
(A2) e a terceira a 8 km de sua foz (A3). Os petrechos de captura foram: peneira (esforço de 2 pessoas por 20 
minutos), passada sob a vegetação marginal e 12 armadilhas, mantidas 24 horas no leito do rio (6 covos) e 
sob a vegetação marginal (6 caixas). A diferença na abundância total dos braquiúros entre as áreas foi 
verificada pela ANOVA. Foram obtidas 4 espécies de Brachyura totalizando 1.427 indivíduos pertencentes às 
famílias: Sesarmidae (Armases rubripes), Panopeidae (Panopeus rugosus) e Portunidae (Callinectes bocourti 
e Callinectes sapidus). O sesarmídeo, A. rubripes, foi a espécie mais abundante com 1.247 exemplares. Os 
siris C. bocourti e C. sapidus, foram representados por 51 e 105 indivíduos respectivamente, enquanto que 
P. rugosus apresentou 54 exemplares. A maior abundância das espécies foi verificada na área 3, a qual foi 
estatisticamente diferente das demais (F = 9,48; p < 0,001). Essa diferença observada entre as áreas de coleta 
está relacionada às características de cada local, onde a área A3 é mais próxima da foz, possibilitando a 
entrada das espécies marinhas com as correntes de maré, como é o caso das espécies de Callinectes. A grande 
abundância de A. rubripes se deve ao seu hábito estuarino e a presença de vegetação marginal no rio a qual 
os indivíduos utilizam como abrigo. 
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O desenvolvimento econômico contínuo na região amazônica resultou em altas taxas de desmatamento e 
mudanças no uso da terra, as quais podem ter impactos negativos nos ecossistemas aquáticos. Investigamos 
como os habitats dos riachos e a estrutura taxonômica e funcional da fauna de peixes respondem aos efeitos 
das pastagens no leste da Amazônia brasileira. Foram amostrados 13 riachos em áreas de floresta e 13 
riachos localizados dentro de uma matriz de pastagem. A estrutura do habitat dos riachos foi avaliada com 
base em um protocolo padronizado e os peixes foram coletados usando redes de mão. Comparamos a 
composição, riqueza, abundância e características funcionais das espécies de peixes entre áreas de floresta 
e pastagem por meio de índices, análises uni e multivariadas. Os riachos de pastagem apresentaram maior 
porcentagem de refúgios artificiais e rifles, enquanto os riachos florestais apresentaram maior cobertura de 
copa formada por grandes árvores (DAP > 0,3 m). A riqueza média de espécies não variou significativamente 
entre os fluxos de floresta e pastagem (t = 0,44; df = 24; p = 0,65), mas a abundância de peixes foi 
significativamente maior nos riachos da floresta (t = 2,49; df = 24; p = 0,02). Os riachos florestais 
apresentaram maior número de espécies com cuidados parentais e dietas piscívoras e invertívoras, além de 
certas características ecomorfológicas, que incluíram capacidade reduzida de natação e hábitos bentônicos. 
Os riachos de pastagem apresentaram mais espécies sem cuidados parentais, dietas detritívoras, algívoras e 
onívoras e características ecomorfológicas que representam maior frequência de natação e consumo de 
presas grandes. No geral, proteger florestas e margens de riachos deve garantir a manutenção da diversidade 
taxonômica e funcional desses ambientes, o que, por sua vez, garantirá condições adequadas para o bom 
funcionamento do ecossistema, gerando serviços ambientais essenciais para populações humanas locais. 
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Os anfíbios são considerados bioindicadores de qualidade ambiental, principalmente devido a sua 
sensibilidade a alterações climáticas, poluição e fragmentação de habitat. Os anuros são geralmente 
classificados como generalistas se alimentado principalmente de pequenos invertebrados. O presente 
trabalho objetivou descrever a dieta da espécie Rhinella major, na zona urbana do município de Capitão 
Poço, Pará. As coletas foram realizadas através de busca ativa, entre novembro de 2018 e maio de 2019. Os 
65 indivíduos coletados foram eutanasiados, fixados em formol a 10% e conservados em álcool 70%. Em 
seguida, o conteúdo estomacal foi analisado e identificado até o menor nível taxonômico possível. A 
frequência de ocorrência (FO%) e frequência de peso (FP%) foram usadas para calcular o índice de 
importância alimentar (IA%). Entre os espécimes coletados, quatro apresentaram estômagos vazios. Entre os 
demais estômagos, sete itens foram identificados, pertencentes a sete ordens. Hymenoptera Formicidae foi 
o item que mais contribuiu para a dieta da espécie (IA = 40,59%), seguido de Coleóptera (IA = 38,56%), 
Hymenoptera (IA = 14,8%), material vegetal (IA = 5,44%), Hemiptera (IA = 0,35%), Orthoptera (IA = 0,20%), 
Díptera (IA = 0,01%), Scolopendromorpha (IA = 0,007%) e Aranae (IA = 0,005%). O presente trabalho 
evidenciou que, apesar de espécies da família Bufonidae serem classificadas como generalistas, R. major 
mostrou uma tendência de consumo de presas gregárias, o que pode ser considerado uma estratégia para 
maximizar seu ganho energético em detrimento da energia investida no forrageio. 
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No Brasil, estudos recentes apontam para uma grande diversidade de espécies de morcegos, em diferentes 
grupos taxonômicos, os quais têm papel ecológico fundamental na manutenção da estrutura e 
funcionamento dos ecossistemas. O objetivo deste trabalho foi coleta e análise de espécimes, enfatizando 
as estruturas em termos da distribuição de abundância, tamanho corporal e de ocupação de nichos tróficos 
na região da Estação Ecológica do Jataí, área de Cerrado no interior do Estado de São Paulo. O método de 
pesquisa deu-se por meio de capturas noturnas, perfazendo 27 noites, sendo utilizadas redes do tipo “mist 
nets”, armadas em meio à vegetação. A comunidade de morcegos da região da Estação Ecológica do Jataí, 
Nordeste do Estado de São Paulo, foi estudada através da comparação de dados de capturas em três 
fragmentos florestais. Investigou-se a diversidade de espécies em seus dois componentes, a riqueza e a 
abundância. Vinte e duas espécies de morcegos foram registradas, somadas às espécies dos três fragmentos. 
Três espécies de Phyllostomidae dominaram numericamente dois dos fragmentos, e duas espécies de 
Molossidae foram dominantes em outro. Muitas espécies de morcegos apresentaram baixa frequência nas 
capturas. A diversidade de espécies obtida, medida pelo índice de Shannon (He’), foi semelhante nos três 
fragmentos, e próxima dos valores da maioria dos estudos de comunidades de morcegos do Sudeste 
brasileiro. Estes dados sugerem constância no padrão de diversidade de espécies de morcegos nessa região, 
também no Sudeste brasileiro. Das 22 espécies registradas, quatro podem ser consideradas altamente 
sensíveis à fragmentação. A diversidade obtida foi significativa, destacando o valor destas unidades de 
conservação para a manutenção da biodiversidade local e regional. 
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Os equinodermos ocorrem em substratos inconsolidados e consolidados e desempenham importantes 
papéis ecológicos, além disso atuam nos processos bioerosivos e reciclagem de nutrientes. O objetivo deste 
trabalho foi realizar o levantamento dos equinodermos associados a macroalgas em poças de maré, na praia 
Costa Azul, em Iriri, litoral sul do Espírito Santo. As coletas foram realizadas em duas poças de maré, durante 
a maré baixa, sendo uma protegida, sem a influência das ondas (PP) e outra exposta aos batimentos de ondas, 
possuindo um estreito contato com a maré (PE), totalizando quatro coletas bimestrais entre abril e 
outubro/2016. Um quadrante de 15 × 15 cm foi lançado no começo, meio e fim de cada poça, sendo 
coletadas as macroalgas retidas. As algas Ulva lactuca, Padina sp., Dictyopteris sp., Canistrocarpus 
cervicornis, Sargassum cymossum e Corallinaceae foram encontradas nas duas poças, enquanto que Codium 
intertextum e Bryopsis pennata apenas na PE e Chnoospora minima, Heterosiphonia sp., Centroceras 
clavulatum, Gracilaria sp., Solieria filiformis, Hypnea musciformis, Cryptonemia sp. e Dichotomaria sp. 
apenas na PP. Foram coletados 39 indivíduos da classe Ophiuroidea (três na PP e 36 na PE), divididos em duas 
famílias e quatro táxons, sendo que Amphipholis squamata e Ophiactis lymani foram encontradas nas duas 
poças, enquanto que Ophiactis sp. foi encontrado apenas na PP e Ophiactis savignyi apenas na PE. Além dos 
organismos associados às algas, na PE também foram coletados dois Echinoidea da espécie Echinometra 
lucunter e um Holothuroidea da espécie Holothuria grisea. A maior abundância na PE pode ser devido ao 
substrato encontrado, sendo formado, em sua maioria, por bancos de mexilhões Perna perna; a estrutura 
fixadora desses bivalves, chamada bisso, retém matéria orgânica que pode ser utilizada para alimentação 
dos Ophiuroidea. Por fim, muitos organismos utilizam as poças de maré durante a maré baixa para evitar a 
exposição ao sol e dessecação. 
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Os tufos são formados por macroalgas pequenas e densamente ramificadas, possuem aspecto emaranhado, 
que retêm sedimento e matéria orgânica. Em associação com os tufos podem ser encontrados organismos 
de diferentes grupos, pois oferecem um local protegido contra predadores e estresse físico. O objetivo deste 
trabalho foi verificar a composição de crustáceos e anelídeos poliquetas associados aos tufos de algas do 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo. As coletas foram realizadas em julho e novembro de 2017, por meio 
de mergulho autônomo, em transectos de 20 metros em três profundidades diferentes, sendo um local raso 
(5-8 metros), médio (10-15 metros) e profundo (15-20 metros). Foram utilizados quadrantes de 10 × 10 
centímetros, que foram posicionados dez vezes em cada transecto, separados um do outro por dois metros, 
totalizando 30 amostras de tufos de algas. Foram registrados 11 táxons de algas em julho, três pertenciam 
ao filo Chlorophyta, um ao filo Cyanobacteria e sete ao filo Rhodophyta. Já em novembro foram registrados 
nove táxons, sendo dois pertencentes a Chlorophyta, uma Cyanobacteria e seis Rhodophyta. Os crustáceos 
encontrados em associação com os tufos compreenderam as ordens Amphipoda (Ampithoidae, Aoridae, 
Maeridae e Stenothoidae), Decapoda (Mithracidae e Xanthidae), Harpacticoida, Isopoda (Janiridae) e 
Tanaidacea. Enquanto os poliquetas foram representados pelas famílias Chaetopteridae, Cirratulidae, 
Dorvilleidae, Lumbrineridae, Nereididae, Orbiniidae e Syllidae. A maior abundância foi registrada em 
novembro, 2.745 crustáceos e 520 poliquetas, com tufos maiores que os coletados em julho, quando foram 
registrados 1.292 crustáceos e 327 poliquetas. O grupo Tanaidacea foi o mais representativo nas duas 
amostragens realizadas, com 2.347 indivíduos. A profundidade em que os tufos foram coletados não foi um 
fator importante para as diferentes abundâncias e riquezas, visto que tufos da mesma região apresentaram 
diferentes composições, podendo estar relacionada com a biomassa de algas e/ou sedimento aprisionado. 
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A família Evaniidae (classe Insecta, ordem Hymenoptera) é formada por vespas parasitóides que atacam ovos 
de baratas, e nutrem-se da larva. Estão presentes no mundo todo, predominantemente em florestas 
tropicais. O conhecimento do perfil da fauna de Evaniidae no Pantanal é escasso. Sendo assim, o objetivo do 
trabalho foi caracterizar a diversidade do grupo no Pantanal. As amostras foram realizadas em 19 áreas do 
Pantanal entre novembro de 2015 e março de 2016, em cada área foram utilizadas armadilhas do tipo 
Malaise (interceptação de voo) e Möerick (bandeja atrativa) para coleta dos exemplares, que são específicas 
na captura de insetos alados. Para descrever a comunidade foi utilizado o índice de diversidade de Shannon, 
estimadores de riqueza (JackKnife) e curvas de rarefação e para descrever a composição dos gêneros foi 
utilizada riqueza absoluta, abundância absoluta e relativa de cada área. Ao todo foram coletados 68 
indivíduos, sendo a maioria pertencente ao gênero Semaeomyia Bradley (n = 41), seguida de Evaniella 
Bradley (n = 22) e Hyptia Illiger (n = 3). Não foi possível a identificação de 2 indivíduos restantes, devido às 
más condições morfológicas que se encontravam, o que ocasionou a identificação apenas até nível de família. 
Os índices variaram de 0 a 1,72, sendo a média 0,55 pois vários pontos de amostragem não foram coletadas 
nenhum indivíduo. Pelas estimativas observadas, a amostragem contemplou 61% do que poderia ter sido 
encontrado (JackKnife: 44 espécies) e foi observado que a curva de rarefação não se estabilizou 
permanecendo crescente, mostrando que a pesquisa poderia ter obtido mais dados de amostragem sobre 
espécies de Evaniidae se fossem feitas mais coletas por um maior período de tempo ou abrangendo uma 
maior área geográfica. Daí jaz a importância de elaborar mais estudos e pesquisas que visem representar de 
forma integral toda sua fauna e aspectos biológicos. 
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A família Evaniidae (Hymenoptera) são vespas parasitóides que atacam ovos de baratas. São encontradas 
facilmente em casas e edifícios e ambiente naturais. Estão presentes no mundo todo, predominantemente 
em florestas tropicais. O conhecimento do perfil da fauna de Evaniidae é escasso, sendo importante que haja 
pesquisas para entender melhor a relação que estabelecem com o ambiente local e regional. Sendo assim, o 
objetivo foi comparar a eficiência dos tipos de armadilhas de coleta passiva (Malaise e Möericke) em relação 
a riqueza de espécies, abundância de indivíduos e diversidade no Pantanal. As amostras foram realizadas em 
19 áreas do Pantanal entre novembro de 2015 e março de 2016, em cada área foram utilizadas armadilhas 
do tipo Malaise (interceptação de voo) e Möerick (bandeja atrativa) para coleta dos exemplares. Foi utilizado 
ANOVA para comparar a abundância de indivíduos e Kruskal-Wallis para riqueza. Foi usado o indice de 
Shannon para diversidade. Foram identificadas 27 morfoespécies nos 19 pontos coletados no pantanal. Em 
relação a abundância de indivíduos observou que houve diferença significativa entre os tipos de armadilha 
(F = 3,465; p = 0,038), onde Bandeja Amarela coletou maior quantidade de indivíduos de Evaniidae (44 
indivíduos). Na análise de riqueza de espécies, houve diferença significativa entre os tipos de armadilhas 
(H = 5,95; p = 0,01) sendo Bandeja Vermelha (2 espécies) e Malaise (15 espécies) as que apresentaram maior 
discrepância entre si (p = 0,004), sendo que a primeira obteve uma riqueza inferior as demais armadilhas. 
Apesar de Malaise não apresentar diferenças de riqueza com Bandeja Amarela, ela obteve um maior índice 
de diversidade dentre todas as armadilhas (H = 2,648). Sendo que trabalhos relacionados a família Evaniidae 
são muito escassos, essa pesquisa enfatiza a importância de estudos voltados para essa família. A utilização 
de metodologias diferentes é primordial para a realização de um inventariamento bem representativo para 
a família Evaniidae. 
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Endêmica do Cerrado, a raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) é um canídeo ameaçado de extinção de acordo 
com avaliação do ICMBio. Este estudo busca avaliar aspectos da dieta da espécie e seu potencial como agente 
dispersor de sementes em área de cerrado de duas Unidades de Conservação do município de Chapada dos 
Guimarães, MT. As coletas das amostras fecais foram realizadas no período de doze meses, em sete trilhas 
percorridas a pé durante sete dias/mês. A identificação das fezes foi feita de acordo com seus padrões 
morfológicos, odor e conteúdo, além da associação destas com outros vestígios próximos. Foram obtidos 
peso e volume das amostras para posterior triagem, onde fragmentos de animais e sementes eram 
separados, secos em temperatura ambiente e identificados. A viabilidade das sementes foi testada através 
de testes de tetrazólio e de germinação. Foram coletadas 80 amostras as quais 42 continham invertebrados, 
10 continham vertebrados e 41 possuíam frutos. Dentre os invertebrados identificaram-se indivíduos das 
famílias Scarabaeidae, Tetygoniidae, Formicidae, cupins do gênero Rhynchotermes sp. e da espécie Synterms 
grandis. As principais espécies de frutos foram Miconia sp., Melancium campestre, Solanum lycocarpum, 
Harconia speciosa, Annona crassiflora e Duguetia furfuracea. Os testes de tetrazólio apresentaram 93% das 
sementes viáveis para a germinação. No entanto, germinaram 10 sementes de Melancium campestre 
(n = 32), 22 sementes não identificadas (n = 120) e 45 de Micônia sp. (n = 350). Estes resultados preliminares 
indicam predominância de invertebrados e frutos na composição alimentar de L. vetulus. Ainda que haja 
ausência de germinação em algumas espécies, podendo estar relacionada com fatores ambientais, 
morfologia e fisiologia das sementes, a raposa parece ser um potencial dispersor, uma vez que a maior parte 
destas sai viável a germinação de seu trato digestório. 
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Com aproximadamente um milhão de espécies descritas, os artrópodes constituem 70% dos animais 
existentes sobre a terra, possuindo um grande papel ecológico no funcionamento dos ecossistemas naturais. 
No sudeste do estado do Pará encontra-se o município de Tucuruí, onde está localizada a ilha de 
Germoplasma, a qual mantém espécies vegetais restritas às áreas inundadas e espécies consideradas raras 
e/ou que representem valor econômico. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo realizar a 
identificação de artrópodes existentes na ilha de Germoplasma, a partir da utilização de duas diferentes de 
técnicas de captura. Os indivíduos coletados foram identificados até o nível de família. Para obtenção dos 
resultados, utilizou-se as técnicas de busca ativa (com 6 pontos de coleta) e a triagem manual de serapilheira 
(10 pontos de coleta). No resultado, obteve-se a coleta de diversos tipos de artrópodes como aranhas, 
pseudoescorpiões, libélulas, borboletas, gafanhotos, formigas, bicho-pau e gongolo, ressaltando que muitos 
deles foram encontrados mais de uma espécie, como por exemplo em gongolo, borboleta e formigas. Os 
grupos de artrópodes com maior abundância de indivíduos foram formigas (com 278 indivíduos), 
pseudoescorpiões (com 15 indivíduos) e borboletas (com 10 indivíduos). A partir disso, conclui-se que a ilha 
de Germoplasma possui grande diversidade de artrópodes atuando como presas, predadores, 
decompositores, polinizadores etc. Desta maneira, por seu valor ecológico, o grupo dispõe de fundamental 
importância para manutenção e subsistência da área. 

Palavras-Chave: Artrópodes, Biodiversidade, Germoplasma, Tucuruí, PA, Brasil 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 108 

Ecologia 
Poster 

Código: 0509 

First Report of Predation by Supputius cincticeps (Stål) 
(Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae, Asopinae) on 

Cladomorphus phyllinus Gray 
(Phasmatodea, Phasmatidae, Cladomorphinae) 

JANE COSTA ¹ 
LUCAS TORRES ¹ 

RICARDO BRUGNERA ² 
JOCELIA GRAZIA ² 

¹ Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
² Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

janecostabio@gmail.com, lukas27.silva@gmail.com, ricardobrugnera1@gmail.com, jocelia@ufrgs.br 

The predatory stink bugs (subfamily Asopinae) is the only group of Pentatomidae that needs to feed on other 
arthropods to complete their life cycle. Supputius cincticeps is a well-known, generalist predator that feeds 
mostly on larvae of Lepidoptera and Coleoptera. However, in contrast to other predators, S. cincticeps also 
needs to feed on plants to complete its life-cycle. Cladomorphus phyllinus Gray, 1835 is a walking stick insect 
that feeds on leaves of several fruit trees and is considered one of the largest walk-stick insect species in the 
Southern Hemisphere. Recently, we captured four females and two males, near Petrópolis, Rio de Janeiro, 
Brazil (22°30’18”S; 43°10’43”W; 809 m); these individuals were used to establish a robust colony, maintained 
under environmental conditions (15-32°C and 65-90% humidity). Adult specimens are provided with leaves 
from guava trees as a primary food source. The specimens were identified according to Selick (1997) and 
Otte & Brock (2005). While providing recently collected guava leaves for feeding one of the colonies, a fifth 
instar nymph of S. cincticeps was introduced accidentally into the enclosure housing 20 adult female 
specimens of C. phyllinus. Once the nymph detected an adult female of C. phyllinus, it began immediately to 
display feeding behavior. Supputius cincticeps nymph appeared to succeed at sucking the pulvilo for a total 
time of approximately 3 minutes. The nymph was then transferred to a pot together with five first instar 
nymphs of C. phyllinus. Two days later, S. cincticeps was recorded feeding on C. phyllinus nymph; S. cincticeps 
nymph fed upon all five nymphs of C. phyllinus. Predation by the hemipteran Supputius cincticeps on the 
walking-stick Cladomorphus phyllinus is reported for the first time. Both adults and nymphs of C. phyllinus 
were observed to be predated. All feeding behavior was photographed. 

Palavras-Chave: Asopinae, Phasmatodea, Predation 
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Os lagartos são considerados organismos modelos para estudos de modelagem de nicho ecológico, pois são 
diretamente influenciados pelos fatores ambientais, fornecendo excelentes respostas aos modelos de 
distribuição geográfica. Neste estudo, a modelagem de nicho ecológico foi empregada com o objetivo de 
avaliar os efeitos das mudanças climáticas na distribuição pretérita, atual e futura de Norops fuscoauratus, 
espécie amplamente distribuída na Amazônia, Mata Atlântica e Brejos de Altitude, na América do Sul, 
identificando as variáveis ambientais mais relevantes à sua ocorrência. Os modelos de distribuição 
registraram ocorrência potencial atual semelhante à distribuição conhecida, além da ampliação da 
ocorrência para uma estreita faixa no litoral Norte da Mata Atlântica. Modelos pretéritos evidenciaram a 
ampliação e retração das áreas de potencial ocorrência nos períodos úmidos e áridos, respectivamente. Já 
os modelos futuros evidenciaram uma drástica redução das áreas de potencial ocorrência, principalmente, 
nos sentidos sudeste e norte da Amazônia e sul da Floresta Atlântica, com áreas adequadas restritas a 
pequenas porções do nordeste e oeste da Amazônia e norte da Mata Atlântica, indicando esses locais como 
possíveis refúgios futuros. As variáveis ambientais mais importantes para a construção dos modelos de 
distribuição foram árvores perenes latifoliadas, precipitação do mês mais seco, temperatura mínima do mês 
mais frio, variação diurna média, com as variáveis sazonalidade da temperatura, árvores mistas, vegetação 
cultivada e manejada apresentando uma relação inversa com a probabilidade de ocorrência da espécie. 
Assim, foi possível definir os limites de ocorrência de N. fuscoauratus no passado, presente e futuro, 
apresentando os fatores ambientais mais relacionados aos seus requerimentos ecológicos, permitindo uma 
melhor compreensão de sua ecologia e história de vida. Além disso, possíveis áreas prioritárias para 
conservação no futuro foram identificadas, fornecendo bases para tomada de decisões e implementação de 
políticas conservacionistas. 

Palavras-Chave: Amazônia, Clima, Conservação, Floresta Atlântica, Lagartos 
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Macroalgas marinhas e suas epífitas servem como refúgio e alimento para uma fauna diversa. A variação 
temporal desses recursos e a identidade da alga hospedeira influenciam a composição dessa fauna associada. 
O objetivo desse trabalho foi compreender como a identidade da alga hospedeira e suas epífitas influenciam 
a fauna associada, e se tal efeito varia temporalmente. As algas Sargassum filipendula, Padina gymnospora 
e Dichotomaria marginata foram amostradas na Praia Domingas Dias, Ubatuba (SP), no Inverno/2014 e no 
Verão/2015. A fauna associada às algas foi identificada em grandes grupos (i.e., classes e ordens) e em 
famílias de anfípodes, um grupo altamente abundante e diverso em macroalgas. Para cada nível de resolução 
taxonômica, foi avaliado composição, densidade, diversidade e riqueza. A composição dos grandes grupos 
(Amphipoda, Bivalvia, Decapoda, Echinoidea, Gastropoda, Isopoda, Peixes, Polychaeta, Polyplacophora, 
Pycnogonida, Ophiuroidea e Tanaidacea) foi sensível a identidade da alga, estação e epifitismo. A riqueza da 
fauna foi maior em S. filipendula (somente no inverno), enquanto que a densidade foi maior em 
P. gymnospora. Ainda, ambas riqueza (somente em D. marginata) e densidade da fauna foram maiores no 
Verão. O epifitismo influenciou a densidade positivamente e a diversidade negativamente (somente no Verão 
em P. gymnospora e D. marginata). Quanto aos anfípodes, a estação e o epifitismo tiveram pouco ou 
nenhum efeito, mas a identidade da alga influenciou todas as variáveis avaliadas (exceto a densidade). 
Especificamente, S. filipendula abrigou maior riqueza e diversidade, bem como uma composição distinta de 
anfípodes em comparação às outras algas. Tais resultados podem refletir as diferenças morfológicas e/ou 
químicas entre as algas hospedeiras e as especificidades alimentares e de habitat dos integrantes da fauna 
associada. Portanto, uma vez que a fauna associada é sensível à identidade do hospedeiro, a perda de 
espécies de macroalgas pode levar a uma redução da diversidade dessa fauna. 

Palavras-Chave: Amphipoda, Epifitismo, Macroalgas 
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Centris são abelhas solitárias pertencentes à tribo Centridini, conhecidas também como abelhas coletoras de 
óleo, ao qual elas dependem para nidificar e alimentar suas larvas. Ela possui grande importância na fauna 
pela sua diversidade de espécies, variação de tamanho entre os gêneros, sua ampla distribuição e interação 
com muitas espécies de plantas. O principal objetivo deste trabalho, foi analisar os conteúdos de fezes e 
resto de alimentos de quatorze ninhos-armadilha ocupados pelas abelhas Centris tarsata e oito ninhos-
armadilha ocupados pelas Centris analis, ambas no período de 2012 a 2013, com o propósito de obter 
conhecimento de quais recursos florais as abelhas solitárias utilizam para alimentar os imaturos. As análises 
foram feitas em três áreas do Planalto Diamantina (PEBI: Parque Estadual do Biribiri, Diamantina, MG; PERP: 
Parque Estadual do Rio Preto, Rio Preto-MG; AR: Área em processo de recuperação, dentro da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG). A preparação polínica para os estudos dos 
grãos de pólen foi a acetólise, que consiste na hidrólise ácida aplicada aos grãos de pólen através de uma 
mistura de anidrido acético e ácido sulfúrico, buscando eliminar o conteúdo celular, facilitando o 
reconhecimento dos caracteres morfológicos. Após a acetólise, os grãos de pólen foram montados em lâmina 
com gelatina glicerinada e observados em estereomicroscópio para identificação dos tipos botânicos. Para 
ambas as espécies, as principais famílias botânicas foram Arecacea, Asteracea, Fabaceae, Malpighiaceae e 
Myrtaceae, o que pode indicar competição entre estas abelhas por estes recursos florais. Exclusivamente em 
ninhos de C. tarsata foram encontrados pólen da família Melastomataceae, enquanto que pólen da família 
Amaranthaceae foi encontrado somente em ninhos de C. analis. Este trabalho contribui para o conhecimento 
dos recursos polínicos utilizados por estas espécies de abelhas, que são importantes para uso na polinização 
de cultivos. 

Palavras-Chave: Nidificação, Ninho-armadilha, Recursos florais, Recursos polínicos 
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Os térmitas ou cupins são insetos pertencentes à ordem Blattodea e podem ser encontrados no solo, em 
troncos em decomposição, na serapilheira, dentro de árvores ou no seu dossel. O conhecimento da fauna de 
térmitas do estado do Piauí é extremamente deficiente. Assim, objetivando diminuir esta lacuna de 
conhecimento, realizamos uma amostragem de térmitas em uma área de Cerrado, investigando também os 
efeitos da complexidade da vegetação sobre a fauna local. Foram realizadas coletas na Fazenda do Colégio 
Técnico de Floriano com as coordenadas 06°46’29,1”S, 43°03’43,8”W, localizada no município de Floriano, 
PI, que possui bioma do tipo ecótono Cerrado-Caatinga, utilizando o protocolo padronizado de levantamento 
rápido da biodiversidade de térmitas. Em cada quadrante mediu-se: altura da serapilheira, circunferência de 
árvores, arbustos e galhos a altura do peito, densidade da vegetação e complexidade da vegetação. Os dados 
mostraram que existe correlação significativa, porém moderada, entre o número de encontros em cada 
quadrante e o número de espécies observadas onde r² = 0,4323 e p = 0,0048. Como esperado, houve 
correlação significativa, porém moderada, entre o número de encontros em cada quadrante amostral e o 
número de espécies observadas, as variáveis de vegetação foram correlacionadas aos números de encontro 
e de espécies de térmitas de cada parcela através de regressões lineares simples, realizadas com o software 
BioEstat 5.0. As coletas resultaram em 123 encontros de térmitas, pertencentes a duas das quatro famílias 
registradas no Brasil (Termitidae e Rhinotermitidae). Ao todo, foram encontradas 27 espécies distribuídas 
em 20 gêneros, dentre eles Anoplotermes Muller, 1873, Nasutitermes Dudley, 1890 e Subulitermes 
Holmgren, 1910, que neste trabalho apresentaram mais de uma espécie. A riqueza estimada para o 
inventário estruturado de térmitas feita com o EstimateS 9.0 variou entre 31.2 a 37.6, com isso, atingiu-se 
uma completude do inventário de 72%, aproximadamente. 

Palavras-Chave: Diversidade, Nordeste, Riqueza, Semiárido 
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A serrapilheira consiste na camada mais superficial do solo em ambientes florestais e apresenta um papel 
essencial na ciclagem de nutrientes, além de afetar diretamente os organismos que vivem ali por meio de 
fatores ambientais, como umidade, temperatura e disponibilidade de recursos. Os grilos (Orthoptera: 
Grylloidea) são afetados pelos seus recursos, dentre eles a serrapilheira, que pode fornecer sítios de 
oviposição, territórios, abrigo, comida, entre outros. Este trabalho foi desenvolvido no Parque Nacional do 
Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, PR, entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019 e teve como objetivo 
avaliar o efeito do aumento na profundidade da serrapilheira sobre a riqueza e abundância de grilos, 
testando a hipótese de abrigo. Para cada tratamento foram instalados 10 transectos de 120 metros, divididos 
em quatro partes e distantes 15 metros da borda. No centro de cada parte havia uma armadilha pitfall com 
400 ml de álcool combustível. Os tratamentos consistiram em variar a profundidade e a compactação 
(quantidade de abrigo) da serrapilheira para avaliar a resposta da riqueza e abundância de grilos. Todo 
material foi triado, identificado e armazenado no Laboratório de Orthoptera da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. GLMERs foram ajustados, com auxílio do programa R, para testar as correlações entre as 
variáveis resposta e explicativas. Não houve efeito da profundidade e compactação da serrapilheira riqueza 
e abundância de grilos. Entretanto, percebemos que algumas espécies foram favorecidas e outras 
desfavorecidos com o aumento da profundidade e compactação, demonstrando que ambientes de 
serrapilheira heterogêneos são necessários para a manutenção da biodiversidade de grilos, e isso só é 
alcançado em áreas de conservação relativamente grandes, como o Parque Nacional do Iguaçu. 
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Espécies sintópicas de anuros podem variar sua amplitude temporal de vocalização, apresentando diferentes 
níveis de sobreposição acústica como estratégia de redução da interferência acústica em sua reprodução. 
Nesse estudo avaliamos e comparamos parâmetros acústicos da vocalização de dois anuros sintópicos da 
família Hylidae (Scinax tymbamirim e S. fuscovarius). Os machos foram gravados em um remanescente de 
mata nativa no campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, RS. As 
amostragens ocorreram de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. Foram instalados gravadores na margem de 
um único corpo d’água da mata, os quais registraram o som ambiente durante 12 horas entre 18:00 h e 
06:00 h do dia seguinte, uma noite por mês de estudo, sendo analisados os primeiros 5 minutos de cada hora 
de gravação (totalizando 60 minutos de observação em cada período amostral, 420 minutos ao total). 
Estabelecemos categorias de abundância de machos vocalizando (1, 2 a 5, 5 a 10 e 10 a 20 indivíduos). Foi 
estimada a amplitude de nicho ao longo dos horários de cada noite, através do índice de Amplitude de Nicho 
Padronizado de Levins e a sobreposição de nicho utilizando o Índice de Pianka. Scinax tymbamirim vocalizou 
durante todo período da noite, com abundância média no início da noite de 2 ± 1,21 e de 1,5 ± 0.79 no fim 
da noite. Scinax fuscovarius vocalizou apenas em novembro e janeiro, das 19 h às 05 h (abundância média 
de 1,5 ± 0.79 e 2 ± 0,76, respectivamente), com picos de vocalização entre 21 h-22 h (3 ± 1,46). A 
sobreposição de nicho foi de 0,86 (86,16%). Scinax tymbamirim apresentou um comportamento de 
vocalização mais generalista, enquanto que Scinax fuscovarius apresentou uma maior especialização em 
relação aos meses. Nosso estudo amplia o conhecimento acerca do comportamento dessas espécies, 
podendo auxiliar em estudos ecológicos futuros. 
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A Caatinga é um ecossistema que sofre intensas perturbações antrópicas, alterando as estruturas vegetais e 
gerando efeitos em cascata sobre as dinâmicas populacionais e de distribuição de grupos ecológicos. Os 
besouros Chrysomelidae são essencialmente herbívoros, e suas espécies são altamente relacionadas à planta 
hospedeira, respondendo a mudanças ambientais causadas pela ação antrópica. Nesse sentido, este trabalho 
teve como objetivo investigar os padrões de diversidade dos crisomelídeos em áreas sob diferentes estados 
de conservação da Caatinga. As coletas foram realizadas na Depressão Sertaneja Setentrional, próximas à 
Usina Hidroelétrica de Xingó em parcelas perturbadas, intermediárias e conservadas. Os besouros foram 
coletados por meio de guarda-chuva entomológico em transectos 10 × 10 m. Foram coletados 130 
indivíduos, pertencentes a seis subfamílias e 29 espécies de Chrysomelidae. A subfamília Bruchinae 
apresentou a maior abundância de indivíduos (40% do total) e riqueza de espécies (S = 11). Plantas de estrato 
arbóreo apresentaram uma abundância de besouros estatisticamente superior quando comparado ao 
estrato herbáceo (F2,51 = 61.153; p = 0,012), mas não se observou uma diferença estatística entre os 
estratos quanto a riqueza de espécies (F2,51 = 18.534; p = 0.357). As áreas perturbadas apresentaram uma 
abundância de besouros estatisticamente maior que as áreas intermediárias (F2,53 = 69.859; p = 0,004). Não 
se observou diferença estatística da riqueza de espécies entre os estados de conservação (F2,53 = 20.589; 
p = 0,771). De acordo com estes resultados, podemos sugerir que os crisomelídeos ocupam 
preferencialmente ambientes perturbados na Caatinga. Aparentemente as plantas de áreas sob maior efeito 
de perturbação permitem o estabelecimento de comunidades abundantes de Chrysomelidae. Este é o 
primeiro estudo com abordagem ecológica da interação entre os crisomelídeos e as plantas da Caatinga. 

Palavras-Chave: Abordagem ecológica, Besouros, Interação inseto-planta 
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Ecossistemas marinhos estão entre os ambientes mais afetados pelas mudanças climáticas globais, sendo 
esperado o aumento da temperatura superficial oceânica. A temperatura atua em vários processos 
biológicos, podendo alterar a aptidão, comportamento e a fisiologia dos organismos, como esperado para as 
comunidades de macroalgas e sua fauna associada. O aumento da temperatura pode alterar o valor 
nutricional dos tecidos das algas e sua palatabilidade, afetando o consumo de tais recursos por herbívoros. 
O objetivo desse trabalho foi compreender como o comportamento alimentar de anfípodes herbívoros com 
diferentes amplitudes de dieta é afetado pelo aumento da temperatura oceânica. Os anfípodes Cymadusa 
filosa (generalista) e Sunamphitoe pelagica (especialista) foram submetidos a dois tratamentos de 
temperatura: 25°C (controle) e 30°C (aumento de temperatura previsto para a região estudada), e 
alimentados com folíolos da macroalga parda Sargassum filipendula. As algas usadas na alimentação dos 
anfípodes foram cultivadas previamente em laboratório, nos mesmos cenários climáticos de temperatura. A 
taxa alimentar dos herbívoros em cada tratamento foi avaliada em um experimento de 60 h e, 
posteriormente, comparada entre os tratamentos por meio de ANOVA (n = 20 por herbívoro e tratamento). 
Sunamphitoe pelagica (especialista) consumiu mais Sargassum quando exposto ao cenário de aumento de 
temperatura (30°C), independente da dieta recebida. Já para C. filosa (generalista), observamos uma redução 
na alimentação dos animais colocados a 30°C e que foram alimentados com algas cultivadas nessa mesma 
temperatura. Mesoherbívoros com diferentes amplitudes de dieta respondem de maneira distinta ao mesmo 
estressor ambiental, podendo aumentar ou diminuir sua pressão de herbivoria. Portanto, com o aumento da 
temperatura oceânica previsto, são esperadas alterações distintas no comportamento alimentar dos 
mesoherbívoros, além de alterações no valor nutricional do item alimentar. Nossos resultados reforçam a 
importância da identidade do herbívoro para compreender as mudanças na força da interação alimentar 
entre macroalgas e seus consumidores. 

Palavras-Chave: Herbivoria, Macroalgas, Mudanças climáticas, Taxa alimentar 
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Assembleias de macroalgas comportam uma elevada abundância e diversidade de organismos associados, 
pois oferecem recursos como alimento e refúgio. Contudo, a temperatura pode influenciar diretamente a 
fisiologia e o comportamento das espécies associadas a macroalgas e, portanto, afetar a estrutura dessa 
comunidade. Tal fator é ainda mais relevante no atual cenário de mudanças climáticas, no qual são 
esperadas, entre as alterações no ambiente marinho, o aumento da temperatura oceânica. O objetivo desse 
trabalho foi compreender como a variação da temperatura superficial da água do mar ao longo do tempo 
pode afetar a densidade, riqueza e diversidade da fauna associada as macroalgas. Foram amostradas, 
mensalmente, durante um ano, nove frondes de macroalgas (representadas pelas três espécies mais 
abundantes: Sargassum filipendula, Padina gymnospora, Dichotomaria marginta) no infralitoral da Praia da 
Fortaleza, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Durante esse mesmo período, dados da temperatura 
superficial da água do mar foram obtidos diariamente a cada 10 minutos. A fauna foi removida das algas e 
identificada. As variáveis resposta estimadas foram: densidade, riqueza e diversidade da comunidade. A 
densidade, riqueza e diversidade da fauna associada variou temporalmente, sendo que os meses mais 
quentes (outubro a março) foram os que apresentaram maiores valores dessas variáveis. A temperatura 
afetou positivamente a diversidade e a riqueza da fauna associada a macroalgas, porém não influenciou a 
abundância desses organismos. Nosso estudo mostra que a fauna associada pode ser sensível a variações na 
temperatura e, portanto, ressalta que as mudanças previstas no cenário climático atual podem alterar a 
estrutura dessas comunidades ao afetar a riqueza e a diversidade dos organismos. 

Palavras-Chave: Fauna associada, Macroalgas, Mudanças climáticas 
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A região Neotropical apresenta uma ictiofauna bem diversificada, onde atualmente são reconhecidas 5.400 
espécies estritamente de ambientes de água doce e grande parte dessas espécies são endêmicas. Em função 
de fatores relacionados às pressões antrópicas como desmatamento associado ao processo de urbanização, 
poluição, degradação de habitat e a necessidade de se conhecer a distribuição geográfica das espécies para 
futuras análises de impactos ambientais, este estudo teve por objetivo fazer uma caracterização e 
identificação das espécies encontradas em um lago (300 × 600 m) na praia do Atalaia, no município de 
Salinópolis, Pará. Os peixes foram coletados com o uso de redes de arrasto e puçás em outubro de 2017, 
posteriormente foram sacrificados com uma dose letal de eugenol e imersos em álcool 70° GL. Os espécimes 
depositados na coleção do Laboratório de Ictiologia e Biodiversidade Subterrânea da Amazônia foram 
mensurados e identificados com o auxílio de microscópio estereoscópico e literatura especializada, 
posteriormente foram fotografados com uma câmera Nikon D700. Foram encontrados representantes de 
duas ordens (Perciformes e Characiformes) pertencentes a duas famílias (Cichlidae e Characidae, 
respectivamente). Da família Cichlidae foram encontrados cinco espécimes identificados como 
Cichlasoma sp., cujo comprimento padrão variou de 13,2 mm a 58,9 mm e da família Characidae foram 
encontrados 45 espécimes identificados como Parapristella sp., que teve o comprimento padrão variando de 
7,9 mm a 23,8 mm. Apesar da necessidade de um estudo mais refinado sobre essa região, nossos dados sobre 
a ictiofauna possibilitam uma discussão inicial a respeito dessa diversidade, haja vista que o lago não possui 
conexão com os rios próximos a essa região. Vale ressaltar que foram encontradas linhas de anzol nas 
margens, sinalizando que há atividade frequente de pesca no local, logo indicando possibilidade de 
introdução dessas espécies pela atividade antrópica ou pelo transporte de ovos realizado por aves costeiras, 
como já demonstrado em outros estudos. 

Palavras-Chave: Antropização, Characidae, Cichlidae, Pesca 
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Os representantes de Cirripedia (invertebrados bentônicos marinhos) são considerados organismos modelo 
no estudo da evolução e variação do investimento reprodutivo. No presente trabalho investigamos a 
fecundidade (número total de ovos) e o tamanho médio de ovo em espécies de duas famílias de cirripédios 
pedunculados: Scalpellidae (4) e Poecilasmatidae (2). Foram utilizados espécimes coletados em três 
expedições realizadas em duas áreas distintas: Bacia de Campos e Elevação do Rio Grande. Todos os 
representantes de Scalpellidae apresentaram ovos maiores que os de Poecilasmatidae (que apresentaram o 
mesmo tamanho médio de ovo), indicando similaridade em espécies evolutivamente próximas. Em 
Scalpellidae, os maiores tamanhos médios de ovo foram observados em Litoscalpellum regina e 
Arcoscalpellum michelottianum. Planoscalpelum distinctum apresentou um tamanho intermediário, seguida 
por Diceroscalpellum boubalocerus que exibiu o menor tamanho médio de ovo. A variação de tamanho de 
ovo observada neste grupo pode ser relacionada a diferença de profundidade média onde os espécimes 
foram coletados, com os maiores tamanhos de ovos observados em indivíduos de áreas mais profundas e o 
menor tamanho em uma espécie típica de ambientes mais rasos. Corroborando um padrão observado na 
historia de vida de organismos de mar profundo: correlação positiva entre tamanho de ovo e profundidade. 
As espécies analisadas também apresentaram diferenças em relação à fecundidade; entre os quatro 
Scalpellídeos, foi observada uma correlação positiva entre tamanho do indivíduo e fecundidade, com 
L. regina (57 mm) apresentando a maior fecundidade e P. distintum (12 mm) apresentando a menor. Para os 
poecilasmatídeos, Glyptelasma aff. carinatum (15 mm) apresentou a maior fecundidade, quase tão alta 
quanto a observada para L. regina (apesar da diferença de tamanho). Assim, o tamanho do ovo é influenciado 
não só pelo fator filogenético, mas também pela profundidade. A fecundidade também demonstrou ser 
influenciada por dois fatores: diretamente proporcional ao tamanho do indivíduo e inversamente 
proporcional ao tamanho do ovo. 
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O Cerrado é um dos hotspots de biodiversidade, destacando-se a grande diversidade de interações ecológicas 
entre plantas e animais. Neste estudo investigamos o papel dos visitantes florais na polinização da espécie 
Hypenia macrantha, uma espécie do Cerrado que apresenta características ornitófilas, como corola vermelha 
e tubular e ausência de odor. A liberação do pólen nestas flores ocorre através de um mecanismo de 
“explosão”: ao tentar alcançar o néctar, disponibilizado no tubo floral, o visitante tensiona a flor de modo a 
liberar o gatilho da explosão que lança o pólen em seu corpo. Para atestar o papel dos visitantes florais na 
polinização dessa especie, foram observadas 19 plantas por cerca de 10 horas no período matutino, nos 
meses de agosto a outubro, na Reserva Ecológica do IBGE, Distrito Federal. Ao todo, foram observados 16 
indivíduos de abelhas visitantes florais dos seguintes generos: Megachile (4 indivíduos, 2 espécies), Stelis (3, 
1), Ceratina (3, 3), Tetrapedia (1), Paratetrapedia (1) e Geotrigona (1). As flores de H. macrantha apresentam 
androecia, com exposicao do estigma cinco horas após a explosão. A maior parte dos visitantes florais 
forrageavam foram em busca de néctar, porém Megachile também foi observada carregando pólen em suas 
escopas ventrais. Para uma lista de visitantes florais (e polinizadores), mais completa, uma amostragem mais 
intensa, incluindo outras regiões e horários de observação, é necessária. Nossos resultados reafirmam que, 
apesar de útil, a síndrome de polinização é apenas um indicativo da fauna associada as flores de uma espécie, 
mas não uma regra. 

Palavras-Chave: Biodiversidade herbácea, Cerrado, IBGE, Polinização, Visitantes florais 
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As borboletas são bioindicadores, as quais são utilizadas no monitoramento ambiental. Este estudo visa 
estudar a abundância, riqueza de espécies e sazonalidade de borboletas frugívoras (Lepidoptera: 
Nymphalidae) do Jardim Botânico de Teresina (JBoT), município de Teresina, Piauí. O JBoT tem uma área 
38 ha e conta com uma vegetação do tipo floresta subcaducifólia mesclada de babaçu. As coletas foram 
realizadas, mensalmente, nas estações seca (agosto e setembro de 2017) e chuvosa (janeiro e março de 
2019), com auxílio de 10 armadilhas do tipo Van Someren-Rydon que permaneceram 24 h no campo. Os 
exemplares foram identificados e depositados na Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), campus Caxias. Foram coletados 868 espécimes pertencentes a 25 espécies, 
17 gêneros e quatro subfamílias (Biblidinae, Charaxinae, Nymphalinae e Satyrinae). Biblidinae apresentou 
maior abundância e riqueza, com o gênero mais representativo Hamadryas e a espécie com maior 
abundância e frequência Hamadryas februa (259 espécimes). A curva de acumulação de espécies apresentou 
uma tendência assíntota. A maior riqueza foi encontrada na estação seca (21 espécies) e a maior abundância 
na estação chuvosa (458 espécimes). Na estação seca foram verificadas 10 espécies exclusivas: Eunica bechia, 
E. tatila, Caligo illioneus, Fountainea sp. 1, Fountainea sp. 2, Historis odius, Memphis sp., Paryphthimoides 
poltys, Prepona laertes e Pyrrhogyra neaerea. Já a estação chuvosa apresentou quatro espécies exclusivas: 
Colobura dirce, Hermeuptychia sp., Taygetis cleopata e Taygetis sp. As duas estações (seca e chuvosa) 
registraram 11 espécies em comum: Hamadryas amphinome, H. februa, H. feronia, H. laodamia, Historis 
odius, Hypna clytemnestra, Opsiphanes invirae, Taygetina kerea, Taygetis thamyra, Temenis laothoe e Zaretis 
isidora. Nossos resultados apontam que há diferenças de riqueza e abundância entre as estações (seca-
chuvosa), sugerindo o ajustamento das populações de borboletas à disponibilidade de recursos e/ou às 
variáveis microclimáticas. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, Inventário, Jardim Botânico, Meio-Norte, Reserva urbana 
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Braconidae é a segunda maior família de Hymenoptera, na qual se agrupa Microgastrinae, um grupo 
megadiverso de parasitóides de Lepidoptera. Levando-se em conta o alto valor estimado de espécies para o 
grupo, do qual conhecemos somente 5-15%, o presente trabalho objetivou avaliar a distribuição espacial e 
temporal da comunidade de Microgastrinae em gradientes altitudinais no Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos (PARNASO), localizado no município de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. A amostragem foi realizada 
em 15 elevações ao longo de um gradiente (130-2170 m), sendo alocadas duas armadilhas do tipo Malaise 
em cada ponto. As amostragens foram realizadas por 12 meses, de dezembro de 2014 a novembro de 2015. 
Os indivíduos coletados foram preservados em álcool 92% e somente as fêmeas identificadas em nível de 
gênero. De todas as subfamílias coletadas no estudo, Microgastrinae foi a que apresentou o maior número 
de indivíduos (33% do total de Braconidae). Em relação à sazonalidade, apresentou maior abundância de 
indivíduos durante a estação chuvosa. Foram coletados 3276 espécimes de Microgastrinae, destes, 1489 
fêmeas, agrupadas em 22 gêneros. Glyptapanteles, Diolcogaster e Pseudapanteles foram os gêneros mais 
abundantes na amostra, representando 54,6% do total de fêmeas coletadas. Foi observada maior riqueza de 
gêneros (13) no ponto de maior altitude (2170 m), no qual também foram encontrados gêneros raros, como 
Exoryza e Exix, sendo estes possivelmente sujeitos à extinção local, devido à baixa abundância encontrada. 
Os dados demonstraram um padrão de distribuição altitudinal de maior riqueza conforme aumento da 
altitude, considerado um padrão atípico para a distribuição em gradientes de altitude. Assim, a análise dos 
padrões de distribuição da riqueza e abundância desta comunidade de parasitóides em um ecossistema 
montanhoso torna-se importante para levantar questões ecológicas acerca de processos que atuam na 
manutenção e geração de biodiversidade, bem como possíveis padrões de endemismo. 
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A coloração é um fator determinante nas relações entre diferentes grupos de animais, adotando funções 
como termorregulação, comunicação intraespecífica e evasão de predadores. Uma vez que uma queimada 
modifica a coloração da vegetação, tais relações são perturbadas e, consequentemente, a configuração das 
estratégias de coloração é também alterada. Tendo isso em vista, este trabalho objetiva comparar a 
coloração entre os insetos – das ordens Orthoptera e Mantodea – e o meio, durante o período em que 
ocorreu mudança significativa na vegetação, causada pelo fogo. O estudo está sendo conduzido na área Alfa 
da Marinha do Brasil, localizada na porção sul do Distrito Federal (DF), em uma fitofisionomia de Campo Sujo 
a qual foram determinadas 12 parcelas de 1800 m² cada. Seis delas são áreas protegidas do fogo e as demais 
foram queimadas controladamente em agosto de 2019. Os insetos estão sendo coletados por redes de 
varredura com esforço padronizado. Foram tiradas fotos da vegetação bem como de todos os insetos 
coletados, com um padrão de referência de cores (ColorChecker). Dessas fotografias são obtidas informações 
referentes aos canais de cor RGB (Vermelho, Verde e Azul) de todos os pixels que compõem os indivíduos e 
o meio. Os resultados esperados são de que, no decorrer do tempo, haverá uma correlação significativa da 
coloração do ambiente com a dos insetos. Por fim, é valido salientar que estes estudos são de suma 
importância para determinar relações entre a fauna e a flora, principalmente após distúrbios, e seu papel na 
diversidade local e regional. 
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Considerando que o conhecimento biológico sobre a espécie exótica Corbicula fluminea nos rios da Amazônia 
é de grande relevância para a conservação das espécies nativas da macrofauna, o presente estudo visa 
descrever a ocorrência e as características populacionais desta espécie invasora registrada às margens do rio 
Araguaia, Pará. Amostras de C. flumínea foram coletadas através de busca ativa em diferentes pontos de 
amostragem pré-definidos à margem do rio Araguaia, município de Conceição do Araguaia, PA, nos anos de 
2015-2016. Foram medidos os parâmetros abióticos locais: pH e turbidez da água em cada ponto de 
amostragem. Em laboratório os espécimes de C. flumínea, bem como as demais espécies nativas associadas, 
foram separadas para contagem e medição (comprimento, largura, altura e peso). Estimativas de frequência 
e a relação existente entre o tamanho e o peso dos indivíduos foi avaliada através de uma análise de 
regressão linear do tipo (y = a + bx). Foram medidos 237 indivíduos de C. fluminea, com média de tamanho 
e peso estimado (Comp = 8,6 mm, Alt = 7,6 mm, Larg = 7,3 mm, peso = 0,59 g). Houve uma correlação 
positiva entre as medidas de Comprimento e Peso dos indivíduos (y = 1,314× – 0,533; R² = 0,866). Entre as 
espécies da malacofauna nativa, foram registrados indivíduos de Paxyodon sp., Diplodon sp., Castalia 
ambigua. Os resultados indicam a consolidação desta espécie exótica nesta região do rio Araguaia, sendo o 
baixo nível de sedimentação do rio um dos principais facilitadores que motivaram tal estabelecimento. 
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Coloração disruptiva e semelhança ao fundo são estratégias de camuflagem contra predadores. Estudos 
mostraram que a coloração disruptiva é eficiente em uma diversidade maior de microhabitats do que a de 
semelhança ao fundo, embora essa dependa da quebra da silhueta do animal através de manchas 
contrastantes. No entanto, a percepção dessas manchas só é possível para predadores com boa acuidade 
visual (e.g., Aves). Ainda é inconclusivo o efeito dos padrões disruptivos para predadores com baixa acuidade 
visual (e.g., Hymenoptera). Verificar se há diferença na taxa de predação de presas de coloração de 
semelhança ao fundo e disruptiva de acordo com predadores de acuidade visual distinta (aves e artrópodes). 
Confeccionados modelos de lagartas (Lepidoptera) com massinha de modelar (3 × 0,5 cm), colocados em 
folhas, 20 lagartas por tratamento. Foram eles: verde (semelhança ao fundo); verde com manchas cinzas 
(disruptiva) e cinza (controle). Os dois experimentos ocorreram em área de Cerrado no campus Darcy Ribeiro 
da Universidade de Brasília, Distrito Federal. Foram tiradas fotografias das lagartas predadas, para análise a 
posteriori. No primeiro experimento, houve tendência de maior predação de modelos cinzas, embora não 
tenham sido encontrados resultados estatisticamente significativos (47,06%; X² = 3.6208, df = 2, p-
value = 0.1636). Já no segundo, houve baixa predação dos modelos cinza (27,78%; X² = 6.3879, df = 2, p-
value = 0.04101). As disruptivas foram pouco predadas nos dois experimentos. Para ambos (1 e 2), houve 
baixa taxa de predação por aves (12,5% e 13,6%, respectivamente). O resultado pode estar relacionado à 
neofobia, conhecida para diversos grupos animais, incluindo aves. Embora não tenha sido possível corroborar 
que a coloração disruptiva possa apresentar vantagem na defesa contra predadores de maior acuidade visual 
(aves), observou-se forte tendência de interação entre coloração da presa e sua taxa de predação. 
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Muitos estudos mostram que a colinesterase (ChE) sofre atuação de compostos inibidores, mas não mostram 
como a manipulação dos indivíduos e a forma de acondicionamento das amostras afeta a ChE. Aqui, 
avaliamos o efeito da manipulação (tempo desde a coleta até a eutanásia) e do tipo de congelamento (freezer 
ou nitrogênio líquido) sobre a atividade da enzima colinesterase (ChE). Foi estabelecido um delineamento 
fatorial constituído de dois fatores subdivididos em dois níveis: i) tipo de congelamento (nitrogênio líquido e 
freezer); ii) tempo de manipulação (congelamento no ato da coleta e congelamento no laboratório) (n = 40). 
Os indivíduos congelados foram pesados e então utilizados para as dosagens da enzima, que foi feita em três 
tecidos diferentes. Cada tecido, individualmente foi homogeneizado em 1500 microlitros (µl) solução tampão 
tris-fosfato (0,1 M; pH 7,8) com Triton X-100 (1%), em uma diluição 1:50 (peso/volume) com tempo e 
intensidade da homogeneização padronizados. Após essa etapa, a solução foi centrifugada por 15 minutos, 
a 3500 RPM, e o sobrenadante obtido foi armazenado a -20°C. A determinação da atividade da ChE foi 
realizada em triplicata, utilizando DTNB, como padrão colorimétrico e as leituras foram realizadas em 405 nm 
por 90 segundos. Modelos lineares com efeitos mistos foram ajustados para as análises. Houve interação 
entre o tipo de congelamento e o local do congelamento (campo e laboratório, p = 0.03368) e entre o tipo 
de tecido e o local do congelamento (p = 0.04366). O tipo de congelamento não afetou a atividade da enzima 
ChE no campo, mas afetou no laboratório. No campo, a dosagem da enzima ChE foi igual para os tecidos: 
cordão nervoso e trato digestório, mas diferiu do tecido muscular. Para o laboratório, a dosagem da enzima 
ChE foi igual para os tecidos trato digestório e muscular, mas diferiu do cordão nervoso. Esse trabalho 
evidenciam o efeito de fatores não alvo sobre a ChE. 
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Mortalidade por atropelamentos e o efeito de barreira são os principais impactos de uma rodovia sobre a 
fauna; assim, nosso objetivo é avaliar impacto da malha rodoviária, no Alto Paranaíba, sobre a fauna de 
vertebrados. O monitoramento foi realizado mensalmente (março/18 a abril/19) em quatro trechos de 45 km 
(percorridos de carro a 50 km/h): T1 – MG230 (Rio Paranaíba e Serra do Salitre); T2 – MG187 (Serra do Salitre 
e Ibiá); T3 – BR354 (São Gotardo e a BR262); e T4 – BR354 (São Gotardo e Lagoa Formosa). Realizaram-se dez 
amostragens em cada trecho (exceto T4, com nove), totalizando 349 indivíduos atropelados, de 59 espécies. 
A maior incidência de carcaças foi de mamíferos, totalizando 159 indivíduos 0,91 ind./10 km, seguido das 
aves (0,72 ind./10 km; 126 ind), dos répteis (0,18 ind./10 km; 31 ind.) e anfíbios (0,17 ind./10 km; 30 ind.). Os 
cães (Canis familiaris) apresentaram maior número de registros (28 ind.). Entre as espécies nativas, as 
maiores ocorrências foram de tatu-peba (Euphractus sexcinctus, 27 ind.), jaritataca (Conepatus semistriatus, 
14 ind.) e tiziu (Volatina jacarina, 22 ind). As ordens com maior incidência de carcaças foram: Carnívora com 
89 indivíduos de 15 espécies (spp), seguida de Passeriformes (45 ind.; 13 spp.), destacando Tharupidae 
(39 ind.; 8 spp.), e Cingulata (tatus; 37 ind. e 3 spp.). No T3 e T4 registrou-se as menores e maiores incidências 
de carcaças, respectivamente, 1,06 ind./10 km e 2,89 ind./10 km. Destaque para a maior incidência de aves 
e répteis no T4 (respectivamente 1,13 e 0,32 ind./10 km). No T2 (1,95 ind./10 km) e T1 (2,13 ind./10 km) os 
valores foram intermediários. Foram registrados quatro indivíduos de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 
tridactyla) e um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), espécies ameaçadas de extinção. Nossos resultados 
preliminares concordam com os demais estudos de fauna atropelada que mostram um impacto negativo na 
fauna de vertebrados, mesmo em rodovias de menor tráfego. 
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Florestas e bordas de florestas são responsáveis por fornecer diversos recursos para a manutenção da 
biodiversidade. Neste trabalho avaliamos como os atributos ecológicos respondem a áreas com estruturas 
fisiográficas distintas, porém, contíguas: floresta no interior do Parque Nacional do Iguaçu (F), borda do 
ParNa Iguaçu (B), área rural do município de Santa Tereza do Oeste (R) e área urbana de STO (U). Foram 
amostrados 12 pontos em cada uma das áreas, sendo enterradas 5 armadilhas do tipo Pitfall, contendo álcool 
combustível. Após 48 horas, as armadilhas foram recolhidas, triadas e os organismos identificados ao nível 
de Ordem. Os atributos ecológicos de Riqueza, Diversidade de Shannon, Equitabilidade de Pielou e 
Dominância de Berger-Parker foram calculados para cada área e comparados por meio de modelos lineares 
generalizados. Os valores de diversidade e riqueza foram significativamente similares entre F e B (p > 0,05) e 
superiores a R e U (p < 0,05). A distribuição dos recursos, avaliada pela Equitabilidade de Pielou, também 
demonstrou maior equitabilidade em F e B (p > 0,05) e pior condição em U quando comparado a F e B 
(p < 0,05). Este resultado foi corroborado com os valores de dominância, os quais foram significativamente 
maiores em R e U (p < 0,05). As áreas Rural e Urbana apresentaram os menores valores para diversidade, 
riqueza e equitabilidade, bem como maior dominância, o que possivelmente é o dano decorrente das práticas 
agrícolas com uso excessivo de pesticidas e do processo de fragmentação e/ou remoção completa da 
cobertura vegetal. A Borda do ParNa Iguaçu parece atuar como ecótono entre as áreas de Floresta e Rural, 
visto que agregou táxons de ambas as localidades, mas isso pode ser preocupante visto que espécies 
invasoras foram encontradas na borda. A área de Floresta, mesmo estando próxima a área rural, ainda 
preservou recursos e condições para a manutenção da maior comunidade biológica. 
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Ciclídeos têm uma magnífica versatilidade ecológica que favorece a exploração de muitos nichos tróficos e 
hábitos comportamentais. O objetivo desse estudo foi examinar a relação entre a morfologia da maxila 
faríngea inferior e a dieta de três espécies simpátricas do gênero Crenicichla. A hipótese testada foi de que a 
morfologia adaptativa influencia o fenótipo e ecologia dessas espécies. Para isso, foram analisados o 
conteúdo estomacal (método volumétrico) e a morfologia da maxila faríngea inferior (MFI) (por meio da 
morfometria geométrica) de Crenicichla lepidota (n = 22), Crenicichla punctata (n = 20) e Crenicichla scottii 
(n = 24) provenientes de riachos das sub-bacias do Alto Jacuí (Lagoa dos Patos) e Ibicuí (Uruguai) e 
amostradas por meio de pesca elétrica entre 2012 e 2015. As espécies estudadas apresentaram dieta 
carnívora baseada principalmente em peixes e invertebrados (Aegla e insetos aquáticos). Crenicichla lepidota 
consumiu predominantemente peixes (54%) e insetos aquáticos (31%). Já C. punctata apresentou hábito 
invertívoro, cuja dieta foi baseada em insetos aquáticos (47%) e Aegla (32%). Especificamente, C. scottii foi 
classificada como piscívora devido ao consumo predominante de peixe (87%). Variações interespecíficas 
foram observadas nas formas da MFI. No PC1 (87,7%) da Análise de Componentes Principais (PCA), com 
valores positivos, C. punctata foi segregada, cujas MFIs foram mais robustas, com um processo posterior 
curto e uma curvatura mais côncava. No extremo negativo, C. lepidota exibiu MFIs mais finas e mais estreitas. 
Já C. scottii apresentou formas intermediárias de MFI, localizadas entre C. punctata e C. lepidota. Diferenças 
significativas nas formas das MFIs das espécies foram observadas (MANOVA, F₂,₆₄ = 30,4; p < 0,000). 
Correlações de Spearman indicaram correlações negativas entre detrito e o eixo PC1, e entre os insetos 
aquáticos e o eixo PC2. Nossos resultados indicam que variações na forma das MFIs estão relacionadas aos 
hábitos alimentares das espécies. 
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Chalcididae (Hymenoptera) são vespas predominantemente solitárias e parasitóide, cujas fêmeas depositam 
seus ovos em formas imaturas de outros insetos, e na região neotropical encontra-se a maior variedade de 
espécies. O objetivo do trabalho foi comparar a eficiência de coleta de Malaise e bandejas atrativas de 
diferentes cores (Möericke). As amostragens foram realizadas em 19 áreas do Pantanal entre os meses de 
novembro de 2015 a março de 2016 durante a estação quente e úmida. Em cada área, em um raio de 
aproximadamente 3 km, foram instaladas 10 armadilhas do tipo Malaise e 10 conjuntos de Möericke nas 
cores amarela e vermelha contendo solução etílico-aquosa. Cada conjunto de Möericke era composto por 8 
bandejas de cada cor (15 × 12 × 6 cm comprimento/largura/altura cada). As armadilhas ficaram expostas por 
aproximadamente 50 horas por área, totalizando 500 horas de Malaise e 1.000 horas de Möericke por área 
(500 horas Möericke amarela, 500 horas Möericke vermelha). Um total de 28.500 horas/armadilha (9.500 
horas/Malaise e 9.500 horas/Möericke amarela e vermelha). As amostras foram triadas e separaram-se 
apenas as vespas Chalcididae. Para demonstrar a eficiência das armadilhas foi utilizado índice de diversidade 
de Shannon H, riqueza e abundância em cada tipo de armadilha. Foram coletados 621 indivíduos com um 
total de 45 morfoespécies. A armadilha que apresentou maior abundância de indivíduos foi a Möericke 
amarela (n = 540 indivíduos), seguido pela Malaise (n = 63 indivíduos) e Möericke vermelha (n = 17 
indivíduos). A armadilha que apresentou maior riqueza foi a Malaise (n = 31 morfoespécies), que 
consequentemente teve maior índice de diversidade (Shannon H = 2,877). Esses dados indicam a importância 
de Malaise para uma coleta mais rica e diversa de Chalcididae, porém também demonstram a eficiência da 
Möericke amarela para coleta de alguns táxons específicos e abundantes. 
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Chalcididae (Chalcidoidea, Hymenoptera) são vespas predominantemente solitárias e parasitóide, cujas 
fêmeas depositam seus ovos em formas imaturas de Lepidoptera e Diptera, porém também podem parasitar 
Hymenoptera, Coleoptera entre outros. Já foram registradas espécies que são hiperparasitóides. Indivíduos 
dessa família estão presentes em quase todos os lugares, porém, na região neotropical, é onde existe a maior 
variedade de espécies. A composição faunística de Chalcididae é bem mais registrada e conhecida em países 
do velho mundo. No Brasil não existem muitas pesquisas que façam esse reconhecimento. Considerando o 
pantanal brasileiro, a diversidade de vespas Chalcididae é bem desconhecida. O trabalho teve como objetivo 
caracterizar a diversidade da fauna de Chalcididae do Pantanal brasileiro. As amostragens foram realizadas 
em 19 áreas do Pantanal entre os meses de novembro de 2015 a março de 2016 durante a estação quente e 
úmida. Foram utilizadas armadilhas de interceptação de voo (Malaise) e bandejas atrativas (Möericke). Para 
descrever a comunidade foi utilizado índice de diversidade de Shannon H, estimadores de riqueza (JackKnife) 
além de curvas de rarefação. Foram encontrados 621 indivíduos. Os gêneros mais comuns foram Conura 
(n = 10 morfoespécies) e Brachymeria (n = 9 morfoespécies), seguidos de Zavoya e Haltichella (n = 4 
morfoespécies), Hockeria e Corumbichalcis (3 morfoespécies), Melanosmicra e Halsteadium (n = 2 
morfoespécies) e por fim Epitranus, Caenobrachymeria, Psilochalcis, Dirhinus, Aspirrhina e Phasgonophora 
(n = 1 morfoespécie cada). Os índices de diversidade variam de 0 (nenhuma amostra) até 1,38, sendo a média 
0,43. Aproximadamente 57,5% da fauna foi amostrada de acordo com o estimador de riqueza de JackKnife, 
onde se esperaria encontrar 80 espécies (± 19). A curva de rarefação não se mostrou estabilizando, o que 
demonstra que ainda faltam coletas para uma amostragem mais completa da fauna. Isso indica que as coletas 
deveriam durar mais tempo e abranger uma maior área geográfica. 

Palavras-Chave: Inventariamento, Parasitóide, Riqueza 
Agência Financiadora: FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato 

Grosso do Sul) 
Número de Processo: Chamada FUNDECT/CNPq № 09/2014 – DCR – Processo 59/300.188/2015 – Termo de Outorga 108/2015 

SIAFEM 024501 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 132 

Ecologia 
Poster 

Código: 0134 

Diversidade e biologia da carcinofauna de riachos do alto 
rio Guamá 

VANUZA NASCIMENTO LIMA ¹ 
HEVELLY DE JESUS SILVA ¹ 

DANIELLE CRISTINA BULHOES ARRUDA ¹ 
BRUNO DA SILVEIRA PRUDENTE ¹ 

¹ Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 

vanuzamaslow65@gmail.com, hevellysilva1732@gmail.com, daniellearruda@ymail.com, brunoprudente8@gmail.com 

No Brasil, são conhecidas aproximadamente 120 espécies de crustáceos decápodes de água doce distribuídos 
desde riachos até os rios Amazônicos. Nos riachos, a diversidade desse grupo ainda é subestimada, 
principalmente devido à ausência de espécies de interesse comerciais. Contudo, nesses ambientes, tais 
espécies desempenham importantes serviços ecossistêmicos atuando na fragmentação da matéria orgânica, 
sendo fundamentais em muitas relações tróficas, e atuado como indicadores ambientais devido a 
heterogeneidade de uso do hábitat. Esse trabalho objetivou inventariar a fauna de crustáceos decápodes de 
riachos do alto rio Guamá e descrever aspectos biológicos das espécies que habitam esses ambientes, 
fornecendo subsídios para estratégias de conservação e restauração desses ambientes e reestruturação de 
suas populações. Foram amostrados 17 riachos da bacia do rio Guamá durante os períodos de estiagem e 
chuvoso, utilizando redes de arrasto, peneiras de mão, puçás e coletas manuais. Foram coletados 2543 
indivíduos pertencentes a 12 espécies em cinco gêneros e três famílias. A diversidade encontrada representa 
5,17% da diversidade descrita para o estado do Pará, e 10,25% da diversidade conhecida para o Brasil. O 
caranguejo Valdivia serrata teve uma alta abundância e ampla variedade morfológica, o que reforça o 
potencial desse estudo para elucidação do que hoje é considerado um complexo de espécies. Por fim, foi 
estruturada uma coleção de referência para identificação dos crustáceos decápodes de riacho da região, 
além de uma coleção didática acompanhada de um guia ilustrado, que permitirá um melhor conhecimento 
da biologia dessas espécies por parte do público não acadêmico. Nesse sentido, esse estudo contribui para o 
avanço do conhecimento dos crustáceos decápodes de riachos amazônicos e na elaboração de estratégias 
para conservação das espécies e dos serviços ecossistêmicos prestados por elas. 
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O comportamento agonístico é caracterizado pelo conflito físico, ameaça, agressão ou submissão entre 
indivíduos. Machos de Eidmanacris meridiodionalis possuem asas anteriores braquípteras que protegem a 
glândula metanotal. Como não há sinais acústicos, a determinação da dominância pode ocorrer por meio de 
feromônios, visão, conflito, exibições e ameaças, onde o animal vencedor será aquele capaz de afugentar seu 
oponente. Indivíduos de E. meridionalis foram coletados à noite no Parque Nacional do Iguaçu, entre 
janeiro/2018 e abril/2019 e alocados separadamente em potes plásticos com tampas ventiladas, água e 
alimento ad libitum. Para determinar os comportamentos agonísticos territoriais, foram promovidos, 
aleatoriamente, 30 encontros entre dois machos de E. meridionalis em uma arena de vidro. Todos os 
encontros foram gravados com câmera digital. Antes de se encontrarem os machos vasculham o ambiente 
e, tocam as antenas face a face. Após esse contato, pode ocorrer dominância imediata ou ter início o conflito 
físico. No primeiro caso, o macho perdedor foge para o lado oposto da arena. No segundo, eles ficam bem 
próximos, se apoiam no chão com o segundo e terceiro par de pernas e elevam o corpo. Com as pernas 
anteriores levantadas, realizam movimento de vaivém, alternado e rápido (boxe), até que o macho perdedor 
esquiva-se pulando para o outro lado da arena. Nos insetos, as antenas permitem a percepção de 
feromônios, odores, estímulos táteis e sons que auxiliam no reconhecimento de características ambientais e 
do oponente, permitindo que E. meridionalis utilize desse atributo para afugentar seu oponente, durante 
conflitos por território. Quando ambos são equivalentes, as lutas têm início e o conflito só acaba quando um 
dos competidores desiste. Os estudos comportamentais são fundamentais para entender melhor a evolução 
dos comportamentos e, além disso, podem ser úteis na distinção de espécies e modelos para estudos de 
seleção sexual. 
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O comportamento agonístico intraespecífico é caracterizado pelo conflito, ameaça, agressão ou submissão 
entre indivíduos. Como os machos de Eidmanacris meridionalis são braquípteros, a comunicação não ocorre 
por estridulação e sim por captação de feromônios pela antena, além de sinais visuais. Esses sinais podem 
revelar características dos machos envolvidos na disputa e também ajudar na tomada de decisões: luta ou 
fuga/submissão. Neste trabalho descrevemos possíveis traços morfológicos envolvidos nos conflitos 
agonísticos desta espécie. Machos de E. meridionalis foram coletados no Parque Nacional do Iguaçu, entre 
janeiro/2018 e abril/2019 e alocados separadamente em potes plásticos com tampas ventiladas, com água e 
alimento ad libitum. Aleatoriamente, promovemos e gravamos 30 encontros distintos entre dois machos de 
E. meridionalis numa arena de vidro e descrevemos o comportamento atribuindo um vencedor. Para 
determinar quais traços morfológicos estão envolvidos na dominância, avaliamos três variáveis corporais dos 
machos: i) tamanho da perna anterior, ii) tamanho da perna posterior e iii) comprimento do corpo. Para 
avaliar quais traços morfológicos estão associados a probabilidade de vitória calculamos a diferença entre 
esses atributos entre o macho focal e o não focal e ajustamos modelos lineares generalizados, tendo as 
diferenças como variáveis explicativas e a probabilidade de vitória como variável resposta. Observamos que 
quanto maior o tamanho das pernas posteriores maiores são as chances de vitória do macho focal 
(F₁,₃₃ = 21.442; p = 5.457e⁻⁰⁵). O comportamento agonístico foi selecionado evolutivamente, pois aumenta a 
chance de sobrevivência e/ou reprodução dos indivíduos frente a predadores e competidores em situações 
de disputa por alimento, território e parceiros sexuais. As pernas posteriores maiores são importantes pois 
perimitem maior envergadura e maior salto, atributos morfológicos que apresentam maiores chances de 
vencer uma disputa e, consequentemente, contribuir para sua espécie com filhotes mais fortes. 
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Ambientes de águas temporárias são amplamente distribuídos, e podem ser encontrados em substratos 
físicos ou biológicos. As bromélias, devido a sua morfologia, podem reter a água das chuvas no tanque 
formado por suas folhas, também chamado de fitotelmo. Esses fitotelmos podem servir de habitat para 
diversos organismos como bactérias, protistas, insetos (larvas) e alguns anuros. O processo de colonização 
nesses ambientes pode ser passivo (vento/chuva), ativo (voo) ou por forésia (introdução por outra espécie). 
Peritrichia é uma subclasse de ciliados frequentemente encontrada em epibiose com outros invertebrados 
(basibiontes), que os auxiliam na dispersão. Nesse estudo, registramos dois casos de epibiose envolvendo 
ostracodas e ácaros como basibiontes de ciliados peritríquios do gênero Lagenophrys e Rhabdostyla, 
respectivamente. Estes foram encontrados no fitotelmo de duas espécies de bromélias na Serra Geral do Rio 
Grande do Sul, Brasil, coletados em diferentes estações ao longo de um ano. Em Vriesea incurvata encontrou-
se Lagenophrys aderidos a ostracodes, e em Vriesea friburgensis, Rhabdostyla sobre ácaros. Os objetivos 
foram: avaliar a frequência destas relações nas amostras; a influência na abundância entre basibionte-
epibionte (ANOVA); e a variação sazonal. A água dos tanques foi amostrada com pipeta Pasteur e fixada em 
Lugol 10%, para quantificação. A epibiose entre Lagenophrys e ostracodes foi observada em 58,33% das 
amostras, os resultados da ANOVA mostraram uma forte associação entre eles (p = 0,00002) e ambos 
ocorreram juntos ao longo das estações. Já Rhabdostyla e ácaros apareceram em 16,66%, e demonstraram 
uma fraca associação (p = 0,251), com ocorrência relativamente disjunta ao longo do ano. Ostracodes e 
Lagenophrys demostraram uma relação bem estabelecida, onde estes ciliados podem “pegar carona” nos 
basibiontes, quando estes são transportados por anuros ou serpentes (hiperforésia). A associação entre 
ácaros e Rhabdostyla, embora seja mais fraca, levanta questões sobre como eles podem afetar a 
sobrevivência de seus basibiontes, e consequentemente, sua capacidade de dispersão. 
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A Serra Geral do sul do Brasil engloba diferentes ecossistemas da Mata Atlântica, e fornecem um contexto 
ecológico para verificar a distribuição de espécies em diferentes alturas. As bromélias constituem um dos 
grupos com maior diversidade deste bioma. Suas folhas são dispostas em roseta, e a sobreposição das folhas 
culmina na retenção de água e matéria orgânica, além de abrigar diversos organismos. No Brasil, poucos 
estudos descrevem a comunidade desses reservatórios, e principalmente, sua resposta a padrões ecológicos. 
O objetivo desta pesquisa foi analisar o efeito do gradiente altitudinal sobre a comunidade de ciliados e 
macroinvertebrados presentes no fitotelmo de quatro espécies de Vriesea que ocorrem em diferentes 
altitudes da Serra do sul do Brasil. As espécies/altitudes elencadas foram: V. gigantea (Maquiné – 20 m), 
V. incurvata (Arroio Garapiá – 400 m), V. friburgensis e V. platynema (Pró-Mata – 910 e 915 m, 
respectivamente). Foram amostrados três indivíduos de cada espécie, duas vezes para cada estação, ao longo 
de um ano. A água dos fitotelmos foi coletada com pipeta de Pasteur e acondicionada em tubos falcon para 
a análise dos organismos in vivo e estimar a riqueza específica para cada uma das bromélias amostradas. 
Foram encontrados 45 morfoespécies nas espécies de Vriesea, sendo Ciliophora o filo mais representativo, 
seguido de Arhthropoda, Rotifera, Annelida, Plathyelminthes e Nematoda. A riqueza específica em 
V. gigantea foi de 8,17 morfoespécies, e obteve seu pico no nível intermediário (V. incurvata – 10,79). Em 
maiores altitudes a riqueza diminuiu (8,83 e 8,67 morfoespécies para V. platynema e V. friburgensis, 
respectivamente). O pico de riqueza específica em altitudes intermediárias é um padrão já encontrado para 
diversos organismos. A partir deste estudo, sugere-se que as bromélias, além de abrigarem uma grande 
diversidade de organismos, possuem comunidades sensíveis à variação de altitude, exibindo padrões já 
encontrados em outros estudos. 
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Bromeliaceae é uma das famílias de plantas características da região Neotropical, exibindo alta diversidade. 
Estas plantas são fundamentais na manutenção da riqueza biológica da região neotropical, uma vez que sua 
complexidade estrutural oferece habitat para diversos organismos. A base foliar larga e a sobreposição das 
folhas acabam retendo a água da chuva resultando em pequenos reservatórios, também chamados de 
fitotelmos. Na Reserva Ecológica da Michelin (Igrapiúna), localizada no sul da Bahia, este grupo de plantas 
apresentam um alta abundância, principalmente as da espécie Vriesea philippocoburgi, a qual utiliza as 
seringueiras como forófitos em uma extensa área de monocultivo. O presente estudo visou descrever os 
macroinvertebrados aquáticos presentes nos tanques destas bromélias, bem como avaliar a influência das 
variáveis físico-químicas da água (pH, condutividade, temperatura e total de sólidos dissolvidos) e 
morfométricas do tanque central (área e volume total do tanque) e na riqueza da comunidade de 
macroinvertebrados. Após a mensuração das variáveis ambientais, o líquido do interior do tanque central de 
30 bromélias, juntamente com a fauna associada, foi amostrado com o auxílio de um tubo flexível e sucção. 
Todo este material foi acondicionado em sacos plásticos, posteriormente filtrados em peneira 0,250 mm, e 
fixados em álcool 70% para análise no laboratório. Ao todo foram encontradas 19 morfoespécies dos grupos: 
Diptera (Chirnomidae, Culicidae e Heleidae); Odonata (Coenagrionidae), Ostracoda (Elpidium sp.), Copepoda 
(Harpacticoida), Annelida (Dero sp.) e Hydrachnidia. Dentre as variáveis testadas, o pH (p = 0,03), bem como 
o volume total do tanque (p = 0,05) foram as variáveis que influenciam na riqueza da comunidade do 
fitotelmos. Com base neste estudo, pode-se perceber que mesmo em áreas de monocultura, estas plantas 
servem de habitat para diversos organismos, além de serem sensíveis a variação ambiental que esta 
comunidade está sujeita, uma vez que o ambiente fitotelmático costuma ser bastante dinâmico. 
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As macroalgas marinhas atuam como importante substrato biológico para uma grande diversidade de 
invertebrados, oferecendo alimento e proteção contra predadores e fatores físicos. Entretanto, os bancos de 
macroalgas estão diminuindo em extensão devido a diferentes pressões antrópicas, o que torna a 
comunidade residente susceptível a variações e perda de espécies. O grupo Amphipoda 
(Crustacea: Peracarida) destaca-se como principal representante da fauna que vive associada a macroalgas 
e são considerados bons bioindicadores ambientais. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 
abundância de indivíduos e composição das famílias de anfípodes associados à alga parda Sargassum sp. em 
quatro áreas com diferentes status de conservação: (I) continental desprotegida, (II) continental de uso 
sustentável, (III) ilha de uso sustentável e (IV) ilha de proteção integral. Os pontos de amostragem escolhidos 
foram: Píer da Figueira (I), praia da Baleia (II), Ilha Montão de Trigo (III) e Arquipélago de Alcatrazes (IV), 
localizados na região de São Sebastião, SP. Quatro amostras de Sargassum sp. foram coletadas em cada 
ponto durante o verão de 2018. A abundância de indivíduos e a composição de famílias de anfípodes variaram 
entre as áreas (ANOVA: P < 0,001; PERMANOVA: P = 0,001). O local continental desprotegido apresentou 
menor abundância de indivíduos e grande dissimilaridade da composição de famílias com os demais locais, 
sendo representado majoritariamente pela família Hyalidae (79,1%), enquanto nos locais com algum grau de 
proteção (sustentável ou integral) houve uma menor contribuição de Hyalidae (continental sustentável 
= 50,9%; insular sustentável = 45,1%; insular integral = 36,5%) e maior representatividade de outras famílias 
como Stenothoidae e Ischyroceridae. Assim, o grau de conservação mostrou-se fator importante para a 
comunidade de anfípodes, favorecendo a maior abundância de organismos, com mais famílias bem 
representadas nos locais mais protegidos, enquanto na área desprotegida houve uma dominância de 
Hyalidae, com espécies conhecidamente tolerantes a condições ambientais desfavoráveis. 
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Besouros da subfamília Scarabaeinae possuem alimentação coprófaga e são importantes por realizarem 
diferentes serviços ecossistêmicos. A extinção local de grandes mamíferos pode afetar a disponibilidade de 
fezes no ambiente. A anta Tapirus terrestris é o maior mamífero herbívoro da América do Sul; entretanto, foi 
extinta no Rio de Janeiro em 1914. O Projeto Refauna reintroduziu a espécie no estado em 2017. Nosso 
objetivo foi avaliar a interação dos besouros rola-bosta com as antas reintroduzidas e comparar com 
capivara, cavalo e vaca. Testamos se a assembleia de besouros que interagem com a anta diferiu das outras 
espécies. O presente estudo foi desenvolvido na Reserva Ecológica Guapiaçu (22°27’05”S, 42°46’23”O), 
Cachoeiras de Macacu, RJ. Estabelecemos dez pontos de amostragem, cada um com quatro armadilhas de 
queda, contendo como isca 50 g de fezes de cada espécie em cada armadilha. Após 24 horas, os besouros 
capturados foram coletados, triados e identificados. Foram capturados no total 775 besouros. As fezes de 
anta atraíram mais besouros do que as outras espécies (ANOVA: gl = 3, F = 12,79, p < 0,001; 317 besouros 
em fezes de anta, 243 em de cavalo, 133 em de vaca e 82 em de capivara). Houve diferença na atração dos 
besouros de diferentes tamanhos em cada classe de tamanho. As fezes de anta atraíram mais besouros de 
todas as classes de tamanho: 16 besouros grandes (X² = 26,00; p < 0,01; 11, 1 e 0 foram atraídos por fezes de 
cavalo, vaca e capivara, respectivamente), 132 médios (X² = 78,27; p < 0,01; 88, 39 e 41 foram atraídos por 
fezes de cavalo, vaca e capivara, respectivamente) e 169 pequenos (X² = 86,60; p < 0,01; 144, 93 e 41 foram 
atraídos por fezes de cavalo, vaca e capivara, respectivamente). A reintrodução das antas parece favorecer a 
assembleia de besouros Scarabaeinae. 
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Anuran community at Cerrado biome is highly diverse and includes several cases of endemism. However, 
major habitat changes have threatened this diversity. Thus, field studies of species richness represent priority 
for anuran conservation. Here we describe the anuran richness at Uberaba microregion and highlight the 
relevance of habitats remnants to its conservation. Data were collected during the reproductive season 
within two urban parks (Parque das Acácias and Mata do Carrinho), a Permanent Preservation Area (APP Rio 
Uberaba tributary stream) and an ecological reserve (Estação Ambiental de Volta Grande), between August 
2012 and April 2017, by active search and bioacoustical record. We also considered sporadic encounters and 
photographic records made by colleagues as an indicator of the species presence. Jaccard’s index has been 
used to measure anuran similarity between areas. We found 21 species which represent 10% of the total 
richness reported in the Cerrado. Fifteen species were identified in the field and six by photographic record. 
Ecological reserve shelters 61.9% (13 species) of the total richness registered to the microregion while urban 
parks 28.5% (6 species) and the APP area 54.1% (12 species), with a regional endemic species in comparison 
between the Ecological Reserve and the APP, Jaccard’s index has been higher (0.56) than the index found 
when compared with Urban Parks (0.35, 0.38 respectively). All sampled species are usually recorded on the 
Cerrado Biome. Our data indicates the importance of remaining natural habitats close to urban areas for 
anuran conservation, due to their potential role as ecological refuges to wild species. Moreover, amphibians 
are environmental indicators, so their presence in these areas indicates a relative ecological integrity despite 
habitat alterations. Therefore, descriptions about fauna composition are important for conservation, and the 
inclusion of urban biodiversity in this purpose improves protection of wild populations even in anthropic 
environments. 
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A utilização de modelos matemáticos e estatísticos constitui uma ferramenta bastante útil para a avaliação 
da dinâmica de crescimento de animais, o que pode contribuir de forma bastante efetiva para a 
escolha/desenvolvimento de métodos de criação. A partir da aplicação de um modelo de crescimento 
comumente utilizado (modelo típico de von Bertalanffy) objetivou-se avaliar o crescimento de estágios 
iniciais da tilápia (Oreochromis niloticus) em cultivo semi-intensivo e predizer o tamanho final no momento 
da despesca. O peso e comprimento de 150 pós-larvas de O. niloticus (capturadas aleatoriamente) foram 
aferidos semanalmente ao longo de um período de 14 semanas na piscicultura da CODEVASF, em Xique-
Xique (BA). As pós-larvas foram mantidas em três bolsões de um tanque de alvenaria de 9 m². Cada bolsão 
continha 400 pós-larvas. Temperatura, pH, oxigênio dissolvido e condutividade foram monitorados se 
utilizando uma sonda multiparâmetro HANNA. Nenhuma correlação entre as variáveis abióticas foi 
detectada. Os valores de peso preditos pelo modelo ajustado se mostraram muito aproximados aos valores 
observados durante o experimento. Os valores médios de peso observados em campo ficaram dentro do 
intervalo de confiança calculado para o peso predito pelo modelo em sete das 14 semanas. Em quatro, a 
média observada em campo foi ligeiramente superior ao intervalo de confiança calculado para os valores de 
peso preditos, enquanto em três semanas a média observada em campo foi ligeiramente inferior ao intervalo 
de confiança calculado para os valores de peso preditos. A partir do ajuste do modelo foi possível observar 
que o crescimento dos indivíduos de O. niloticus estava ocorrendo de forma satisfatória, e que um peso entre 
678 e 790 g, com média aproximada de 733 g, para cada indivíduo no momento da despesca podia ser 
esperado com 95% de confiança. 
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Tartamura Bustamante & Ruiz, 2017 é um gênero neotropical de aranhas papa-moscas composto por quatro 
espécies. Tartamura adfectuosa (Galiano, 1977) apresentava distribuição conhecida apenas para a Argentina 
e poucas informações de história natural. Neste trabalho registramos a nova ocorrência da espécie para o 
Brasil, no município de Alegre, Espírito Santo, e descrevemos seu provável mimetismo batesiano de vespas 
parasitóides Ichneumonidae. Coletamos indivíduos da espécie com o auxílio de pincel e guarda-chuva 
entomológico enquanto forrageavam sobre troncos de Hevea brasiliensis que continham lianas do gênero 
Dolichandra. Encontramos T. adfectuosa apenas em árvores que continham lianas em seus troncos, as quais 
serviam como abrigo para as aranhas. Para a identificação e caracterização morfológica, estudamos as 
aranhas sob estereomicroscópio com base em bibliografia especializada. A espécie possui um longo êmbolo 
contido no címbio e uma apófise dorsal no tarso do palpo dos machos adultos. Tanto indivíduos juvenis 
quanto adultos movimentam o primeiro par de pernas, compostas por metatarsos pretos, tarsos brancos e 
tíbias brancas com anéis pretos, continuamente para cima e para baixo. Desta forma, tanto o movimento 
quanto a coloração assemelham-se às antenas das vespas Ichneumonidae. Este comportamento pode 
contribuir para a sobrevivência da aranha, uma vez que vespas Ichneumonidae são parasitóides de outras 
aranhas, larvas e pupas de insetos. A hipótese do mimetismo batesiano de vespas Ichneumonidae em 
T. adfectuosa é suportada tanto pela coloração das pernas, quanto pelo movimento que realizam 
incessantemente. O presente trabalho amplia o conhecimento sobre a distribuição geográfica da espécie, 
bem como o entendimento da história natural e ecologia de aranhas papa-moscas neotropicais pouco 
estudadas. 
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As aranhas papa-moscas pertencem à família Salticidae, a mais diversa de Araneae, constituída por mais de 
6100 espécies descritas, cuja diversidade de formas, microhabitats e interações ainda demandam muitos 
estudos. Neste trabalho descrevemos parte da história natural de Tacuna delecta com base em dados 
morfológicos, comportamentais e ecológicos. Foram realizadas coletas no município de Alegre, Espírito 
Santo, com o auxílio de um guarda-chuva entomológico e um bastão, utilizamos a técnica de bater na 
vegetação. Para a taxonomia dos indivíduos foi utilizada literatura especializada. Foram encontrados 
pseudoescorpiões em grande quantidade, identificados como Chernetidae, e aranhas papa-moscas em 
menor número, identificadas como Tacuna delecta. Ambos habitavam a planta Zanthoxylum rhoifolium Lam. 
(Rutaceae), conhecida como maminha-de-porca. Analisando a morfologia dos indivíduos coletados, 
percebemos similaridades: no primeiro par de pernas de T. delecta existe o engrossamento dos fêmures e 
tíbias, e o afinamento dos metatarsos e tarsos, seguindo o formato das patelas e quelas dos palpos dos 
pseudoescorpiões; a diferença de tamanho das pernas dois, três e quatro, das aranhas, reduzidas, em relação 
à primeira, assemelha-se à diferença de tamanho entre os palpos e as pernas dos pseudoescorpiões. Em 
relação ao comportamento, no movimento, indivíduos de ambos os sexos de T. delecta dificilmente tocam o 
chão com seus primeiros pares de pernas, agindo como os pseudoescorpiões, que se locomovem sem utilizar 
seus palpos. O número reduzido de indivíduos de T. delecta, em relação ao de pseudoescorpiões, o fato de 
habitarem a mesma vegetação e as similaridades morfológicas e comportamentais nos fazem propor a 
existência de um mimetismo batesiano entre esses organismos, uma vez que os pseudoescorpiões facilmente 
se armam em posição de defesa, quando ameaçados e podem apresentar riscos aos possíveis predadores. A 
similaridade confere vantagem às aranhas, que podem ser facilmente confundidas com os pseudoescorpiões, 
podendo viver entre eles. 
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O objetivo deste estudo foi verificar a abundância de M. acanthurus no Rio Ribeira de Iguape e comparar 
diferentes métodos de captura para este camarão. As coletas foram realizadas mensalmente em três áreas 
do Rio Ribeira de Iguape de janeiro a dezembro/14. Os apetrechos de coleta foram: peneira (diâmetro de 
0,9 m e malha de 3 mm entrenós) com esforço de captura de 2 pessoas por 20 minutos e armadilhas, sendo 
seis covos (1 m de comprimento × 50 cm de diâmetro, malha de 8 mm) e seis caixas (55 cm × 36 cm × 25 cm 
e malha 8 mm, com duas aberturas laterais de 6 cm de diâmetro). As armadilhas permaneceram no rio por 
24 horas e foram iscadas com ossos de boi. Os animais foram mensurados no comprimento da carapaça 
(mm). A diferença de tamanho dos indivíduos entre as artes de coleta e na abundância entre áreas foi 
realizada pela ANOVA (α = 0,05). O CPUE (captura por unidade de esforço) foi utilizado para verificar a 
quantidade de indivíduos capturados por unidade de esforço para cada método de captura. Foram obtidos 
17.272 indivíduos (área 1: 5.682; área 2: 3.371; área 3: 8.219), sem diferença significativa entre as áreas. O 
método de maior obtenção de indivíduos foi a peneira (13.512 inds.; CPUE = 3.381,4 ind./h), diferindo 
estatisticamente da caixa (3.428; CPUE = 11,9 ind./h) e covo (332; CPUE = 1,2 ind./h). A maior amplitude de 
tamanho de indivíduos foi obtida na caixa (2,9 a 34,1 mm) seguido pela peneira (2,5 a 31,8 mm) e covo (8,2 
a 32,4 mm). O tamanho médio dos indivíduos capturados pela peneira foi estatisticamente menor que nos 
demais métodos (p < 0,05). Apesar da peneira amostrar o maior número de indivíduos e CPUE, as armadilhas 
demonstram seletividade pelos maiores indivíduos da população, sendo indicado a utilização dos três 
métodos de captura para se obter uma amostra mais representativa da população. 
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Apesar do crescente número de estudos envolvendo serpentes no Brasil, algumas espécies foram estudadas 
de maneira pontual, tendo a sua biologia e ecologia ainda não conhecidas para diversas regiões do país. Esse 
é o caso da espécie Pseudoboa nigra, que distribui-se por todo território nacional. No presente estudo, sua 
história natural foi avaliada na região urbana do município de Capitão Poço, Nordeste Paraense. Os indivíduos 
foram obtidos a partir da doação de membros da comunidade externa e analisados quanto à dieta, 
morfologia e reprodução. Realizou-se um teste t para verificar a presença de dimorfismo sexual por tamanho. 
Foi realizada uma análise de componentes principais, retirando-se o efeito do tamanho, para verificar a 
presença de dimorfismo sexual em outras características morfológicas. Os estômagos foram pesados e os 
itens alimentares identificados até o menor nível taxonômico possível. A frequência de ocorrência (FOi%) e 
a frequência de peso (Mi%) foram utilizadas para calcular o índice de importância alimentar (IAi). Aspectos 
reprodutivos foram determinados por análise macroscópica de gônadas. Entre os 30 espécimes analisados, 
16 eram machos e 14 fêmeas. Entre os machos, 12 eram sexualmente maduros (40%) e quatro eram juvenis 
(13,3%). Entre as fêmeas, 13 eram sexualmente maduras (43,3%) e uma juvenil (3,3%). As fêmeas foram 
significativamente maiores que machos, enquanto machos apresentaram caudas maiores que fêmeas. A 
maturidade sexual se deu com CRC mínimo de 591 mm para machos e 700 mm para fêmeas. Verificou-se 
uma relação positiva entre o número de folículos ovarianos e o tamanho da fêmea, com a fecundidade sendo, 
em média, de seis ovos por gestação. Em relação à dieta, lagartos apresentaram maior importância alimentar 
(IAi = 59,63%), seguido por roedores (IAi = 40,37%). Os resultados do presente estudo se mostraram 
semelhantes aos demais estudos realizados no Brasil, evidenciando um certo conservacionismo de nichos 
trófico e reprodutivo na espécie. 
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Coexistence of species is the primordial core of many ecological issues. Here we studied four small characid 
species of headwater streams, belonging to the genera Astyanax and Bryconamericus, to investigate the 
effects of co-occurrence and seasonality on population and individual trophic niche amplitude. Samplings 
were performed in winter (July 2017) and summer (December 2017) at six headwater streams in the lower 
Iguaçu River and Piquiri River basins, using electrofishing. We quantified trophic niche from the analysis of 
403 gut contents belonging to Astyanax aff. gymnodontus, Astyanax aff. paranae, Astyanax bifasciatus and 
Bryconamericus ikaa. Characid species here consumed a wide diversity of feeding resources, which differed 
significantly between the seasons. Individual specialization was significantly different among species and 
seasons (GLMM, Anova, Chisq = 8.13; p < 0.00). For most species, there was a greater degree of individual 
specialization and the population niche became broader in the summer (hot/rainy) related to the higher 
intake of allochthonous items (terrestrial insects and leaves/seeds). Astyanax bifasciatus was the exception 
and had greater individual specialization in winter. In addition, the individual specialization of A. bifasciatus 
was significantly influenced by seasonality (GLMM, Anova, Chisq = 54.37; p < 0.00), but not by co-occurrence 
species (GLMM, Anova, Chisq = 3.11; p < 0.08). Therefore, seasonality was the mainly factor that influences 
the dynamics of population niche. Thus, we infer that the coexistence of the species analyzed here is favored 
by intraspecific variations and resource partitioning, together with seasonal effects on the supply and 
availability of food. Herein, we conclude that the understanding of the dynamics of the trophic niche in 
headwater streams is extremely complex and should be studied from the perspective of intraspecific 
variation, taking into account the seasonality and the presence of species with competitive potential. Thus, 
individual specialization may both alter and be altered by community ecology interactions. 
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We investigate the effect of seasonality on the consumption and assimilation of feeding resources of two 
omnivorous fishes. Fish, basal resources and potential prey items were collected from a stream in the Lower 
Iguaçu River basin in dry (July/17) and wet (December/17) season by electric fishing. For gut content analysis, 
60 specimens of Astyanax aff. gymnodontus (D = 60; W = 36) and 47 A. bifasciatus specimens (D = 32; W = 15) 
were analyzed. For isotopic analysis, ten specimens of each species were selected in each season. Significant 
differences in diet were observed among species and seasons (PERMANOVA, Pseud-F = 2.27; p = 0.003). In 
dry season A. aff. gymnodontus consumed mainly leaves/seeds (56.7%) and terrestrial insects (17%), and 
A. bifasciatus, leaves/seeds (40.4%) and detritus (39.7%). In wet season, A. aff. gymnodontus consumed 
terrestrial insects (45.9%) and leaves/seeds (22.7%); and A. bifasciatus, leaves/seeds (57.3%) and aquatic 
(20.6%) and terrestrial (19.5%) insects. In dry season, highest values of diet breadth were observed for 
A. bifascitus (0.57), while in wet season, for A. aff. gymnodontus (0.60). The Pianka’s index indicated high 
overlap in both dry (0.74) and wet (0.81) seasons. In addition, in the wet condition, we observed major 
Isotopic similarity (0.36) and isotopic overlap percentage (64.2%), compared with dry condition (ISim = 0.17; 
%Overlap = 37.1%). Based on estimates using a dual-isotope MixSIAR Bayesian mixing model, A. aff. 
gymnodontus assimilated mainly aquatic (67%) and terrestrial (24%) invertebrates in dry condition, and large 
fractions of terrestrial invertebrates (68%) with similar proportions of the aquatic invertebrates (17%) and 
SOM (15%) in wet condition. Similarly, in dry condition, A. bifasciatus also assimilated mainly aquatic 
invertebrates (79%), whereas in the wet condition, terrestrial (59%) and aquatic (27%) invertebrates, and 
SOM (14%). Thus, the coexistence among species are favored by seasonal variations in the supply and 
availability of resources. 
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Macrobrachium amazonicum é considerado o camarão dulcícola nativo de maior importância econômica no 
subcontinente sul-americano. O presente estudo teve como objetivo estimar o investimento reprodutivo (IR) 
da espécie. Os camarões foram amostrados mensalmente pela manhã, de maio de 2017 a abril de 2018 em 
um na vegetação marginal de um açude, no município de Severínia (20°49’31,92”S, 48°49’39,55”W), São 
Paulo, Brasil, por meio de peneira 60 × 60 cm². As fêmeas ovígeras foram individualizadas e armazenadas em 
álcool etílico 70% e, posteriormente, a massa de ovos e as fêmeas foram secas separadamente a 60°C por 48 
horas em uma estufa e pesadas em balança analítica (precisão de 0,0001 mg). IR foi calculado dividindo o 
peso total da massa de ovos (apenas a massa ovos no estágio inicial) seca pelo peso seco das fêmeas sem os 
ovos. A temperatura da água foi obtida com termômetro de mercúrio (0,1°C) e a pluviosidade da base de 
dados do DAEE-SP. As médias de temperatura e pluviosidade foram de 23,7 ± 1,6°C e 107,6 ± 112,7 mm, 
sendo de 24,85 ± 0,98°C e 22,45 ± 1,09°C e 20,9 ± 40,2 mm e 194,3 ± 91 mm, nas estações seca e chuvosa, 
respectivamente. O IR médio foi de 13,3 ± 5% sendo de 12,5 ± 4,8% e 13,9 ± 5,4% nas estações chuvosa e 
seca, respectivamente, apresentando variação significativa (Mann-Whitney, U = 780, p = 0,03). Não houve 
correlação significativa entre investimento reprodutivo em relação ao comprimento da carapaça (CC) 
(Regressão linear, p > 0,05). Ausência de relação entre CC e IR é padrão entre a família Palaemonidae, e os 
valores médios encontrados no presente estudo estão próximos aos encontrados para a maioria das espécies 
do gênero Macrobrachium. Diferenças entre as estações podem ser reflexo da disponibilidade de alimento 
no ambiente e condição nutricional das fêmeas, que pode variar com as localidades e estações do ano, 
juntamente a produção primária, e consequentemente influenciando no investimento reprodutivo. 

Palavras-Chave: Camarão-da-Amazônia, Caridea, Fêmeas ovígeras 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 149 

Ecologia 
Poster 

Código: 0061 

Morfometria geométrica dos quelípodos de morfotipos do 
camarão Macrobrachium amazonicum (Caridea: Palaemonidae) 

CAIO DOS SANTOS NOGUEIRA ¹ 
ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA ² 

JOAO ALBERTO FARINELLI PANTALEAO ¹ 
ROGERIO CAETANO DA COSTA ¹ 

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 
² Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

caiosnogueira@hotmail.com, alers.dino@gmail.com, pantaleaojaf@gmail.com, rogerio.c.costa@unesp.br 

Macrobrachium amazonicum possui quatro diferentes morfotipos; Translucent claw (TC), Cinnamow claw 
(CC), Green claw 1 e 2 (GC1 e GC2), estes diferem em alguns aspectos como comprimento e ornamentação 
do segundo par de pereópodos (quelípodos). O objetivo foi investigar se a forma de dois artículos que 
compõem a quela do segundo par de quelípodos sustenta a divisão dos morfotipos descritos para a espécie 
utilizando a morfometria geométrica. Foram coletados e analisados 30 indivíduos de cada morfotipo no Rio 
Tietê, Ibitinga-SP. Os artículos selecionados foram o própodo e dáctilo do quelípodo direito, os quais foram 
dissecados e fotografados. Foram digitalizados 9 e 8 landmarks para o própodo e dáctilo, respectivamente. 
No software MorphoJ foi feita a superposição de Procrustes; além disso, foi realizado a análise de 
Componentes Principais (PCA), posteriormente, foi realizado uma análise de variação canônica (CVA) e 
análise discriminante, em sequência, foi aplicado o Teste T² de Hotelling. A PCA mostrou diferenciação entre 
a forma do própodo e dáctilo. Os três primeiros componentes principais explicaram 80,6% na variação total 
do própodo e 83,6% no dáctilo, evidenciando diferenças na forma desses artículos entre os morfotipos, sendo 
esses mais alongados e menos robustos nos morfotipos GC 1 e 2 quando comparado aos morfotipos CC e TC. 
A CVA e análise discrimante apontou diferenças significativas na maioria das relações entre os morfotipos 
para cada artículo. O teste T² revelou diferenciação na forma dos quelípodos dos morfotipos, com exceção 
da relação entre os morfotipos GC1 vs. CC para o dáctilo. Os resultados sugerem que a morfometria 
geométrica do própodo e dáctilo corrobora a separação dos morfotipos de M. amazonicum. As alterações 
que ocorrem nessas estruturas ao longo do desenvolvimento ontogenético podem estar relacionadas a 
fatores como a mobilidade dos animais ou a energia que a manutenção do quelípodo poderia custar ao 
animal. 
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Em ambientes marinhos, os invertebrados podem atuar como habitat para outros organismos. Dessa forma, 
as variações em seus padrões morfológicos podem influenciar a fauna associada, pois fornecem diferentes 
estruturas de habitat. Variações morfológicas dos esqueletos de corais podem representar um bom exemplo 
dessa influência. Este estudo tem como objetivo avaliar as diferenças de riqueza e abundância de moluscos 
associados a três espécies do gênero coral Mussismilia, que apresentam diferentes morfologias de 
crescimento. Mussismilia hispida apresenta o típico padrão massivo; M. braziliensis também apresenta o 
padrão de crescimento massivo, mas com formação de uma reentrância na base; M. harttii apresenta o 
padrão meandróide disponibilizando espaço entre os pólipos que pode ser ocupado por outros organismos. 
As amostras foram sistematicamente coletadas por mergulho livre em duas áreas recifais diferentes no 
Estado da Bahia. Foram utilizados sacos plásticos para isolar os espécimes de coral antes de removê-los do 
substrato para evitar a perda da fauna associada. Em laboratório foi mensurado: número de coralitos; 
diâmetro dos coralitos; profundidade da columela; distância entre coralitos; o número de septos; altura dos 
coralitos e o volume do espaço entre os pólipos em M. harttii; área na reentrância da base em M. braziliensis. 
Foi verificado diferença significativa para a riqueza de moluscos entre as espécies de corais, valores mais 
altos são relatados em colônias de M. harttii. Não foi verificado diferenças significativas entre M. braziliensis 
e M. hispida. Considerando a densidade, o mesmo padrão foi encontrado. Os resultados estão de acordo 
com estudos anteriores e indicam a importância de M. harttii como habitat essencial para manter uma fauna 
associada mais rica e abundante. O volume interno do espaço interpólipo encontrado apenas nas colônias 
de M. harttii foi identificado como um fator importante, influenciando o padrão de associação das espécies 
de moluscos associadas. 
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Mapeamento, prevenção e controle de Anthonomus grandis 
(Boheman, 1843) no Cariri Cearense 
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Anthonomus grandis, inseto popularmente conhecido como bicudo-do-algodoeiro, pertencente à família 
Curculionidae. Tido como importante praga agrícola, espécie que foi introduzida no Brasil em 1983, 
responsável pelos prejuízos nas plantações de algodão (Gossypium hirsutum, L.). Visando normatizar a 
Portaria № 1540/2018, datada de 16 de novembro de 2018, que estabelece medidas fitossanitárias 
obrigatórias para prevenção e controle do bicudo-do-algodoeiro, bem como, considerar a importância da 
revitalização da cotonicultura para a economia cearense. A pesquisa teve como foco o mapeamento das 
áreas de cultivo e o estudo sobre os critérios a serem adotados para o cultivo de algodão no Cariri Cearense. 
O mapeamento foi realizado no período de fevereiro a agosto de 2019 nos municípios de Assaré, Farias Brito, 
Potengi e Várzea Alegre. Foram fiscalizados 20 propriedades com plantio de algodão em uma área total de 
cultivo de 15,55 ha e um total de 1.140 plantas inspecionadas. Constatou-se a presença de A. grandis em 
30% das propriedades. A cultura do algodão uma vez infectada por A. grandis não há possibilidade de 
controle efetivo, podendo ocasionar grandes perdas na produção. Ficando obrigado o detentor da área 
produtora de algodão a se cadastrar junto a ADAGRI até 10 dias após o plantio, realizar o monitoramento, a 
eliminação e destruição das plantas germinadas voluntariamente onde não foram semeadas logo após a 
colheita e acondicionar adequadamente as cargas de produtos algodoeiros, mantendo o vazio sanitário 
expresso em lei. Essa prática fitossanitária deve ser constante na condução da cultura do algodão para que 
haja efetividade da normativa. Um programa eficiente de controle integrado de A. grandis deve ser 
implementado e contar com o apoio integral dos atores envolvidos na cadeia produtiva do algodão. 
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Diversos trabalhos têm evidenciado a influência de impactos ambientais sobre a mirmecofauna, 
correlacionando a estrutura dos habitats e os padrões das comunidades de formigas com a riqueza de 
espécies e a composição das comunidades vegetais. Esse trabalho teve como objetivo conhecer a 
mirmecofauna edáfica do IFES – Campus de Alegre, em associação com a riqueza de espécies vegetais. O 
estudo foi conduzido em três áreas: um fragmento de mata nativa, um horto botânico plantado e um pomar 
de manga. Em cada área foram instaladas 10 armadilhas de queda (pitfall), a cada 30 dias, durante 10 meses. 
Também foram realizadas coletas manuais não sistematizadas, com auxílio de pinças. Para cada área foram 
calculados os índices ecológicos Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Dominância de Simpson (D), Riqueza 
de Margalef (D Mg) e Equitabilidade de Pielou (J’). No fragmento de mata nativa foram capturados 645 
indivíduos, pertencentes a 31 morfoespécies; no horto botânico foram capturados 569 indivíduos, 
pertencentes a 27 morfoespécies; na monocultura de manga foram capturados 931 indivíduos, pertencentes 
a 20 morfoespécies. Os gêneros mais abundantes, nas três áreas amostradas, foram Wasmannia, Solenopsis 
e Pheidole, todos pertencentes à subfamília Myrmicinae, que apresentou a maior riqueza de táxons, com 12 
gêneros e 19 morfoespécies. Os índices H’, D Mg e J’ foram maiores na mata nativa e no horto botânico, 
enquanto o índice D foi maior na área de monocultivo de manga. O gênero Pachycondyla foi registrado nos 
ambientes mais preservados (mata e horto), sendo o maior número de indivíduos registrado na mata. O 
gênero Brachymyrmex foi registrado em todos os ambientes, mas em quantidade maior no monocultivo de 
manga, ambiente com maior grau de interferência antrópica. 
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Na Ilha Rei George, Península Antártica, região do continente antártico mais sensível às mudanças climáticas, 
está situada a Baía do Almirantado, uma área em que a classe Bivalvia representa um dos grupos de maior 
abundância e biomassa da megafauna bentônica. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a 
população de uma das espécies mais abundantes do bentos antártico nessa região, o bivalve Aequiyoldia 
eightsii (Jay, 1839), em relação à densidade, estrutura de tamanho e variação morfológica. As amostras foram 
obtidas por meio de arrastos com draga do tipo Agassiz na faixa batimétrica entre 20 e 40 metros de 
profundidade, em quatro áreas de amostragem das enseadas Martel e Mackellar (Comandante Ferraz, Punta 
Ullmann, Botany Point e Refúgio II) no verão austral de 2010/2011. Também foram coletadas amostras para 
análise de granulometria, carbonato e carbono orgânico total do sedimento. Nas populações analisadas, a 
maior abundância observada ocorreu em Refúgio II (4,76 ind.m⁻²), a qual foi atribuída ao baixo grau de 
hidrodinamismo e às maiores frações de partículas finas, como silte e argila. A maioria dos indivíduos se 
mostrou maior que 20 mm, ou seja, composta por indivíduos adultos, com crescimento alométrico positivo. 
Os maiores fatores de condição foram encontrados em locais com maior porcentagem de carbono orgânico 
no sedimento, e consequentemente, maior disponibilidade de alimento, refletindo o caráter depositívoro da 
espécie. As diferenças espaciais foram consideradas não só como reflexo de fatores físicos, mas também 
biológicos. O ofiuróide Ophionotus victoriae é um importante predador do bivalve na região e deve interferir 
na sua estrutura populacional, uma vez que realiza predação seletiva sobre Aequiyoldia eightsii. 
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Os arbovírus veiculados pelo Aedes aegypti (Linnaeus 1762), como os causadores da dengue, Zika, 
Chikungunya e febre amarela, expõem mais da metade da população mundial ao risco de contrair essas 
doenças. Esse fato torna necessário a implementação de ações integradas para vigilância e controle do vetor. 
Este trabalho avaliou a infestação de A. aegypti no campus da Universidade Estadual de Londrina. As coletas 
foram realizadas entre março e setembro de 2019 em 12 centros de estudos da universidade. Utilizaram-se 
armadilhas do tipo ovitrampas, que são compostas por um recipiente plástico preto, preenchido com 250 mL 
de água e bioinseticida (Bacillus thuringiensis israelensis) juntamente com palheta Duratree. As armadilhas 
foram distribuídas proporcionalmente com a área de cada centro. Semanalmente, os ovos foram 
contabilizados com auxílio de microscópio estereoscópio, gerando Índices de Densidade de Ovos (IDO) (total 
mensal de ovos/nº mensal de armadilhas positivas). Para esse índice foi estimado que: até 20 – Satisfatório; 
21 a 35 – Alerta; acima de 35 – Risco. Nos meses de março e abril, o campus apresentou risco de infestação 
com IDO = 40,18 e 42,24 respectivamente. Em maio apresentou situação de alerta (IDO = 23,90) enquanto 
junho, julho, agosto e setembro, situação satisfatória com IDO = 19,66; 11,92; 9,57 e 11 respectivamente. A 
realização das análises de infestação de Aedes mensal no campus permite o monitoramento local do vetor, 
a fim de direcionar e otimizar ações de controle vetorial. 
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Família Carabidae é composta em sua maioria por espécies predadoras, e apresenta importante papel como 
organismos bioindicadores, devido à sua sensibilidade a perturbações de habitat. O trabalho teve por 
objetivo analisar a diversidade da família Carabidae em diferentes áreas, mata primária (MP), secundária 
(MS) e reflorestamento (R), em remanescente florestal localizado no norte do Paraná. As coletas foram 
realizadas nos meses de verão (janeiro a abril) e primavera (setembro à dezembro) de 2016, com armadilhas 
luminosas do tipo Luiz de Queiroz modificada, distribuídas em oito pontos amostrais, quatro na MP, dois na 
MS e dois no R. Foram amostrados 2793 espécimes distribuídos em 100 espécies. Pela análise de 
Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS) foi possível observar uma proximidade entre a MP 
com o R, indicando uma semelhança na composição de espécies entre essas áreas, e um distanciamento de 
ambos com a MS. Pela Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) ao comparar MP e R, 
obteve-se um p-valor de 0,267 evidenciando a não significância na variação de espécies. Ao comparar a MP 
e MS obteve um p-valor de 0.067, portanto, embora a composição de espécies não seja significativamente 
diferente entre as áreas, encontra-se muito próximo ao valor de significância (p < 0,05), de modo que se a 
amostragem fosse maior, possivelmente haveria significância. Pela análise de extrapolação a MP e R 
permanecem significativamente semelhantes, enquanto que a MS difere das demais não havendo 
sobreposição dos intervalos de confiança. A baixa semelhança e diversidade da MS pode ser explicada pelo 
distúrbio causado pelo regime de cheia e seca do ribeirão que atravessa esta área, causando alterações no 
estrato herbáceo e, por consequência afetando os hábitats disponíveis para as espécies de solo bem como 
pela extração seletiva de madeira que a área em estudo apresenta em seu histórico. 

Palavras-Chave: Armadilha luminosa, Bioindicador, Floresta-Estacional-Semidecidual, Parque-Estadual-Mata-dos-Godoy 
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A costa da Bahia é rica em estuários que parecem servir de berçário e área de alimentação para espécies 
marinhas. Muitas destas estão sob forte pressão antrópica e pouco se sabe sobre seu uso pela ictiofauna. 
Este estudo objetivou caracterizar a dieta da ictiofauna abundante e frequente em áreas rasas da Baía de 
Todos os Santos, Bahia. A amostragem foi realizada em maré baixa em horários diurnos, com rede de arrasto 
manual. Foram realizadas 6 campanhas de coleta, nos períodos seco e chuvoso. Das 78 espécies registradas, 
as dez mais abundantes (70% da abundância) foram selecionadas para análise de dieta a partir do Índice 
Alimentar e utilizada para agrupar as espécies em guildas tróficas. Para verificar a relação entre os 
parâmetros ambientais, as espécies e as guildas tróficas foi feita uma Análise de Correspondência Canônica. 
Um total de 1.231 estômagos foi analisado e quatro guildas foram definidas: Detritívoros, Zoobentívoros I, 
Zoobentívoros II e Zooplânctívoros. O gobiídeo Gobionellus oceanicus foi o único detritívoro em decorrência 
da sua dieta ser composta exclusivamente por diatomáceas associadas a sedimentos. Em relação às espécies 
Zoobentívoras, a primeira é representada por Ctenogobius boleosoma, Achirus lineatus e Diapterus 
rhombeus, caracterizada pelo consumo de Polychaeta, e a segunda pelos baiacus Sphoeroides greeleyi e 
S. testudineus pela alta representatividade de crustáceos e moluscos na dieta. A guilda Zooplanctívora, 
representada por Atherinella brasiliensis, Oligoplites saurus, Anchoa januaria e Eucinostomus argenteus 
consumiram principalmente microcrustáceos. Apenas a salinidade foi relacionada à composição das guildas 
tróficas. Além disso, foram perceptíveis mudanças de guilda trófica no período chuvoso para as espécies 
Ctenogobius boleosoma e Anchoa januaria, sendo estas, alocadas nas guildas Zoobentívora e 
Zooplanctívoras, respectivamente. A obtenção de informações básicas como a composição da ictiofauna 
estuarina e características da dieta das espécies é essencial para entender a diversidade de interações nesses 
ambientes. 
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As formigas cortadeiras são insetos sociais que apresentam castas reprodutoras e não reprodutoras, vivendo 
em colônias permanentes. São insetos mastigadores e se desenvolvem por holometabolia. As formigas 
cortadeiras andam em trilhas muito bem definidas e, ao longo dessa trilha, acabam por liberar feromônios. 
A prática de forrageio se inicia com a saída de algumas operárias chamadas de escoteiras, que, ao encontrar 
uma planta adequada para o corte, retornam ao ninho, demarcando a trilha com feromônios. A partir dessas 
trilhas, há um recrutamento em massa das operárias cortadeiras, que passarão a sair e explorar a fonte de 
recursos encontrada. Diante da importância dos insetos sociais para o equilíbrio ecológico, com base no 
forrageio realizado por elas, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de analisar o 
comportamento das formigas cortadeiras (Atta spp.) localizadas na Vila Permanente, no município de 
Tucuruí, estado do Pará, em diferentes periodos do dia (manhã e tarde), a fim de mensurar em quais dos 
períodos essa atividade é mais intensa. Observou-se por 24 h, em diferentes pontos (P1 e P2), os quais 
possuíam disponibilidade de recurso distinto, o horário de preferência das formigas cortadeiras para o 
forrageio. No P1, devido a pouca vegetação em decorrência da urbanização, notou-se atividades intensivas 
de forrageio nos horários de 7 h e 18:30 h. Já no P2 as atividades eram constantes, com atividades 
intensificadas nos mesmos horários que o P1, por haver uma maior concentração florística, garantindo maior 
disponibilidade de recurso. Além disso, a distância percorrida no P1 foi maior e com temperaturas mais 
elevadas por não haver sombreamento do que no P2. Deste modo, pode-se dizer que a temperatura e a 
distância influenciaram quanto a preferência ao horário, tendo em vista que em ambos os pontos a maior 
atividade de forragem era durante os períodos menos ensolarados. 

Palavras-Chave: Análise comportamental, Formigas cortadeiras, Forrageio, Sobrevivência 
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As formigas possuem uma considerável dominância numérica nas áreas de florestas tropicais, savanas, 
campos e outros habitats do planeta, chegando a totalizar 10% da biomassa desses ambientes. Além disso, 
apresentam-se como ótimas bioindicadoras, sendo, por vezes, de fácil obtenção e identificação. Assim, o 
presente estudo objetivou caracterizar a diversidade de formigas que ocorre em diferentes pontos amostrais 
dentro da ilha de Germoplasma, localizada no lago da Usina Hidroelétrica de Tucuruí (UHE – Tucuruí). As 
coletas ocorreram no mês de agosto de 2019 (período menos chuvoso), utilizando como método de obtenção 
das amostras a técnica de Pitfall, em 15 pontos delimitados, intercalando as armadinhas a cada 10 metros de 
distância. As amostras foram encaminhadas para o laboratório de zoologia do IFPA, campus Tucuruí, PA, 
onde ocorreu a triagem e conservado em álcool 70%. Os indivíduos foram identificados no nível de gênero 
com o auxílio de estereoscópio e chaves taxonômicas apropriadas. Ao todo foram coletados 256 indivíduos, 
distribuídos em três famílias e nove gêneros. Dentre as famílias, estão Myrmicinae com cinco gêneros, 
Ponerinae com três gêneros e Dorylinae com um gênero. em maior número amostral os gêneros Neoponera 
(n = 92) e Diponera (n = 97) da família Ponerinae. Os demais gêneros coletados foram: Solenopsis (n = 32), 
Wasmania (n = 19), Procryptocerus (n = 6), Camponotus (n = 4) e Ochetomyrmex (n = 3) da família 
Myrmicinae; Labidus (n = 2) da família Dorylinae; e Mayaponera (n = 1) da família Ponerinae. Os resultados 
mencionados demonstraram haver uma variedade na fauna de formigas, uma vez que dentro da composição 
desse grupo percebeu-se a ocorrência acentuada de diferentes gêneros na Ilha de Germoplasma. 
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Para evitar predadores, muitos organismos recorrem a uma forma extrema de defesa, que consiste na 
amputação voluntária de uma parte do corpo. Quando atacados, muitos lagartos podem liberar parte da 
cauda, uma tática conhecida como autotomia caudal. Porém, a autotomia caudal pode implicar em elevados 
custos energéticos, reprodutivos e funcionais. Nós investigamos os efeitos da autotomia caudal sobre o 
desempenho locomotor de Micrablepharus atticolus, uma espécie de lagarto endêmica do Cerrado. Como 
outras espécies da família Gymnophthalmidae, M. atticolus possui corpo serpentiforme, com membros 
reduzidos e uma cauda muito longa, relacionados ao seu hábito criptozóico. Obtivemos a velocidade máxima 
de corrida de 39 indivíduos através de duas réplicas em pista de madeira plana, sob três temperaturas 
corporais (ambiente ± 5°C). Empregamos uma seleção de modelos aditivos generalizados mistos para 
determinar o efeito da autotomia caudal sobre o desempenho locomotor. Nessa análise, utilizamos a 
velocidade máxima de corrida como resposta; o comprimento da porção regenerada da cauda, comprimento 
relativo da cauda e presença de autotomia caudal como fatores fixos (preditores); temperatura corporal, 
massa, comprimento rostro-cloacal e sexo como fatores fixos (covariáveis); e indivíduo como fator aleatório. 
A temperatura corporal, sexo, presença de autotomia caudal e massa corporal foram, nessa ordem, os 
preditores mais importantes do desempenho locomotor e indivíduos autotomizados apresentaram maior 
desempenho locomotor. Para a locomoção em meio ao folhiço, o M. atticolus depende principalmente do 
eixo vertebral, empregando movimentos serpentiformes que envolvem todo seu corpo. Porém, na 
locomoção quadrúpede em superfícies planas a perda da cauda pode levar ao aumento do desempenho 
locomotor, ao reduzir parte do atrito do corpo com o substrato. Os custos da autotomia caudal sobre a 
aptidão das espécies só podem ser adequadamente entendidos pela consideração de diversos aspectos de 
sua biologia, incluindo a variação do modo de locomoção nos diferentes substratos utilizados. 
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O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) é o maior remanescente de Mata Atlântica do sul do país e apresenta duas 
fitofisionomias deste bioma, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista. Neste diverso 
bioma se encontram os besouros da família Dynastinae que utilizam matéria vegetal para alimentação e são 
importantes polinizadores. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo estudar a comunidade de 
Dynastinae do dossel e solo em duas fitofisionomias do Parque Nacional do Iguaçu. As coletas foram 
realizadas mensalmente de dezembro de 2014 até abril de 2015 e de setembro a dezembro de 2015 com 
auxílio de armadilhas do tipo Luiz de Queiroz, adaptadas com lâmpadas mistas de mercúrio de 250W. Em 
cada floresta, foi estipulado dois pontos amostrais, cada um com duas armadilhas no dossel e duas no nível 
do solo. Foram coletados 3468 espécimes de Dynastinae, distribuídos entre quatro tribos e 26 espécies. Na 
Floresta Estacional Semidecidual (FES) apresentou 229 indivíduos distribuídos entre 17 espécies e na Floresta 
Ombrófila Mista (FOM) foram coletados 3239 indivíduos distribuídos entre 23 espécies. A tribo 
Cyclocephalini foi a mais abundante com 3327 espécimes e 11 espécies, seguido de Pentodontini com 83 
indivíduos em 4 espécies, Oryctini com 40 espécimes e 7 espécies e Phileurini com 18 indivíduos e 4 espécies. 
Foi utilizada uma matriz de Dissimilaridade de Bray-Curtis para separar a comunidade em grupos. A análise 
PERMANOVA mostra que há diferença estatística entre a composição da comunidade entre as 
fitofisionomias, porém não houve diferença entre os estratos de dossel e solo. Conclui-se que a riqueza e 
composição de espécies diferem entre as fitofisionomias, sendo a ombrófila mais rica, porém a composição 
não difere entre os respectivos estratos florestais. 
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As rodovias têm grande importância para o desenvolvimento socioeconômico do país, pois permitem o 
acesso a locais diversos, gerando oportunidades e benefícios para a população. Contudo, também causam 
imensuráveis impactos ambientais, sendo o atropelamento de fauna um dos nocivos e visível. No Brasil, ainda 
há pouca discussão ao redor deste tema, o que, aliado à falta de conscientização dos motoristas, provoca 
índices alarmantes de atropelamentos. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o 
conhecimento dos motoristas envolvidos no transporte de mercadorias na cidade de Capitão Poço, Pará, 
sobre as principais causas dos atropelamentos de fauna, analisando os grupos taxonômicos mais atingidos. 
Para a realização deste trabalho, 44 motoristas de cinco empresas locais foram entrevistados por meio de 
um questionário estruturado. Dos motoristas avaliados, 70% afirmaram ver mais mamíferos atropelados, 
enquanto 18% relataram ver mais mamíferos e aves e 12% afirmaram ver mais serpentes e mamíferos. Em 
relação a estação do ano em que mais ocorre atropelamentos de fauna, 50% dos motoristas afirmaram não 
notar diferença no número de carcaças na estrada, contudo, 41% disseram ter visto mais animais atropelados 
durante a estação chuvosa e 9% afirmaram que esse número aumenta na estação seca. Para os motoristas, 
o elevado número de atropelamentos está relacionado com: 1) estradas em péssimas condições, excesso de 
velocidade e ausência de sinalização; 2) elevado número de animais abandonados na estrada e 3) invasão do 
espaço do homem pelo animal. Os motoristas desempenham um papel importante na distribuição de bens 
e valores e seus relatos nos mostram que a péssima infraestrutura das rodovias contribui com os altos índices 
de atropelamentos na região. Além disso, estratégias que promovam a sua conscientização se mostram 
necessárias e urgentes a fim de reduzir os números de atropelamentos de fauna, que também põem em risco 
a vida dos próprios condutores. 

Palavras-Chave: Amazônia, Atropelamento, Estradas, Impactos, Redução, Vertebrados 
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As rodovias alteram negativamente o ambiente, provocando a fragmentação de habitats, a dispersão de 
espécies exóticas e a perda de fauna por atropelamento. Este último fator representa um grande impacto 
sobre a fauna, sendo citado como uma das principais causas de redução dos seus estoques populacionais. O 
presente estudo objetivou identificar as espécies de mamíferos atropeladas em um trecho de 25 km da PA-
124, entre os municípios de Capitão Poço e Ourém, na mesorregião Nordeste Paraense, evidenciando uma 
possível relação entre a incidência de atropelamentos e a paisagem ao redor. Entre 2017 e 2019, o trecho foi 
percorrido ao longo de 13 meses, durante 3 a 5 dias semanais, com velocidade de até 300 km/h, utilizando 
moto. Os indivíduos encontrados foram fotografados e tiveram suas coordenadas geográficas anotadas. As 
coordenadas foram plotadas no software Google Earth para identificação de pontos de agregação de 
atropelamentos e reconhecimento da área ao redor da rodovia. Foram encontradas 14 espécies, totalizando 
50 indivíduos, sendo 35 mamíferos silvestres e 15 domésticos. Entre as sete ordens encontradas, Carnívora 
foi a mais abundante (n = 4), seguida por Chiroptera (n = 3), Pilosa (n = 2), Rodentia (n = 2), Didelphimorphia 
(n = 1), Perissodactyla (n = 1) e Primates (n = 1). Dos mamíferos silvestres coletados, 62% estavam próximos 
a fragmentos de floresta, 20% de matas ripárias e 18% próximos a edificações. Entre os mamíferos 
domésticos, 66,7% foram encontrados em áreas próximas a edificações e 33,3% ocorreram em áreas 
distantes de edificações, entre os quais estavam dois indivíduos adultos e três filhotes de Felis catus, 
sugerindo um possível abandono destes no entorno da rodovia. O grande número de animais encontrados 
atropelados nesse pequeno trecho de rodovia mostra a necessidade de ações mitigatórias que favoreçam a 
conservação da biodiversidade da região, promovendo também a conscientização da população quanto ao 
abandono de animais. 
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Quirópteros dispõem de contribuições fundamentais na manutenção dos processos ecológicos de diversos 
domínios de vegetação, sendo exímios objetos de estudo para caracterização de habitats e da qualidade 
destes, uma vez que são também sensíveis às perturbações ambientais. O objetivo deste estudo foi analisar 
a quiropterofauna de ocorrência em ambientes antropizados em Teresina, PI. O estudo foi realizado no 
campus Poeta Torquato Neto da Universidade Estadual do Piauí, UESPI, a partir de coletas aleatórias, de maio 
a agosto de 2019. Os morcegos foram capturados usando redes de neblina abertas após o pôr do sol e 
fechadas após seis horas, sendo vistoriadas em intervalos de 20 minutos. Apenas machos e fêmeas não 
grávidas e não lactantes foram coletados. Os exemplares foram eutanasiados para identificação taxonômica. 
Foram capturados 34 morcegos, sendo 20 machos e 14 fêmeas. A família Plyllostomidae foi a mais frequente, 
representada pelas espécies frugívoras: Artibeus lituratus (22), Artibeus fimbriatus (4), Artibeus planirostris 
(3), Carollia perspicillata (1) incluindo, também, nectarívoras e insetívoras como, Lonchophylla dekeyseri (1). 
A família Noctilionidae foi representada por um único exemplar insetívoro e piscívoro, Noctilio albiventris (1); 
na família Vespertilionidae foi observado o insetívoro Myotis cf nigricans (2). Chamou atenção a ocorrência 
de L. dekeyseri (Morceguinho-do-Cerrado), pois este animal tem preferência por habitat cavernícola e está 
em alerta de extinção. Supomos que a degradação de habitats, devido principalmente pela urbanização e 
ocupação desordenada direciona o animal a ocupar espaços similares a locais em edificações não 
privilegiadas pela manutenção ou mesmo construções desabitadas. Este trabalho contribui para o 
conhecimento da quiropterofauna de morcegos no Piauí, e relata pela primeira vez no estado a ocorrência 
do Morceguinho-do-Cerrado em ambiente antropizado. 
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Urbanization causes environmental problems such as waste disposal, which when inadequate generates 
contamination by leachate in soil and water bodies. One tool for assessing the impact of leachate is the use 
of bioindicators such as limnic bivalves. This study evaluated the action of the leachate and the effectiveness 
of the treatment stages performed by the Caximba Sanitary Landfill, Curitiba, PR, at different concentrations, 
on the cellular metabolism of limnic bivalves Corbicula fluminea (Müller, 1774) (n = 90) and Diplodon parodizi 
Bonetto, 1962 (n = 54) collected at the Green River EPA, Campo Magro, PR. The collected animals were taken 
to the laboratory and kept in dechlorinated water for 12 days. After the acclimation period, the animals were 
constrained in the leachate concentrations of 3%, 10% and control group (0%), for the collected raw leachate 
(Point A), after physicochemical treatment (Point B) and after leaving the third wetland (Point C), for 7 days 
and then they were euthanized and the gills were frozen in liquid nitrogen. In both species the 
multixenobiotic resistance mechanism (MXR) and antioxidant defenses were analyzed while ethoxyresorufin-
O-deethylase (EROD) and metallothionein-like proteins (MT) were analyzed only in D. parodizi. MXR did not 
vary between treatments, which may indicate MXR inactivation. MT and lipoperoxidation in D. parodizi did 
not vary between treatments, which is associated with the non-alteration of metal concentrations between 
the collection points. There were variations in the enzyme responses of the antioxidant system for both 
species, both at different concentrations and at leachate collection points. The markers responses on bivalves 
show that the treatment utilized by the landfill has been effective. Corbicula fluminea and Diplodon parodizi 
point out the negative effects on bivalve populations in leachate contaminated water bodies, as both species 
were sensitive to contaminants present in the leachate. 
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A variação natural do clima terrestre tem sido afetada pelo repentino aumento da temperatura, atribuído 
principalmente às emissões de gases provocados pelo crescimento de atividades industriais e urbanas. Por 
serem animais ectotérmicos, a temperatura influencia diretamente o funcionamento fisiológico e o 
desempenho funcional das serpentes. Dessa forma, foram analisados os efeitos que as mudanças climáticas 
causariam na riqueza, dispersão e nos modos reprodutivos de serpentes nos biomas brasileiros. Foram 
selecionados 316 táxons válidos de serpentes que ocorrem no Brasil. Os dados de ocorrência de cada espécie 
foram obtidos por meio de consulta ao banco de dados speciesLink e literatura especializada. Apenas 
coordenadas confiáveis e sem repetições foram mantidas. Foram utilizadas as variáveis bioclimáticas no 
processo de modelagem e foram obtidas variáveis para o presente e futuro (média de simulações para 2080). 
Para obter os cenários futuros empregamos a ferramenta Modelagem de Nicho Ecológico (software ArcGIS 
10) para construir matrizes de presença/ausência. Foram realizados todos os modelos utilizando a plataforma 
computacional Bioensembles, e os resultados foram mapeados com o software SAM v. 4.0. Foram 
interpretados apenas os conjuntos de tamanhos do modelo em consenso. Os resultados revelaram que a 
riqueza de espécies de serpentes diminuirá em todos os biomas brasileiros, exceto no bioma Pampa. 
Adicionalmente, os dados também indicaram que as serpentes mudarão suas áreas de ocorrência em cada 
bioma, apresentando picos de riqueza em regiões de refúgios climáticos. Adicionalmente, as serpentes 
ovíparas sofrerão perda de habitats em comparação com as serpentes vivíparas. Visto que, atualmente é 
possível delinear áreas prioritárias para conservação e manejo de espécies de serpentes e de toda a 
biodiversidade brasileira, os presentes dados destacam a importância de estudos com ferramentas preditivas 
relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas globais sobre a biodiversidade. 
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Estudamos o fator de condição de comunidades de peixes que ocorrem em riachos subterrâneos e epígeos 
nas regiões de São Roque de Minas (Gruta do Tesouro, Loca da Cultura e Córrego Ribeirão da Usina) e 
Presidente Olegário (Caverna Vereda da Palha e riacho epígeo no entorno), estado de Minas Gerais, Bacia do 
Alto São Francisco. Foram medidos os comprimentos-padrão e os pesos para cálculo do fator de condição 
das famílias amostradas (Characidae, Heptapteridae e Trichomycteridae); consideramos os morfotipos para 
cada família e efetuamos os cálculos separadamente. Os dados são referentes a uma única campanha em 
cada região no ano de 2019. Utilizamos o cálculo do Fator de Condição de Fulton (K), cujos valores são 
comparados a 3, indicando um crescimento isométrico e apontando o grau de higidez. No total foram 
analisados 25 indivíduos para São Roque de Minas e nove indivíduos para Presidente Olegário. Para a família 
Characidae registrada na Gruta do Tesouro e Loca da Cultura o grau de higidez foi menor do que 3 (2,22 e 
1,27), indicando um fator de condição baixo, possivelmente relacionado à escassez alimentar típica de 
habitats subterrâneos; para os indivíduos da mesma família capturados no córrego epígeo os valores foram 
maiores que 3 (4,51), indicando um grau de higidez maior. Para a caverna Vereda da Palha, o fator de 
condição para indivíduos da família Trichomycteridae foi menor do que 3 (1,48); essa mesma tendência foi 
observada para a família Characidae encontrada na ictiofauna epígea do riacho no entorno da cavidade 
(1,22). O cálculo de fator de condição pode fornecer resultados que compreendem não só o indivíduo, mas 
todo um conjunto ecológico, podendo indicar se cavernas funcionam como filtros para estas comunidades 
quando comparadas ao meio epígeo. 
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Espécies com alto grau de especialização são consideradas mais vulneráveis, merecendo atenção em 
programas de conservação da biodiversidade. O objetivo central deste trabalho é identificar os fatores que 
determinam o nível de especialização de diferentes espécies de abelhas nas redes de polinização. Mais 
especificamente, pretendemos determinar quais são as abelhas especialistas nas redes de interação, se 
existe relação entre o tamanho corporal e o grau de especialização, e se as abelhas especialistas estão 
relacionadas filogeneticamente. Revisamos a literatura em busca de trabalhos conduzidos no Brasil sobre 
redes de interações entre abelhas e plantas e obtivemos 15 redes de interação pertencentes a diferentes 
regiões brasileiras. Nessas redes, observamos 1.704 interações. Utilizamos o grau da espécie, i.e., o número 
de interações realizadas pela espécie, como métrica de nível de especialização das abelhas. O tamanho 
corporal das espécies foi estimado através da medida de distância intertegular. Já a diversidade filogenética 
foi medida pelo índice PD (phylogenetic diversity) considerando a idade do ramo terminal das espécies 
especialistas. Para testar se existe relação entre o grau, a distância intertegular e a diversidade filogenética, 
usamos modelos lineares generalizados mistos. Foram identificadas 34 espécies de abelhas especialistas, 
distribuídas em 13 gêneros. O gênero Centris apresentou o maior número de espécies de abelhas 
especialistas, com 10 espécies. O tamanho da distância intertegular e a filogenia foram variáveis importantes 
para explicar a variação de grau das espécies. Portanto, a especialização das abelhas está diretamente 
relacionada com o seu tamanho corporal e provavelmente com sua capacidade de exploração de recursos, 
bem como, com a ancestralidade compartilhada entre as espécies irmãs e a manutenção da relação ao longo 
do tempo evolutivo com seus parceiros de interação. 
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A família Elmidae é mais diversa em habitats de maior heterogeneidade do substrato, como sedimento com 
cascalho e rochas. Porém, existem dúvidas sobre a preferência de habitats hidráulicos pelas espécies, 
descritas geralmente usando variáveis hidráulicas simples. Este trabalho será o primeiro na região Amazônica 
a usar variáveis hidráulicas complexas como velocidade de fricção (m/s), número de Reynolds e número de 
Froude, além da heterogeneidade do substrato, para identificar a preferência do hábitat das espécies e 
identificar quais variáveis hidráulicas complexas têm maior influência sobre a sua distribuição e diversidade. 
Um trecho de 150 m do rio Caeté, em Mocajuba, Bragança, Pará foi amostrado em dezembro de 2018. Neste 
trecho, um meandro seguido por uma reta, 5 micro-habitats hidráulicos foram visualmente identificados, no 
qual havia um gradiente em composição do substrato e velocidade da correnteza. Na base das variáveis 
hidráulicas complexas e heterogeneidade do substrato e pelo método de Fisher-Jenks, foram identificadas 4 
classes de micro-habitats hidráulicos. O número de gêneros, e a abundância dos diferentes gêneros de 
Elmidae foram comparados entre as quatro classes usando análises uni e multivariadas. A maior diversidade 
de Elmidae ocorreu em micro-habitats com maiores valores de variáveis hidráulicas e heterogeneidade do 
substrato e os gêneros apresentaram preferências distintas. Hexacylloepus e Xenelmis preferiram micro-
habitats A e B, margens de meandro e remansos, com menor hidrodinâmica e sedimento mais fino. 
Stegoelmis, Microcylloepus, Phanoceroides, Neoelmis e Heterelmis preferiram micro-habitats C e D, margem 
da reta ou centros do meandro e reta, com maior hidrodinâmica, substratos mais grossos e/ou heterogêneos. 
Variáveis hidráulicas complexas e diversidade do substrato demonstraram clara associação entre a 
distribuição, abundância e composição de gêneros de Elmidae e a hidrodinâmica no rio Caeté. A descrição 
mais precisa da diversidade de habitat e micro-habitat natural em rios é importante para o manejo e 
conservação da biodiversidade aquática. 
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Changes on water quality, such as the amount of dissolved oxygen, pH and variations in temperature can 
stress fishes. The thermal stress can result in loss of homeostasis and decrease the performance of the 
organisms, affecting their growth and reproduction. Hence, a series of indispensable physiological responses 
are triggered to maintain the metabolic rates. Therefore, this work’s objective is to evaluate the effects of 
thermal stress on the energetic metabolism of proteins in the liver of Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 
2000. The fishes were obtained from artificial lakes in União da Vitória, PR, south region of Brazil. The 
specimens (n = 280) were subjected to temperatures of 15 ± .5°C (acute cold stress) 31 ± .5°C (acute heat 
stress) and to each a respective control at 23 ± .5°C, in exposure times of 2, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours. 
Liver samples were extracted, fixed in liquid nitrogen and taken to the laboratory. The activities of the 
enzymes of the energetic metabolism of protein, alanine aminotransferase (ALT/TGP), aspartate 
aminotransferase (AST/TGO) and glutamate dehydrogenase (GLDH) were analyzed. When comparing the two 
temperatures with each other (31 ± 0.5°C and 15 ± 0.5°C), the level of activity of ALT/TGP increased at 
15°C ± 0.5°C in the exposure time of 12 hours. The activity of AST/TGO varied along the exposure time at 
31 ± 0.5°C and 15°C ± 0.5°C, with significant difference between the treatments of 24 and 96 hours, 
increasing at both temperatures. There was an increase on the activity of GLDH at 15°C ± 0.5°C at 2 and 24 
hours and a decrease at 48 hours. At the temperature of 31 ± 0.5°C, the largest activity of GLDH was at 12, 
24 and 72 hours exposure times. Our data suggest that the alteration on the activity of the enzymes indicates 
a metabolic adjustment to attend the increase in energetic demand due to stress, through protein 
catabolism. 
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Onça-pintada, jaguar ou jaguaretê, um predador de grande porte com grandes áreas de vida e territórios, 
desempenha um importante papel na dinâmica ecológica das comunidades de vertebrados, devido a seu 
hábito alimentar. Ambientes insulares, limitados espacialmente, como é o caso da Estação Ecológica de 
Maracá-Jipioca geralmente são mais difíceis para o estabelecimento e permanência de populações viáveis 
de espécies de topo de cadeia. Isso ocorre porque esses animais demandam grandes territórios e consomem 
grandes quantidades de presas. No entanto há uma considerável população de onças-pintadas na ESEC 
Maracá-Jipioca. Sendo assim, apresentamos aqui resultados preliminares sobre a ocupação e dieta das 
onças-pintadas de Maracá-Jipioca. Ao longo de 30 dias distribuídos por três meses (10 dias por mês), através 
da busca ativa, procuramos quantificar rastros e vestígios como; marcas de arranhões, pegadas e fezes, para 
responder em relação a ocorrência de onça-pintada nas ilhas. Coletamos as fezes, processamos e triamos 
para calcular a frequência dos itens alimentares das amostras recolhidas. Ao todo documentamos 22 
evidências de ocorrência de onças-pintadas: 3 observações diretas, 13 rastros, 4 marcas de garra e 2 fezes, 
exibindo um padrão de ocupação por toda a área do arquipélago. Cinco espécies diferentes de presas foram 
encontradas nas duas amostras triadas. Foi demonstrada uma maior preferência pelos repteis (crocodilianos, 
squamatos e quelônios) cuja frequência corresponde a 57% dos itens encontrados, seguido de mamíferos e 
aves com 29% e 14%, respectivamente. Apesar de apresentar uma variedade em sua dieta, as principais 
presas das onças nas ilhas são aquáticas e semiaquáticas, o que é esperado para um ambiente insular com 
campos inundáveis. Portanto é notável que as ilhas são importantes nichos para a ocupação das populações 
de onças-pintadas do litoral amazônico. 
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Sorocaba é cidade da biodiversidade urbana, mesmo sendo grande populacional apresenta uma alta 
quantidade de porções florestais por todo perímetro, além de estar na área de transição de dois biomas 
importante como o cerrado e a mata atlântica, consequentemente o grupo de quirópteros também 
apresenta uma grande diversidade. Com isso foi feito um inventário de quirópteros do município de 
Sorocaba, através de registros de diferentes trabalhos realizados. Os resultados mostraram a ocorrência de 
nove espécies pertencentes à subordem microchiroptera e duas famílias. A família Phyllostomidae 
apresentou oito espécies, sendo elas a Artibeus lituratus (mais capturada e recapturada), Platyrrhinus 
lineatus, Sturnira lilium, Carollia perspicillata, Artibeus obscurus, todas frugívoras, o Micronycteris microtis 
insetívoro, e o Desmodus rotundus sendo o único hematófago. A família Vespertilionidae apresentou apenas 
uma espécie Myotis nigricans, caracterizada como insetívora. A pesquisa mostra uma maior diversidade e 
abundância de quirópteros da família Phyllostomidae, pela maioria ser frugívora, sendo mais generalista em 
relação ao alimento, caindo com facilidade nas redes de neblina. O oposto da família Vespertilionidae que 
por ser insetívora utiliza a ecolocalização para forragear entre as árvores, desviando com mais facilidade das 
redes. Deve ser salientada a diversidade e a importância vital de quirópteros em áreas urbanas, pois são 
polinizadores, dispersores de sementes e animais bioindicadores, além de fazerem o controle biológico, 
principalmente de pragas. O estudo mostra que a riqueza de espécies de morcegos é relevante em áreas 
urbanas. 
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Estima-se que a ordem dos quirópteros contribua com cerca de um quarto das espécies de toda a fauna 
brasileira. Apresentam grande importância nos ecossistemas, mas algumas espécies são uma ameaça à saúde 
pública. Possuem comportamento solitário ou em colônias, ocupando uma variedade de abrigos, que podem 
ser compartilhados com outras espécies. Frequentemente os abrigos estão próximos à criação de animais 
domésticos ou a edificações utilizadas por pessoas e animais de companhia. Essa proximidade pode ocasionar 
a transmissão de diversas enfermidades, dentre elas a Raiva. O morcego hematófago desempenha 
importante papel como reservatório e agente transmissor do vírus da Raiva. O presente trabalho objetivou 
a identificação de abrigos, bem como, a presença de compartilhamento por mais de uma espécie e a 
ocorrência de vírus rábico. O estudo foi realizado na Regional de Presidente Prudente, onde foram 
encontrados 43 abrigos e destes, apenas cinco encontravam-se ativos. Em um dos abrigos havia somente 
indivíduos da espécie Carollia perspicillata. Dois abrigos apresentaram somente Desmodus rotundus e outros 
dois apresentaram compartilhamento, sendo que um deles se observou a presença das seguintes espécies: 
D. rotundus, C. perspicillata e Chrotopterus auritus e no outro abrigo, D. rotundus e C. perspicillata. Amostras 
foram encaminhadas para o diagnóstico e 100% foram negativas nos testes de Imunofluorescência Direta e 
Isolamento em Cultivo Celular. Anticorpos séricos foram mensurados, apresentando para a espécie 
D. rotundus uma variação de 0,07 Ul/mL a 0,87 Ul/mL, e nas demais espécies 0,10 Ul/mL. O estudo contribuiu 
para a identificação de abrigos e o conhecimento da diversidade de morcegos na região, bem como, 
identificou que estes animais, em algum momento, tiveram contato com o vírus rábico, uma vez que foram 
identificadas amostras reagentes com título superior a 0,5 UI/ml. Uma investigação na gordura marrom, 
pode contribuir para o entendimento de um possível processo co-evolutivo entre D. rotundus e Lyssavirus. 
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O grupo Arthropoda agrega uma numerosa diversidade de classes, dentre elas os representantes da Ordem 
Lepidoptera, que abriga duas subordens: Rhopalocera (borboletas) e Heterocera (mariposas). Os 
lepidópteros constituem uma variedade de espécies com hábitos de vida diurnos e noturnos, com alta 
capacidade de adaptação aos ambientes terrestres. Esses podem ser excelentes bioindicadores e modelos 
de monitoramento ambiental, pois respondem com facilidade as alterações do meio em que estão inseridos 
em decorrência das ações antrópicas. Esse trabalho trouxe como escopo principal fazer um levantamento 
das tribos de lepidópteras, tal como sua preferência alimentar em uma região de mata secundária, no 
município de Tucuruí, PA. O estudo foi realizado em uma área de floresta secundária de zona residencial nos 
meses de agosto e outubro de 2019. Foram utilizadas quatro áreas amostrais (Trilhas: I, II, III e IV), cada trilha 
compreendia 100 m², com quatro armadilhas portáteis do tipo Van Someren – Rydon modificadas, colocadas 
na vegetação arbustiva 1 m acima do solo e distantes 25 m uma da outra. Para a atração dos lepidópteros foi 
utilizado as iscas: 1) mel, 2) melancia, 3) abacaxi e 4) banana, fermentadas por 73 horas antes da coleta. As 
armadilhas permaneceram em campo durante 24 horas, após este período as borboletas e mariposas foram 
coletadas e encaminhadas para o laboratório de zoologia do Instituto Federal do Pará, campus Tucuruí, onde 
foram identificadas com o auxílio de chaves de identificação específica. Foram capturados 38 indivíduos das 
tribos: Ageroniini, Satyrini, Brassolini, Anaeini, Heliconiini e mariposas. Verificou-se uma preferência por 
banana (18 indivíduos), seguido por abacaxi (11 indivíduos) e melancia (9 indivíduos). O mel utilizado não 
atraiu nenhum lepidóptero. O estudo demonstrou com clareza os tipos de iscas que podem ser utilizadas 
para a captura destes insetos, principalmente das tribos que podem utilizadas no estudo da qualidade 
ambiental. 
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Apesar da motilidade reduzida, muitos organismos planctônicos são capazes de realizar migração vertical, 
inclusive larvas de crustáceos decápodes, as quais são comuns em águas neríticas. A fim de investigar a 
possível ocorrência desse fenômeno em um estuário tropical eutrofizado, foram realizadas amostragens ao 
longo de um ciclo nictimeral (em intervalos de três horas) do período chuvoso (2016) e de estiagem (2017). 
As larvas foram coletadas por meio de arrastos horizontais superficiais e de fundo utilizando rede de 500 µm 
com fluxômetros acoplados e fixadas com formalina (4%). A salinidade foi determinada utilizando um CTD. 
Foi possível detectar a existência de efeito de interação entre os fatores turno do dia e profundidade 
(ANOVA-bifatorial; p = 0,04). Durante o dia, as densidades na superfície foram baixas (0,42-67,5 ind.m⁻³), 
com média de 14,9 ± 21,6 ind.m⁻³. Esses valores aumentaram significativamente (Tukey; p = 0,03) durante a 
noite (6-324 ind.m⁻³), com média de 93,5 ± 125,5 ind.m⁻³. Na camada do fundo não foi detectada diferença 
entre os turnos (Tukey; p > 0,05), no entanto foi observada uma tendência de diminuição. Em relação às 
profundidades (superfície e fundo), foi detectada diferença apenas durante o turno do dia (Tukey; p = 0,03), 
com densidades mais elevadas no fundo. Não foi detectada diferença significativa entre os períodos chuvoso 
e de estiagem (teste t; p > 0,05). Uma correlação positiva (0,455) significativa foi encontrada entre as 
densidades de larvas de decápodes e a salinidade, indicando que durante o momento de maior influência de 
águas marinhas no estuário, as densidades de larvas de decápodes são mais elevadas (Pearson; p = 0,004). 
Os resultados obtidos refletem um comportamento típico do zooplâncton, qual seja a realização de migração 
vertical diária. Durante o turno da noite, a luminosidade mais reduzida dificulta a ação de possíveis 
predadores visuais, possibilitando às larvas de decápodes a permanência na superfície, como demonstrado 
em vários estudos de distribuição vertical. 

Palavras-Chave: Ecologia estuarina, Macrozooplâncton, Migração vertical 
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A classe Insecta, desempenha um importante papel na biodiversidade, em ambiente terrestres e aquáticos. 
Sendo o meio aquático dividido em lênticos (lagos, lagoas e brejos) e lóticos (riachos e rios). O objetivo do 
trabalho foi verificar a estrutura da comunidade de insetos aquáticos de ambiente lótico em diferentes 
substratos, esperando que sejam diferentes entre si. As coletas ocorreram em Rondonópolis, MT 
(16°64’12.8”S, 54°75’96”O) no dia 02/06/2019. Os insetos foram coletados com rede “D” (malha de 0,25 mm) 
em quatro substratos: Areia, Folha e Pedra ao longo do corpo d’água. Todo material coletado foi fixado em 
álcool a 70%, e levado para análise. Foi descrita a abundância das ordens e famílias, calculado o índice de 
diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou (J), para comparar os diferentes substratos realizou-
se análise de escalonamento multidimensional não paramétrico (NMDS) com índice de Bray-Curtis para 
visualização e Análise de Similaridade (ANOSIM) com índice de Simpson. No total foram coletados 947 
indivíduos pertencentes a nove ordens e 13 famílias. O substrato Pedra apresentou a maior quantidade de 
táxons (n = 15), seguido por Areia (n = 12), Folha (n = 10) e Cachoeira (n = 9). Em relação a abundância de 
indivíduos, Areia foi o mais abundante (n = 365) sendo predominante Chironomidae (n = 159), seguido de 
Pedra (n = 304) onde Baetidae foi muito representativo (n = 154), Cachoeira (n = 180) com predominância de 
Baetidae (n = 85) e Folha (n = 98) sendo Simuliidae (n = 22) o mais frequente. Folha foi o local mais diverso e 
equitativo (H’ = 2,02, J = 0,88), seguido de Areia (H’ = 1,753, J = 0,706), Pedra (H’ = 1,724, J = 0,63) e 
Cachoeira (H’ = 1,627, J = 0,741). Vemos uma tendência da composição da comunidade diferir entre os 
substratos (NMDS Stress: 0,15; ANOSIM, p = 0,05) principalmente entre o substrato Areia vs Folhas (p = 0,03) 
e Areia vs Cachoeira (p = 0,05). As necessidades específicas de cada grupo biológico refletem a ocupação de 
habitat, apresentando quantidades distintas de indivíduos. 
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A utilização de insetos aquáticos confere maior exatidão aos estudos sobre a caracterização de corpos d’água 
já que alguns são altamente sensíveis às perturbações ambientais, e outros mais tolerantes ao meio externo. 
O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da recreação aquática na composição da comunidade de 
insetos aquáticos em ambiente lótico. As coletas ocorreram em Rondonópolis, MT (16°64’12.8”S, 
54°75’96”O) no dia 02/06/2019. Os insetos foram coletados com rede “D” (malha de 0,25 mm) em diferentes 
microhabitats no corpo d’água, sendo os pontos classificados pelo fluxo de visitantes em: Baixo, Médio e 
Intenso. Todo material coletado foi fixado em álcool a 70%, e levado para análise. Foi descrita a abundância 
das ordens e famílias. Para comparar as comunidades sob diferentes intensidades de visitação realizou-se 
análise de escalonamento multidimensional não paramétrico (NMDS), com índice de Bray-Curtis e Detrended 
Correspondence Dnalysis (DCA) para visualização, e Análise de Similaridade (ANOSIM) com índice de 
Simpson. No total foram coletados 952 indivíduos pertencentes a nove ordens e 14 famílias. A ordem mais 
abundante foi Diptera com 431 indivíduos (45,27%), seguida por Ephemeroptera com 366 (38,45). A família 
mais abundante foi Baetidae (325, 34,14%), seguida por Chironomidae (237, 24,89%), Simuliidae (94, 9,87%), 
Ceratopogonidae (77, 8,08%) e Hydropsychidae (56, 6,09%), as demais apresentaram menos de 50 
indivíduos. Em relação à intensidade de utilização humano, houve diferença significativa na composição da 
fauna (NMDS – Stress: 0,1; ANOSIM: p = 0,04). Na área com uso intenso houve predominância de 
Chironomidae e Hydroptilidae, enquanto que na área de baixo usufruto foi Perlidae o mais frequente (DCA), 
sendo esta sensível a alterações ambientais. Podemos verificar que a intensidade de uso das cachoeiras afeta 
diretamente a comunidade de insetos aquáticos, seja por perturbação e destruição de microhabitats 
específicos das espécies ou pelo deslocamento dos indivíduos ao longo do corpo d’água. 
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O ambiente fital constitui um complexo sistema de associação de organismos marinhos com macroalgas onde 
podem ser encontrados moluscos bivalves que colonizam o ambiente e se beneficiam por encontrar recursos. 
Logo, tivemos o objetivo de investigar a estrutura da comunidade de bivalves associados ao fital de um trecho 
da plataforma continental do nordeste do Brasil. As macroalgas e fauna associada foram coletadas com uso 
de rede de arrasto em duas campanhas amostrais (fevereiro e julho 2011), abrangendo 24 estações em três 
isóbatas (10, 25 e 50 m). Foram obtidos 1.384 indivíduos, pertencentes a 20 famílias, 28 gêneros e 44 
espécies. Foram verificadas variações em alguns descritores ecológicos (riqueza (S), abundância (N), 
diversidade (H’) e equitatividade (J)) no gradiente sazonal e batimétrico. A maior abundância foi registrada 
no período chuvoso (N = 1,108; p = 0,01), porém a riqueza (p = 0,1), diversidade (p = 0,6) e equitatividade 
(p = 0,6) não apresentaram variação sazonal. Entre as isóbatas, foi observado que a riqueza (p = 0,03) 
apresentou um padrão crescente com o aumento da profundidade. Os demais descritores (N, H’ e J) não 
foram influenciados pela batimetria (p > 0,05). A curva de rarefação revelou que a isóbata de 50 m é mais 
rica e possui maior capacidade de suporte, enquanto que na isóbata de 10 m as comunidades têm um 
número menor de espécies. Os resultados mostraram que o aumento da profundidade influenciou na 
distribuição da comunidade de bivalves associados ao fital. As maiores riquezas e abundâncias em 50 m 
podem estar associados a distribuição irregular dos tipos de fundo encontrada no local, uma vez que nas 
regiões mais afastadas dos aportes fluviais com águas claras e com a ocorrência de manchas de sedimentos 
mais grossos; o afloramento das macroalgas pode ser mais evidente e estas podem oferecer microhabitats 
propícios para a colonização de diversas espécies. 
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Borreria verticillata (L.) G. Mey. é uma planta herbácea nativa ruderal que floresce ao longo de todo o ano e 
é caracterizada por possuir inflorescência em glomérulos globosos e flores bissexuadas com lobos do cálice 
linear-espatulados e corola campanulada. O sistema de polinização envolve borboletas e abelhas e a espécie 
é apontada em alguns trabalhos como uma das mais visitadas por Apis mellifera e espécies da subfamília 
Meliponinae. Entretanto, os visitantes não se restringem a esses táxons de Insecta. O presente trabalho 
objetivou determinar os visitantes florais e seus respectivos papéis na interação com Borreria verticillata. 
Foram realizadas coletas no período de novembro de 2018 a julho de 2019, em área urbana, no Parque 
Tecnológico do Guamá-UFPA (01°27’44.6”S 48°26’45.2”W), Belém, Pará. Foram realizadas duas coletas 
mensais e os visitantes florais foram observados em média por 1 hora e 30 minutos a cada coleta, totalizando 
aproximadamente 19 horas de coleta e observação do comportamento. A riqueza de visitantes florais foi de 
66 espécies, pertencentes às seguintes ordens: Hymenoptera (48%), Diptera (26%), Lepidoptera (12%), 
Hemiptera (9%) e Coleoptera (5%). Polybia sericea (Hymenoptera) e três espécies do gênero Palpada 
(Diptera) foram os táxons com maior frequência de visitação. P. sericea foi indicado em outros estudos como 
polinizador ocasional de algumas espécies de angiospermas e as espécies do gênero Palpada como 
polinizadoras de Borreria alata. A maior parte dos visitantes obtinha néctar e pólen nas flores, entretanto, 
indivíduos da ordem Hemiptera foram caracterizados como fitófagos, pertencentes às famílias Thyreocoridae 
e Myridae. Espécies predadoras da família Pompilidae (Hymenoptera) também foram observadas 
forrageando sobre as inflorescências. Além disso, foram observadas visitas de espécimes de Sarcophagidae 
(Diptera), pertencentes aos gêneros: Helicobia, Oxysarcodexia e Peckia (Peckia), configurando um novo 
registro de sítio de alimentação de adultos para espécies desses gêneros. 
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Apioninae é um grupo de coleópteros fitófagos que se alimentam preferencialmente das inflorescências, 
frutos e sementes das plantas. Apion brevicorne Gerstaecker, 1854 se destaca dentre as espécies por ter sido 
registrado pela primeira vez em associação com diferentes espécies de Copaifera (Fabaceae). A predação de 
frutos por A. brevicorne foi estudada por meio de coletas quinzenais realizadas ao longo de um ano (julho de 
2018 a junho de 2019) em dez plantas de Copaifera malmei Harms distribuídas em um fragmento de Cerrado 
situado em área urbana de Rondonópolis-MT. Em cada planta foram amostrados 20 frutos, totalizando 400 
por mês. Um total de 3.200 frutos foi obtido ao longo de oito meses de estudo (julho e setembro de 2018 e 
fevereiro e junho de 2019). Durante quatro meses (entre outubro e janeiro) não houve frutos devido aos 
períodos de queda de folhas, rebrotamento, floração e frutificação na população de plantas estudadas. A 
menor taxa de predação (10%) ocorreu no mês em que os frutos apresentaram menor tamanho e peso 
(setembro) e as maiores taxas (77% a 81%) nos meses com frutos maiores (abril e maio). O número de ovos 
foi maior em fevereiro e larvas foram abundantes em março. A maior abundância de pupas foi em maio, de 
teneral e adultos em abril (2019) e junho de (2019), respectivamente. Os resultados sugerem uma 
sazonalidade e um sincronismo entre a fenologia da planta e o ciclo de vida dos insetos, com as maiores taxas 
de predação associadas ao tamanho dos frutos. A taxa de predação de A. brevicorne nos frutos de C. malmei 
deve ser investigada em estudos futuros em relação aos efeitos e impactos sobre a reprodução, aumento 
populacional e dispersão da planta hospedeira. 
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Os Simuliidae são insetos pertencentes à ordem Diptera. Estão presentes, geralmente, em rios, onde as 
formas imaturas se criam. (Currie & Adler 2008). Fazem parte da dieta de predadores, como os Perliidae 
(Pleocoptera). A predação pode ter uma forte influência na estrutura da comunidade, afetando a reprodução, 
alimentação, adaptação a fatores abióticos e defesa (Coscarón 1981). Com isso, neste trabalho foi analisado 
a relação das abundâncias de Perliidae com a composição e estrutura das taxocenoses de simulídeos. As 
coletas foram realizadas no Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, em dois rios diferentes, 
totalizando sete sítios. Em cada sítio foram aferidos fatores abióticos com auxílio de instrumentos. Para o 
armazenamento, o material coletado foi imediatamente armazenado em sacos plásticos (38 × 48) contendo 
álcool 90%. No Laboratório de Biotecnologia Ambiental localizado na UEZO foi realizada a triagem e, a 
identificação do material coletado foi realizada através da comparação com exemplares da coleção do Museu 
Nacional (UFRJ). A seguir, as frequências de Perlidae e Simuliidae tiveram seu coeficiente de correlação de 
Kendall calculado. Foi encontrada uma correlação negativa fraca porém significativa (p = 0,047551 e Tau = -
0,18379), o que indica maiores frequências de Simuliidae em microhabitats nos quais Perlidae é pouco 
abundante, sugerindo que os imaturos de Perlidae possam ter um papel importante na regulação 
populacional de Simuliidae. 
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O Distrito Federal é o ponto do Cerrado mais bem amostrado para aves: encontram-se 451 espécies, sendo 
que estão presentes 69% das espécies endêmicas deste domínio. Após a construção de Brasília, essa região 
vem sofrendo constantes modificações na paisagem original, as quais colocaram a avifauna local em risco. 
Portanto, este trabalho objetiva listar as espécies de aves que estão ameaçadas, quando e onde foram 
registradas. Para isso, foram compilados dados da literatura (Bagno & Marinho-Filho 2001) e classificadas as 
espécies quanto ao grau de ameaça através dos parâmetros da IUCN e do Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção. Recorrendo aos meios de registros de avifauna – Wiki Aves, EBird e ao estudo feito 
por Braz e Cavalcanti (2001) – fora possível estabelecer onde as populações se localizam e a data de 
manifestação dessas, iniciando em 1990 até o ano atual. 2,2% possuem um grau relevante de risco, sendo 
que 40% das aves ameaçadas são endêmicas do Cerrado. As áreas em que elas se encontram são: Estação 
Ecológica de Águas Emendadas, Parque Nacional de Brasília, Fazenda Água Limpa – UnB, Reserva Ecológica 
do I.B.G.E, Floresta Nacional de Brasília, Altiplano Leste, Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do 
Ipê, as quais, com exceção do Altiplano Leste, são Unidades de Conservação. Os últimos registros de 
Laterallus xenopterus e Alectrurus tricolor foram em 2014. Além disso, existem poucas aves com menos de 
dez observações totais, tais como Agamia agami, Laterallus xenopterus, Alectrurus tricolor e Sporophila 
maximiliani. Por fim, faz-se necessário a busca por novos e mais precisos registros, o levantamento 
populacional e o planejamento de estratégias para a conservação dessas espécies, a fim de evitar a que se 
extinguam da natureza. 
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Este estudo teve como objetivo descrever a ocorrência e os aspectos populacionais de Onchidella sp. em 
diferentes condições de substrato e salinidade em manguezais no litoral norte. O estudo foi realizado na 
península bragantina, Pará. As coletas mensais foram realizadas entre janeiro e agosto de 2019, em três sítios 
de amostragem: Furo do Taicí (FT); Furo do Meio (FM) e Furo da Vila dos pescadores (FV). Foram coletadas 
em cada sítio 20 amostras de sedimento (coletor de 25 × 25 × 15 cm), 10 em zona entre maré não vegetada 
(Znv) e 10 em zona vegetada (Zv). Foram medidos os parâmetros abióticos locais: pH, salinidade, turbidez da 
água nos rios. Em laboratório os espécimes de Onchidella sp. foram separados para contagem e medição 
(comprimento, largura e peso úmido). A análise dos fatores abióticos apresentou diferença nas médias de 
salinidade entre os sítios (Salinidade: FT = 1,14; FM = 12,4; FV = 15,9) e maior turbidez no Furo do Taicí 
(Turbidez: FT = 107,3 mg/l; FM = 32,5 mg/l; FV = 37,7 mg/l). A densidade média registrada por sítio foi maior 
no Furo da Vila (DE: FT = 0; FM = 4,1 ind/m²; FV = 8,2 ind/m²), não foram registrados indivíduos de 
Onchidella sp. para o Furo de Taicí. No comparativo entre as zonas de amostragem, áreas vegetadas 
apresentaram densidade média superior às não vegetadas (Zv = 5,0 ± 8,2 ind/m²; Znv = 3,2 ± 8,5 ind/m²). 
Medidas de tamanho foram em média superiores nos indivíduos do Furo do Meio (comprimento: 
FM = 11,6 mm; FV = 8,1 mm – largura: FM = 4,9 mm; FV = 3,7 mm). Observou-se diferença significativa entre 
as médias de comprimento (Zv = 6,6 ± 7,6 mm; Znv = 14,3 ± 6,2 mm – U = 749.5; p < 0,05) e largura 
(Zv = 3,1 ± 3,5 mm; Znv = 5,9 ± 2,2 mm – U = 845.5; p < 0,05) dos indivíduos coletados em zonas vegetadas e 
não vegetadas. Os resultados indicam a consolidação desta espécie invasora nos manguezais do norte 
brasileiro, com características de distribuição agregada, e preferências por áreas de maior salinidade e menor 
turbidez. 

Palavras-Chave: Parâmetros abióticos, Península bragantina, Salinidade, Zona vegetada 
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A espécie Dracaena guianensis é endêmica da Bacia Amazônica e possui uma forte associação com corpos 
hídricos, zonas parcialmente inundadas e pântanos. Pode chegar a 412 mm de comprimento e se alimenta 
principalmente de moluscos gastrópodes. É considerado raro em coleções zoológicas devido especialmente 
ao seu hábito críptico, mergulhando na água ao se sentir ameaçado. Ocorre no território brasileiro ao longo 
do vale do Amazonas, desde a costa leste nos estados do Maranhão, Amapá, e Pará onde há registro do 
mesmo na capital do estado, no Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), se estendendo até o Equador e Peru. 
Um indivíduo de D. guianensis foi encontrado durante a realização do monitoramento de fauna atropelada 
em um trecho de 25 km da PA-124, entre os municípios de Capitão Poço e Ourém, situados na mesorregião 
Nordeste Paraense. O atropelamento foi registrado durante o período chuvoso (maio) de 2017, em um 
trecho da estrada circundado por áreas de florestas de várzea, que ficam totalmente inundadas durante o 
período de cheia do Rio Guamá. Esse registro é mais uma evidência que os pontos de atropelamento de fauna 
estão atrelados às características do entorno das estradas. O registro ainda destaca de forma negativa a 
importância das estradas na mortalidade de espécies da fauna, abrindo discussão para estratégias eficazes 
associadas a implementação de corredores de fauna que favoreçam a conservação da biodiversidade. Em 
destaque, o presente registro amplia a área de ocorrência da espécie D. guianensis em 216 km à leste de 
Belém-PA e representa o primeiro registro da mesma para a mesorregião Nordeste Paraense. 

Palavras-Chave: Amazônia, Ecologia estradas, Fauna silvestre, Lagartos, Registro ocorrência 
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A análise da diversidade funcional permite mostrar de forma mais clara os processos que regem a formação 
das assembleias. No entanto, considerar a variação intraespecífica é importante, permitindo detectar efeitos 
mais sutis, que muitas vezes podem não ser detectados na abordagem funcional tradicional. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a variação intraespecífica de duas espécies de Gerromorpha (Brachymetra lata Shaw1934 
e Rhagovelia elegans Uhler1984), presentes em áreas de floresta e em áreas de extração madeireira de baixo 
impacto (RILL) na Amazônia Oriental. Testamos a hipótese de que não há diferença significativa na 
diversidade funcional entre as áreas, pois RILL consegue preservar a maior parte da estrutura física dos 
riachos e por conseguinte a biodiversidade local. Para calcular a diversidade funcional, considerando a 
variação intraespecífica, usamos os índices FRic, RaoQ e iFD. Coletamos em 20 igarapés/riachos no município 
de Paragominas e Ipixuna, no estado do Pará, totalizando 7 igarapés em floresta e 13 em RILL. A amostragem 
biológica foi feita de forma ativa na superfície da água, num trecho de 150 m. Nessa mesma área 
mensuramos as variáveis ambientais temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade e 
quantidade de vegetação ripária. Coletamos 618 indivíduos de B. lata e 327 de R. elegans. Desses, até o 
momento, foram medidos 74 indivíduos, sendo 57 indivíduos da espécie B. lata e 17 de R. elegans. Do 
material até agora analisado não detectamos diferença entre os ambientes de floresta e RILL (PERMANOVA: 
Pseudo-F = 1,6695; p₍MC₎ = 0,1934). Da mesma forma, os resultados preliminares indicam que não há 
diferença significativa na diversidade funcional entre floresta e RILL (teste-t: Fric p = 0,99 t = -0,0001; RaoQ 
p = 0,21 t = -1,31; iFD p = 0,84 t = -0,17; Gl = 18), ainda que tenhamos considerado a variação intraespecífica. 
Portanto, verificamos que as áreas de RILL, mantendo a estrutura dos riachos, não alteram a diversidade 
funcional das espécies estudadas. 
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Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 185 

Ecologia 
Poster 

Código: 0969 

Comunidade bêntica associada ao coral Siderastrea stellata 
(Verrill, 1868) no extremo sul da Bahia 

CAIO CARVALHO CARDOSO E SILVA ¹ 
ERMINDA DA CONCEICAO GUERREIRO COUTO ¹ 

¹ Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

caio.bio2@hotmail.com, minda@uesc.br 

O substrato consolidado formado pelos corais escleractíneos abriga uma diversidade de espécies de 
invertebrados bênticos, incluindo tanto espécies da epifauna (presentes na superfície ou na base/pedúnculo 
das colônias) quanto da infauna (presentes no interior das colônias). Para verificar se as colônias vivas e 
mortas do coral Siderastrea stellata, presentes em poças de maré de platôs recifais, desempenham papéis 
diferentes na estruturação da comunidade bêntica associada, comparamos a abundância, a diversidade e a 
riqueza da epifauna e da infauna e testamos se as diferenças nas distribuições populacionais entre vivas e 
mortas são significativas para essas duas categorias. Foram analisadas 60 colônias (30 vivas e 30 mortas), 
coletadas em maio de 2017, nos platôs de três formações recifais costeiras do extremo sul da Bahia – Coroa 
Vermelha, Mutá e Ponta Grande. As colônias possuíam diâmetro entre 7 e 12 cm e foram coletadas aos pares 
em poças de maré com, no máximo, 50 cm de profundidade. Durante a triagem das colônias foram retirados 
todos os organismos epibiontes e, depois de cuidadosamente quebradas, todos os organismos perfurantes 
do esqueleto carbonático do coral. Ao comparar a epifauna das colônias vivas com a das mortas (Wilcoxon 
teste, p = 0,04) observamos que as duas amostras provém de populações com distribuição diferentes, 
enquanto que para a infauna não (Wilcoxon teste, p = 1,55). As colônias mortas parecem oferecer maior 
oportunidade para o assentamento da epifauna. As colônias vivas participam do processo de construção e 
manutenção dos ambientes recifais funcionando como bioengenheiros, embora pareçam oferecer menor 
quantidade de habitats a serem explorados, uma vez que os pólipos competem por espaço e alimento com 
indivíduos de outras espécies. As colônias mortas, ao serem retrabalhadas pelos organismos da epifauna 
oferecem maior número de abrigos e oportunidades diversas para o assentamento da macrofauna bêntica, 
aumentando a biodiversidade local. 

Palavras-Chave: abundância, Comunidade bêntica, Estrutura, Riqueza 
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Meandros são ambientes aquáticos complexos exibindo diferentes características de fluxo e sedimento que 
influencia a distribuição de macroinvertebrados. Diferenças na abundância e diversidade taxonômica e 
funcional de macroinvertebrados foram investigadas usando análises uni e multivariadas no software GNU 
R, em duas zonas, Margin (n = 75) e Thalweg (n = 75), de cinco meandros em um trecho de 7 km de um rio 
morfologicamente inalterado no nordeste do Pará. Usamos variáveis do habitat tais como, temperatura (°C), 
oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (µS/cm), pH, proporções de silte, areia e cascalho, matéria 
orgânica (g) e velocidade de fricção (m/s) para verificar como a assembleia de macroinvertebrados responde 
para diferenças nessas variáveis entre as duas zonas. Diferenças claras foram encontradas entre zonas, com 
a maior diversidade taxonômica (D₁,₁₄₈ = 121.2; p < 0.001) e funcional (D₁,₁₄₈ = 59.3; p < 0.001) de 
macroinvertebrados na zona Margin, com um total de 12 famílias sendo exclusivas dessa zona. 
Macroinvertebrados indicadores de zonas foram Philopotamidae e Leptoceridae (Margin) e Chironomidae e 
Elmidae (Thalweg), com uma contribuição cumulativa de 71%. A abundância de macroinvertebrados não 
variou entre zonas (D₁,₁₄₈ = 3.2; p = 0.0726), mas em ambas, foi associada com baixos valores de pH (Envfit; 
R² = 0.07; p = 0.011) e altos valores de condutividade elétrica (Envfit; R² = 0.07; p = 0.004). A baixa velocidade 
de fricção (Envfit; R² = 0.53; p = 0.001), que estabiliza o leito do rio, altos valores de matéria orgânica (Envfit; 
R² = 0.61; p = 0.001) e proporção de silte (Envfit; R² = 0.58; p = 0.001) na zona Margin foram associados com 
a maior diversidade taxonômica e funcional de macroinvertebrados. Em resumo, margens de meandros 
suportam uma maior diversidade de macroinvertebrados, principalmente pela estabilização do leito do rio e 
altos valores de matéria orgânica. 

Palavras-Chave: Grupos funcionais, Habitat lótico, Matéria orgânica, Velocidade fricção 
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Riachos arenosos suportam uma maior diversidade de gêneros 
de Odonata (Insecta) do que riachos argilosos 

DIEGO SIMEONE FERREIRA DA SILVA ¹ 
ANTONIO LEONILDO NASCIMENTO DERGAN ¹ 

CINTIA OLIVEIRA CARVALHO ¹ 
DARLAN DE JESUS DE BRITO SIMITH ² 

JOHN LENNON SILVA GOMES ² 
PAULO CESAR DA COSTA VIRGULINO JUNIOR ² 

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Estudos Costeiros, Laboratório de Conservação da Biodiversidade e das Águas 
² Universidade Federal do Pará (UFPA), Instituto de Estudos Costeiros, Laboratório de Ecologia de Manguezal 

diegosimeone.bio@gmail.com, antonio.dergan@hotmail.com, cintiaoliveiracarvalho@yahoo.com, simithdjb@hotmail.com, john.epesca@gmail.com, 
pcvirgulino@hotmail.com 

A composição do substrato do leito de rios e riachos é considerada um importante fator para determinar a 
distribuição e diversidade de macroinvertebrados, como por exemplo, indivíduos da ordem Odonata. Nós 
comparamos a diversidade (número de gêneros) de Odonata usando uma análise de desvio baseada em um 
modelo linear generalizado (GLM) sobre a distribuição binomial negativa no software GNU R, em dois riachos 
altamente preservados em termos de vegetação ripária e que apresentavam diferentes composições do 
substrato, argiloso e arenoso, próximos ao município de Paragominas, sudeste do Pará. As amostragens 
foram realizadas em cinco trechos de 100 metros ao longo dos dois riachos, onde buscas foram realizadas 
usando redes de mão com malha de 300 µm e um esforço amostral de 30 minutos para cada trecho. Foi 
encontrado um total de 59 indivíduos, distribuídos entre 14 gêneros. Diferenças claras foram encontradas 
na diversidade de Odonata entre os dois riachos (D₁,₈ = 5.68; p = 0.017), com o riacho arenoso apresentando 
a maior diversidade (14 gêneros). No riacho argiloso a diversidade foi muito menor, sendo encontrados 
apenas 6 gêneros de Odonata. Em resumo, riachos com leito arenoso suportam uma maior diversidade de 
gêneros de Odonata. Nos dois riachos, a alta preservação da vegetação ripária promove entradas 
significativas de matéria orgânica que serve de alimento para os macroinvertebrados. Porém, a menor 
compactação do subtrato encontrada no riacho arenoso pode ser um fator importante que permite a 
colonização de uma maior abundância e diversidade de outros grupos de macroinvertebrados que usam a 
zona endobêntica para se enterrar, servindo de alimento para os Odonata que são predadores. 
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A composição do substrato do leito de rios e riachos é considerada um importante fator para determinar a 
distribuição e diversidade de macroinvertebrados, como por exemplo, indivíduos do grupo EPT. Nós 
comparamos a diversidade (número de gêneros) do grupo EPT usando uma análise de desvio baseada em 
um modelo linear generalizado (GLM) sobre a distribuição binomial negativa no software GNU R, em dois 
riachos altamente preservados em termos de vegetação ripária e que apresentavam diferentes composições 
do substrato, argiloso e arenoso, próximos ao município de Paragominas, sudeste do Pará. As amostragens 
foram realizadas em cinco trechos de 100 metros ao longo dos dois riachos, onde buscas foram realizadas 
usando redes de mão com malha de 300 µm e um esforço amostral de 30 minutos para cada trecho. Foi 
encontrado um total de 70 indivíduos, distribuídos entre 11 gêneros, destes 6 pertenciam aos Trichoptera, 3 
aos Plecoptera e 2 aos Ephemeroptera. Diferenças claras foram encontradas na diversidade dos EPT entre os 
dois riachos (D₁,₈ = 13.5; p = 0.00024), com o riacho arenoso apresentando a maior diversidade com 11 
gêneros. No riacho argiloso a diversidade foi muito menor, sendo encontrado apenas 4 gêneros e não 
ocorrendo gêneros de Trichoptera. Em resumo, riachos com leito arenoso suportam uma maior diversidade 
de gêneros do grupo EPT. Riachos com substratos moles são mais heterogêneos, apresentando uma maior 
disponibilidade de micro-hábitats. Por exemplo, espaços intersticiais entre os grãos do sedimento que 
servem de abrigo ou áreas com acumulo de matéria orgânica fina que servem de alimento, suportando assim 
uma comunidade mais diversificada, não só do grupo EPT, mas também de outros macroinvertebrados. 
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O hábito alimentar dos peixes representa um ponto importante entre suas preferências de habitat e 
adaptações para determinado tipo de alimento, permitindo assim a coexistência entre espécies. Nós 
comparamos a preferência alimentar das espécies Moenkhausia oligolepis (n total = 25) e Bryconops 
melanurus (n total = 25), que foram amostradas em um riacho no nordeste do Pará, usando análises 
multivariadas no software GNU R. Foi calculado o índice de importância alimentar (IAi) a partir da frequência 
de ocorrência e análise volumétrica para identificar o item mais importante na dieta das espécies. 
Posteriormente, foi realizada uma análise de sobreposição alimentar (SA) entre as duas espécies. Todos os 
indivíduos analisados apresentaram estômagos cheios. Nós registramos três principais itens alimentares, 
sendo Insetos, Algas Filamentosas e Material Vegetal. Ocorreram diferenças consistentemente significativas 
entre a dieta das duas espécies de peixes (PERMANOVA; Pseudo-F₁,₄₉ = 24.2; p < 0.001; R² = 0.34). Algas 
Filamentosas foi o item mais importante na dieta de Moenkhausia oligolepis (IAi = 0.58), por outro lado, 
Insetos foi o item mais importante para a dieta de Bryconops melanurus (IAi = 0.43). Ocorreu baixa 
sobreposição alimentar entre as duas espécies estudadas (SA = 0.34), mostrando que elas não competem 
por alimento. Segundo a literatura, essas espécies ocorrem juntas em riachos amazônicos, compartilhando 
um espaço mais próximo a superfície. Esse padrão poderia levar a competição por alimento entre elas, devido 
possuírem morfologia da boca similar. Porém, nossos resultados mostram diferenças na dieta sugerindo que 
elas estão buscando diferentes itens para alimentação o que permite a coexistência entre elas minimizando 
assim a competição. 
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A variação temporal da abundância e diversidade (número de famílias) de macroinvertebrados e as variáveis 
do habitat mais correlacionadas com essa variação foram analisadas entre os períodos chuvoso (n = 100) e 
seco (n = 100) de 2015 em um trecho de aproximadamente 30 km no médio rio Caeté, nordeste do Pará. 
Para caracterização dos macroinvertebrados, o sedimento foi amostrado com uma draga de Ekman, onde 
para cada réplica também foram mensuradas variáveis físicas e químicas do hábitat. A partir da aplicação de 
análises uni e multivariadas, usando o software GNU-R, foi possível observar diferenças entre os períodos, 
com os maiores valores de abundância (D₁,₉₈ = 91.4; p < 0.001) e diversidade (D₁,₉₈ = 168.7; p < 0.001) no 
período seco. Um total de 12 famílias foram exclusivas desse período, com Trichoptera (8 famílias) e 
Ephemeroptera (5 famílias) apresentando as maiores diversidades. O período chuvoso foi dominado por 
Chironomidae que representou aproximadamente 90% da abundância total. Para o período seco, 
Ceratopogonidae, Philopotamidae e Leptoceridae foram os mais abundantes. Essa variação esteve 
principalmente associada aos menores valores de velocidade de fricção (R² = 0.59; p = 0.001) e profundidade 
da água (R² = 0.48; p = 0.001) no período seco. Em conclusão, as condições hidrodinâmicas foram os fatores 
mais fortemente associados a diferença sazonal na assembleia de macroinvertebrados no rio Caeté, 
mostrando que o período seco suporta uma maior abundância e diversidade de macroinvertebrados, 
principalmente pelas condições de maior estabilidade do leito do rio. Essas condições influenciaram 
diretamente na composição das famílias de macroinvertebrados que variaram entre os períodos de 
amostragem. 
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Os animais são os principais dispersores de sementes em florestas tropicais e seus padrões de forrageamento 
podem ter fortes efeitos sobre a distribuição de plantas. Quando interações mutualísticas se estabelecem 
entre a fauna local e plantas invasoras, tal como Hovenia dulcis, os ambientes invadidos podem sofrer graves 
alterações. Hovenia dulcis é uma planta asiática, introduzida no sul do Brasil em meados do século XX, que 
invadiu áreas de Mata Atlântica e cujo uso histórico por populações humanas tem sido a principal via de 
introdução. Os objetivos deste estudo foram investigar as interações entre mamíferos não voadores e a Uva-
do-Japão, e testar a viabilidade das sementes ingeridas por marsupiais frugívoros. As amostragens 
transcorreram em 2018 e 2019, durante a frutificação da Uva-do-Japão, em duas áreas de Mata Atlântica, 
totalizando nove expedições de quatro noites consecutivas. Armadilhas-fotográficas e do tipo Tomahawk 
foram utilizadas, respectivamente, para registro das interações e coleta de amostras fecais de marsupiais 
frugívoros. Dentre as oito espécies de mamíferos detectadas em armadilhas-fotográficas, somente Dasypus 
novemcinctus interagiu com a planta invasora. Duas espécies de marsupiais foram capturadas, Philander 
quica e Didelphis albiventris, totalizando 32 capturas e 31 amostras fecais. Sementes de H. dulcis foram 
encontradas em 48% das amostras coletadas de D. albiventris, exclusivamente. Abril foi o mês com maior 
ocorrência de sementes nas amostras fecais (64%) e também aquele com o maior número de sementes 
encontradas em uma única amostra (n = 6). O percentual de germinação de sementes encontradas nas 
amostras fecais foi significativamente inferior ao de sementes extraídas dos pseudofrutos (χ2 = 16,598; 
gl = 1; p < 0,0001). Não foi possível detectar consumo de pseudofrutos de H. dulcis por mamíferos através de 
armadilhas-fotográficas. Dentre os marsupiais capturados, P. quica não consumiu pseudofrutos e a ingestão 
das sementes da Uva-do-Japão por D. albiventris reduziu o percentual de germinação. 
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Os crustáceos decápodes prestam importantes serviços ambientais aos ecossistemas de riacho, no entanto 
são pouco estudados quanto a estrutura das suas assembleias. Nesse sentido, objetivou-se descrever a 
estrutura das assembleias deste grupo em uma microbacia antropizada da Bacia do rio Guamá, Amazônia 
Oriental. Foram definidos trechos de 150 m em oito riachos visitados nos períodos de estiagem e chuvoso, 
onde foi realizada a avaliação de características ambientais e amostradas as assembleias de crustáceos, 
utilizando duas redes de mão durante 3 h. As assembleias foram avaliadas quanto a riqueza observada e 
estimada, diversidade α de Fisher e composição. Os dois últimos parâmetros foram comparados entre os 
períodos hidrológicos utilizando um teste t e uma NMDS seguida de uma PERMANOVA, respectivamente. A 
relação entre variáveis ambientais e parâmetros das assembleias foram realizadas de maneira descritiva. As 
variáveis ambientais com maior variação entre os períodos amostrados foram porcentagem de banco de 
folha, tamanho do substrato e largura molhada. Foram amostrados 1.266 espécimes pertencentes a três 
gêneros e 11 espécies, representando 79% da riqueza estimada pelo Jackknife I, sendo duas espécies 
exclusivas do período de estiagem e três do período chuvoso. Os camarões Macrobrachium jelskii, M. 
brasiliensis e Macrobrachium sp. 2 foram os mais abundantes, seguidos por Valdivia serrata, a única espécie 
de caranguejo a ocorrer em todos os riachos amostrados. Por fim, registrou-se um aumento na diversidade 
durante o período chuvoso e uma mudança na composição de espécies durante esses dois períodos. A 
expansão do ecossistema aquático durante o período chuvoso resulta numa maior disponibilidade de hábitat 
permitindo uma maior diversidade de espécies. Além disso, assoreamento e aumento na vazão dos riachos, 
comuns no período chuvoso, estão diretamente relacionados às mudanças ocorridas na estrutura do 
substrato desses ambientes sendo fundamentais na variação da composição dessas assembleias entre os 
períodos hidrológicos, devido ao hábito bentônico das espécies. 
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A conversão de áreas naturais para uso agrícola é considerada um dos maiores agentes modeladores da 
perda de biodiversidade. Entretanto, há poucos estudos sobre as consequências de mudanças no uso da terra 
sobre diferentes grupos de táxons. Os besouros que exploram esses ambientes são importantes referências 
para estudos sobre as consequências dessas conversões, pois respondem rapidamente às mudanças 
ambientais provenientes dessas ações. Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da conversão dos 
campos nativos em cultivos de soja utilizando a diversidade de besouros como indicador de processos e 
serviços ecossistêmicos. Avaliamos a diversidade e a composição de coleópteros em três sítios campestres 
no Bioma Pampa utilizando um delineamento de três blocos por sítio, cada um contendo uma área de lavoura 
de soja e outra de campo nativo sob pastejo, adjacentes ou muito próximos. Os besouros foram coletados 
com armadilhas de queda e rede de varredura no período de floração da soja, entre os meses de janeiro e 
março de 2019. Foram coletados 1744 besouros, distribuídos em 181 morfoespécies. Os campos 
apresentaram maior riqueza de morfoespécies (p = 0,01), enquanto que, apesar de as lavouras de soja 
apresentarem maior número de indivíduos, a abundância não diferiu significativamente. A composição de 
morfoespécies (PCoA) apresentou diferença entre áreas de campos e de lavouras, suportadas por Permanova 
(p = 0,01). Variáveis ambientais, como altura, porcentagem de solo descoberto e diversidade de espécies 
vegetais, podem estar relacionadas à diferença na riqueza de morfoespécies, de modo que ambientes mais 
heterogêneos proporcionam maior diversidade de habitats e recursos. Posteriormente, exploraremos 
informações relacionadas a variações interespecíficas, como tamanho, mobilidade e dieta. Dessa forma, será 
possível compreender os padrões de organização da fauna de coleópteros e sua estruturação nesses 
ambientes, o que contribuirá com o desenvolvimento de parâmetros para avaliar o estado de conservação 
dos ecossistemas campestres. 
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O lagarto Tropidurus hispidus distribui-se na região nordeste da América do Sul, possuindo afinidade por 
áreas abertas, ocorrendo, inclusive, em áreas antropizadas. A espécie é forrageadora sedentária, com dieta 
generalista composta principalmente por artrópodes das ordens Hymenoptera e Orthoptera. O presente 
trabalho objetivou analisar a dieta da espécie verificando a existência de variação intrapopulacional em 
indivíduos coletados na zona urbana do município de Capitão Poço, Pará. Foram coletados 89 espécimes 
sendo 47 fêmeas e 42 machos, por meio de busca ativa, durante o período seco (agosto a novembro de 
2018). Os indivíduos foram eutanasiados, fixados em formol a 10% e conservados em álcool 70%. Em seguida, 
os estômagos foram retirados e os itens foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Avaliou-
se a frequência de ocorrência (FO%) e frequência de peso (FP%) dos itens para ambos os sexos e as mesmas 
foram utilizadas para calcular o Índice de importância alimentar (IA%). Valores de amplitude de nicho foram 
obtidos para machos e fêmeas através do índice de Levin’s. Ao todo, foram identificados 29 itens, sendo 
Orthoptera (IA = 45,05%) e Hymenoptera não formicidae (IA = 15,80%) os itens mais importantes na dieta de 
fêmeas e Hymenoptera não Formicidae (IA = 31,18%) e Orthoptera (IA = 20,76%) os mais importantes para 
machos. O índice de Levins mostrou que as fêmeas foram mais seletivas na sua dieta quando comparadas 
aos machos, que apresentaram uma dieta mais generalista, realizando até saurofagia e canibalismo. Lagartos 
do gênero Tropidurus são conhecidamente territorialistas e de hábito alimentar oportunista, com a ingestão 
de outros lagartos sendo frequentemente associada à defesa do território ou ao estresse provocado pela alta 
densidade populacional local. 

Palavras-Chave: Amazônia, Capitão Poço, Dieta, Ecologia Trófica, Lagartos 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 195 

Ecologia 
Poster 

Código: 0047 

Modelagem da distribuição espaço-temporal de 
Mussismilia hispida (Verrill, 1902) (Cnidaria: Anthozoa) 

no Atlântico Sul 
J. WEVERTON S. DE SOUZA ¹ 

VIVIANE ANDRADE RIBEIRO ² 
SIDNEY FEITOSA GOUVEIA ² 

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Biologia 
² Universidade Federal de Sergipe (UFS), Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 

souza.jws@gmail.com, vivisfenix82@gmail.com, sidfgouveia@gmail.com 

O coral cérebro Mussismilia hispida (Verrill, 1902) é endêmico do Brasil e habita águas rasas. Uma das 
principais ameaças para essa espécie são as anomalias climáticas, as quais podem ocasionar o 
branqueamento de corais. Logo, tivemos o objetivo de investigar prováveis reduções na área de vida desta 
espécie e identificar as faixas de temperatura que promovem seu branqueamento. Os dados de ocorrência 
da espécie foram obtidos na base de dados GBIF e os registros de branqueamento no Reefbase e 
Corallistserver, entre 1990 e 2018. As variáveis ambientais (intervalo de salinidade, intervalo de temperatura, 
temperatura máxima, mínima e média) foram obtidas a partir do Bio-Oracle. Uma regressão logística foi 
aplicada para verificar a temperatura inicial do processo de branqueamento. Os SDMs mostraram que a 
distribuição de M. hispida ocorre rente à linha de costa, abrangendo estados desde o norte ao sul do Brasil. 
O modelo desenvolvido com os dados de ocorrência da espécie apresentou excelente capacidade de 
predição, revelando potenciais pontos de ocorrência com características bioclimáticas favoráveis em outras 
partes do Oceano Atlântico. O modelo criado com os dados de branqueamento revelou uma grande perda 
na área de vida da espécie, principalmente no sul e sudeste do país. O modelo logístico evidenciou que o 
branqueamento ocorre em temperaturas maiores que 27°C. Os resultados também evidenciaram que a 
perda da área de vida de M. hispida no Brasil está relacionada a anomalias climáticas. Essa perda de área de 
vida torna-se ainda mais grave quando se trata de espécies endêmicas, pois pode resultar na extinção de 
toda sua população. Neste sentido, é fundamental que sejam implementadas medidas mitigadoras de danos 
e impactos ao meio ambiente por meio de políticas públicas mais adequadas. 
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A Plataforma Continental apresenta uma grande variedade de tipos de fundo, tornando este ambiente 
heterogêneo e, consequentemente, contribuindo para o aumento da diversidade biológica regional. Diante 
disso, com base no princípio de filtragem ambiental, nos propomos a responder algumas questões 
envolvendo poliquetas Capitellidae: (i) ambientes de cascalho abrigam maior riqueza e abundância? (ii) a 
grande variedade de habitats contribui para o aumento da β-diversidade? (iii) espécies de Capitellidae 
apresentam maiores amplitudes de distribuição em relação aos habitats já descritos? O estudo empírico foi 
conduzido na Plataforma Continental de Sergipe/PCS em quatro campanhas oceanográficas (2001 a 2003). 
Já o estudo teórico englobou o Oceano Atlântico norte e sul. Buscou-se verificar variações da abundância, 
riqueza, diversidade e equitatividade entre três tipos de fundo (lama, areia e cascalho); bem como da 
composição de espécies por meio da β-diversidade. Foram elaborados Modelos de Distribuição de 
Espécies/SDMs para predizer locais de ocorrência para as três espécies mais abundantes na PCS. Foram 
identificados 1.096 indivíduos e 50 táxons na PCS. A abundância (p = 0.001) e riqueza (p = 0.03) foram 
maiores no cascalho. Equitatividade e diversidade não apresentaram variação (p > 0.05). As curvas de 
rarefação nos três tipos de fundo não atingiram a assíntota e evidenciaram que os ambientes de cascalho, 
mesmo quando padronizado o esforço amostral, continuam a apresentar maior riqueza. O gradiente 
ambiental promoveu turnover de espécies (βTUR = 0.50; βNES = 0.14) e resultou em alta β-diversidade 
(βJAC = 0.64) regional. Notomastus hemipodus Hartman, 1945, Notomastus latericeus Sars, 1851 e 
Notomastus lobatus Hartman, 1947 foram dominantes na PCS. Os SDMs revelaram que N. lobatus apresenta 
a menor probabilidade de ocorrência em regiões ainda não descritas. As informações obtidas evidenciaram 
que ambientes de cascalho possuem maior capacidade de suporte, e a PCS, devido sua heterogeneidade 
ambiental, promove alta β-diversidade. N. lobatus demostra maior seletividade ao tipo de fundo. 
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A atividade da enzima colinesterase (ChE) é afetada por diversos fatores tais como inseticidas, HPA, ruídos, 
temperatura, metais pesados e tamanho corporal, porém, o efeito da competição intraespecífica ainda não 
é conhecido. Aqui, testamos por meio da densidade de indivíduos qual o efeito da competição intraespecífica 
sobre a atividade da ChE em Staleochlora arcuata iguazuensis (Orthoptera: Romaleidae). Por meio de coleta 
ativa com rede entomológica, os indivíduos coletados foram confinados em sacos plásticos nas densidades 
de 1, 2, 4, 8 e 16 e, após 2 h foram eutanasiados em nitrogênio líquido (n = 16/grupo). Em laboratório, os 
indivíduos foram pesados individualmente e atividade da AChE foi avaliada pelo método de Elmann 
adaptado. Foram ajustados modelos lineares generalizados (GLM) com ChE como variável resposta e a 
interação da densidade com o peso dos organismos como variáveis explicativas. Usando o Rosner’s Test for 
Outliers de Millard removemos um outlier do conjunto de dados. Não houve interação entre o peso dos 
organismos e a densidade (F₁,₅₇ = 0.1083, p = 0.7433), nem efeito da densidade sobre a atividade da enzima 
AChE (F₁,₅₈ = 0.6082, p = 0.4387), mas houve efeito do peso sobre a atividade da enzima ChE (F₁,₅₉ = 9.3712, 
p = 0.003316). O fato de a ChE não ser alterada pela densidade é um fator positivo para trabalhos de campo, 
uma vez que os organismos podem ser acondicionados em grupos, diminuindo a quantidade de material a 
ser levado. Por outro lado, esse trabalho corrobora o efeito do peso sobre a ChE encontrado em diversos 
grupos de organismos. Os mecanismos, entretanto, ainda não são bem conhecidos, mas passam por idade e 
metabolismo, fatores que não foram testados aqui, mas são gaps a serem estudados futuramente. 
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Investigações em escala temporal em populações marinhas são importantes para avaliar modificações ao 
longo do tempo associadas às alterações ambientais. Nesse estudo foi comparado o crescimento, 
longevidade e tamanho de Hepatus pudibundus em dois períodos distintos, no intervalo de 20 anos. Os 
indivíduos foram coletados com um barco de pesca camaroeiro, em 5 áreas amostrais na Enseada de 
Ubatuba, sendo o 1º período de setembro de 1995 a agosto de 1996 (1ºP) e o 2º de setembro de 2016 a 
agosto de 2017 (2ºP). Os parâmetros de crescimento foram estimados pelo modelo de von Bertalanffy e a 
ANOVA fatorial seguido do teste de Tukey para identificar diferenças no tamanho. Foram coletados 865 e 
4.222 indivíduos, no 1ºP e 2ºP, respectivamente. No 2ºP houve uma manutenção nas taxas de crescimento, 
tanto para fêmeas (1ºP = LC∞ = 71.78 [1-exp⁰.⁰⁰⁶⁽t⁰.⁰⁷⁰⁾]; 2ºP = LC∞ = 70.34 [1 – exp⁰.⁰⁰⁷⁽t⁻⁰.³⁸⁷⁾]; R² = 0.98 
para ambos) como para machos (1ºP = LC∞ = 76.13 [1 – exp⁰.⁰⁰⁶⁽t⁻⁰.⁰⁶⁰⁾]; 2ºP = LC∞ = 81.35 
[1 – exp exp⁰.⁰⁰⁶⁽t⁻⁰.⁰⁷⁹³⁾]; R² = 0.99 para ambos), uma diminuição na longevidade (♀ 1ºP = 1.97 e 2ºP = 1.76 
anos; ♂ 1ºP = 2.08 e 2ºP = 1.97) e do tamanho médio dos grupos demográficos (F = 982.82; p < 0.001), 
exceto para juvenis. Essas alterações populacionais de H. pudibundus podem ser decorrentes do efeito de 
atividades constantes da pesca de arrasto na região de Ubatuba, influenciando na captura direcionada para 
alguns grupos de indivíduos (maiores), o que por consequência interfere no tamanho e na estrutura das 
populações desse caranguejo, na qual, pode se alterar ao longo do tempo. 
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A conversão de áreas naturais em sistemas de produção pode alterar a densidade e a diversidade dos grupos 
mais frequentes de organismos do solo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a comunidade de 
artrópodes do solo em um pomar de manga com pouca interferência antrópica, em uma abordagem de 
grupos funcionais. O estudo foi realizado no campus de Alegre do IFES, no distrito de Rive, município de 
Alegre, Espírito Santo. As amostragens foram realizadas com intervalo de 30 dias, durante 12 meses, com 
cinco armadilhas do tipo pitfall, em cada amostragem. As armadilhas continham 200 mL de solução de 
formalina a 2% e permaneciam no campo durante cinco dias. Os artrópodes coletados foram triados, 
identificados com base em literatura específica até o menor nível taxonômico possível e contabilizados. A 
classificação dos grupos funcionais foi baseada no critério trófico. Foram coletados 704 indivíduos, 
pertencentes a 37 táxons específicos, distribuídos em dois filos, cinco classes (Arachnida, Diplopoda, 
Entognatha, Insecta e Crustacea) e 15 ordens: Acari (Oribatida), Araneae e Opiliones (Arachnida), Collembola 
(Entognatha), Coleoptera (Scarabaeidae, Staphylinidae e Curculionidae), Diptera, Hemiptera, Hymenoptera 
(Formicidae), Lepidoptera, Neuroptera e Orthoptera (Gryllidae), e Isopoda (Crustacea). Os grupos funcionais 
predominantes foram os predadores (Arachnida, Coleoptera, Staphylinidae e Neuroptera), os detritívoros 
(Collembola e Coleoptera: Curculionidae), os engenheiros do ecossistema (Coleoptera: Scarabeidae e 
Hymenoptera: Formicidae), os herbívoros (Diptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera: Gryllidae e 
Crustacea: Isopoda) e os onívoros (Blattodea e Hymenoptera, Formicidae: Wasmannia e Pheidole). A 
presença de herbívoros, detritívoros e onívoros indica quantidade elevada de alimento de origem vegetal e 
elevada taxa de decomposição dos resíduos. A ausência de grupos geófagos indica baixa qualidade do solo, 
comum em ambientes antropizados. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, Fauna edáfica, Grupos funcionais 
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A bate-caixa (Palicourea rigida) é um arbusto típico do cerrado, que produz flores amarelas tubulares. Os 
estudos da espécie indicam os beija-flores como os principais polinizadores, com contribuição adicional de 
lepidópteros e abelhas. O objetivo deste estudo foi de verificar se a espécie poderia frutificar na ausência de 
beija-flores, desde que abelhas tivessem acesso às flores. Estudamos um fragmento de cerrado no campus 
da Universidade de Brasília com cerca de 39 ha, setor do CRAD, entre outubro de 2018 e maio de 2019. 
Escolhemos 10 plantas de P. rigida, e colocamos redes de arame com malha de 1,5 cm × 2,0 cm em torno de 
um a cinco ramos em cada planta, para um total de 23 ramos. Estas redes excluíam as aves e a maioria dos 
lepidópteros, mas a malha dava livre trânsito às abelhas. As redes foram colocadas antes das flores abrirem 
em cada ramo. Visitamos em frequência média semanal, e estimamos a percentagem de frutos presentes 
nos cachos no interior das redes e nos cachos livres acessíveis aos beija-flores. Registramos visitas frequentes 
de abelhas, e principalmente do beija-flor Eupetomena macroura. Na área de estudo ocorrem também os 
beija-flores Thalurania furcata, Colibri serrirostris, Amazilia fimbriata e Heliactin bilophus. No total 29 cachos 
florais nas 10 Palicoureas tiveram exclusão de aves, e 27 destes cachos (94%) produziram frutos. Embora os 
cachos em exclusão tenham produzido frutos, verificamos que os cachos livres produziram muito mais. O 
índice médio de frutificação foi de 54% nos cachos livres e de 34% nos cachos em exclusão, e a diferença foi 
altamente significativa (wilcoxon test w = 4539, p < 0,0001, n = 163). Concluímos que a P. rigida pode ser 
polinizada por insetos com sucesso, embora com eficiência menor do que nas situações nas quais os beija-
flores e insetos tem livre acesso às flores. 

Palavras-Chave: Abelhas, Aves, Cerrado, Conservação, Palicourea rígida, Polinização 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 201 

Ecologia 
Poster 

Código: 0537 

Atropelamento da mastofauna silvestre na BR-343 
Altos-Teresina em frente à Floresta Nacional de Palmares, Piauí 

MARCELO CARDOSO DA SILVA VENTURA ¹ 
MAYKY CARVALHO DE OLIVEIRA ¹ 

BRUNO ALVES DE SOUSA SANTOS ¹ 
WENDELL KENNEDY AZEVEDO VASCONCELOS ¹ 

GASPAR DA SILVA ALENCAR ² 

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) 
² Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) 

marceloventura@ifpi.edu.br, mayky.c.oliveira@gmail.com, bruno.santos@ifpi.edu.br, wendell9bio@gmail.com, gaspargeografo343@gmail.com 

A Unidade de Conservação Floresta Nacional de Palmares (U.C. FLONA/Palmares), limítrofe aos municípios 
piauienses de Altos e Teresina, ocupa área de 170 hectares detendo composição Zoobotânica pouco 
conhecida. Objetivou-se apresentar a mastofauna atropelada na área de passagem da BR 343, nas 
proximidades da desta U.C. no período de fevereiro de 2016 a março de 2019 e propor medidas práticas para 
a segurança dos indivíduos faunísticos e da comunidade. Os registros foram realizados por avistamento 
direto, monitoramento veicular e registro fotográfico dos animais atropelados na via. Durante o triênio, os 
mamíferos registrados foram; Tamandua tetradactyla (n = 03) (tamanduá-mirim), Callitrix jaccus (n = 06) 
(sagui), Bradypus tridactylus (n = 01) (bicho preguiça), Lycalopex vetulus (n = 05) (lobo guará), Cavia apera 
(n = 01) (preá), Coendu spinosus (n = 03) (coendu), Didelphis sp. (n = 03) (gambá), Leopardus tigrinus (n = 01) 
(gato macambira), Leopardus pardalis (n = 01) (jaguatirica), Dasypus novemcinctus (n = 01) (tatu verdadeiro), 
Euphractus sexcinctus (n = 01) (tatu peba), morcego (n = 01) (não identificado) Alouatta ululata (n = 01) 
(bugio), Mazama gouazoubira (n = 01) (veado catingueiro), contabilizando 29 animais com esforço amostral 
de 4.680 horas por km. A urbanização local crescente cerceando a U.C. reduz a capacidade de locomoção dos 
animais motivados por fuga, caça e/ou forrageio, deixa-os susceptíveis ao atravessar a área de mata entre a 
FLONA/PALMARES e a mata adjacente. A diversidade faunística vitimada, embora subestimada, expõe a 
problemática entre a natureza e a comunidade usuária desta importante via de acesso. Os atropelamentos 
registrados servem como indicadores importantes ao apontar a vulnerabilidade dos animais ocorrentes nas 
U.C.’s próximas a locais de intenso trânsito. Recomenda-se a instalação de placas indicativas sobre a travessia 
de animais pela BR 343 nesse trecho, implantação de radares com intuito de reduzir a velocidade de veículos 
automotores, práticas de sensibilização ambiental estimuladas na comunidade circunvizinha focando a 
importância dos animais para o equilíbrio ecossistêmico da região e maior segurança para transeuntes e 
fauna. 
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A cidade de Palmeira do Piauí é marcada pela presença de serras em seu entorno, concentrando grandes 
áreas caracterizadas como vales, utilizados por munícipes para a criação de gado bovino. No vale conhecido 
como baixão dos morcegos, os ataques desferidos por morcegos às reses são muito comuns fazendo com 
que adoeçam devido às infecções podendo até chegar à morte. Tal condição chamou a atenção dos criadores 
que além de amargar prejuízos passaram a temer por suas vidas e de seus familiares. O objetivo da pesquisa 
realizada nesta localidade foi de esclarecer os motivos pelos quais os ataques por morcegos vampiros nesta 
comunidade são tão frequentes e diferenciar o tipo morfológico característico dos morcegos vampiros em 
meio a quiropterofauna não hematófaga. Para tanto foram realizadas duas coletas em noites consecutivas 
no início do mês de agosto do ano de 2019, armando-se redes de neblina ao redor dos currais quando os 
animais estão contidos durante o período noturno. Nas redes foram visualizados morcegos de diferentes 
guildas tróficas, sendo capturados 18 morcegos hematófagos da espécie Desmodus rotundus. Os animais 
capturados foram mostrados aos criadores e fotografados para posterior identificação na comunidade local 
apontando a caracterização morfológica e diferenciando hematófagos e não hematófagos, exaltando a 
importância da variedade de espécies de morcegos para a manutenção da sinergia ecossistêmica. A alteração 
vegetacional para o plantio de gramíneas, o aumento do número de pessoas transitando em área de mata 
nativa, o afastamento natural da fauna em meio alterado e a manutenção do gado em curral, torna o 
aglomerado bovino presa fácil para o forrageio de morcegos vampiros, explicando a incidência dos ataques. 
Tal prática ainda propôs a mudança do paradigma a respeito da ideia no senso comum que é caracterizar 
todo morcego como sugador de sangue, contribuindo assim para a redução do extermínio generalizado 
destes animais. 

Palavras-Chave: Ataques, Forrageio, Hematofagia, Palmeira, Piauí, Sudoeste 
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O arquipélago de Alcatrazes, localizado no litoral norte do estado de São Paulo, a 36 km da costa de São 
Sebastião, é protegido pela Estação Ecológica Tupinambás e pelo Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago 
de Alcatrazes, sendo a maior área marinha de proteção integral das regiões Sul e Sudeste do país. No início 
de 2019, uma área do Refúgio de Alcatrazes foi aberta para o ecoturismo através de mergulho autônomo e 
visitação pública embarcada monitorada, reforçando a importância de realizar o levantamento e 
acompanhamento das espécies de invertebrados que compõem a área. No ambiente marinho, as algas 
atuam como substratos biológicos para uma grande diversidade de espécies, sendo Gastropoda um dos 
grupos mais abundantes no sistema macrófitas-invertebrados e apontado como importante bioindicador 
ambiental. Portanto, este estudo teve o objetivo de avaliar a diversidade da assembleia de gastrópodes 
associados a Sargassum sp. no período de transição à abertura a visitação pública (2018 e 2019) em dois 
pontos do Arquipélago: um aberto à visitação e outro com restrição total de acesso. Foram identificados 
1195 indivíduos divididos em 15 famílias, 18 gêneros e 19 espécies, sendo as mais abundantes Rissoella 
ornata (36%), Alaba incerta (24%), Anachis fenneli (10%), Barleeia sp. (7%) e Alvania auberiana (6%) 
comumente amostradas em Sargassum sp. mas em proporções diferentes. A diversidade de espécies não 
variou entre os locais durante o período estudado nas análises de comparação das curvas de rarefação pelo 
método de interpolação e extrapolação e perfis de diversidade de Rényi. Entretanto, o ponto aberto à 
visitação apresentou maior abundância de indivíduos quando comparado ao ponto de acesso limitado 
(p < 0,001). Isso evidencia a importância de manter o monitoramento das áreas para avaliar possíveis 
variações dos componentes de diversidade ao longo dos próximos anos, auxiliando nas avaliações de riscos 
e assegurando a conservação da biodiversidade. 
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A quantificação de aves no litoral é realizada, em maré alta ou baixa indistintamente. Sabe-se, no entanto, 
que há variações inter-específicas na distribuição e deslocamento das aves no litoral de acordo com os ciclos 
de marés, que pode influenciar a contagem. A zona costeira amazônica está submetida a amplitudes de maré 
que podem ultrapassar 10 m e extensas áreas de entremarés. É uma região de destaque à relevância para 
aves migratórias que usam o local em seus períodos de trânsito e invernadas. O objetivo foi estimar riqueza 
e abundância da avifauna em relação a ciclos da maré diária: maré alta, baixa, duas horas antes, duas horas 
depois da maré baixa e mensal: quadratura e sizígia na praia Goiabal, Calçoene-AP. As contagens foram 
conduzidas duas vezes a cada mês, durante seis meses. A abundância média na maré de quadratura 
(218,30 ± 233,73) indivíduos, enquanto na sizígia (150,01 ± 113,17) foi significativamente menor. Uma 
interação significativa entre os fatores foi identificada, uma vez que a maior abundância no geral ocorreu 
durante as marés altas de quadratura e o menor valor na maré alta de sizígia. No total, 33 espécies de aves 
foram observadas na praia. O ciclo diário da maré foi o maior determinante para a riqueza, sendo menor nos 
horários de maré alta com relação a todos os demais, que não diferiram entre si. Na maré alta de sizígia o 
mar cobre toda a extensão praial, atingindo a base da vegetação, logo a menor abundância deve decorrer da 
falta de espaço para permanência de indivíduos. Como a riqueza na maré alta foi sempre baixa independente 
do tipo de maré mensal, atribuímos ao fato de poucas espécies terem preferência por permanecer na praia 
durante as marés altas. Portanto, registros mais refinados de assembleias de aves em praias arenosas, devem 
incluir contagens tanto em maré alta quanto baixa. 
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As abelhas nativas sem ferrão (ASF) apresentam cerca de 300 espécies e compõem a maior parte da biomassa 
de polinizadores da vegetação nativa. Muitas espécies são facilmente encontradas em áreas urbanas, 
nidificando em ocos de árvores e nas diversas construções humanas. Infelizmente, a maioria da população 
desconhece sua existência e importância ou que são inofensivas, destruindo ou danificando os ninhos que 
ocorrem nas cidades. Como parte de um trabalho de educação ambiental da Área de Preservação Ambiental 
(APA) do Carmo, está sendo elaborada a atividade “Vem abelhar”, uma trilha para observação das ASF no 
Parque do Carmo, um parque urbano de 1.500.000 m², situado no coração da Zona Leste paulistana. Para tal, 
está sendo feito o levantamento dos ninhos nas áreas acessíveis à população e guia de bolso ilustrado. Os 
ninhos estão sendo identificados e mapeados por GPS. Até o momento, foram localizados 93 ninhos de dez 
espécies, sendo cinco de arapuá (Trigona spinipes Fabricius), seis de iraí (Nannotrigona testaceirconis 
Lepeletier), oito de boca-de-sapo (Partamona helleri Friese), três de feiticeira (Trigona recursa Smith), um de 
guiruçu (Schwarziana quadripunctata Lepeletier), 37 de jataí (Tetragonisca angustula Latreille), 23 de mirim 
preguiça (Friesella schrottkyi Friese), oito de mirim droryana (Plebeia droryana Friese), um de guirá 
(Geotrigona mombuca Smith) e um de lambe-olhos (Leurotrigona muelleri Friese). Estão sendo 
confeccionados ninhos-isca, que serão distribuídos pelo parque. As capturas serão transferidas para caixas 
racionais de modelo didático para criar o meliponário didático onde serão oferecidos cursos e capacitações 
para a comunidade geral e funcionários. Pretende-se com o projeto envolver a comunidade que vive no 
entorno e frequentadores do parque em um programa de educação ambiental e desenvolvimento 
comunitário, visando tanto à preservação das espécies nativas de abelhas quanto à valorização e senso de 
pertencimento ambiental das pessoas que vivem na zona de amortecimento da APA. 
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A variação de formas dos seres vivos instiga a curiosidade de todos que se deslumbram com a diversidade da 
vida. Entender o surgimento e estabelecimento da biodiversidade requer familiaridade com o processo de 
evolução biológica e das associações entre forma e função a partir de uma perspectiva evolutiva. Neste 
contexto, o curso “Onde vivem os animais? Um estudo sobre as associações evolutivas entre ambiente e 
morfologia”, com duração de 12 semanas, foi desenvolvido por três alunos do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia Comparada (USP) em um programa educacional da Casa da Ciência de Ribeirão Preto. O grupo 
foi composto por alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas de Ribeirão Preto e região. 
Semanalmente, foram introduzidos conceitos fundamentais da ecomorfologia a partir de atividades práticas 
com material biológico do acervo da Coleção Herpetológica de Ribeirão Preto (USP). Dentre as atividades 
práticas propostas, os alunos puderam inferir o habitat a partir da inspeção dos padrões fenotípicos dos 
espécimes; aprender sobre variação intraespecífica e coleta de medidas morfológicas lineares, bem como a 
importância da mensuração do erro dos pesquisadores e dos instrumentos de medida; puderam aplicar 
conceitos básicos do método comparativo filogenético com o intuito de inferir possíveis associações entre o 
fenótipo e a ecologia dos animais, acessando, inclusive, parâmetros funcionais a partir de testes de 
desempenho. Foram registradas as principais manifestações e interações dos alunos com o conteúdo 
apresentado durante todo o processo. Ao final do curso, os alunos puderam expor seus trabalhos no Mural 
da Casa da Ciência, evento que segue os moldes de um congresso científico, com avaliadores e exposições 
de pôsteres, tendo a oportunidade de atuar ativamente na produção científica, entendendo as etapas do 
processo de produção do conhecimento biológico, bem como de explicar os conceitos trabalhados durante 
o curso aos seus colegas. 
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As atividades práticas no ensino de ciências auxiliam na aprendizagem dos alunos, bem como facilita o uso 
do livro didático. Este estudo objetivou utilizar a caixa entomológica como estratégia didática para o ensino 
de biologia (zoologia/entomologia). A pesquisa foi do tipo quanti-qualitativo e pesquisa-ação, tendo sido 
realizada com 35 alunos (2ª série do Ensino Médio) de agosto de 2017 a março de 2018 no Instituto Federal 
do Piauí (IFPI), campus Teresina Central. O estudo foi realizado em três etapas: i) aplicação do questionário 
para verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do filo Arthropoda (classe Insecta); ii) realização 
de aula expositivo-dialogada tendo sido ressaltada as principais características dos insetos (morfologia, 
importância ecológica e bioindicadores); e iii) utilização da caixa entomológica, seguida da aplicação do 
questionário de avaliação. Do total de 35 alunos, 24 deles (68,5%) não marcaram corretamente os animais 
(borboletas) como pertencentes aos insetos. Isso indica que, de maneira geral, os alunos ainda confundem 
os insetos com outros animais. Quanto à importância dos insetos, 28 alunos (79,9%) expuseram respostas 
variadas, como polinização, equilíbrio ambiental, cadeia alimentar e importância medicinal, demonstrando 
conhecimento sobre o assunto. A utilização da caixa entomológica mostrou-se ser eficiente, pois despertou 
o interesse e motivação dos alunos pelos insetos. Através deste trabalho os alunos puderam acrescentar 
novos conhecimentos a respeito dos insetos, uma vez que estes são importantes na natureza, pois atuam 
como sinalizadores de qualidade ambiental (bioindicadores). Além disso, este estudo permitiu a 
transformação dos conhecimentos populares em científicos. 

Palavras-Chave: Aulas práticas, Coleção didática, Entomologia 
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O ensino de Zoologia deve seguir propostas que contemplem a realidade do aluno, devido suas dificuldades 
em compreender os assuntos abordados. Visando facilitar o ensino-aprendizagem dos discentes de zoologia 
nos cursos de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Piauí em Teresina, propusemos uma aula de 
campo a fim de contextualizar in loco, os conteúdos vistos em sala de aula. Foi ministrado aula teórica para 
30 alunos e realizado captura de anuros na cidade de Parnaíba, PI. A atividade foi parte integrante de uma 
pesquisa científica já em andamento, sob coordenação da professora da disciplina, que inseriu os alunos na 
coleta de campo. A pesquisa foi aprovada pelo Sistema de informação em biodiversidade e Comissão de ética 
no uso de animais sob os números 54745-1; 08943/16 respectivamente. Foram realizadas três coletas em 
maio de 2019. As equipes formadas foram: coleta; identificação; pesagem; necropsia e sexagem dos anfíbios 
e fixação de parasitos. Neste período os alunos faziam rodízio nas funções para participarem de todas as 
etapas. A técnica abordada foi captura por busca ativa, em período noturno. Os sapos foram levados ao 
Laboratório da UESPI de Parnaíba para eutanásia e necropsia. Foram identificados até nível de espécie 121 
anuros, nos quais 36 estavam parasitados com helmintos gastrintestinais que posteriormente serão 
identificados. Houve aceitação e participação dos alunos, que usavam de atlas e guias de campo para 
identificação dos animais, além de sempre mostrarem-se com disposição para realização das atividades do 
rodízio, mesmo na madrugada. Além disso, através de grupo de discussão relataram que vivenciaram a teoria 
e prática, de forma dinâmica e contextualizada. Concluímos que este trabalho trouxe contribuição para 
aprendizagem no ensino de zoologia e sugere-se a utilização de metodologias que tragam a realidade para 
sala de aula fazendo deste aluno agente do seu próprio conhecimento. 
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A zoologia, dentro da graduação em Ciências Biológicas, desperta curiosidade dos discentes, havendo, 
portanto, a necessidade de estratégias de ensino que reduzam a memorização mecânica de conteúdos. Este 
trabalho objetivou discutir a importância da aula em campo no ensino de zoologia, para graduandos dos 
cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Piauí (UESPI). A 
aula de campo foi realizada em setembro de 2019, e sua abordagem foi como Minicurso de Manejo de 
Répteis, ocorrido no Parque Zoobotânico de Teresina-PI, com 23 alunos dos cursos acima mencionados e 
ministrado pelo professor da disciplina de zoologia dos vertebrados. Inicialmente foi realizada uma aula 
expositiva sobre as técnicas para manipulação, manejo sanitário, alimentação, exames semiológicos e vias 
de aplicação de medicamentos dos animais. Posteriormente os alunos foram divididos em grupos e, sob a 
supervisão do professor e do veterinário responsável pelo parque, foram convidados a manejar exemplares 
de serpentes, crocodilos e jabutis, levando-se em consideração os devidos cuidados com o animal e a 
segurança do manipulador. Para tanto foram explicadas técnicas de captura direta, utilizando gancho, garras, 
laços de Lutz, luvas de couro, tubos de pvc transparentes e pinças para sexagem. Os discentes demonstraram 
grande interesse na manipulação dos animais, eliminando preconceitos existentes a estes. A avaliação 
ocorreu por um questionário semiestruturado aplicado aos participantes após o minicurso. Os resultados 
apontaram que 100% dos entrevistados afirmaram que participariam novamente da atividade e 87% 
concordam que a aula teórica conciliada à prática soma ao processo de ensino-aprendizagem. Assim 
concluímos que no ensino da zoologia, é de extrema importância a utilização de estratégias que tornem as 
aulas atrativas para os alunos e facilitem a sua aprendizagem. A aula de campo portanto, torna-se um recurso 
bastante eficiente pois une a teoria à prática contribuindo para o ensino-aprendizagem de estudantes de 
biologia. 
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O arrasto camaroneiro é um método de coleta de baixa seletividade e, portanto, alto impacto sobre a 
biodiversidade, comumente empregado na indústria da pesca. Apresenta ainda alto potencial de modificação 
de habitas com consequências, principalmente, à fauna bentônica local. A fauna acompanhante é geralmente 
descartada, com ou sem condições de sobrevivência. O presente trabalho teve como objetivo identificar a 
fauna acompanhante de um arrasto camaroneiro simulado durante um curso de extensão em Biologia 
Marinha realizado em Ubatuba, SP. Os ministrantes do curso munidos de autorização para a coleta de 
exemplares da fauna marinha brasileira orientaram a atividade, doando o material amostrado, que foi fixado 
em formol (10%), ao Museu de Biologia, administrado pela UNIP, São José do Rio Preto. Pretendeu-se, ainda, 
incorporar os organismos à coleção zoológica, bem como, inserí-los em aulas práticas, mediante a elaboração 
de planos de aula. Inicialmente, foi realizada a triagem do material coletado com o objetivo de analisar a 
fauna alvo e acompanhante desse tipo de atividade pesqueira. O material triado foi acondicionado em frascos 
com álcool 70%, identificado ao menor nível taxonômico possível com uso de bibliografia específica e 
devidamente etiquetado. Foram elaboradas propostas de aulas práticas adequadas ao melhor 
aproveitamento dessas novas aquisições da coleção zoológica do Museu, desenvolvendo habilidades e 
competências relacionadas ao ensino prático da Zoologia. Apesar das aulas ainda não terem sido aplicadas 
na instituição, espera-se o melhor aproveitamento do material identificado, incrementando a coleção 
zoológica didática, o aprendizado e conscientização dos alunos de ensino superior. 
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O ensino por investigação tem trazido bons resultados para a aprendizagem de estudantes da Educação 
Básica e Superior. Este ensino dentro de um sistema conceitual tende a fornecer elementos para uma 
assimilação mais consistente dos conteúdos biológicos pelos alunos. Este trabalho envolveu 26 estudantes 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), campus XXIV, Xique-Xique-BA, ingressos em 2015.1, que 
participaram de atividades investigativas sobre os seguintes organismos ou estruturas vivas: Protozoários (2), 
Rotíferos (6), Paramecio (1), Planária (1), Cladocera (2), Copepoda (1) Ovócitos de peixes (2) e Camarão (1). 
Teve como objetivo identificar e analisar os conceitos de zoologia assimilados pelos alunos do curso de 
Engenharia de Pesca após a realização de aulas teórico-práticas, examinando suas implicações para o ensino. 
A coleta de dados foi feita por meio de observação estruturada e de entrevista estruturada, sendo os 
registros efetuados através de notas de campo, transcritos, quantificados manualmente, classificados e 
analisados com base nos referenciais apresentados. Em geral, houve um equilíbrio entre o número de 
conceitos estruturais e funcionais, salvo para protozoários e alguns rotíferos, em que os últimos tiveram baixa 
frequência (cerca de 30%). Os conceitos estruturais abrangeram itens como número de espécies, 
tamanho/diâmetro, forma da célula/colônia e anatomia, enquanto os conceitos funcionais envolveram 
aspectos como ocorrência/distribuição, hábito de vida e importância/indicação ambiental. Para os conceitos 
estruturais, por exemplo, temos que a Amoeba radiosa (Ehr 1830) mede cerca de 40 μm de diâmetro, 
presença de pseudópodes (de 3 a 10), corpo ovalado em forma de estrela e vacúolos pulsateis. Para os 
funcionais, encontramos termos como água doce, vida livre e hipertonia celular. Assim, compreendemos que 
um ensino investigativo e sistêmico, em que os referidos termos se interagem, parece facilitar assimilação 
dos conteúdos pelos estudantes, bem como sinalizar a viabilidade de se ensinar biologia dentro de um 
sistema conceitual. 

Palavras-Chave: Aulas investigativas, Conceitos estruturais, Conceitos funcionais, Sistema conceitual 
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Em uma época de debates ambientais densos, nem sempre é fácil manter atenção dos estudantes em 
discussões prolongadas sobre as diversas ameaças ao meio ambiente. Jogos são ferramentas educacionais 
essenciais para integração do conhecimento adquirido em aulas expositivas e criação de debates com menos 
pressão. O cenário escolhido para este estudo, foi “Lobisomem: O Apocalipse”. Em Lobisomem, os 
protagonistas são defensores de Gaia, criaturas de carne e espiritualidade, divididas em tribos com 
caracteríricas comportamentais próprias, seu principal objetivo é manter os locais preservados do mundo 
intactos ou remediar, da forma que conseguirem, os impactos já gerados pela humanidade. A prática durou 
6 meses. Os alunos do Ensino Médio Técnico em Meio Ambiente do Centro de Referência em Educação 
Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, foram convidados a participar das sessões de jogo 
ligadas às disciplinas Técnicas Ambientais com o enfoque no debate ambiental. Ao fim de cada sessão, os 
estudantes faziam anotações em forma de diário e ao fim da prática, apresentaram um relatório do que 
aprenderam durante o uso do RPG e como seus conhecimentos formais influenciaram sua maneira de agir e 
suas decisões. Os estudantes responderam bem a todas as etapas pré atividade. Durante os jogos, buscavam 
embasar suas decisões em conhecimentos adquiridos em suas disciplinas técnicas como: Ecologia, Avaliação 
de Impacto Ambiental, Poluição Ambiental, Biodiversidade. As sessões de jogo terminavam com uma 
reflexão sobre os acontecimentos do dia e sua relação com a realidade. A crônica culmina na tentativa de 
evitar o rompimento da barragem de resíduos em Barcarena. A atenção dada pelos estudantes foi total. Um 
questionário on-line foi respondido por uma parcela dos participantes, com um apontamento importante: as 
sessões poderiam focar mais nas medidas ambientais mitigadoras. O uso do RPG como ferramenta 
educacional se mostrou eficiente na integração do conhecimento adquirido no ensino formal. 

Palavras-Chave: Consciência Ambiental, Debate ambiental, Jogo, Lobisomem, Meio Ambiente, RPG 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 213 

Ensino 
Poster 

Código: 0137 

O Jogo Eletrônico SPORE™: fazendo pontes entre conteúdos 
em Biologia 
FABRICIO DA COSTA CAXIAS ¹ 

¹ CREAMB Escola Bosque Eidorfe Moreira 

fccaxias@gmail.com 

O ensino de Biologia no Brasil ainda está centrado na explicação memorística de conteúdos divididos em 
capítulos difusos. Muitos livros didáticos, apenas fazem uso da imagem da “Árvore da Vida” com os “Cinco 
Reinos” mostrando a existência de alguma relação entre os organismos vivos atualmente. Como forma de 
contornar este problema, o Jogo Eletrônico Spore™ foi usado com turmas do primeiro ano do Ensino Médio, 
tratando os conhecimentos de Ecologia, Taxonomia e Evolução conjuntamente. Os elementos do jogo foram 
apresentados aos estudantes nas primeiras aulas de Ecologia. Antes da aplicação efetiva da ferramenta, os 
estudantes já haviam estudado os primeiros capítulos deste conteúdo para o Ensino Médio: organização 
ecológica, adaptações e interações. Introduziu-se, a Evolução como processo natural e não teleológico. O 
Jogo consiste de um organismo que começa como um “protozoário” e a medida que se alimenta, cresce, 
reproduz e muda. O mundo é interativo, onde o organismo pode ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Novas 
formas de vida não controladas pelo jogador aparecem continuamente, a cada aparecimento de novos 
organismos o jogo era pausado e os alunos os desenhavam com o melhor de suas habilidades, criando uma 
lista de diversidade. Os estudantes decidiam quais mudanças ocorreriam em cada reprodução do organismo 
protagonista, dando origem a organismos bastante diferenciados. Ao final de quatro aulas, o organismo 
original havia dado origem a algumas “linhagens”, todas catalogadas em uma pequena filogenia, 
estabelecendo relações de parentesco, e dados nomes de acordo com as regras taxonômicas. Durante o jogo 
foram rediscutidos conceitos trabalhados até o momento. Por fim construímos as interações ecológicas da 
teia alimentar dos organismos que aparecem no jogo (predação, herbivoria, competição intra e inter 
específicas, comensalismo etc.). Os estudantes aprovaram a experiência e de forma geral conseguiram fazer 
as pontes entre assuntos abordados de forma fragmentaria no ensino formal. 
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O projeto “Aquático”, de autoria da artista Ana Cristina, aborda várias temáticas ligadas à vida marinha de 
forma lúdica, objetivando sensibilizar crianças para a problemática ambiental através da arte. A cantiga 
“estrela-do-mar”, mesmo com linguagem voltada para o público infantil, traz em sua letra conteúdos 
biológicos relacionados aos Asteroidea. O objetivo deste trabalho foi analisar a letra da cantiga “estrela-do-
mar” para diagnosticar como conteúdos biológicos de Asteroidea são abordados e se os mesmos têm 
embasamento científico. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa, usando a técnica da interpretação 
como foco, onde a subjetividade é enfatizada. A letra da cantiga foi analisada e as estrofes que versavam 
sobre aspectos biológicos (subjetivamente ou não) foram destacadas e confrontadas com os conhecimentos 
acadêmicos. A letra da música mostra que as estrelas-do-mar são animais (ela é um bichinho), bentônicos 
(anda pelo chão do fundo do mar bem devagarinho), predadores vorazes que evertem o estômago para 
engolir seu alimento sem mastigar (comilona até, a estrela-do-mar, mesmo sem dentinhos/gosta de engolir 
tudo bom que vê/pelo seu caminho). A cantiga também aborda questões referentes à diversidade das 
estrelas-do-mar e sua abundância (tem de toda cor, no fundo do mar faz um céu inteiro!) e da importância 
de não coletá-las e preservá-las em seu habitat natural (tão bonita assim, bem no seu lugar/a estrela é do 
mar/pois fora da água ela não tem vida, é só um enfeite em algum lugar.). A cantiga termina deixando a 
mensagem de que as estrelas-do-mar preservadas no seu habitat trazem beleza e equilíbrio ao meio 
ambiente (estrela-do-mar, estrela-do-mar, fique aí, quietinha/no fundo do mar, faz da água um céu cheio de 
estrelinhas…). Conclui-se que a cantiga “estrela-do-mar” se debruçou não só nos aspectos poéticos e lúdicos 
sobre estes animais, mas também nos conhecimentos científicos referentes aos Asteroidea. 

Palavras-Chave: Conservação, Educação infantil, Ensino ciências, Inteligências múltiplas 
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A educação ambiental é uma ferramenta muito útil e poderosa para desconstruir mitos e provocar mudanças 
efetivas, que favorecem ações críticas e conscientes em relação aos organismos que compõem os 
ecossistemas. Este trabalho buscou realizar atividades de educação ambiental, de forma lúdica, para 
estudantes dos cursos de graduação em Engenharia Florestal, Zootecnia e Agronomia da Universidade 
Federal Rural da Amazônia, campus Parauapebas, PA, sobre alguns aspectos ecológicos dos anfíbios e sua 
importância para o ecossistema. Para tanto, esse estudo foi desenvolvido a partir de três etapas: 1) aplicação 
de questionário contendo perguntas objetivas e discursivas sobre conhecimentos referentes aos anfíbios; 2) 
aula expositiva-dialogada sobre os anfíbios e sua ecologia; 3) realização de uma atividade lúdica como 
ferramenta para educação ambiental (“jogo da velha” – adaptado) e avaliação da aprendizagem sobre os 
conhecimentos discutidos em sala de aula. Observamos que os estudantes do ensino superior, envolvidos 
nesse trabalho, detinham apenas conhecimentos básicos em relação aos anfíbios e sua importância 
ecológica. Além disso, muitos ainda acreditavam em vários mitos relacionados a esses animais, e percebemos 
que as atividades desenvolvidas foram úteis para esclarecer aspectos biológicos e ecológicos desses 
organismos ainda não conhecidos ou equivocados, além de mostrar a importância destes animais na 
natureza e na vida do homem. Isso posto, entendemos que uma mudança de comportamento da população, 
em relação a importância desses animais, pode ser facilmente alcançada, implementado programas simples 
de informação e conscientização, os quais poderiam, e deveriam, ser incluídos em atividades acadêmicas e 
em outros níveis de ensino. 
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Um espaço não formal de ensino diz respeito a qualquer instituição que possui atividades de ensino, 
divulgação e popularização da ciência, diferente de instituições regulares de ensino, consideradas espaços 
formais. Portanto, Museus, ONGs, zoológicos, dentre outros são exemplos de espaços não formais que 
possuem relações de ensino e aprendizagem. O Museu de Oceanografia Prof. Petrônio Alves Coelho da 
Universidade Federal de Pernambuco (MOUFPE) possui várias atividades baseadas em metodologias ativas 
de educação para o recebimento de visitas, que podem ser de escolas públicas ou privadas, com diferentes 
graus de escolaridade, sendo a maioria dos ensinos fundamental e médio. As metodologias já trabalhadas 
foram: aprendizagem móvel, gincana, experimentação e divulgação científica em redes sociais e site. 
Portanto, esta pesquisa se pauta no estudo da utilização de uma nova metodologia, que é a confecção de 
modelos didáticos a partir de materiais recicláveis. Devido ao vasto acervo de animais marinhos que estão 
em exposição no MOUFPE, foram pensados modelos que expliquem de forma mais simples e acessível a 
morfologia e fisiologia dos animais, assim como a diferenciação de gênero e diferenciação entre animais 
considerados muito parecidos, mas, com hábitos e nichos ecológicos distintos, por exemplo, o siri e o 
caranguejo. A maior parte dos modelos é feita de papelão e foram pensados também para incentivar 
professores a utilizar esta metodologia em sala de aula, a fim de auxiliar no ensino e facilitar a aprendizagem 
dos estudantes. Outra aplicação dessa metodologia pode ser a Cultura maker. De forma a proporcionar 
atividades que estimulem a criatividade e o trabalho em equipe, podendo ser aplicada em outros temas e 
áreas de ensino diferentes, como uma metodologia interdisciplinar, de baixo custo e acessível à vários níveis 
de ensino. 
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A sistemática e a filogenia são ramos da biologia que estuda a diversidade biológica do planeta. A primeira 
busca diferenciar os seres vivos de modo a nomeá-los. Já a filogenia busca compreender a relação de 
parentesco evolutivo dessa diversidade de seres vivos ao longo de sua história evolutiva. Todavia ensinar os 
conteúdos de sistemática filogenética é uma tarefa complexa. Pois apresenta termos e conceitos tecnicistas, 
aos quais não fazem parte do cotidiano dos discentes. A partir desta problemática, surge a necessidade de 
buscar metodologias alternativas que possam tornar as abordagens do conteúdo de sistemática filogenética 
atrativa perante a percepção dos alunos. Diante do exposto, este trabalho busca analisar a contribuição do 
uso de metodologias ativas como estratégia didática no processo de ensino aprendizagem do conhecimento 
de Sistemática e Filogenia. O presente estudo é uma pesquisa qualitativa, a investigação foi realizada com 
duas turmas, totalizando 32 alunos matriculados, na disciplina de Sistemática Geral e Filogenia de um Curso 
de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Após a abordagem teórica de parte 
do conteúdo da disciplina pelo professor, foram aplicadas metodologias ativas (prática experimental, 
apresentação expositiva e relatório escrito). Para obtenção dos resultados foi aplicado um questionário no 
qual foi indagado aos participantes se o uso das metodologias ativas contribuiu para o processo de 
aprendizagem da disciplina. Na análise dos dados obtidos, os estudantes afirmaram que as metodologias 
ativas empregadas contribuíram para a sua aprendizagem do conteúdo da disciplina. Pois, possibilitou uma 
aprendizagem satisfatória ao colocarem em prática o conteúdo visto em aula teórica, facilidade de 
compreensão, compartilhamento de conhecimentos entre os alunos, esclarecimento de dúvidas e o 
aprofundamento no conhecimento das referidas áreas. Conclui-se, desta forma, que a utilização de 
metodologias ativas como estratégia didática, contribuem no processo de ensino aprendizagem do 
conhecimento de sistemática filogenética. 

Palavras-Chave: Aprendizagem, Estratégia didática, Inovação 
Agência Financiadora: FUNCAP (Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa) 
Número de Processo: 542 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 218 

Ensino 
Poster 

Código: 0971 

A Heterogeneidade do Domínio Morfoclimático Caatinga por 
meio da RPPN Reserva Natural Serra das Almas, Crateús, CE 

ANTONIO JEOVANI CARVALHO FERREIRA ¹ 

¹ Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

antonio.jeovani@aluno.uece.br 

A caatinga é um bioma localizado principalmente na região Nordeste do Brasil e suas características apontam 
como um bioma exclusivo do território brasileiro. Apresenta clima semiárido, caracterizando-se como a 
região semiárida mais populosa do mundo. Uma de suas características marcantes é a perda das folhas de 
grande parte da vegetação durante a estação verão. Esse aspecto da vegetação durante o verão favorece no 
imaginário da população de um bioma sem vida em comparação com outros ecossistemas brasileiros. 
Propiciando a ideia de que não é necessário cuidar desse ambiente. Todavia, o bioma caatinga possui uma 
representativa diversidade biológica nativa e endêmica distribuída em diferentes paisagens. O presente 
trabalho tem como objetivo demonstrar a heterogeneidade do Bioma Caatinga por meio de uma Unidade de 
Conservação entre os Estados do Ceará e Piauí. O presente estudo é uma análise qualitativa descritiva de um 
relato de experiência a partir de uma aula de campo. O local de realização foi nas trilhas (trilhas dos Macacos, 
do Lajeiro e das Arapucas) da RPPN Reserva Natural Serra das Almas, localizada entre os municípios de 
Crateús, CE e Buriti dos Montes, PI. A aula de campo teve como propósito, observar trechos de caatinga que 
apresentam diferentes paisagens nas trilhas citadas. Ao caminhar pelas trilhas, pode ser observado três 
diferentes paisagens na área de mais de 6.000 hectares da RPPN Serras das Almas. Na trilha do Lajeiro foi 
visto carrasco e brejo, na trilha das Arapucas, carrasco e mata seca, e na trilha dos Macacos, brejo. Essas 
diferentes paisagens ou fitofisionomias são formadas pelo fato da UC apresentar diferentes altitudes, 
terrenos, rochas, composição mineral, profundidade do solo, quantidade de umidade no solo, dentre outros 
fatores. Conclui-se, que se uma pequena área pode apresentar essas diferentes paisagens, com certeza a 
caatinga possui uma diversidade de vegetações ainda maior. 
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Nos insetos, o salto representa um mecanismo de fuga que se manifesta fisicamente de diferentes maneiras 
nos organismos. As pulgas saltam através de um mecanismo conhecido como catapulta, que consiste no 
armazenamento e liberação de energia em uma mola cuticular. O armazenamento de energia é gerado 
através da contração de dois músculos dorsoventrais que comprimem parte do exoesqueleto do tórax, 
agindo na resilina e atuando como uma mola tensionada. Com o objetivo de investigar os mecanismos que 
antecedem o salto em pulgas, elaborar um protótipo que exemplifique o seu funcionamento e demostre 
didaticamente os cálculos físicos aplicados em zoologia, foi analisado o material bibliográfico disponível sobre 
estudos de biomecânica do deslocamento desses organismos. Encontramos dois principais modelos 
mecânicos, onde o primeiro indica a hipótese de que a pulga ao comprimir a mola cuticular empurra o 
trocânter para baixo, direciona a forças para o solo e assim impulsiona o animal verticalmente. Neste caso, a 
resilina atua como uma mola entre o solo e o centro da massa da pulga. Porém, este modelo foi incapaz de 
gerar os períodos de aceleração cinemática compatível ao in vivo. O segundo modelo indicado na literatura, 
sugere que a pulga direciona a força utilizada no deslocamento para o solo por meio das tíbias e os tarsos e 
a resilina atua como uma mola que gera um torque sobre a região coxo-trocanteral. Os cálculos preliminares 
indicaram que o segundo modelo possibilitou a confecção de um protótipo viável e didático, por propor um 
mecanismo que é consistente com as acelerações, velocidades, cinemática, posição inicial, decolagem, 
trajetórias e os mecanismos de fixação observado in vivo, sendo assim possível sua replicabilidade com maior 
similaridade de movimento em relação aos mecanismos necessários para que ocorra a biomecânica do salto 
em pulgas. 
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O estudo da anatomia dos animais remonta aos primórdios da ciência e persiste até os dias atuais. A 
anatomia comparada é utilizada como evidência de evolução, auxiliando na classificação dos organismos, 
reconstrução da história filogenética das espécies, dedução dos padrões ancestrais, e definição dos processos 
e padrões que geram e mantêm a diversidade morfológica. Portanto, tem papel fundamental no 
entendimento das ciências biológicas, nos mais diversos níveis de ensino. Entretanto, a maioria das 
ferramentas didáticas usadas no ensino de anatomia comparada e zoologia de vertebrados apresenta poucas 
espécies como modelos representativos, desconsiderando a diversidade morfológica e, por conseguinte, não 
fornecendo aos estudantes aspectos importantes da anatomia e evolução desses grupos. Ademais, essas 
ferramentas são geralmente provenientes de outros países, não refletindo a diversidade animal encontrada 
no Brasil. Neste cenário, produzimos o Atlas Fotográfico de Anatomia Comparada de Vertebrados na intenção 
de retratar a diversidade morfológica dos diferentes grupos, especialmente daqueles pouco explorados pelos 
livros-texto ou materiais didáticos. Os Atlas apresentam coletâneas de fotos de diversas estruturas dos 
sistemas anatômicos, representados a fresco ou preparados, principalmente de representantes da fauna 
brasileira, com materiais preparados majoritariamente no Laboratório de Anatomia Comparada de 
Vertebrados da UnB. Essa coleção compreende uma série completa de cinco volumes, quatro dos quais já 
foram publicados, a saber: Volume 1: Sistemas Cardiovascular e Respiratório; Volume 2: Sistema Digestório; 
Volume 3: Sistema Urogenital; Volume 4: Sistemas Esquelético e Muscular. Optamos pela publicação de e-
books visando a gratuidade e amplo acesso do material. Apresentaremos os quatro volumes já lançados e 
seus links para acesso, com os quais pretendemos mostrar que a Anatomia Comparada é instigante e 
complexa, e não um mero elenco de nomes de estruturas a serem memorizados. 
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O presente trabalho teve por objetivo elaborar uma proposta diferenciada – na forma de oficina – para a 
formação inicial de professores na área de ciências e biologia que possa ajudá-los com as dificuldades no 
ensino da sistemática filogenética e com o uso desse conteúdo no ensino de biologia. Na oficina foram 
apresentados conceitos básicos com foco principalmente na interpretação das filogenias apresentando e 
fazendo uso de um material didático tridimensional. Além disso, foram apresentados e discutidos resultados 
de pesquisas na área de ensino de filogenia, focando no desenvolvimento do pensamento filogenético com 
vistas ao desenvolvimento do conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) específico para esta área. A fim 
de verificar o efeito da oficina sobre a base conceitual dos alunos participantes e também sobre a 
predisposição destes em trabalhar a sistemática filogenética no ensino de ciências e biologia, foram 
elaborados dois questionários avaliativos. Para complementar a coleta de dados foram realizadas entrevistas 
com os alunos. A oficina desenvolvida melhorou a compreensão geral em filogenia dos licenciandos, o que 
pôde ser percebido pelo resultado das avaliações nos questionários conceituais e também pelos comentários 
e reações dos alunos. Além disso, a oficina influenciou de forma positiva a predisposição destes futuros 
professores em abordar o tema. Assim, consideramos que o uso de material tridimensional, a abordagem 
dos erros mais comuns dos estudantes, além da explicitação da importância do tema nas aulas e a 
apresentação dos cladogramas enquanto ferramentas são pontos importantes a serem considerados no 
ensino da sistemática filogenética para alunos licenciandos em Ciências Biológicas, que irão futuramente 
abordar o assunto na educação básica. 
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Cladogramas correspondem a hipóteses sobre a evolução dos seres vivos e seu uso permite trabalhar o 
conceito de ancestralidade comum, fundamental no ensino de biologia. Entretanto, a habilidade de 
interpretar um cladograma não é inata e necessita ser adquirida por meio do aprendizado. O objetivo deste 
estudo foi elaborar e aplicar um kit tridimensional, com materiais de fácil acesso e baixo custo para se 
trabalhar a interpretação de cladogramas, e um jogo, para a revisão do conteúdo de filogenia. A intervenção 
com os recursos produzidos foi realizada em duas turmas de terceiro ano do ensino médio de uma escola 
pública da cidade de São Mateus, ES. A turma foi dividida em grupos e, a partir de um roteiro, cada grupo 
utilizou o kit para montar um cladograma baseado em uma tabela de animais e suas características. O jogo 
foi aplicado em aula posterior com a turma novamente dividida em grupos e contou com perguntas sobre o 
conteúdo. Com base na observação pessoal do desenvolvimento das atividades em sala de aula, nas 
entrevistas e nos questionários aplicados à professora e às monitoras, foram realizados ajustes para melhoria 
do material e da dinâmica do jogo. As atividades propostas estimularam a participação dos alunos nas aulas 
e lhes permitiu observar aspectos importantes para a interpretação de cladogramas. Os materiais elaborados 
permitem trabalhar diferentes conceitos e são bastante adaptáveis a atividades com diferentes grupos de 
seres vivos. Sugerimos o uso do material para trabalhar dificuldades comuns encontradas na interpretação 
dos cladogramas como a rotação de eixos, o que acontece ao se retirar ou se incluir um táxon do cladograma, 
a determinação das relações de parentesco entre grupos, a determinação da história evolutiva comum aos 
grupos, além de trabalhar o surgimento e desaparecimento de determinadas características ao longo da 
história evolutiva dos seres vivos. 
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As esponjas são animais aquáticos, sésseis e filtradores que apresentam um sistema aquífero exclusivo 
formado por coanócitos. Esses animais são conhecidos e utilizados pelo homem desde a Grécia antiga, ou 
antes desse período, como artefatos de higiene pessoal e outros fins, e hoje na indústria farmacêutica. 
Porém, a diversidade de Porifera ainda é pouco conhecida, gerando um sério entrave para a sua conservação 
e uso sustentável. O ensino sobre as esponjas se espelha em conceitos muitas vezes ultrapassados, 
dificultando o reconhecimento desses animais na natureza e de sua importância ecológica. O presente 
estudo tem como objetivo desenvolver um manual para a realização de aulas práticas sobre o Filo Porifera 
aplicado ao ensino médio. A bibliografia foi atualizada através da reunião de informações atualizadas 
disponibilizadas em artigos científicos e livros de ensino superior. Os roteiros de aulas práticas foram feitos 
considerando a realidade de cada meio escolar, promovendo-se com isto uma flexibilidade e versatilidade 
em sua aplicação em sala de aula. As chaves pictóricas foram produzidas com exemplos de espécies 
brasileiras. As espécies selecionadas para a confecção do guia foram estudadas através da observação de 
lâminas histológicas e dissociação espicular e observação das mesmas ao microscópio óptico e eletrônico de 
varredura. O manual está dividido em três partes: O guia para aulas práticas de campo e laboratório; a chave 
pictórica e as pranchas ilustrativas de cada espécie. Este manual visa estimular a criatividade dos alunos, 
promover atividades lúdicas e saídas a campo e aproximar as esponjas da realidade dos alunos, estimulando-
os a conhecer a espongifauna brasileira. 
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A tecnologia tem mudado a maneira como vivemos, desempenhando um papel importante em nosso dia-a-
dia. Avanços recentes facilitam o registro de espécies na natureza ou em ambiente urbano. Smartphones 
podem documentar imagens, localização de GPS e o horário exato do encontro. Esses dados podem ser 
compartilhados com a comunidade científica, ou não, através de aplicativos como o Inaturalist (California 
Academy of Science). Este permite o envio de observações de qualquer tipo de organismo, juntamente com 
imagens e as coordenadas de GPS, informações sobre história natural ou uso de habitat. Os dados foram 
amostrados durante o cotidiano do autor no decorrer do último ano em todos os tipos de ambientes urbanos 
(e.g., muros de casas e prédios, jardins, praças e no Parque Estadual do Jaraguá), principalmente na zona 
norte do município de São Paulo, Brasil. As espécies foram fotografadas e compartilhadas juntamente com 
horário e local do avistamento, com o uso de um smartphone Lenovo K6 Plus e identificadas por usuários e 
pelo algoritmo do aplicativo. Durante esse período foram registrados 320 espécimes animais, das seguintes 
Ordens: 33 Araneae, 3 Blattodea, 29 Coleoptera, 24 Diptera, 66 Hemiptera, 42 Hymenoptera, 2 Isopoda, 66 
Lepidoptera, 2 Neuroptera, 6 Orthoptera e 12 Stylommatophora; além dos representantes das Classes: Aves 
29, Diplopoda 3, Mammalia 1 e Reptilia 1, e 1 da Subclasse Oligochaeta. Embora haja uma clara limitação 
taxonômica para o refinamento das identificações através das imagens, essa ferramenta é uma forma 
interessante de interação entre a comunidade científica e a sociedade em geral. Também pode ser 
importante para um primeiro contato com a biota local. Atua como um instrumento educacional 
interessante, pois pode ser utilizado de acordo com a realidade do professor, auxiliando na identificação da 
biodiversidade de determinada localidade como demonstrado em levantamento prévio acima relacionado. 
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Este trabalho aborda a educação ambiental e divulgação científica através de atividades didáticas alternativas 
a serem desenvolvidas com alunos da Educação Básica. Essas atividades mostram-se capazes de auxiliar na 
divulgação, discussão e ensino-aprendizagem de temas relacionados com educação ambiental, bem como 
de contribuir com a aprendizagem de alunos do ensino fundamental, utilizando como referência a fauna 
paranaense para a criação do material. O objetivo foi produzir um livro de atividades didáticas como proposta 
de ferramenta pedagógica auxiliar, de modo a permitir aos professores nova alternativa de recurso didático 
para o ensino de Ciências. Assim, pretendemos ampliar a explanação da temática “Zoologia” dentro das salas 
de aula, para turmas de sexto ano do ensino fundamental II, utilizando como referência animais 
representativos do sudoeste do Paraná. O resultado foi a elaboração e impressão de dois produtos gráficos, 
disponibilizados em versão impressa e digital, denominados “Aves dos Campos de Altitude” e “Animais do 
Sudoeste Paranaense”. O primeiro título consiste em pranchas para colorir de diversas espécies de aves 
encontradas nos campos de altitudes de Palmas, PR, e um mapa com sua distribuição. O segundo material 
consta de 35 páginas, mesclando teoria e atividades lúdicas (por exemplo, jogos dos sete erros, labirintos, 
caça-palavras, entre outros). Todas as ilustrações tentam representar a fauna regional de modo acurado, 
conforme a descrição das espécies. A equipe intenta elaborar novos materiais no mesmo formato, compondo 
uma coleção que auxilie na prática pedagógica do ensino dos demais grandes grupos de seres vivos. O 
material já pronto e impresso se articula aos conteúdos do programa escolar do componente Ciência, e já foi 
testado em duas salas de aula. As docentes envolvidas relataram empiricamente boa aceitação por parte das 
turmas; contudo, por enquanto não se intenta avaliar estatisticamente essa aceitação, pois nesta etapa o 
trabalho objetivou a construção do material. 

Palavras-Chave: Divulgação científica, Educação Ambiental, Ensino-aprendizagem, Fauna, Ferramentas pedagógicas 
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Os zoológicos como centros de educação não formal agregam valores educacionais à sua função recreativa 
e, nesse contexto, o Zoológico de São Paulo (ZSP) promove e realiza ações objetivando a conservação da 
biodiversidade. As serpentes apresentam potencial para as ações de educação ambiental por serem ligadas 
a mitos, crenças e sentimentos negativos. O objetivo desse estudo foi analisar o impacto de diferentes 
espaços de exposição de serpentes nos visitantes do ZSP. Para isso, foram realizadas entrevistas com seis 
visitantes em cada espaço selecionado, sendo eles: um recinto de exposição de pítons-reticuladas com placa 
sobre a espécie (exposição 1), uma construção com espécies de serpentes em terrários com cenografia de 
seus habitats, placas e outros elementos educativos (exposição 2) e um espaço onde ocorrem apresentações 
didáticas realizadas por educadores ambientais com o animal (exposição 3). As entrevistas foram feitas após 
a experiência dos visitantes em cada um dos espaços e analisadas através da análise textual discursiva e da 
análise quantitativa. Na exposição 1, o que mais chamou a atenção do público foram as características do 
animal e a placa. Os sentimentos dos entrevistados após essa experiência não mudaram e continuaram 
positivos. Após passarem pela experiência na exposição 2, não houve mudança no que sentiam e a figura das 
serpentes continuou ligada a um significado positivo para o público. O que atraiu a atenção do público nesse 
espaço foi a diversidade de espécies. Com relação a exposição 3 o que mais atraiu os visitantes foi a 
proximidade com o animal e a explicação do educador e os entrevistados relataram mudança positiva nos 
sentimentos com relação às serpentes. Conclui-se que a exposição 3 foi o que mais contribuiu para a 
aumentar o nível de conhecimento sobre as serpentes, através da ressignificação de sentimentos 
relacionados a elas e ao seu papel na natureza. 

Palavras-Chave: Conservação, Educação Ambiental, Qualitativo, Répteis 
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A participação dos estudantes como elementos ativos no processo ensino-aprendizagem os torna mais 
interessados para o aprendizado, mas a condução das atividades deve ser feita por profissionais devidamente 
capacitados. Aulas que envolvam coleta, manipulação e sacrifício de seres vivos, devem ser realizadas com 
base em princípios de bioética, mesmo para animais invertebrados. Um questionário foi aplicado através de 
uma rede social a 20 professores de biologia de diferentes cidades e segmentos que atuam, com o objetivo 
de se obter informações sobre suas práticas e concepções, principalmente quanto à construção de caixas 
entomológicas com os alunos. Foi obtido o retorno de 15 professores, que atuam em 6 cidades de 3 estados 
do Brasil. A maioria tem licenciatura em Ciências Biológicas (93,3%, n = 14), possui de 16 a 25 anos de 
magistério (40%, n = 6), atua na rede privada (53,3%, n = 8), leciona no ensino médio (53,3%, n = 8), com 
carga horária de 20 a 40 horas semanais (60%, n = 9) e com algum assunto relacionado à zoologia (73,3%, 
n = 11). Dentre os que ensinam zoologia, a metade realiza atividades práticas, sendo a visualização e 
manipulação de espécimes de coleções a mais citada. Quanto à construção de caixas entomológicas, a 
maioria é favorável, sem restrições (73,3%, n = 11), duas pessoas foram favoráveis, desde que obtidas as 
devidas autorizações, uma foi favorável, salientando que seja explicado aos alunos a importância da prática, 
e uma pessoa foi desfavorável, por achar que da forma que normalmente tal prática é feita nas instituições, 
não são seguidos princípios de bioética. No grupo amostrado observa-se uma preocupação em realizar 
atividades práticas em assuntos relacionados ao Reino Animal, mas que, se tratando da coleta, manipulação 
e sacrifício de artrópodos, os princípios de bioética foram incipientes. 

Palavras-Chave: Artrópodos, Aulas práticas, Bioética 
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Zonas de Amortecimento possuem uma biodiversidade consideravelmente maior em comparação à outras 
áreas antrópicas por pertencerem a Unidades de Conservação, porém sua funcionalidade é desconhecida 
por seus moradores, podendo acarretar conflitos entre humanos e animais silvestres. O objetivo deste 
trabalho foi apresentar a importância da zona de Amortecimento por meio de educação ambiental e 
comparar o números de participantes por evento. Os eventos de educação ambiental foram realizados pelo 
Centro de Meio Ambiente (CMA) com foco nos dias da Mata Atlântica, Meio Ambiente e da Árvore entre 
2017 e 2019. Totalizou 132 moradores. Houve dois eventos infantis. O primeiro realizado em Junho de 2017, 
foi feito um passeio pela trilha do condomínio destacando a mata ciliar com 20 crianças (15,15%) e em Agosto 
de 2017 uma oficina para o dia da Mata Atlântica com 17 crianças (12,88%). Duas palestras para os adultos: 
a primeira com o tema Passaredo: uma zona de amortecimento, focando a história e a biodiversidade do 
bioma em maio de 2018, que obteve 20 participantes (15,15%). A segunda em maio de 2019, obtendo 40 
participantes (30,30%) a apresentação foi na assembleia, exibindo o levantamento da biodiversidade do 
condomínio. Um evento misto em setembro de 2019: 20 adultos (15,15%) e 15 crianças (11,36%) 
participaram de caminhadas e oficinas. Em relação aos participantes dos eventos por faixa etária: adulto 
obteve 80 (60,61%) e infantil 52 (39,39%). A faixa etária Adulto obteve maior registro devido a assembleia 
condominial, possuindo importância para discutir e decidir ocorrências em relação ao condomínio, para este 
dia foi entregue uma programação das apresentações. Estes eventos são fundamentais para moradores de 
zonas de amortecimento que convivem com uma biodiversidade rica. O conhecimento em relação a riqueza 
do local, sua biologia e ecologia, permite conservar e proteger as espécies nativas. 

Palavras-Chave: Área ambiental, Fauna, Flora, Floresta pluvial, Zona-tampão 
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O grupo Hymnoptera é bem representado pelas vespas, abelhas e formigas, sendo um dos grupos mais 
diversos com cerca de 115 mil espécies descritas e com uma estimativa de 250 mil espécies. E apesar da 
grande diversidade dentro desse grupo, pouco se é explorado sobre a taxonomia e métodos de identificação 
desse grupo em sala de aula. Portanto este trabalho teve por objetivo propor e testar um recurso didático 
para facilitar a identificação de insetos representantes do grupo Hymnoptera, sendo este recurso inclusivo 
para pessoas com baixa visão. Os procedimentos metodológicos foram divididos em quatro etapas, sendo 
elas; a coleta dos insetos, identificação dos espécimes, produção do material didático e por último a 
exposição na escola, onde o recurso foi avaliado por meio do diálogo entre os pesquisadores e os alunos, 
sendo algumas anotações realizadas durante as conversas. Como resultado, obtivemos a seguinte 
quantidade de espécimes e respectivamente suas famílias; 10 Formicidae, 1 Chrysididae, 7 Sphecidae, 2 
Apidae, 14 Vespidae, 2 Scollidae e 1 Siricidae. E como material didático, este trabalho propôs uma caixa 
entomológica produzida com os insetos coletados, uma chave de identificação adaptada com uma linguagem 
mais acessível para os alunos e foi construído um desenho texturizado para facilitar a identificação dos 
espécimes feita pelos alunos, onde também pode ser trabalhada a ideia de inclusão haja vista que o recurso 
possibilita que alunos com baixa visão identifiquem as estruturas e suas características. As discussões e a 
dinâmica realizadas com os alunos possibilitaram que os pesquisadores identificassem a interatividade dos 
alunos e uma aprendizagem do tema abordado apesar de sua complexidade. Contudo concluímos que apesar 
de o material didático aqui produzido se mostrou de grande importância no processo de ensino 
aprendizagem, ainda há necessidade de coletar dados e quantificá-los para confirmar o quanto ele é 
significativo na aprendizagem. 

Palavras-Chave: Baixa visão, Inclusão, Insetos 
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Desde 1990, o Projeto Golfinho Rotador (PGR) desenvolve ações de Educação Ambiental com embasamento 
científico na Escola Arquipélago Fernando de Noronha (Escola AFN), única escola da ilha. Em função da 
histórica falta de opções culturais e científicas no cotidiano dos ilhéus, atividades ao ar livre tanto de lazer 
como de educação ambiental sempre foram a rotina de crianças, jovens e adultos noronhenses. As práticas 
educativas aplicadas pelo PGR sempre priorizaram a interdisciplinaridade para facilitar o aprendizado, por 
estimular diferentes formas de compreensão e possibilitar uma visão mais holística do conteúdo trabalhado 
e da vida. O presente estudo objetiva relatar uma atividade experimental do uso de coleções ósseas de 
cetáceos para o ensino da teoria da evolução, usando os cetáceos como exemplo. Esta atividade foi realizada 
em duas etapas na Escola AFN de 23 à 30/08/2019, com os alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio 
e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Primeiro, os alunos assistiram uma oficina expositiva e participativa de 
20 minutos sobre a evolução dos cetáceos. Posteriormente, os alunos visitaram por 30 minutos uma 
exposição osteológica de cetáceos, composta de dentes, vértebras, costelas, ossos da peitoral, crânios, 
barbatana de baleia e um osso fossilizado das seguintes espécies: Stenella longirostris, S. atenuatta, 
Globicephala macrorhynchus, Physeter macrocephalus e Eubalaena australis. Mesmos as crianças de FN que, 
devido às aulas teóricas e saídas de campo de Educação Ambiental do PGR, tinham conhecimento 
relativamente alto sobre golfinhos-rotadores, se surpreenderam com as informações passadas e com a 
primeira experiência de visualizar e manusear uma coleção osteológica. O grande interesse e assimilação do 
conteúdo pelo público alvo evidenciaram o alto potencial do uso de coleções zoológicas nos processos 
educativos ambientais, mesmo para crianças, jovens e adultos que têm contato íntimo com a natureza. 

Palavras-Chave: Coleção osteológica, Educação, Evolução, Metodologia de ensino, Zoologia 
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A doença de Chagas ainda é um importante problema de saúde pública, sendo considerada uma doença 
tropical negligenciada. A pouca representatividade desta doença nas salas de aula leva à necessidade de 
maior inserção do tema, trazendo novas abordagens a fim de facilitar a compreensão dos alunos. Desta 
forma, o presente trabalho teve como objetivo propor atividade lúdica para o ensino sobre a doença de 
Chagas e seus vetores no Brasil, além de avaliar a influência do mesmo na aquisição de conhecimento dos 
alunos. Para isto, foi desenvolvido o jogo de tabuleiro DIV&AP – Doença de Chagas que foi aplicado a duas 
turmas de Ensino Médio. Foram propostos dois questionários às turmas, com perguntas referentes ao 
referido tema: um aplicado antes dos alunos jogarem, e outro após o jogo. Foi possível observar que o jogo, 
como ferramenta lúdica educativa, mostrou ser eficaz em sua proposta de auxiliar na construção de 
conhecimentos dos alunos sobre a referida doença de forma divertida, sendo um complemento às atividades 
regulares da escola. Após a aplicação do jogo, os alunos conseguiram determinar as respostas corretas no 
questionário em maior proporção, entretanto, algumas dúvidas nas respostas evidenciam que o mesmo deve 
ser jogado mais de uma vez, pelo mesmo grupo de alunos. a fim de reforçar as informações e conhecimentos 
acerca da doença. Conclui-se que o jogo desenvolvido cumpre seu papel ao promover um maior interesse 
dos alunos no estudo do tema tratado, auxiliando o professor no processo de ensino-aprendizagem. Apoio: 
CNPq; FIOCRUZ. 

Palavras-Chave: Atividade educativa, Educação, Jogo didático, Saúde, Vetores 
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Célebre devido as vitrines de insetos que marcam as memórias dos visitantes, a centenária Coleção 
Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz (CEIOC), é considerada um dos maiores e mais importantes acervos 
da América Latina. Ao analisar a localização dos acervos entomológicos brasileiros, foi possível identificar que 
a maior parte está inserida nos grandes centros urbanos, fator que limita o acesso de alunos, professores e 
visitantes, residentes em locais mais afastados. O processo de informatização e digitalização dos acervos 
entomológicos muito colabora com a disseminação das informações, além de ser uma nova forma para a 
preservação digital que possui um grande potencial para auxiliar no desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem em Ciências. A idealização e realização do Tour Virtual se deu por meio da captação de imagens 
em 360° da Sala de Exposição Costa Lima. Após esse processo, foi realizada a edição das imagens, a 
elaboração da plataforma e implementação de fotografias estáticas das gavetas entomológicas e de tags 
informativas para apresentar a entomologia ao visitante virtual. Todo esse processo foi realizado em parceria 
com uma empresa de fotografias em 360º, credenciada e recomendada pelo Google Street View, cujo custo 
foi financiado pelo LABE/IOC, laboratório responsável pela curadoria do acervo. O material produzido foi 
disponibilizado online com acesso livre e gratuito, em site institucional, podendo também ser acessado nas 
telas de computadores e celulares de todo o mundo. A visitação interativa também pode ser realizada através 
do uso dos óculos de Realidade Virtual, colaborando assim com o desenvolvimento de novas possibilidades 
para o ensino de Ciências, além de colaborar com o aumento do número de visitantes ao acervo 
entomológico. 
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A leishmaniose visceral canina (LVC) é causada principalmente pelo protozoário flagelado Leishmania (L.) 
infantum chagasi que tem sua transmissão realizada de maneira vetorial pelo inseto flebotomineo. A LVC 
afeta principalmente o cão doméstico nas áreas urbanas. A população de cães no Brasil chega a 54,2 milhões. 
As principais alterações clínicas são: lesões viscerais, febre, perda substancial de peso, atrofia muscular, 
poliúria e polidipsia, anemia e hepato e esplenomegalia. O diagnóstico é complexo. Algumas medidas de 
controle como o gerenciamento de vetores, mosquiteiros ou telas tratadas com inseticidas, repelentes como 
as coleiras impregnadas, sprays e spot-on, vacinas e medicamentos são alternativas. A diversas fontes de 
pesquisa na internet, para os leigos ou utilizadas para a definição e introdução do assunto existe o recurso 
da Wikipedia. Descrever as medidas de controle da leishmaniose visceral canina a fim de produzir mídia 
educativa para ser veiculada em plataforma online de acesso universal e gratuito pela população em geral 
no Brasil. O estudo foi conduzido em duas partes: uma de levantamento da produção bibliográfica sobre a 
patologia como: sua descrição, tratamento, sintomas, diagnostico e medidas de controle. A outra parte de 
produção e edição de mídia para verbete inserido na Wikipedia. Foi realizado um levantamento bibliográfico 
sobre o assunto localizando mais de 2.000 textos que foram cuidadosamente analisados antes de serem 
inseridos no trabalho e a alteração do verbete na Wikipedia. 
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O aplicativo Pokemon Go é um jogo onde o jogador captura monstrinhos, catalogando todos os tipos e suas 
descrições. Estudos em diversos segmentos e populações indicaram o jogo como ferramenta eficiente no 
combate à depressão, sedentarismo e isolamento social; a busca por pokemons também foi relacionada à 
observação de pássaros e à dispersão de patógenos. Este trabalho discute o papel do jogo como motivador 
para estudo da biodiversidade na educação básica. Considerando observação e coleta, atividades que cada 
vez menos atraem os mais jovens no estudo da biodiversidade, o jogo permite que se problematize o assunto 
através de “saídas a campo”, quando o docente faz o contraponto existente entre a captura virtual e técnicas 
reais de amostragem para seres vivos. Pokemons se distribuem em “tipos”, como Planta, Água, Fogo, 
permitindo que o docente os relacione com os grupos taxonômicos. Nem todos se assemelham a seres vivos, 
mas alguns exibem aparência facilmente comparada a espécies reais, sejam animais, como o Caterpie (Papilio 
troilus Linnaeus, 1758), plantas, como o Exeggcutor (Cocos nucifera L.), ou fungos, na dupla Paras/Parasect 
(Cordyceps sp.). Os grupos encontrados no jogo servem como analogia aos grupos de seres vivos, 
principalmente pela semelhança existente entre características dos espécimes virtuais e dos reais. Além 
disso, existem espécies raramente abordadas em aula, por serem menos relevantes, mas que se apresentam 
tanto na biodiversidade quanto no jogo, como o Tangela [Okenia rosacea (MacFarland, 1905)]. Em análises 
iniciais, as relações criadas entre o mundo virtual e o real aproximam prática de ensino à realidade vivenciada 
pelos estudantes de educação básica, empregando diretamente novas tecnologias, principalmente celulares 
e aplicativos. Contudo, existe necessidade de relacionar a teoria à prática, realizada nas “capturas”, de forma 
mais evidente, visto que muitos espécimes do jogo apelam para a fantasia e tornam alguns aspectos difíceis 
de serem observados. 
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Os meios de comunicação de massa representam importante papel na difusão de informações. Entre eles 
destacamos os vídeos, que tiveram uma popularização do compartilhamento pela internet no YouTube. Ao 
se apropriar das técnicas associadas internet e ao uso de mídias audiovisuais, os zoológicos podem alcançar 
um público mais amplo, abordando questões sócio-ambientais de maneira democrática. A produção e a 
utilização desses materiais pode aumentar o potencial da democratização do saber, auxiliando as pessoas na 
construção da consciência ambiental, ampliando as formas de conhecimento e participação sobre a 
biodiversidade. Para verificar como os zoológicos têm se apropriado educacionalmente desta ferramenta é 
necessário fazer um mapeamento e análise dos principais tipos de vídeos e temas abordados por canais de 
zoológicos no YouTube. Para este estudo foram selecionados os 4 maiores canais de YouTube de zoológicos 
brasileiros, baseados na quantidade de vídeos postados, sendo analisados os envios dos últimos 11 meses. 
Os 99 vídeos encontrados foram categorizados quanto a sua temática e formato, sendo que cada vídeo 
poderia ser classificado em mais de uma categoria. Os formatos mais significativos foram: “divulgação”, com 
77 vídeos, “didáticos”, com 28 vídeos e “documentário”, com 24 vídeos. As temáticas mais expressivas foram: 
“curiosidade animal”, com 41 vídeos, “temas não ambientais” (e.g., vídeos institucionais, construções nos 
parques), com 33 vídeos e “preservação de biomas ou animais”, com 22 vídeos. Através destes resultados 
preliminares, percebemos que os canais analisados tem utilizado o YouTube como ferramenta de divulgação 
de seus trabalhos, particularmente relacionados às curiosidades sobre os animais, não explorando o seu 
potencial educativo em sua totalidade. Assim, para um uso educacional mais efetivo desta ferramenta os 
canais poderiam ampliar as temáticas abordadas, com roteiros de vídeos pautados nas diretrizes 
educacionais de ensino e criando playlist educacionais dentro da plataforma, ampliando as possibilidades de 
utilização educativa dos vídeos pelas escolas. 
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Diversos zoológicos do mundo investem na educação ambiental visando à conservação da biodiversidade. 
Dentre os visitantes, destacam-se professores em visitas escolares com seus alunos. Investigar a motivação 
destas visitas a esses espaços é importante para verificar se há um alinhamento coeso entre os objetivos 
educativos dos zoológicos, dos professores e das escolas que representam. Neste estudo foram realizadas 
entrevistas com professores em visitas escolares autoguiadas a um zoológico na cidade de São Paulo, sendo 
os dados coletados durante a visitação em três dias não consecutivos. A análise dos dados foi realizada com 
associação entre os métodos qualitativo e quantitativo, de modo que as respostas foram contabilizadas com 
valores numéricos representativos do total de entrevistados. Foram entrevistados 34 professores que 
apresentaram como objetivos da visita: “Conhecimentos gerais” (32,6%), “Lazer” (25,6%), “Conteúdo 
Didático” (25,6%) e “Vivência” (16,3%). Quando perguntados sobre a realização de atividades relacionadas à 
visita, a grande maioria não foi capaz de elucidar atividades concretas e citou “Trabalhos” associados à leitura 
das placas e pesquisas sobre os animais como atividade principal (55,9%). Esses fatos demonstram que 
apesar de grande parte dos professores (50%) entenderem a visita ao zoológico como uma atividade 
educacional, eles não possuem a total percepção da experiência educativa que a visita ao zoológico é capaz 
de proporcionar e a exploram de maneira superficial e vaga. Isto evidencia a necessidade de investimentos 
em parcerias da educação formal e não formal na formação continuada de professores sobre o tema 
“biodiversidade”, e em estudos que visam a melhor compreensão do público escolar visitante, que são boas 
ferramentas para identificar limites e potencialidades das visitas, e auxiliar professores a explorarem melhor 
os zoológicos como espaços de educação não formal. 
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O Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP implementou em 2018 um serviço de 
empréstimo de insetários para professores dos municípios da Grande São Paulo. O material para confecção 
dos insetários foi coletado pelos alunos da disciplina “Entomologia básica” das turmas de 2018 e 2019 na 
Estação Biológica de Boracéia (Salesópolis, SP) e Parque Estadual Intervales (Ribeirão Grande, SP). Os 
métodos utilizados para coleta foram puçá, armadilhas Malaise, Van-someren e Shannon, pratos coloridos, 
lençol + luz e coleta manual. Os alunos foram responsáveis pela coleta, preparação, rotulagem e identificação 
dos insetos. Um sistema eletrônico foi criado e divulgado para que professores possam agendar o 
empréstimo dos insetários e usá-los como recurso didático em aula (www.insetosnaescola.ib.usp.br). Há 6 
tipos de insetários à disposição: i) diversidade e classificação, ii) insetos polinizadores, iii) insetos urbanos, iv) 
insetos de importância médica, v) tipos de pernas, e vi) tipos de asas. Como resultado (até outubro/2019), 
tivemos 43 empréstimos em 16 meses de funcionamento. Desses, 75% eram de escolas municipais, 14% 
escolas estaduais e 11% fundações e escolas particulares. Além disso, 42% foram do ensino infantil, 42% 
ensino fundamental, 12% ensino médio e 4% ensino superior. Nesses 16 meses algumas professoras 
compartilharam os planos de atividades utilizados em sala e os principais conteúdos conceituais trabalhados 
foram diversidade, morfologia e hábito alimentar dos insetos. No ensino infantil foi frequente o uso de 
desenhos e massinhas de modelar para registro das atividades. As perspectivas futuras são: i) manter e 
aprimorar o material à disposição, criando novos materiais e conteúdos; ii) ampliar a rede de divulgação e 
contatos entre diretores, coordenadores e professores; e iii) estimular a replicação desse serviço em outras 
universidades para que esse sistema de rede de empréstimo alcance mais cidades e alunos, que como 
observado, são majoritariamente de escolas públicas. 
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A abordagem de paleontologia no ensino fundamental costuma utilizar imagens e réplicas de fósseis. As 
réplicas são importantes para os alunos formarem imagens mentais dos organismos pretéritos e compará-
los com organismos modernos, auxiliando na abordagem evolutiva da vida na Terra. Trata-se, porém, de um 
recurso predominantemente visual. Alunos com deficiência visual precisam de materiais que possam ser 
explorados com outros sentidos – principalmente o tato – para que consigam formar uma imagem mental 
de determinado objeto. Nesta pesquisa, parte de um projeto de mestrado em andamento, apresentamos o 
relato de uma aula dada em 2018, em que foram utilizadas réplicas de fósseis em gesso para uma turma de 
6º ano de ensino fundamental do Instituto de Cegos Padre Chico, composta por 1 aluno vidente, 4 com baixa 
visão e 8 cegos. O objetivo foi avaliar o quanto o manuseio de réplicas de fósseis por alunos com deficiência 
visual auxiliaria na formação da representação mental dos organismos pretéritos. Réplicas de trilobita e 
libélula gigante foram apresentadas durante uma sequência didática em geografia sobre tempo geológico e 
evolução da vida na Terra. Primeiro, foram mostradas as réplicas para que manipulassem e tentassem 
explicar os objetos. Depois, explicou-se sobre cada organismo e as réplicas foram passadas novamente, um 
a um, com explicação de cada parte. Pelas respostas obtidas, notamos que as réplicas não foram suficientes 
para a formação da representação mental (não correlacionaram as réplicas a animais, descrevendo só a 
forma geral do objeto). Estudos apontam que pessoas com deficiência visual precisam dos demais sentidos, 
descrições de videntes, além da memória para que possam correlacionar um objeto com algo que ele já 
conheceu ou experimentou e a partir disso construir um novo conhecimento. A aula será repetida em 2019 
com uma nova turma e serão introduzidos fósseis reais e réplicas em três dimensões. 
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A observação de insetos fixados desperta o interesse de crianças pelos organismos, sendo uma boa estratégia 
didática para introduzir temas variados no ensino, desde morfologia dos diferentes grupos até aspectos 
ecológicos e comportamentais. Visando disponibilizar material para empréstimo às escolas públicas da Zona 
Leste de São Paulo, desenvolvemos uma coleção a partir de insetos coletados durante uma disciplina de 
Licenciatura em Ciências da Natureza e encontrados mortos pelo campus. Inicialmente, os insetos foram 
montados em alfinetes entomológicos, secos em estufa e guardados em caixas plásticas. Com o tempo e 
manuseio, muitos acabaram se deteriorando. A transferência dos materiais para blocos de resina se mostrou 
uma ótima alternativa, impedindo o ataque de fungos, ácaros e brocas e permitindo o manuseio e 
observação, mesmo de estruturas delicadas como cerdas e escamas. No entanto, pensando na 
reprodutibilidade do material pelas escolas, para além do empréstimo, percebemos que o emblocamento 
teria alguns problemas, como custo da resina e toxicidade do diluente (monômero de estireno). Como 
alternativa, testamos um novo modelo de coleção didática, com materiais atóxicos e de baixo custo, 
utilizando diferentes espécies de abelhas. Os exemplares foram montados em algodão, individualmente 
dentro de caixas plásticas utilizadas para lembrancinhas, vendidas em casas de artigos para festas. Após a 
montagem, as caixas foram fechadas, lacradas com fita adesiva transparente e submetidas a um processo de 
esterilização através de quatro ciclos de 30 segundos em forno micro-ondas. A resistência do material à 
manipulação por estudantes foi testada em uma oficina para 50 alunos de 2 e 3 anos, e nenhum inseto foi 
deslocado ou danificado pela manipulação das crianças. Estamos acompanhando a durabilidade do material 
em relação ao ataque de parasitas, mas consideramos que o material pode ser facilmente reproduzido pelas 
escolas a partir de insetos coletados nas casas dos alunos e nas instituições de ensino. 
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A aprendizagem baseada em Problemas (PBL) é uma metodologia ativa que estimula a pró-atividade e o 
aprimoramento pessoal em um grupo acadêmico por meio de discussões profundas de casos 
interdisciplinares. A costa nordeste brasileira sofreu em 2019 o maior impacto agudo de derramamento de 
petróleo da sua história, com toneladas de óleo poluindo centenas de municípios, impactando diretamente 
a fauna bentônica. Nesta perspectiva, professor e alunos(as) da disciplina BIO 358 – Zoobentos, do curso de 
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) decidiram, em comum acordo, 
utilizar o método PBL para trabalhar os conteúdos do componente curricular, tendo como estudo de caso o 
impacto agudo de petróleo sobre os animais bentônicos no litoral de Salvador (BA). Fez parte dos métodos 
utilizados para a aprendizagem o levantamento do máximo de informações existentes em diversos veículos 
de divulgação (formais e não formais), viagem de campo para análise de duas praias após limpeza do impacto 
agudo e realização de entrevistas com profissionais e populares que frequentam as praias. Os resultados 
revelaram que a maioria das notícias divulgadas pela mídia e redes sociais raramente mencionaram o 
impacto do derramamento para invertebrados bentônicos sem interesse comercial e/ou midiático. Os 
trabalhos de campo evidenciaram que mesmo após limpeza das praias impactadas ainda existe muito óleo 
incrustado nas rochas e fragmentado na areia, o qual afeta diretamente a vida dos organismos 
zoobentônicos, e que as opiniões de populares e pescadores da região estão relacionadas principalmente 
com questões socioeconômicas. Os estudantes perceberam a necessidade de aprofundar os estudos em 
diversas teorias relacionadas aos animais bentônicos para responder à população sobre a gravidade dos 
impactos do petróleo utilizando argumentos consistentes. Com a PBL os alunos aprenderam que todo 
conteúdo, por mais conceitual que pareça, é interdisciplinar e pode ser aplicado para responder aos 
interesses da sociedade. 
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Esse trabalho tem como objetivo compartilhar como se deu a participação de crianças nas ações educativas 
e de Divulgação Científica (DC) dentro do contexto do projeto “Reintrodução do papagaio-de-peito-roxo 
(Amazona vinacea) no Parque Nacional das Araucárias, SC” realizado em parceria com o Instituto Espaço 
Silvestre, as Secretarias de Educação dos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada e três escolas municipais 
da região. Por meio da abordagem teórico-metodológica da DC enquanto cultura (Estudos Culturais) buscou-
se realizar ações participatórias junto às crianças da região, de modo que promovessem o diálogo entre seus 
saberes da infância e os conhecimentos científicos envolvidos no projeto de conservação em questão. Foram 
realizadas oficinas de construção e narração de estórias, captação de áudio e vídeo com crianças de 7 a 13 
anos durante os meses de março a maio de 2017. Foram co-produzidas com as crianças dez episódios de 
radionovela e duas estórias em vídeo com papagaios-de-peito-roxo como protagonistas. Esses produtos 
foram compartilhados com a comunidade local via rádio e festival de cinema. As ações educativas e seus 
produtos também produziram dados para uma pesquisa de mestrado, que buscou compreender os 
diferentes modos de participação infantil nas ações de co-produção de mídias e fomentar o diálogo entre as 
áreas de pesquisas e práticas de DC participatórias e os estudos da infância. 
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A utilização de coleções entomológicas no ensino ajuda a despertar a curiosidade dos estudantes para a 
biodiversidade. Na maioria das vezes, porém, as coleções são meramente demonstrativas, não envolvendo 
os estudantes na busca pelo reconhecimento dos diferentes organismos. Aqui, propomos uma abordagem 
para uma coleção de insetos emblocados em resina utilizando um jogo didático sobre a identificação das 
Ordens desses exemplares. O jogo é baseado em uma proposta desenvolvida na Universidade Federal 
Fluminense a partir do jogo comercial “Cara a cara”. No jogo proposto, há um tabuleiro com imagens e 
características das Ordens de insetos disponíveis em resina, além da coleção de insetos emblocados 
acompanhados de um respectivo cartão-auxílio, mostrando como são suas características principais como 
tipos de asas, tipos de pernas e tipos de peça bucal. Cada participante escolhe aleatoriamente um inseto em 
resina sem deixar que seu adversário o veja, mantendo em sigilo durante todo o jogo, além do respectivo 
cartão-auxílio. Após as escolhas, o primeiro jogador deve perguntar a seu adversário uma questão em que a 
resposta só possa ser “sim” ou “não”, como, “o inseto possui quatro asas?”. O outro jogador analisa seu 
inseto emblocado com ajuda seu cartão de auxílio e responde “sim” ou “não”. O adversário anota em sua 
folha a resposta dada para não refazer a mesma pergunta e conseguir juntar de forma mais eficiente as 
informações obtidas. Quando um dos jogadores achar conveniente, em sua rodada poderá perguntar se o 
inseto faz parte de determinada Ordem, se errar, o jogo continua, se acertar, o jogo termina. O jogo está em 
fase final de elaboração e será testado inicialmente com alunos de 7º ano de ensino fundamental durante 
uma visita da escola à universidade. Após o teste e os ajustes necessários, o jogo será disponibilizado para 
empréstimo junto com a coleção didática. 
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A liga acadêmica é uma entidade estudantil sem fins lucrativos e de duração indeterminada, que tem como 
objetivo complementar a formação acadêmica em uma área específica, por meio de atividades que atendam 
os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Em outubro de 2018, a Liga Acadêmica de 
Diversidade Animal (LADA) começou a ser idealizada por um grupo de discentes de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal Fluminense que tinham um anseio por uma melhor formação em zoologia. Ela foi 
desenhada com os objetivos principais de promover eventos acadêmicos, auxiliar a aproximação do corpo 
discente com o corpo docente, utilizar a divulgação científica para apresentar os diversos temas relacionados 
à diversidade animal ao público não-acadêmico, despertar o interesse e motivação, além de complementar 
a formação dos alunos da área. A partir de então, esses alunos escreveram o estatuto que rege a liga e hoje 
já somam, além da professora orientadora, quinze discentes distribuídos por três comissões (Invertebrados, 
Panarthropoda e Chordata). Desde a sua criação e fundação no início de 2019, já participou de uma exposição 
e promoveu cinco minicursos e duas tardes de palestras e discussão, ou seja, exercitando com sucesso todos 
os três pilares da universidade. O alcance da liga tem sido grande, e nos eventos já participaram graduandos 
e pós-graduandos de pelo menos quatro cursos e nove instituições de ensino, além de estudantes do 
primeiro e segundo grau. O feedback do público tem sido bastante positivo, com 62% avaliando a organização 
dos eventos como excelente e 38% como bom; e, quanto à assistência da comissão organizadora, a avaliação 
ficou em 69% excelente e 31% bom. Espera-se que a LADA ainda perdure por muitas gerações de alunos do 
curso e planeja-se, para breve, a realização de muito mais eventos com a temática de zoologia, incluindo um 
simpósio. 
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O uso de processos e recursos técnicos, como a construção de chaves de identificação de espécies, contribui 
para a comunicação da informação científica e tecnológica ao público em geral. Chaves dicotômicas 
permitem difundir conhecimento sobre habitat, alimentação, preservação, anatomia básica, entre outros, 
permitindo ampliar o caráter prático. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um material didático 
alternativo que incentive sua utilização e desperte interesse sobre grupos zoológicos e sua conservação. Os 
poliquetas são muito abundantes e apresentam muitas espécies, sendo predominantemente de vida livre e 
bentônica, isto é, vivem associados ao fundo dos corpos d’água. Povoam desde a região entre-marés até as 
grandes profundidades oceânicas, com grande diversidade de habitat e de estrutura, sendo ainda 
considerados ótimos bioindicadores de poluição. O material utilizado para a construção da chave advém de 
amostras de diferentes projetos conduzidos no Laboratório de Ecologia Bêntica (LEB/UESC). Este material foi 
triado e separado em grupos. Na construção da chave foram revisados os protocolos de identificação da 
Classe Polychaeta. Foram analisados, até o momento, 300 UTOs (Unidade Taxonomicamente Observáveis) 
que foram separadas por Família. A Família Nereidae foi a mais abundante, seguida por Eunicidae e 
Sabellaridae. Essa chave está em construção, pois a ideia é de que seja constantemente atualizada, uma vez 
que a participação da Classe Polychaeta, na fauna de águas rasas e entre marés do litoral sul baiano, é muito 
grande e ainda desconhecida. Este trabalho não pretende apenas divulgar conhecimento cientifico sobre os 
poliquetas deste trecho da costa, mas também aguçar a curiosidade do público, para que no processo de 
aprendizagem, as pessoas possam se conscientizar, não só da importância dos mesmos, mas também no fato 
de serem parte essencial para os ambientes marinhos. 
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As sequências didáticas (SD) têm sido consideradas um instrumento importante para a investigação do 
trabalho docente, tanto na perspectiva metodológica quanto na possibilidade de superação da lacuna 
pesquisa-prática. Este trabalho teve por objetivo investigar o processo de produção de SD e de objetos 
didáticos na formação de professores, escolhendo, particularmente, as que focalizavam a temática da 
sistemática filogenética. Reconhecemos a importância do pensamento em árvore (Tree thinking), e todas as 
suas possibilidades para a compreensão dos processos evolutivos e da diversidade animal no ensino básico. 
Desta forma, analisamos a mediação da abordagem filogenética no planejamento didático dos futuros 
professores. A investigação foi realizada em quatro edições da disciplina Contexto e práticas em Ensino de 
Zoologia, que foi oferecida em uma universidade pública nos anos de 2013 a 2016. As sequências didáticas 
foram analisadas sob as perspectivas dos conteúdos, das principais estratégias didáticas e formas de 
avaliação propostas, além de identificarmos como se apresentam os eixos de alfabetização científica 
(natureza da ciência, linguagem científica e contextualização social). Nossos resultados demonstram que as 
atividades de criação e análise de recursos didáticos, no contexto do planejamento didático, têm o potencial 
de aproximar os domínios epistemológico e didático necessários para o desenho das seqüências de ensino-
aprendizagem, uma vez que permitem cruzar os professores em formação com tema de fronteira na zoologia 
e as ferramentas culturais apropriadas à sua atividade profissional. Nossos resultados também enfatizam que 
a filogenia auxilia no debate para discussões relacionadas à natureza da ciência, como inferência evolutiva, 
elaboração de hipóteses, transitoriedade na ciência e relação entre ciência e sociedade pela conservação da 
biodiversidade. 
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O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) é uma unidade de conservação (UC) de Mata Atlântica 
localizada na cidade de São Paulo e tem uma característica única: abriga diversas instituições em seu interior, 
como a Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP) e o Jardim Botânico de São Paulo (JB), dentre outros. 
O PEFI apresenta mais de 210 espécies de vertebrados, no entanto, grande parte desta fauna está ameaçada 
por ações antrópicas como: risco de atropelamento, eletrocução, caça/captura ilegal, transmissão de 
doenças e predação por animais domésticos invasores. Nosso objetivo principal foi elaborar e aplicar um 
curso de formação de professores/as, em uma perspectiva de educação ambiental (EA) crítica, emancipatória 
e transformadora, para duas escolas localizadas no entorno do PEFI, de modo a identificar as dimensões do 
processo educativo, as dimensões da aprendizagem social (AS), além das vertentes de EA. A formação contou 
com a participação de 47 professores/as de todas as áreas do conhecimento de duas escolas do entorno da 
UC. Como resultados, identificamos todas as dimensões do processo educativo: a dimensão do 
conhecimento, dos valores éticos e estéticos e da participação, prevalecendo a primeira delas. No que se 
refere à AS, suas dimensões – reflexão, comunicação, negociação, ação e participação – também foram 
identificadas, já que o curso trabalhou metodologias de aprendizagem colaborativa, o que nos permitiu 
relacionar ambos os referenciais teóricos em uma perspectiva crítica de EA. No entanto, na análise das 
atividades dos professores, a vertente de EA mais frequente foi a pragmática, o que não excluiu a das demais 
vertentes. As análises revelaram que o curso contribuiu para a sensibilização e conscientização dos/as 
professores/as, de modo a que se interessem pelas questões ambientais do PEFI e no envolvimento na luta 
pela conservação desta UC. 
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Em tempos de negação do conhecimento científico, mais que nunca há a necessidade de divulgar os 
conteúdos produzidos nas universidades, e torná-los interessantes e acessíveis à comunidade não acadêmica 
de maneira ampla. Para tal, criamos o aplicativo “Caça crânio”, um jogo de realidade aumentada que 
intenciona ser uma estratégia lúdica no ensino da anatomia e zoologia dos vertebrados. Visando a fixação de 
conteúdos dessas disciplinas, o “Caça crânio” pode ser usado em ambientes formais e não-formais de ensino, 
auxiliando também na divulgação do conhecimento biológico. Este jogo corresponde a um aplicativo leve, 
que ao ser instalado nos celulares leva à cooptação das tecnologias à sala de aula. O jogo apresenta três 
versões: para ensino superior, médio e fundamental, com estratégias semelhantes, mas perguntas 
específicas a depender do público. Na versão para o ensino superior, o jogo apresenta a dinâmica de uma 
caça ao tesouro, na qual os estudantes percorrem um mapa. Neste mapa, se apresentam Códigos QR que 
possibilitam a visualização de crânios em três dimensões no aparelho celular, produzidas a partir de 
tomografias computadorizadas provenientes de projetos de pesquisa universitários. A partir do 
reconhecimento do crânio, os estudantes podem então responder à pergunta relacionada a anatomia ou 
zoologia. Nas versões voltadas ao ensino básico, a resposta correta às perguntas permite que os estudantes 
colecionem os crânios em seus aplicativos, revisitando-os e comparando a coleção com seus colegas. O jogo 
também permite o resgate dos erros e acertos, de maneira que os professores possam trabalhar o conteúdo 
programático de maneira mais assertiva segundo o desempenho dos seus estudantes. Apresentamos aqui as 
versões para ensino superior e básico do jogo, demonstrando que um ensino lúdico dos conteúdos leva à 
aprendizagem significativa destes, além do reconhecimento da importância do conhecimento produzido nas 
universidades. 
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O ensino de Zoologia atrelado à educação ambiental é de grande relevância, já que é por meio deste que os 
professores conseguem mostrar aos alunos a biologia dos animais, expondo a importância da preservação 
dos mesmos e aprimorando a consciência ambiental. O grupo PET-Biologia da Universidade Federal de 
Alfenas tem como um de seus projetos o “Praticando com Ciência”, no qual são levadas intervenções que 
consistem em atividades lúdicas e práticas no ensino de ciências, trazendo uma visão diferente e 
experimental de temas abordados em sala de aula. Duas das aulas abordadas tiveram como tema Zoologia 
de Invertebrados e Vertebrados, respectivamente. As intervenções foram ministradas para quatro 7º anos 
da Escola Estadual Padre José Grimminck em datas distintas, sendo que a primeira atingiu um público de 67 
alunos, e a segunda 78. Em ambas, o grupo apresentou uma recapitulação da teoria com auxílio de multimídia 
para, posteriormente, apresentar os mesmos animais abordados fixados e taxidermizados. O objetivo foi 
caracterizar a aula temática com animais reais e despertar o interesse pelo conteúdo, a fim de melhorar o 
desempenho da turma. Para avaliar a eficiência do método utilizado, aplicou-se um questionário aos alunos, 
antes e após a aula, com 3 perguntas de múltipla-escolha, possibilitando mensurar se o efeito da intervenção 
foi positivo – aumento de acertos por pergunta –, ou negativo – aumento de erros. Como resultado da 
primeira intervenção, obteve-se um aumento em números de acertos de 22,39% na primeira questão, 
68,65% na segunda e 8,65% na terceira, respectivamente. Na segunda intervenção também obtivemos uma 
melhora de forma geral, na primeira questão houve um aumento de 7,7%, 12,9% na segunda e 29,5% na 
terceira, respectivamente. Pode-se concluir que ambas as atividades práticas obtiveram um impacto positivo 
na construção do conhecimento e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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O grupo PET-Biologia Unifal-MG oferece minicursos anuais ministrados por seus integrantes, abordando 
conteúdos não contemplados na grade curricular do curso de Ciências Biológicas, o que não significa dizer 
que são menos importantes para a formação do biólogo como profissional. As instituições de cativeiro muitas 
vezes passam uma má impressão, sendo associadas à ambientes de maus tratos, exploratórios, em que os 
animais são retirados de seus locais de origem para serem apenas reprodutores. Esta não é a realidade da 
maioria das instituições. Existem leis e órgãos que regulamentam todo o procedimento de cativeiro, bem 
como a manutenção, saúde e reprodução dos animais em questão. O objetivo deste minicurso foi introduzir 
conhecimentos e desmistificar a visão de que instituições de cativeiro são inimigas da conservação e do bem-
estar animal, demonstrando situações em que estas são aliadas à conservação. Para isso, o minicurso foi 
dividido em duas partes, teórica e prática. O conteúdo teórico abordadou as normas e diretrizes que 
regulamentam a reprodução e o estabelecimento nos três tipos de cativeiro existentes, bem como todo o 
processo de apreensão, direcionamento e soltura/reintrodução de animais silvestres, trazendo como foco a 
reprodução aliada à projetos de conservação para animais ameaçados de extinção. Na prática, foi proposto 
aplicar os conhecimentos adquiridos na construção de projetos de conservação, a fim de fixar o conteúdo 
teórico e trazer uma reflexão acerca dos desafios enfrentados pelas instituições conservacionistas. Para 
analisar se o objetivo em questão foi atingido, foi aplicado um questionário antes e depois da atividade, com 
6 questões referentes ao tema ministrado, e como resultado obteve-se um aumento global de 28,89% de 
acertos. Conclui-se, portanto, que o minicurso permitiu aos participantes ampliar a aprendizagem sobre o 
tema e despertar a consciência crítica sobre o papel das instituições de cativeiro. 
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Serpentes estão envoltas por crendices e mitos populares, a falta de conhecimento sobre a importância e a 
ecologia desses animais reflete em abates na maioria dos encontros. A forma como são vistas está 
diretamente relacionada a sua conservação, sendo a prática de educação ambiental uma ferramenta de 
auxílio na conscientização, com o objetivo de preservar e desmistificar a sua existência e importância no 
ecossistema. Despertar o interesse das pessoas a partir da curiosidade necessita de empatia com esses 
animais, e o uso de uma serpente viva (Boa constrictor constrictor), com o nome de “Saura”, garante 
afinidade e causa pouco receio de início, seguido sempre de manuseio sem contenção, que confere relações 
da serpente com o tutor em relações comparativas a pets convencionais. A prática mostrou-se muito eficaz 
ao despertar a atenção dos indivíduos participantes em se aproximar e conhecer sobre a biologia do animal, 
este que está condicionado desde seu nascimento ao contato. Estima-se que a “Saura” em seus 15 meses de 
atuação, foi conhecida por mais de 2 mil pessoas, englobando todos os tipos de encontros (ocasionais, feiras, 
palestras, aulas e exposições) com tempo limitante máximo de 30 minutos, que conta com avaliação prévia 
do ambiente e o número de pessoas presentes para uma experiência visual e sensitiva dos participantes, 
sempre respeitando os intervalos de digestão e muda (ecdise) do animal, garantindo seu bem-estar. O relato 
dos participantes das mais variadas idades demonstra uma imediata afeição com o animal, que causa 
mudança na postura em relação a preceitos errôneos que se atrelam ao medo irracional, sendo este uma das 
principais justificativas aos abates. 
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O Laboratório de Entomologia Sistemática da Universidade Estadual de Londrina (UEL), conta com uma 
coleção entomológica com acervo de aproximadamente 83 mil insetos conservados, alfinetados ou mantidos 
em álcool e mantas. Além do material de uso científico, o laboratório também atua em extensão com 
educação ambiental, onde são montadas gavetas entomológicas de maneira didática, contendo animais 
diversos, bem como a criação de insetos vivos para demonstração. Todo material é usado para promover 
contato e aprendizado sobre a biodiversidade e conservação. O trabalho de ensino tem como objetivo 
desmistificar e caracterizar a importância dos invertebrados para o meio ambiente, através de pedidos em 
escolas, feiras, eventos, palestras e aulas, promove-se a informação e o contato com os animais. Para isso 
são utilizados baratas de Madagascar e bichos-pau, que recebem nomes próprios, criando uma identidade 
empática e familiar com o público, garantindo uma experiência que vai além da observação. O contato 
acontece de forma adaptativa para diferentes públicos, desde crianças a idosos. São transmitidas 
informações que variam entre ecologia, morfologia, anatomia, curiosidades, formas de vida e pesquisas. O 
contato atrelado às informações garantem de forma imediata a desconstrução de mitos e preconceitos, 
contribuindo para a formação de gerações mais conscientes às relações ambientais. Estima-se 
aproximadamente que 40 mil pessoas foram alcançadas através do projeto, que leva em conta todas as 
exposições realizadas entre o período de 2018 e 2019. 
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No processo de ensino-aprendizagem podemos nos deparar com inúmeros desafios que impedem a 
transmissão do conhecimento de forma satisfatória. Trabalhar a disciplina de zoologia de invertebrados 
conciliando teoria e prática têm papel fundamental para o envolvimento do aluno, além de promover uma 
melhor compreensão do conteúdo estudado. A proposta era visualizar a morfologia dos grupos por meio de 
aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem, pois, muito mais do que imagens o aluno precisa de 
contato e experimentação para tornar-se um agente construtor do seu próprio processo de ensino somando 
teoria e prática, a fim de ampliar seus conhecimentos na disciplina de zoologia. Os resultados obtidos foram 
avaliados por meio de um questionário eletrônico no qual os alunos puderam registrar suas opiniões a 
respeito das aulas práticas de zoologia. Por meio deste, obtivemos os seguintes resultados: 100% dos alunos 
afirmaram que as aulas práticas foram úteis; 60% responderam que seus desempenhos não foram afetados; 
já 60% afirmaram que as aulas não acrescentaram na compreensão dos grupos estudados. Entretanto 80% 
dos alunos responderam que as disciplinas precisam de práticas e 80% concordam que o curso que 
frequentam não possui aulas práticas suficientes. O IFPR adota critérios baseados em conceitos para 
avaliação de seus alunos, onde: A: Aprendizagem do aluno foi plena; B: Aprendizagem do aluno foi 
parcialmente plena; C: Aprendizagem do aluno foi suficiente e D: Aprendizagem do aluno foi insuficiente. 
Com o auxílio das aulas práticas, foi possível perceber o aumento de conceitos A e B, bem como a redução 
da incidência de conceitos C e D. O número de aprovados também aumentou significativamente comparando 
ao período anterior, demonstrando a efetividade da estratégia analisada. 

Palavras-Chave: Aulas práticas, Ensino-aprendizagem, Invertebrados, Zoologia 
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O estudo da biologia, quando tratado de forma abundantemente teórico não consegue explorar todo 
potencial para o entendimento do aluno, tornando-se necessário a utilização de materiais didáticos para 
melhor entendimento. No caso de estudos de ossos e cartilagens, utilizamos algumas técnicas, como a 
diafanização que possibilita a visualização das estruturas anatômicas, pois clareia os tecidos mantendo sua 
posição original, além de ser essencial para osteologia de vertebrados pequenos pelo fato de impedir a perda 
ou destruição de ossos pequenos que pode acontecer na preparação a seco, esta técnica tem a finalidade de 
evidenciar as estruturas ósseas em vermelho e as cartilagens em azul. A espécie Scinax ruber (Laurenti, 1768) 
possui uma distribuição desde a Bacia Amazônica do Brasil até pequenas Antilhas de Santa Lúcia. Este 
trabalho objetivou utilizar a técnica de diafanização afim de evidenciar as estruturas ósseas e cartilaginosas 
de Scinax ruber. Foram coletados dez espécimes na cidade de Floriano (06°47’19,2”S, 43°02’24,6”O) 
(SISBIO54501-4), cuja preparação do material diafanizado foi utilizado o método de Hidróxido de Potássio 
(KOH) e Peróxido de Hidrogênio (H₂O₂) modificado do protocolo de Taylor & Van Dyke (1985). Como 
resultado foi possível observar a partir da diafanização que os exemplares apresentaram as estruturas ósseas, 
como os membros locomotores superiores e inferiores, crânio, cintura pélvica, cintura escapular bem 
corados em vermelho pelo corante Alizarina Red e as cartilaginosas como a região cranial, membros 
locomotores superiores estiveram coradas em azul pelo corante Alcian Blue e a musculatura com uma ótima 
translucidez. Este trabalho contribui para auxiliar, docentes e discentes, em estudos relacionados a anatomia, 
ontogenia, morfologia, filogenia, evolução e sistemática relacionadas a ossos e cartilagens, bem como, 
possibilita entusiasmar a comunidade acadêmica, buscando o aprimoramento no processo de ensino 
aprendizagem. 
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Characidae é uma das famílias mais representativas de peixes de água doce Neotropical, com 
aproximadamente 1200 espécies, amplamente distribuída pelas Américas Central e do Sul. Estudos prévios, 
baseados em dados morfológicos e moleculares, corroboram Characidae como um grupo monofilético, 
entretanto, suas relações internas ainda requerem uma melhor resolução. Apesar da escassez de estudos 
evolutivos relacionados a sistemas sensoriais em peixes neotropicais, esse complexo morfológico apresenta 
grande variação potencialmente informativa e promissora para estudos filogenéticos. Para testar o poder 
informativo desses caracteres, a morfologia externa do órgão olfatório e suas lamelas são descritas, 
ilustradas e interpretadas para representantes da família Characidae. Para tal, os exemplares tiveram seus 
ossos e cartilagens corados e os órgãos olfatórios removidos do crânio. Uma ampla comparação baseada na 
forma, tamanho relativo e número de lamelas é apresentada para espécies representantes das subfamílias 
do grupo. Comparações com representantes de outras famílias de Characiformes, proximamente 
relacionadas, fornecem um amplo contexto para um maior entendimento das principais transformações 
evolutivas que moldaram o órgão olfatório na família. Padrões morfológicos foram identificados para vários 
grupos dentro da família. A presença de dimorfismo sexual na forma, tamanho e número de lamelas também 
foi detectada entre tais grupos. As variações morfológicas encontradas foram interpretadas 
hierarquicamente contra hipóteses filogenéticas propostas previamente. O mapeamento filogenético 
revelou alguns padrões recorrentes que sugerem especializações comportamentais conectadas à reprodução 
e características de história de vida. 
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A senciência refere-se à capacidade dos organismos de perceberem ou experimentarem sensações 
subjetivas. A possibilidade de animais protostômios apresentarem graus de senciência é pouco explorada na 
literatura, uma vez que as pesquisas sobre o tema têm focado especialmente em vertebrados. Frente a essa 
lacuna de conhecimento o objetivo deste trabalho foi o de analisar comparativamente a evolução dos 
sistemas nervosos e sensoriais sob a ótica filogenética, investigando a relação destes com atributos da 
senciência. Realizamos uma análise de máxima parcimônia no software TNT de uma matriz com 26 táxons 
supra-específicos de Metazoa e 129 caracteres morfológicos. Obtivemos uma árvore mais parcimoniosa com 
159 passos, índice de consistência 0.89 e índice de retenção 0.96. Nessa topologia final, plotamos cinco 
atributos comportamentais relacionados à senciência, identificados em uma amostragem taxonômica de 60 
espécies. O monofiletismo de Metazoa, Eumetazoa, Deuterostomia, Protostomia, Chordata, Lophotrochozoa 
e Ecdysozoa foram recuperados. A evolução dos caracteres aponta a presença de estruturas relacionadas a 
senciência (e.g., presença de nociceptores, opióides endógenos, mecanorreceptores e neurotransmissores) 
já no ancestral comum do grupo Bilateria, embora alguns caracteres possam ter surgido antes, desde a 
origem dos Metazoa. Na compilação etológica, nossos resultados sugerem comportamentos relativos a 
senciência presentes em Hexapoda, Crustacea, Nematoda, Annelida, Gastropoda, Cephalopoda e Vertebrata. 
Nossos resultados preliminares sugerem a evolução independente de caracteres ligados à senciência em 
diversos grupos de metazoários. Etapas futuras incluirão a reunião de atributos morfológicos e sequências 
moleculares relacionadas ao sistema de dor para realização de uma análise de evidência total. Tal resultado 
poderá subsidiar debates sociais, políticos e econômicos sobre bem-estar animal e preservação da 
biodiversidade. 
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Existem múltiplas origens independentes de fenótipos serpentiformes na ordem Squamata. A família de 
lagartos neotropicais Gymnophthalmidae congrega ao menos duas linhagens nas quais formas alongadas e 
com membros reduzidos evoluíram em associação ao hábito fossorial. Ambos os clados abrangem 
considerável variação quanto ao alongamento do corpo, à redução dos membros e ao uso do microhabitat. 
Associações evolutivas entre a forma da cabeça e fossorialidade foram descritas para lagartos 
gimnoftalmídeos, mas os padrões foram generalizados para as duas linhagens fossoriais independentes. 
Neste contexto, objetivamos caracterizar a evolução da forma da cabeça nesta família, com enfoque nos dois 
clados de Gymnophthalmidae nos quais o fenótipo serpentiforme surgiu independentemente em associação 
com a fossorialidade. Corroboramos a hipótese de que o formato da cabeça varia entre os gimnoftalmídeos 
fossoriais utilizando morfometria geométrica de contorno a partir de base de dados morfológicos e 
ecológicos para 31 espécies de lagartos gimnoftalmídeos e de seu grupo-irmão, Teiidae. Os resultados 
sugerem que tal variação é dependente do tipo de substrato no qual o deslocamento ocorre, de tal maneira 
que espécies que se enterram em solos arenosos se assemelham morfologicamente, exibindo cabeças 
menores e com rostros pontiagudos, diferindo de espécies que ocupam o folhiço, cujas cabeças são mais 
arredondadas. Propomos que diferentes regimes seletivos associados às características dos substratos de 
enterramento estão associados à evolução de formatos divergentes da cabeça, evidenciando a diversidade 
morfológica dos lagartos gimnoftalmídeos fossoriais. 
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Hipóteses para explicar as causas dos gradientes de diversidade têm sido baseadas cada vez mais nos 
mecanismos que realmente modificam o número de espécies, isto é, especiação, extinção e dispersão. Uma 
suposição comum dessas hipóteses é que deveria existir sinal filogenético em taxas de diversificação, porém, 
essa suposição foi raramente testada com dados reais. Por isso, neste estudo foram compilados dados de 
329.737 espécies de plantas, mamíferos, anfíbios e Squamata para analisar a extensão do sinal filogenético 
em suas taxas de diversificação. A taxa de diversificação foi estimada pelo logaritmo natural do atual número 
de espécies de cada táxon, dividido pelas respectivas idades dos ramos de suas árvores filogenéticas, 
assumindo que a taxa de extinção é zero. O sinal filogenético foi avaliado pelo parâmetro λ de Pagel e testado 
usando taxas de verossimilhança do pacote phytools 0.6-60, no programa R 3.5.3. Apesar da variação nas 
taxas de diversificação entre linhagens, houve suporte estatístico significativo para o sinal filogenético em 
todos os conjuntos de dados, sendo o maior valor para λ em anfíbios (λ = 0,74) e o menor em plantas 
(λ = 0,46). As explicações para a autocorrelação das taxas de diversificação entre linhagens podem envolver 
fatores biogeográficos, considerando que o habitat é geralmente hereditário, podendo incluir condições que 
possam promover especiação, ou envolver as taxas de diversificação, que podem ser influenciadas por traços 
nas próprias espécies, como as taxas de mutação e tamanhos de suas distribuições. A extinção modelada 
filogeneticamente também pode contribuir para os padrões observados. Esses resultados têm importantes 
implicações no desenvolvimento de modelos mais realistas de diversificação de linhagens e, com filogenias 
novas e mais compreendidas, será possível investigar a escala temporal na qual a autocorrelação filogenética 
na diversificação é detectada. 
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Os hábitos alimentares dos Hemiptera (Insecta) são discutidos desde o final dos anos 70. Recentemente o 
debate foi reacendido com o avanço das técnicas de filogenética molecular e disponibilidade de dados 
genômicos e comportamentais, tendo enfoque principal as discussões sobre o hábito ancestral de 
heteroptera e da ordem. Entretanto, trabalhos moleculares recentes não abordaram esta questão utilizando 
uma modelagem explícita para reconstrução de hábitos ancestrais ao longo da evolução da ordem. Assim, o 
presente trabalho irá abordar tal questão através da reconstrução de hábitos ancestrais dos hemípteros com 
base em abordagens estatísticas antes não utilizadas nessa discussão. O hábito alimentar de Hemiptera foi 
reconstruído a partir de filogenias previamente publicadas, priorizando árvores com ampla cobertura 
taxonômica. As informações sobre o hábito alimentar de cada táxon foram classificadas através de descrições 
primárias obtidas em levantamento bibliográfico ou em matrizes de caracteres previamente publicadas. Os 
estados ancestrais foram inferidos utilizando as abordagens de Parcimônia e Máxima Verossimilhança. Os 
resultados corroboram hipóteses previamente propostas, onde o ancestral dos Heteroptera é proposto como 
predador e o de Hemiptera como fitófago. Apesar da concordância entre métodos dentro de Hemiptera, a 
baixa amostragem e a singularidade de hábitos alimentares dentro da ordem Psocodea gerou diferenças na 
reconstrução de hábito deste último. Através da combinação de métodos moleculares de reconstrução 
filogenética e estudos de morfologia e ecologia, foi possível realizar a maior inferência de hábito alimentar 
ancestral já feita para Hemiptera. O uso combinado das técnicas, portanto, é de grande importância para 
solucionar questões recorrentes na evolução de insetos. No entanto, atentamos para a importância da 
resolução de clados problemáticos e da dependência topológica de métodos de reconstrução ancestral. Por 
fim, recomendamos novas investigações quanto à relação entre Hemiptera e suas linhagens irmãs. 
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A capacidade dispersiva de uma espécie pode refletir diretamente nas taxas de conectividade e diferenciação 
populacionais. Em gastrópodes marinhos, esta capacidade é influenciada pelo estágio larval: larvas 
planctotróficas podem permanecer por longos períodos na coluna d’água, aumentando a amplitude de 
dispersão e distribuição geográfica. Neste trabalho avaliamos a presença de estruturação genética em macro 
e microescalas geográficas de Littoraria flava (King, 1832), um gastrópode marinho de desenvolvimento 
larval planctotrófico. Foram realizadas amostragens em Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Rio de Janeiro 
(RJ), Espírito Santo (ES), Alagoas (AL) e Ceará (CE). Para testar a presença de subpopulações, as amostragens 
da região Sudeste foram feitas por meio de transectos horizontais, desde o ponto mais distante até o ponto 
mais próximo do mar em que a espécie estava presente. Um total de 85 amostras foram processadas pela 
técnica de GBS (genotyping by sequencing). Para os 6056 SNPs polimórficos, as análises populacionais foram 
feitas pelo software STRUCTURE e pelo pacote adegenet do R. Os resultados apontaram três grupos genéticos 
distintos, cada qual caracterizado pela presença abundante de indivíduos do Sul, Nordeste e Nordeste, com 
relativa mistura de indivíduos dentre estes. O índice FIS médio revelou-se alto (0,18, p-value = 0), e a 
heterozigosidade esperada foi significativamente maior que a observada (p-value < 0,001). O FST par a par 
revelou poucas populações com diferenciação significativa e ausência de correlação com distância geográfica 
(p-value = 0,19). Nenhum dos transectos amostrados mostrou sinal de microestruturação. Os resultados 
indicam que o desenvolvimento planctotrófico parece ser responsável pelo alto fluxo gênico entre as 
populações amostradas. Análises de modelagem de nicho e genética de paisagem, atualmente em 
processamento, indicarão quais processos evolutivos e/ou ecológicos tem conduzido a atual distribuição de 
Littoraria flava e, ainda, se há correlação entre a configuração da paisagem e a distribuição genética atual 
destas populações. 
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Exaptations refer to traits with fitness value that were originally shaped through the cooptation of previous 
adaptations or non-adaptative traits. They can be franklins (features evolved for a particular function that 
were later cooptated for new roles) and miltons (features arisen as a structural consequence of an adaptation 
that were later cooptated for a new role) A sensible way to evaluate whether the biological role of a given 
feature is an adaptation or an exaptation is to analyse whether the feature and the function in question 
evolved together. If they appeared simultaneously, that indicates that function was the selective pressure 
that gave rise to the feature. Conversely, if the feature evolved before its current function, this would mean 
that the current function is an exaptation. Like other Phanaeina, Bolbites bears iridescence all over the body. 
An hypothesis seeking to explain the evolution of such iridescence is the social signaling hypothesis. 
According to it, the contrast between the dull cephalic horn and the iridescent background constituted by 
the pronotum allows males and females to evaluate the size and shape of a male’s horn. Thereby, they can 
choose whether to engage in fights or to be sexually receptive, respectively. The evolution of iridescence, 
therefore, would be linked to sexual selection. The problem is that although most of phanaeines indeed have 
cephalic horns, Bolbites, the sister-lineage to the long-horned phanaeines, is hornless. It is clear, therefore, 
that the evolution of iridescence preceded that of the cephalic armament. Consequently, sexual selection 
related to the evaluation of male cephalic horns cannot explain the origin of iridescence itself, which evolved 
for another function. Later, iridescence was coapted in the Phanaeina’s ancestor and is an exaptation for its 
current role in sexual selection. Then, the role of the phanaeine iridescence in sexual selection is of a franklin. 
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A ordem Squamata representa um dos principais grupos de interesse para estudos de associações evolutivas 
entre padrões fenotípicos e parâmetros ambientais uma vez que congrega grande diversidade biológica, com 
representantes que variam quanto à forma e que exibem os mais diversos hábitos, incluindo espécies 
fossoriais, epígeas, arborícolas, saxícolas, aquáticas e psamófilas. Diversas linhagens de lagartos são 
classificadas como arborícolas. No entanto, essa classificação pode congregar ampla variação ecológica, uma 
vez que espécies nem sempre utilizam o ambiente arbóreo da mesma maneira, ocupando nichos diferentes. 
Neste contexto, o autopódio ganha destaque, uma vez que representa uma importante característica do 
fenótipo associada ao deslocamento sobre arbustos e árvores. A garra, embora frequentemente relegada 
em trabalhos de desempenho locomotor em lagartos, executa importante papel funcional na escalada, de 
tal maneira que associações de formas distintas das garras com diferentes gradientes de arborealidade 
podem ser esperados. Neste contexto, objetivamos investigar se espécies arborícolas de diferentes famílias 
de lagartos da infraordem Iguania exibem variações quanto à forma das garras que podem estar relacionadas 
com um gradiente ecológico de arborealidade. Para isso, estão sendo fotografadas, em perspectiva lateral, 
as garras dos cinco dígitos dos membros anteriores e posteriores de espécies de lagartos disponíveis no 
acervo de Coleções Herpetológicas brasileiras. Será implementada morfometria geométrica de contorno com 
o intuito de testar a hipótese de que variações morfológicas das garras estão associadas ao gradiente 
ecológico de arborealidade. O presente estudo contribuirá para discussões acerca do papel das garras na 
movimentação em substratos verticais, especialmente em ambientes arbóreos, bem como para o 
entendimento da evolução da diversidade morfológica em associação a ocupação de distintos microhabitats. 

Palavras-Chave: Ecomorfologia, Escalada, Lagartos, Microhabitat 
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Echinoderms are exclusive marine organisms that occur from intertidal zone to abyssal depths and from 
tropical to polar regions, indicating that the five extant classes were able to colonize a range of environments 
throughout evolution. In physiological terms, mitochondria may play a key role in this process. In addition to 
producing ~95% of the energy consumed by cells, it is also involved in metabolism regulation, cell cycle 
control, antiviral responses, inflammatory processes and cell death. Thus, its functioning is directly related 
to the survival of individuals and, consequently, to the maintenance of species and ability to colonize new 
environments. Here, we evaluate the substitution rate and compare the codon usage of 13 mitochondrial 
protein-coding genes among the five classes of Echinodermata and interpreted the results considering life-
history traits (mobility capability, generation time and metabolic rate) and evolutionary history. The 
evaluation of 51 species over the five classes, revealed that the Ophiuroidea (7 species) mitogenome evolve 
faster than the mitogenome of other classes, while the mitogenome of Crinoidea (4) species has a slower 
substitution rate. In addition, a correspondence analysis showed that Asteroidea (8), Echinoidea (22) and 
Holothuroidea (10) have similarities in codon usage, while Ophiuroidea and Crinoidea have a different 
pattern of codon usage. Furthermore, Crinoidea has a statistically greater codon usage bias, with some amino 
acids being encoded basically by one codon. This suggests a better translation efficiency due to translation 
selection. In general, substitution rate differences may be related to life-history traits, as mobility capability 
and metabolic rate, while the codon usage seems to be associated with the age of groups. The evolution of 
substitution rate and codon use fit with the Cryptosyringid phylogenetic hypothesis. In addition, our results 
are relevant to DNA barcoding studies that include Ophiuroidea and Crinoidea species. 

Palavras-Chave: Codon bias, Mitochondrial genes, Molecular evolution, Translational selection 
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Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841) é uma espécie de elasmobrânquio que possui grande 
distribuição geográfica entre os rios Sul-americanos. Devido a esta ampla distribuição, considera-se que o 
táxon é um complexo de espécies. Esta hipótese é sustentada por dados genéticos e morfológicos, uma vez 
que a espécie apresenta significativa variação fenotípica ao longo das bacias. Desta forma, o presente estudo 
buscou avaliar os níveis de diferenciação genética entre indivíduos de diferentes bacias. Para isso, utilizou-
se 500 pb da porção Barcode do gene mitocondrial Citocromo Oxidase C – subunidade I de espécimes 
coletados nos seguintes rios: Orinoco, Amazonas, Putamayo, Xingu e Paraná. Apenas as sequências dos 
indivíduos do rio Xingu foram geradas para o presente trabalho, as demais foram retiradas da literatura. 
Foram identificados 15 haplótipos, em sua maioria únicos, sendo os das Bacias do Xingu e Paraná exclusivos. 
Os mais divergentes entre si e em relação as outras bacias foram da bacia do Paraná, com valores superiores 
a 4%, especialmente nas comparações com Putamayo e Xingu. Os valores médios de distância para a maioria 
das comparações foram superiores a 2%, característico de comparações entre espécies diferentes. O 
resultado da Análise de Variância Molecular, quando todas as localidades foram incluídas em um único grupo, 
também sugere um cenário de subdivisão, com Fst significativo. Além disto, as relações entre as linhagens 
nas árvores filogenéticas de Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana recuperaram topologias 
semelhantes, evidenciando também subestruturação populacional, especialmente o rio Paraná, que parece 
estar representado por mais de uma linhagem. Além disso, a linhagem do Xingu mostrou-se proximamente 
relacionada às populações do Orinoco, onde se acredita ser o centro de origem de Potamotrygonidae. Assim, 
corroboramos a ideia de complexo de espécies para P. motoro, afirmando a necessidade de estudos 
filogeográficos mais profundos, com maior representatividade de espécimes das diferentes bacias. 

Palavras-Chave: Elasmobrânquio dulcícola, Genética populacional, Xingu 
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Os peixes compõem o grupo com maior diversidade de sistemas de determinação sexual dentre os 
vertebrados, dependendo de fatores genéticos e/ou ambientais para a ocorrência da diferenciação sexual. 
No que diz respeito aos sistemas genéticos de determinação sexual, sistemas cromossômicos com macho 
heterogamético (XX/XY) e fêmea heterogamética (ZZ/ZW) são os principais mecanismos ativos na 
diferenciação sexual nas espécies de peixes, havendo algumas variações. Entretanto, existem diversas 
espécies de teleósteos nas quais o sistema de determinação sexual e os genes envolvidos nesse processo 
permanecem desconhecidos. Inserido nesse contexto está o ciclídeo Astatotilapia latifasciata (2n = 44), cujo 
sistema de determinação sexual não é conhecido. Além disso, a presença de um dicromatismo sexual variável 
nos indivíduos sugere uma forte influência ambiental na diferenciação sexual. Assim, em vista de identificar 
regiões genômicas associadas com o sexo em A. latifasciata, duas abordagens foram utilizadas: i) a busca por 
regiões exclusivas com base em cobertura e ii) a busca por polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs). Em 
ambos os casos foi realizada a comparação de genomas de machos e fêmeas previamente sequenciados pela 
plataforma HiSeq (Illumina) com um genoma de referência da espécie usando-se técnicas de bioinformática. 
A análise por cobertura indicou um total de 2.044 sequências presentes em todos os machos e ausentes em 
todas as fêmeas, contendo 278.178 pares de base ao todo. Já a busca por SNPs permitiu a identificação de 
844 contigs com diferença estatisticamente considerável entre os sexos, contendo ao todo 33.836 SNPs entre 
machos e fêmeas. Esses resultados revelam ampla variação genômica entre os sexos e indicam que as 
variações encontradas têm potencial para serem exploradas como sequências relacionadas com a 
determinação e diferenciação sexual. 

Palavras-Chave: Cromossomos sexuais, Determinação sexual, Sequências sexo-específicas 
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As abelhas desempenham um importante papel ecológico, sendo fundamentais na manutenção da 
diversidade de espécies vegetais por meio da polinização. No entanto, apesar da sua grande importância nos 
ecossistemas naturais e agrícolas, diversos fatores vêm contribuindo para uma alta taxa de mortalidade das 
abelhas. Além da ação antrópica, a presença de parasitas e patógenos são fatores que podem oferecer risco 
à saúde das abelhas e contribuir para um declínio na população desses animais. Este trabalho tem por 
objetivo analisar uma possível infecção de abelhas solitárias e sociais por vírus patogênicos, já descritos em 
abelhas melíferas. Foram investigadas espécies de Apis mellifera, Frieseomelitta varia, Centris tarsata, 
Centris fuscata, Centris analis, Tetrapedia spp. e Anthodioctes sp., que foram coletadas em duas áreas 
localizadas em Diamantina, MG e uma área de Ribeirão Preto-SP. O RNA total foi extraído do abdômen de 
todas as espécies, e nas espécies de Centris tarsata e Anthodioctes sp. foi extraído também dos ovários. 
Posteriormente, o RNA foi tratado com DNAse, e usado para síntese de cDNA. A presença de vírus foi 
investigada através de reações de PCR com primers específicos para ABPV (Acute bee paralysis virus) e DWV 
(Deformed wing virus), seguido por géis de agarose. O vírus ABPV foi detectado nas duas espécies sociais, 
Apis mellifera e Frieseomelitta varia, e também nas espécies solitárias Centris tarsata e Centris analis. O vírus 
DWV foi encontrado somente em Apis mellifera de Ribeirão Preto. Nenhum vírus foi encontrado em 
Tetrapedia spp. e Anthodioctes sp. Estes resultados confirmam a presença destes patógenos, que são 
comumente encontrados em Apis mellifera, em outras espécies de abelhas solitárias e sociais das três áreas 
de coleta, sugerindo que esses vírus podem afetar a saúde de diferentes abelhas de diversas áreas do Brasil. 
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Estudamos a estrutura genética populacional do anuro hilodídeo Hylodes fredi em riachos de diferentes 
microbacias da Ilha Grande (Angra dos Reis, Rio de Janeiro). Esta espécie é endêmica da Ilha Grande e tem 
sua área de ocupação restrita a córregos florestais de água límpida. Apresenta ainda comportamento 
territorialista, o que nos traz o pressuposto de uma forte filopatria e baixo fluxo gênico entre riachos. Este 
pressuposto associado à geografia da Ilha Grande, formada por quatro vertentes hidrográficas com 
microbacias distintas, nos leva às hipóteses de que: as populações de H. fredi podem estar geneticamente 
isoladas; e a sua estrutura genética populacional deve estar relacionada com a hidrografia e vertentes da 
ilha. Para testar estas hipóteses estamos utilizando fragmentos de DNA mitocondrial (16S, CO-I, e D-loop) 
para avaliar a estrutura genética das populações de H. fredi. As amostras de tecido vêm sendo coletadas 
desde setembro de 2017, contemplando córregos das quatro vertentes. Até o momento coletamos amostras 
de 32 indivíduos e amplificamos o fragmento do gene ribossomal 16S do DNA mitocondrial para 15 
indivíduos, obtendo sequências com 414 pb. Encontramos três haplótipos com dois sítios polimórficos. Um 
dos haplótipos encontrados foi bastante frequente (N = 11) enquanto os demais foram raros e exclusivos de 
determinadas microbacias (N = 1 e N = 3, respectivamente). Com o aumento no número de amostras 
poderemos testar se o haplótipo mais abundante é o ancestral e a hipótese de expansão populacional 
recente. Poderemos também confirmar se os haplótipos raros são característicos de determinadas 
microbacias, dando suporte à hipótese de isolamento populacional. O baixo polimorfismo do 16S era 
esperado, sendo o mais conservado entre os fragmentos de DNA mitocondrial utilizados. O maior 
polimorfismo dos demais marcadores deverá refinar a caracterização da estrutura genética das populações 
de H. fredi na Ilha Grande. 
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A identificação de larvas de peixes em ambientes estuarinos é fundamental para o levantamento dos 
recursos pesqueiros, monitoramento ambiental e para o estabelecimento de áreas de proteção. As espécies 
da família Engraulidae (Clupeiformes) são muito semelhantes morfologicamente. Caracteres taxonômicos 
tradicionais, de anatomia externa, são muitas vezes de difícil interpretação dificultando uma identificação 
precisa. A análise em nível molecular é uma ferramenta importante para auxiliar na identificação destas 
espécies, pois independe de certas características morfológicas encontradas apenas nas fases juvenil/adulta. 
Amostras de larvas de peixes foram coletadas nos estuários dos rios Macaé, São João, Bracuí e Perequê-Açu, 
no Estado do Rio de Janeiro. Todas as amostras foram coletadas na mesma massa de água, com salinidade 
entre 15 e 25%, com rede bongô, malha de 500 µm e arrasto oblíquo. Cerca de 73% dos espécimes 
identificados pertencem à família Engraulidae, sendo classificados em nove morfotipos de acordo com suas 
características anatômicas. Foi realizada análise do DNA através da técnica de PCR e com o sequenciamento 
do gene mitocondrial Citocromo C Oxidase I. A partir das sequências consenso, foram realizadas duas análises 
probabilísticas para a construção da melhor árvore filogenética de consenso pelos métodos de Máxima 
Verossimilhança e Inferência Bayesiana. Essas análises sugerem a existência de três espécies diferentes de 
Engraulidae entre os espécimes analisados, pertencentes aos gêneros Anchoa e Lycengraulis: Anchoa sp., 
Anchoa hepsetus e Lycengraulis grossidens. Este estudo contribuiu para o enriquecimento de dados sobre a 
morfologia das larvas de peixes de Engraulidae e evidencia o potencial das técnicas moleculares para tentar 
elucidar problemas taxonômicos. 
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A família Erythrinidae inclui peixes de água doce conhecidos como traíras, jejus e aimaras, que ocorrem nas 
principais drenagens da região Neotropical. São reconhecidas atualmente 18 espécies alocadas em três 
gêneros: Erythrinus, Hoplerythrinus e Hoplias, das quais três (Erythrinus erythrinus; Hoplerythrinus 
unitaeniatus e Hoplias malabaricus) possuem ampla distribuição geográfica, associada a uma grande 
sobreposição de dados merísticos, morfométricos e morfológicos. Estudos recentes de citogenética têm 
sugerido que estas podem ser na verdade complexo de espécies. O gênero Erythrinus inclui ainda E. kessleri 
de status taxonômico incerto e outras três espécies nominais consideradas sinônimo de E. erythrinus. 
Estudos preliminares têm demonstrado variações de colorido em exemplares de Erythrinus erythrinus ao 
longo de sua distribuição, demonstrando que os limites taxonômicos das espécies deste gênero ainda 
necessitam de estudos para esclarecer a diversidade do grupo. Assim, o presente estudo vem realizando um 
estudo da variação de caracteres moleculares de Erythrinus erythrinus visando levantar dados que 
juntamente com informações morfológicas auxiliem no entendimento da diversidade taxonômica do gênero. 
Para tanto foram geradas sequências de 60 exemplares de Citocromo Oxidase I (COI), de exemplares da 
bacias Amazônica, Paraná e Costeiras do Leste. Em análises preliminares com base no modelo evolutivo K2P 
foram calculadas as distâncias genéticas, e observado que a divergência molecular média entre populações 
da bacia do Paraná e populações das Drenagens do Leste é de 4,5%, a divergência média entre populações 
das bacias do Leste e Amazônicas é de 6,9% e a divergência média entre populações das bacias do Paraná e 
Amazônicas é 6,2%. Erythrinus erythrinus apresenta maior divergência intraespecífica para o COI, do que os 
2% tradicionalmente reconhecidos na literatura e populações das bacias do rio Paraná e drenagens do Leste 
são mais similares entre si em relação às populações Amazônicas. 
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Saguinus é um gênero de primata pertencente à família Callithrichidae, com 12 espécies e 6 subespécies, que 
estão distribuídos do sul da América Central ao norte da América do Sul, apresentando cariótipos bastante 
semelhantes entre si. Saguinus ursulus é uma espécie ameaçada, endêmica do Centro de Endemismo Belém 
(Pará e Maranhão), muito próxima filogeneticamente e morfologicamente de Saguinus niger. De fato, eram 
consideradas uma só espécie, porém dados moleculares e detalhes morfológicos indicaram diferenças 
importantes. O rio Tocantins, surge como uma barreira ao fluxo gênico, restringindo cada espécie a uma de 
suas margens. Considerando que estudos citogenéticos prévios analisaram animais de ambas as margens 
como sendo uma única espécie, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o cariótipo de S. ursulus, 
comparando com dados previamente publicados de S. niger, com base no uso das técnicas de bandeamento 
G e C. Para isso, foram obtidos preparações cromossômicas de um macho e uma fêmea originários de 
Ananindeua (PA). Os resultados confirmaram um número diploide de 46 cromossomos. Dentre os 
autossomos, 15 pares são metacêntricos ou submetacêntricos e 7 pares acrocêntricos; o cromossomo X é 
submetacêntrico e o Y acrocêntrico. A heterocromatina constitutiva apresentou marcações nas regiões 
pericentroméricas de todos os cromossomos, sendo observado heteromorfismo de tamanho nos pares 1, 2 
e 14, sendo semelhante aos observados na literatura. A análise comparativa através da técnica de 
bandeamento G demonstrou que boa parte do complemento cromossômico de S. ursulus é conservada 
quando comprada com S. niger, sendo observadas pequenas diferenças nos pares 7 e 9, que apresentaram 
heteromorfismo de tamanho e inversões paracêntricas envolvendo os pares 17 e o Y. Os dados prévios 
apresentados através de marcadores citogenéticos clássicos, demonstram importantes diferenças entre 
espécies intimamente relacionadas, reforçando análises prévias baseados em dados moleculares e 
morfológicos, que consideram S. ursulus como uma espécie válida. 
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Phasmatodea (Arthropoda, Insecta) compreende insetos fitófagos, conhecidos popularmente como bichos-
pau, por se assemelharem com galhos secos. Atualmente, são conhecidas mais de três mil espécies, a maioria 
presente nas regiões tropicais do mundo. Apenas no Brasil acredita-se que haja aproximadamente 200 
espécies, mas estes números podem não refletir verdadeiramente a riqueza do grupo. Grande polimorfismo 
intraespecífico, baixo número de espécimes coletados, falta de literatura especializada e número reduzido 
de especialistas amplificam as dificuldades no estudo desta ordem. Este estudo tem como objetivo 
apresentar pela primeira vez a caracterização molecular de Cladomorphus phyllinus Gray, 1835. Amostras 
foram coletadas ativamente em Petrópolis, RJ (22°30’18”S, 43°10’43”W). Os espécimes foram preservados 
em álcool absoluto e armazenados à -20°C. Extração do DNA total de uma das pernas foi realizada utilizando 
kits comerciais. Parte restante do corpo dos espécimes foram transfixadas e depositadas na coleção 
entomológica do Instituto Oswaldo Cruz como material testemunha. A porção parcial do gene mitocondrial 
citocromo oxidase I (COI) foi amplificada utilizando os primers LCO1490/HCO2198. O sequenciamento dos 
produtos amplificados seguiu o método de Sanger. Análise de Neighbour-Joining foi conduzida conforme 
proposto pelo método de DNA Barcode. Sequências (N = 11) de aproximadamente 670 pb de COI foram 
obtidas. Entre os fasmatódeos do Brasil, somente sequências de Damasippus batesianus (Westwood) e 
Phobaeticus serratipes (Gray) foram encontradas em bancos genéticos públicos e inclusas nas análises. Na 
árvore filogenética gerada para o conjunto de dados as espécies foram separadas em clados com alto 
suporte. Distâncias genéticas calculadas par a par demonstraram que há pouca variação intraespecífica entre 
os indivíduos de C. phyllinus (0-0.5%). A caracterização molecular de espécies tem auxiliado grandemente na 
resolução de problemas taxonômicos de diferentes grupos de insetos, e pode ser particularmente útil para 
C. phyllinus, que apresenta 16 sinônimos na literatura e grande lacuna no conhecimento de sua diversidade. 
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Restrição alimentar promove aumento do catabolismo muscular 
no pacu (Piaractus mesopotamicus) 
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O pacu (Piaractus mesopotamicus) é um peixe da Ordem Characiforme presente nas águas brasileiras, 
principalmente nos rios Paraguai e Paraná. Essa espécie possui uma grande importância econômica devido a 
sua musculatura estriada, que compõe cerca de 60% de seu peso corporal. O fenótipo muscular pode variar 
de acordo com as condições ambientais, como períodos de reprodução, escassez de alimento e variação da 
temperatura da água. Dessa forma o objetivo desse estudo foi analisar como a restrição alimentar, interfere 
no tecido muscular em pacus juvenis. Animais (~30 g e ~9 cm) foram divididos em dois grupos experimentais, 
Controle (n = 8), que receberam alimentação regular (ração padrão) e restrito (n = 8), onde os animais 
permaneceram em jejum durante 15 dias. Ao final do experimento, o peso corporal (g) dos animais foi 
mensurado e os peixes eutanasiados. Amostras musculares foram retiradas e congeladas em nitrogênio 
líquido para as análises morfológicas (coloração Hematoxilina-Eosina) e moleculares (RT-qPCR). Foi realizada 
a mensuração do diâmetro de fibras musculares (µm), que foram agrupadas em classes de acordo com o 
diâmetro. Foi avaliada a expressão dos genes relacionados às vias de anabolismo (igf1, igfbp5 e mtor) e 
catabolismo muscular (mafbx, fbxo25 e murf1a). Observamos diminuição do peso corporal, diminuição da 
frequência de fibras na classe maior que 40 µm e aumento de fibras na classe de 10-20 µm no grupo restrito. 
A restrição aumentou a expressão de genes musculares relacionados ao catabolismo e diminuiu a expressão 
de genes do anabolismo muscular. A restrição alimentar de 15 dias, no pacu, promoveu a degradação do 
tecido muscular, demonstrando que condições em que o animal enfrenta escassez de alimento ou necessita 
de um alto gasto energético para manter sua homeostasia e funções vitais podem promover aumento do 
catabolismo e atrofia muscular. 

Palavras-Chave: Anabolismo, Catabolismo, Musculatura esquelética, Peixes, Restrição alimentar 
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Análise cariotípica em Lophostoma cf. silvicola 
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Pertencentes à ordem Chiroptera, os morcegos possuem a capacidade de explorar diferentes nichos, devido 
características como voo, ecolocalização e hábitos noturnos. Essas peculiaridades possibilitaram aos 
morcegos o desenvolvimento de especializações morfológicas e hábitos alimentares diversos, como resposta 
às adaptações destes nichos. Dentre as famílias de quirópteros destaca-se a Phyllostomidae, considerada a 
terceira maior família existente e a mais diversificada, o que dificulta a relação de parentesco entre seus 
representantes, os quais possuem como principal característica a presença de folha nasal no focinho. Em 
vista disso, este trabalho tem como objetivo a caracterização citogenética da espécie Lophostoma silvicola, 
por meio de citogenética clássica, utilizando bandeamento G e C, e molecular através da Hibridização in situ 
Fluorescente (FISH) com marcadores de DNAs repetitivos. A espécie Lophostoma silvicola apresentou 2n = 34 
e NF = 60, o complemento autossômico é constituído de cromossomos de dois braços (meta e 
submetacêntrico), com exceção dos pares 15 e 16 que são acrocêntricos, os cromossomos sexuais X e Y são 
submetacêntrico e acrocêntrico, respectivamente. A partir do bandeamento G foi possível observar que boa 
parte do complemento cromossômico é conservado com relação aos descritos na literatura, diferindo com 
relação ao par 7 que é metacêntrico. A partir da técnica de bandeamento C observou-se a heterocromatina 
constitutiva localizada na região pericentromérica de todos os cromossomos. Ademais, por intermédio da 
Hibridização in situ com sequências teloméricas constatou-se marcações distais e intersticiais nos 
cromossomos. Nossos resultados representam dados adicionais sobre a citogenética do Lophostoma 
silvicola, contribuindo com estudos relacionados à organização, função, replicação, variação e evolução 
cariotípica, através de comparações e análises com outros trabalhos e resultados. 
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Citogenética e viabilidade de híbridos de grilos 
Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 

(Orthoptera, Phalangopsidae) de populações alopátricas 
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Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 apresenta ampla distribuição geográfica, com cariótipo de 
2n♂ = 19,X0 para indivíduos de Rio Claro, SP e 2n♂ = 17,X0 para os do Parque Nacional do Iguaçu, PR (PNI). 
A diferença cariotípica foi ocasionada por uma fusão cêntrica, deixando em aberto a possibilidade de serem 
espécies distintas. O objetivo desse trabalho foi analisar os cromossomos das gerações F1 e F2 oriundas de 
cruzamentos entre indivíduos de A. rubricephalus de Capão do Leão, RS (CL) e do PNI, bem como verificar se 
ocorre formação de híbridos, e sua viabilidade até a geração F5. Duas fêmeas do PNI fecundadas na natureza 
tiveram sua prole cruzada com indivíduos de CL. Foram realizados sete cruzamentos entre as populações, 
com cinco deles bem-sucedidos, gerando F1, e dez cruzamentos entre F1 para gerar a F2. As gerações F3, F4 
e F5 foram resultado de cruzamentos sucessivos da F2. Os indivíduos de F1 e F2 foram injetados com 
colchicina 0,5%/5 h, dissecados em KCl 0,075 M/10 min e os cromossomos corados com orceína lacto-acética 
0,5%. Apenas os grilos de F1 (n = 22) e F2 (n = 30) foram analisados citogeneticamente e apresentaram 
cariótipos 2n♂ = 19,X0 com morfologia cromossômica semelhante, sem heteromorfismo nos bivalentes em 
metáfase I, e nenhuma alteração durante a anáfase I. Numerosos indivíduos das gerações F3, F4 e F5 
chegaram até a fase adulta sem ocorrência de indivíduos malformados, supondo que não houve nenhuma 
alteração cromossômica. Considerando que 100% dos indivíduos da geração F1 apresentaram cariótipos 
2n♂ = 19,X0, as fêmeas coletadas no PNI acasalaram com machos também 2n♂ = 19,X0, sugerindo que a 
população de PNI possa apresentar polimorfismo cromossômico. Apesar das populações serem alopátricas, 
distantes cerca de 1.000 km, a semelhança entre os cariótipos das duas populações, bem como a viabilidade 
dos híbridos até a quinta geração, reforçam que os indivíduos dessas populações pertençam a mesma 
espécie. 

Palavras-Chave: Cromossomos, Cruzamentos, Ensifera, Inseto 
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Cariótipo de grilos Endecous onthophagus (Berg, 1891) 
(Orthoptera: Phalangopsidae) do sul do Rio Grande do Sul 
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Endecous apresenta 18 espécies válidas, distribuídas em três grupos de acordo com o padrão cariotípico: (1) 
E. onthophagus, E. itatibensis e E. chape, com 2n♂ = 19,X0; (2) E. alejomesai, E. cavernicolus e E. betariensis, 
com 2n♂ = 21,X0 e (3) E. ubajarensis, com 2n♂ = 14,X₁X₂0. O objetivo desse trabalho foi descrever o cariótipo 
de E. onthophagus do município de Pelotas, RS, e comparar com aqueles previamente descritos do 
Departamento de Lavalleja, Uruguai. Os indivíduos foram coletados na Colônia Maciel (CM), município de 
Pelotas, injetados com colchicina 0,5%/5 h, dissecados em KCl 0,075 M/10 min e os cromossomos corados 
com orceína lacto-acética 0,5%. Os indivíduos apresentaram cariótipo 2n♂ = 19,X0, com três pares de 
metacêntricos, cinco submetacêntricos, um par acrocêntrico e o X metacêntrico. A morfologia dos 
cromossomos das três espécies de Endecous do grupo 1 é bastante semelhante, porém, E. onthophagus do 
Uruguai difere de E. itatibensis nos homólogos do par 4, que são acrocêntricos e submetacêntricos, 
respectivamente. Endecous chape apresenta o par 5 metacêntrico e os pares 7 e 8 acrocêntricos, diferindo 
de E. onthophagus e E. itatibensis, que apresentam os mesmos pares acrocêntricos, metacêntricos e 
metacêntricos, respectivamente. Os espécimes de E. onthophagus estudados nesse trabalho apresentaram 
o par 5 submetacêntrico (n = 7, 60 núcleos), diferente daqueles do Uruguai que possuem esse par 
acrocêntrico (n = 40). Essa diferença provavelmente decorre de uma inversão pericêntrica nos espécimes da 
CM. Cromossomos supernumerários foram observados em uma população do Uruguai, o que não ocorreu 
nos da CM. Porém, não podemos descartar de serem encontrados em outras análises, visto que são comuns 
dentre os ortópteros. Os cariótipos mais derivados em Orthoptera apresentam menor número 
cromossômico e maior quantidade de metacêntricos. Dessa forma, sugerimos que os processos de fusão que 
regulam o número cromossômico nas espécies de Endecous são precedidos ou seguidos de inversões 
pericêntricas, cuja ordem não é possível detectar sem técnicas de coloração diferencial. 
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Panmixia e expansão populacional são recuperadas a partir de 
análises multilocus para Lutjanus alexandrei 

(Lutjanidae: Perciformes) 
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Estudos genético-populacionais em Lutjanidae tem mostrado, para regiões ao norte do Atlântico, um padrão 
de sub-estruturação populacional. Entretanto, para a costa brasileira, elevados níveis de variação gênica, 
expansão populacional e homogeneidade genética tem sido recuperados para peixes desse grupo. 
L. alexandrei é a espécie mais recente descrita para o Atlântico Ocidental, endêmica do Nordeste brasileiro, 
comumente encontrada nos estuários. Outras características de sua história de vida são pouco estudadas. 
Assim, o presente estudo objetivou fornecer um panorama sobre a estrutura populacional, demografia 
histórica e diversidade genética de L. alexandrei. Para isso, utilizou-se três marcadores mitocondriais (Região 
Controle, Cit b e ND-4) e dois nucleares (Miostatina e S7) de 120 indivíduos de quatro localidades do Nordeste 
do país. A diversidade genética foi avaliada por meio dos índices de diversidade nucleotídica e haplotípica. 
Para inferir sobre a distribuição espacial dos haplótipos e suas relações, foram construídas redes de 
haplótipos. Hipóteses de subdivisão populacional foram conduzidas também por meio da AMOVA e método 
bayesiano. Avaliou-se a neutralidade dos marcadores a partir das estatísticas D de Tajima e Fs de Fu e 
realizou-se a análise EBSP. Os resultados para os marcadores mitocondriais e nucleares são concordantes 
quanto à homogeneidade genética para as populações da espécie, o que poderia ser explicado pela dispersão 
larval favorecida pelas correntes que atuam no litoral nordeste do Brasil. Altos níveis de diversidade genética 
foram recuperados, especialmente a partir das análises da Região Controle. Por fim, a história demográfica 
e os testes de neutralidade apontam que L. alexandrei passou por crescimento populacional no Pleistoceno, 
o que pode ter sido oportunizado pelo surgimento de novos habitats, a partir das variações do nível do mar. 
Estes dados podem fornecer insights para gestão eficiente da espécie, sendo este o primeiro estudo no 
âmbito da genética populacional realizado para L. alexandrei. 
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Espécies de gastrópodes marinhos com o tipo de desenvolvimento larval planctotrófico geralmente possuem 
alto potencial de dispersão. Tal fator muitas vezes se relaciona com a amplitude de distribuição geográfica e 
reflete diretamente na estrutura populacional. Neste estudo, procuramos avaliar a variabilidade genética 
intra e interpopulacional de um gastrópode com larva planctotrófica, Littoraria flava (King, 1832), 
comumente encontrada em costões rochosos do litoral brasileiro. Escolhemos os genes mitocondriais COI 
(complexo citocromo c oxidase I) e 16S rRNA como marcadores. Realizamos as coletas ao longo de sete 
Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Ceará and Alagoas). Em cada 
Estado foram amostrados 1 ou 2 sítios de coleta, separados por 30 quilômetros na média. Desse modo, 
fizemos análises para distâncias de escalas macro a microgeográficas ao longo da costa brasileira. As 
primeiras análises não encontraram sinais de distribuição genética relacionada com localizações geográficas. 
O resultado de FST para COI não mostrou sinais de estruturação genética (FST COI = 0.00), os quais foram 
significativos para a região de 16S rRNA (FST 16S rRNA = 0.114). Os valores de AMOVA para ambos os genes 
revelaram que a variabilidade está majoritariamente contida dentro das populações (100% to COI, 88% to 
16S rRNA). Assim, os resultados parecem indicar que as populações de L. flava se comportam como uma 
única unidade panmítica com fluxo gênico historicamente constante. Contudo, análises anteriores com um 
marcador codominante sugerem uma distribuição de L. flava em uma escala micro-geográfica consistindo 
em subpopulações geneticamente estruturadas sujeitas a recolonizações constantes. Para confirmar qual 
das hipóteses melhor explica a distribuição da variabilidade genética na espécie, esperamos os dados 
provenientes das amostras restantes e do gene nuclear ITS1 (internal transcribed spacer). 
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Neuroecologia de Cebidae: Estudos estereológicos comparativos 
no giro denteado entre Saimiri sciureus e Sapajus apella 
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A seleção natural produz mudanças no comportamento e no cérebro que tornam os animais mais adaptados 
ao ambiente em que vivem. No entanto, identificar adaptações evolutivas e atribuí-las inequivocamente à 
ação da seleção natural nem sempre é fácil. O objetivo deste trabalho foi investigar as relações e diferenças 
neuroecologicas e número de células do giro denteado em Cebidae. As duas espécies desta família Saimiri 
sciureus e Sapajus apella têm hábitos bem parecidos, assim como sua estrutura corporal. Os espécimes foram 
obtidos a partir de doações feita pelo IBAMA. Para as análises estereológicas, o encéfalo foi removido do 
crânio, seccionado a 100 μm no plano coronal, foi realizada imunohistoquímica para NeuN. O número de 
neurônios e células da glia do núcleo denteado direito foi estimado utilizando o Fracionador Óptico e o 
volume foi estimado utilizando o Método de Cavalieri (Software StereoInvestigator – MBF Bioscience). 
Quando comparamos os volumes entre Saimiri sciureus (SS) e Sapajus apella (SA) não detectamos diferença 
significativa (SS: 4,07 ± 1,1 vs. SA: 5,56 ± 1,5, teste-t p > 0,15). Quando a análise parte para as células positivas 
para NeuN obtivemos uma diferença estatisticamente significativa (SS: 463.460,86 ± 115.294,76 vs. SA: 
2.021.533,75 ± 464.663,47, teste-t p > 0.0074). Assim como quando analisamos a densidade celular entre as 
espécies também detectamos diferença significativa SS: 114.885,69 ± 9.530,76 células/mm³ vs. SA: 
369,756.08 ± 62,164.03 células/mm³, teste-t p > 0.0074). Desde modo, as diferenças encontradas podem 
inferir uma possível sofisticação no processamento de informação de S. sciureus em relação a S. apella, pois 
evidências crescentes sugerem que animais individuais diferem em seu nível médio de comportamento 
exibido em uma variedade de contextos (“personalidade” animal) e em sua capacidade de resposta à 
variação ambiental (plasticidade), e que esses fenômenos podem ser considerados aspectos 
complementares do fenótipo individual. 
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Presença e imuno-localização de células mesenquimais especiais 
no tecido gonadal de invertebrados aquáticos 
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Nos invertebrados, a reprodução sexuada ocorre pelo desenvolvimento e maturação da gônada. Estas são 
formadas pelo compartimento germinativo e intersticial. Alterações no compartimento germinativo têm sido 
intensamente estudadas nas últimas décadas, enquanto que o compartimento intersticial mantem-se pouco 
explorado, apesar de poder ter grande contribuição para modificações morfo-funcionais que ocorrem no 
tecido gonadal. Em vertebrados, o interstício é constituído por elementos de tecido conjuntivo, dentre eles, 
um novo tipo celular denominado de “telócito”. Dada a ausência de informações dessas células nas gônadas 
de invertebrados, este trabalho teve por objetivo detectar a presença, localização e caracterização 
morfológica dos telócitos nos ovários e testículos de invertebrados aquáticos. Gônadas de Tedania ignis, 
Aiptasia pulchella, Dugesia tigrina, Turbatrix aceti, Pomacea bridgesii, Enchytraeus albidus, Macrobrachium 
jelskii e Lytechinus variegatus foram coletadas e processadas para inclusão em historesina. Os cortes 
histológicos foram corados com Metanil Yellow e analisados à microscopia fotônica. Réplicas das gônadas 
foram incluídas em paraplast para imunolocalização das proteínas CD34 e vimentina. Parte das amostras foi 
processada para análises em Microscopia Eletrônica de Transmissão. Todos os animais apresentaram 
compartimento intersticial na gônada. Nesta, as proteínas CD4 e vimentina foram detectadas em células 
mesenquimais por imunofluorescência. Em P. bridgesii, E. albidus, M. jelskii e L. variegatus, essas células 
intersticiais apresentaram morfologia típica de telócitos de vertebrados, sendo providos de prolongamentos 
celulares (telópodes), comprovados pela microscopia eletrônica de transmissão. Já nas outras espécies que 
apresentam tecido gonadal difuso, não observou-se a presença dessas células específicas, embora tenham 
apresentado resposta positiva à imunofluorescência. A detecção de CD34 e vimentina, em um mesmo tipo 
celular, associado às características morfológicas, permite concluir que algumas das células intersticiais 
nesses invertebrados aquáticos, especialmente nas espécies de filos mais derivados, são consideradas 
telócitos, idênticos aos já descritos em peixes, nos quais estas células participam significativamente da 
remodelação gonadal durante o ciclo reprodutivo. 
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A redução da vegetação ripária no entorno de ambientes aquáticos causa alterações físico-químicas severas 
e favorece a entrada de pesticidas via escoamento superficial. Neste estudo, avaliamos alterações 
histopatológicas em brânquias de Astyanax bifasciatus para testar a hipótese de que alterações 
histopatológicas mais severas ocorrem em brânquias de peixes amostrados em riachos com elevada 
influencia agrícola na área de entorno. Os espécimes foram coletados por meio de pesca elétrica em sete 
riachos na bacia do Baixo rio Iguaçu entre agosto/2015 e fevereiro/2016. Os riachos foram classificados de 
acordo com o uso do solo na microbacia em: Florestado (inseridos em áreas de proteção ambiental – F1/F2); 
Intermediário (50-75% da microbacia composta por vegetação nativa – I1/I2) e rural (< 50% – R1/R2/R3). As 
brânquias foram processadas de acordo com a rotina histológica e examinadas por meio de microscópio 
óptico. As alterações histopatológicas, principalmente de estágio II (aneurisma lamelar e fusão total de 
lamela), foram observadas em peixes coletados em riachos com maior atividade agrícola. Nesses riachos 
rurais, o Índice Histopatológico (IH) indicou lesões leves a moderadas nas brânquias. Em contraste, em 
riachos com maior cobertura vegetal (florestados), os peixes coletados apresentaram alterações 
histopatológicas de estágio I (edema lamelar e hiperplasia lamelar), e o IH indicou funcionamento normal das 
brânquias. Além disso, células de cloreto e células de muco ácidas foram mais abundantes em brânquias de 
peixes coletados em riachos rurais. O eixo CCA1 (54.9% – Análise de Correspondência Canônica) apresentou 
correlação positiva dos indivíduos coletados em riachos florestados (F1, F2) e intermediários (I1, I2) com 
maiores valores de cobertura vegetal e oxigênio dissolvido. Negativamente, histopatologias mais severas 
estiveram relacionadas com temperatura mais elevadas e presença de pesticidas em riachos rurais (R1, R2, 
R3). Assim, esses resultados reforçam que a cobertura vegetal no entorno dos riachos é essencial para a 
conservação dos organismos aquáticos. 
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Em aglomerações urbanas, os rios estão sujeitos a receberem um grande número de substâncias tóxicas 
oriundas da atividade antrópica. A exposição a estas substâncias pode provocar a queda na qualidade da 
água e afetar os seres vivos que habitam este local. Neste sentido o biomonitoramento é uma ferramenta 
utilizada para avaliar o estresse que os organismos estão expostos. O grupo taxonômico utilizado permite 
uma investigação mais aprofundada de parâmetros moleculares, celulares, teciduais. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar as histopatologias do tecido branquial na espécie de peixe bioindicadora Astyanax 
bifasciatus no rio Jirau Alto, Dois Vizinhos, PR. Os animais foram coletados em 4 pontos ao longo do rio Jirau 
Alto e mais um ponto referência em um lago artificial da UTFPR-DV. Após coletados os peixes foram 
anestesiados com cloridrato de benzocaína a 20% e realizado a eutanásia com uma sobredosagem do 
anestésico. Os fragmentos de brânquias foram retirados e fixados em ALFAC, desidratados em álcool, e 
diafanizados em xilol, incluídos em resina Paraplast®. Os cortes foram fixados em lâmina e corados com 
hematoxilina e eosina e analisados em microscópio de luz para estimar a frequência dos danos. Com base na 
microscopia do material foi possível registrar a ocorrência de cinco histopatologias: fusão total e parcial das 
lamelas secundárias, hiperplasia lamelar, edema, descolamento de epitélio e aneurisma. A nascente do rio 
Jirau Alto foi o local onde se obteve a maior frequência de danos. Embora tenha mata ciliar, o local é 
circundado por áreas com intensas atividades agropecuárias. Isso torna-se preocupante, afinal esperava-se 
que as nascentes fossem os locais mais preservados. Com os resultados fica evidenciado o problema de 
gestão ambiental do município, e conservação dos recursos hídricos, que posteriormente atenderão a 
população da cidade de Dois Vizinhos, PR. Além disso, é necessário realizar mais análises para a validação 
desta afirmação. 
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A utilização de agroquímicos vem crescendo consideravelmente e com isso surge um alerta perante aos 
perigos de contaminação, pois pode atingir espécies não alvo. O herbicida 2,4-D vem ganhando o mercado, 
principalmente com o desenvolvimento de cultivares transgênicas e resistência a plantas daninhas, 
produzindo cada vez mais resíduos que, através de diversas formas de transporte, atingem os corpos d’água. 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar as histopatologias no tecido hepático da espécie de peixe 
bioindicadora Rhamdia quelen após a exposição hídrica realizada com herbicida 2,4-D. Os animais foram 
adquiridos de piscicultura comercial e transportados até a UNEPE-Piscicultura da UTFPR-DV, onde foi 
realizada a aclimatação e a exposição ao 2,4-D (padrão analítico) diluído nas concentrações de 0 µg/L, 
15 µg/L, 30 µg/L e 60 µg/L, pelo período de 24, 48, 72 e 192 horas. Após o período de exposição os animais 
sofreram a eutanásia com sobredosagem de anestésico e a laparotomia para retirada de fígado o qual foi 
fixado em ALFAC. Para a análise das histopatologias as amostras foram processadas por técnica histológica 
de rotina, com desidratação, diafanização, inclusão, trimagem, microtomia, coloração com hematoxilina e 
eosina e análise em microscopia de luz para estimar a frequência dos danos. A análise qualitativa das lâminas 
evidenciou histopatologias do tipo vacuolização citoplasmática, infiltração de macrófagos, desorganização 
dos cordões hepáticos e presença de vesículas lipídicas. As histopatologias aumentam consistentemente com 
o tempo de exposição, porém não apresentaram diferenças significativas entre as concentrações testadas e 
o controle. As baixas concentrações testadas, próximas às registradas na legislação, e o curto tempo de 
exposição são possíveis explicações para estes resultados. O herbicida 2,4-D em baixas concentrações e curto 
tempo de exposição não apresentou efeitos histopatológicos sobre o fígado do Rhamdia quelen. Sugere-se 
que biomarcadores precoces e a adição de outros bioindicadores sejam avaliados para uma avaliação mais 
consistente e segura. 
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A introdução de peixes não nativos na região Neotropical tem impactado os ambientes de água doce 
causando redução da diversidade de espécies nativas. A alteração na hidrologia natural dos rios em barragens 
hidrelétricas é um dos fatores que facilita a introdução de espécies não nativas. Na bacia do rio São Francisco 
são registradas diversas espécies de peixes não nativos. Uma delas é o pacu-CD Metynnis maculatus, peixe 
neotropical pertencente à família Serrasalmidae nativa da bacia dos rios Amazonas e Paraguai. Pelo fato de 
não existirem estudos sobre a biologia reprodutiva de M. maculatus na represa de Três Marias, o presente 
estudo analisa os principais parâmetros reprodutivos de fêmeas da espécie. Foram coletadas 152 fêmeas de 
pacu-CD no período de março de 2017 a fevereiro de 2018 na represa. Os peixes foram dissecados para 
análise macroscópica dos ovários. Fragmentos de ovários foram fixados em líquido de Bouin e submetidos às 
técnicas histológicas de rotina. A observação macroscópica dos estádios de maturação gonadal mostrou 
assimetria gonadal nos ovários maduros nos quais o ovário direito é mais desenvolvido que o esquerdo. O 
índice gonadossomático (IGS = peso dos ovários × 100/peso corporal) médio foi 7,66 ± 5,56. A análise 
histológica não mostrou diferenças morfológicas entre os ovócitos. O ovário direito possui maior número de 
ovócitos que o esquerdo, embora não haja diferença entre o diâmetro de ambos. Acredita-se que a 
assimetria dos ovários pode ser causada pela compressão do fígado que se encontra mais desenvolvido na 
época de maturação dos ovários para a produção de vitelogenina que será incorporada nos ovócitos 
vitelogênicos. 
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Coleções científicas são instrumentos relevantes no processo de produção do conhecimento e são essenciais 
para o resguardo de informação biológica, atividade especialmente importante levando-se em consideração 
que a extinção de espécies é um fenômeno recorrente. A coleção de Poríferos do Museu Nacional (UFRJ) não 
foi atingida pelo incêndio de setembro de 2018 e possui no acervo mais de 26 mil exemplares. A maioria foi 
fixada em etanol a 70%, mas muitos espécimes antigos foram fixados em formol e depois transferidos para 
etanol 70%. O objetivo da fixação em etanol 70% é a preservação da morfologia externa e dos elementos 
esqueléticos. Esta fixação é comum em outras coleções biológicas e tem resultados positivos para a 
preservação de DNA. Por outro lado, este tipo de fixação não preserva adequadamente várias características, 
principalmente referentes à preservação das membranas celulares e do conteúdo celular. Neste resumo 
sugerimos que é importante adequar as práticas de fixação para uma boa preservação ultra-estrutural, 
mediante mudanças nos fixadores utilizados, como está sendo implementado na coleção de Porifera do 
Museu Nacional. Neste sentido recomendamos implementar a fixação de subamostras de pedaços menores 
que 0,5 cm³ em glutaraldeído 2.5% com tampão PHEM ou cacodilato de sódio 0,1 M. O pH do tampão deve 
ser ajustado a 7,2 e a osmolaridade da solução é fixada em valores isotônicos aos do próprio organismo. Por 
exemplo, se os organismos forem marinhos é recomendável ajustar a solução fixadora a 1100 mOsm, que é 
o valor da osmolaridade da água do mar. Após uma semana o fixador deve ser trocado por etanol desidratado 
em série alcoólica até 70%. Se estes cuidados forem tomados, mais informação biológica será conservada. 
Isto possibilitará o desenvolvimento de estudos integrativos, conservando informação citológica, 
aumentando o rigor da delimitação de espécies e melhorando a compreensão da sua biologia. 
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Recifes de corais são formados por seres do Filo Cnidaria, animais que apresentam sua estrutura corporal 
dividida em: epiderme, gastroderme (tecido epitelial) e mesogléia (constituída por mucopolissacarídeos, 
colágeno e células ameboides). A interrupção da simbiose com zooxantelas gera o desequilíbrio do ambiente 
recifal e morte dos invertebrados associados, assim, há declínio de zooxantelas, perda de nutrientes e 
diminuição da calcificação, causando necrose dos tecidos. Portanto, corais branqueados apresentam 
alterações teciduais, logo, a histologia fornece apoio para a compreensão de eventos patológicos do 
branqueamento, auxiliando na elucidação desta problemática. O objetivo desse estudo foi analisar 
histologicamente o aspecto morfológico ocasionado pelo branqueamento em corais da espécie Siderastrea 
stellata. As coletas foram realizadas na Praia de Piedade (PE), em maré baixa, com base na tábua de marés 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação, utilizando ferramentas para a extração de fragmentos saudáveis e 
branqueados de Siderastrea stellata. Estes foram acondicionados, etiquetados, fixados em formol salino 4% 
e transportados em condições herméticas ao LABMAR/UPE. Os fragmentos foram descalcificados em solução 
contendo 20% de ácido fórmico com auxílio de eletrólise no Laboratório de Práticas Histológicas (ICB/UPE). 
As amostras descalcificadas foram desidratadas, diafanizadas, embebidas em parafina, cortadas (5 µm de 
espessura), coradas com hematoxilina e eosina e analisadas microscopicamente. As lâminas obtidas foram 
fotografadas utilizando-se máquina fotográfica Olympus SC30 acoplada a um microscópio óptico trinocular 
Olympus CX31. Comparando-se os cortes histológicos dos tecidos saudáveis com os cortes dos tecidos 
branqueados, evidenciou-se que a mesogléia dos corais branqueados torna-se mais volumosa, a epiderme 
mais delgada e a gastroderme apresenta-se desorganizada. Além disso, a disposição dos tecidos do coral 
branqueado torna-se comprometida em relação ao saudável. Assim, conclui-se que o comprometimento dos 
tecidos afeta a gastroderme, promovendo sua ruptura e, consequentemente, ocasiona a fuga das 
zooxantelas. 
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A espécie Rhinella diptycha (Cope, 1862) possui ampla distribuição para alguns países, como Argentina, Brasil 
e Uruguai, no Brasil é encontrada nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. A sua alimentação é generalista, 
porém, sua principal fonte de alimento é composta por artrópodes, estes são capturados através da utilização 
de sua língua protrátil extremamente eficiente. O presente trabalho avaliou a taxa de sucesso de forrageio 
da espécie R. diptycha em relação a escolha de presas. O esforço amostral foi de 2 horas 3 minutos e 23 
segundos em gravações de vídeos, procurando sempre manter distância de 2 metros do espécime focal, para 
não interferir no comportamento. Os espécimes foram separados por taxa de sucesso (S), fracasso (F) e 
ignorado (I), estas taxas foram calculadas através da frequência absoluta e prevalência dos resultados por 
ordem de artrópodes, posteriormente os resultados foram dispostos em diagrama de Pareto. Os resultados 
somados quanto ao sucesso (S), fracasso (F) e ignorado (I) configuraram em: himenópteros S = 46,27%, 
F = 0,51% e I = 53,22; coleóptera S = 34,78%, F = 13,05% e I = 52,17%; hemíptera S = 33,34%, F = 66,66 e 
I = 0%. Conforme avaliação dos resultados depreendemos que a taxa de sucesso aumenta conforme 
R. diptycha seleciona suas presas, no caso de himenópteros ocorre 0,4% de fracasso, uma vez que ignora 53% 
das presas. Quando não ocorre seleção de presas a taxa de fracasso aumenta, como no caso de hemíptera 
66% de fracassos e 33% de sucesso, sendo assim, a taxa de sucesso foi inferior à taxa de fracassos uma vez 
que R. diptycha não seleciona hemíptera, pois ignorou 0% das presas dessa ordem. Portanto, se faz 
necessário entender como ocorre o conhecimento inato na seleção de presas pertencentes a mesma ordem 
artrópode. 

Palavras-Chave: Artrópodes, Forrageio, Presas 
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Caracterização química da secreção repugnatória de opiliões do 
quadrilátero ferrífero, estado de Minas Gerais 
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A Ordem Opiliones constitui a terceira maior dentre os aracnídeos com cerca de seis mil espécies descritas. 
Esse grupo apresenta um par de glândulas que produzem secreções químicas de cheiro pungente, as quais 
possuem funções defensivas e de comunicação intraespecífica. Dentro da família Gonyleptidae, as secreções 
são compostas por quinonas, cetonas e fenóis. Apresentamos aqui os primeiros resultados da caracterização 
química das secreções de cinco morfotipos de opiliões das subfamílias Goniosomatinae, Gonyleptinae, 
Heteropachylinae, Pachylinae coletados em cavernas e meio superficial do Parque Municipal das 
Mangabeiras, município de Belo Horizonte, e no Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade, em 
Caeté, ambos no estado de Minas Gerais. As amostras de secreções defensivas coletadas em algodão 
hidrófilo foram diluídas em 100-200 μL de acetato de etila e analisadas por cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas – CG-EM. A composição das secreções foi avaliada pelas áreas dos picos 
cromatográficos e estruturas foram sugeridas com base nos espectros de massas. As seguintes estruturas 
foram sugeridas para as substâncias detectadas: Q1 = 3-dimetil quinona; Q2 = 2-etil-3-metil quinona; Q3 = 2, 
3, 5-trimetil quinona; Q4 = 2-etil-3,5-dimetil quinona; Q5 = 2,5-dimetil quinona; Q6 = 2-etil-5-metil quinona; 
HQ1 = 2,3 dimetil hidroquinona; HQ2 = 2-etil-3-metil hidroquinona; HQ6 = 2-etil-5-metil hidroquinona; 
C1 = 4-metilexan-3-ona ou isômero; C2 = 4-metileptan-3-ona. A composição das secreções apresentou 
variações tanto na identidade dos compostos quanto em suas abundâncias relativas, de acordo com os 
morfotipos analisados: Mitogoniella cf. indistincta (Q1, Q2, Q3, HQ1 e HQ2); Goniosoma cf. unicolor (Q1, Q2, 
Q3, HQ1 e HQ2); Neosadocus sp. 1 (Q1, Q2 e Q3); Pachylinae sp. 1 (Q1, Q2, Q3, Q4 e HQ1); e 
Heteropachylinae sp. 1 (Q1, Q2, Q3, HQ1, HQ6, C1, C2, Q5 e Q6). As secreções analisadas apresentaram 
majoritariamente misturas de quinonas, as quais já foram descritas em outras espécies da família 
Gonyleptidae. Futuros experimentos confirmarão a caracterização química para os morfotipos aqui 
relatados. 

Palavras-Chave: Caverna, Defesa química, Epígeo, Gonyleptidae, Hipógeo, Opiliones 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: Demanda social 
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Longevidade, fertilidade e viabilidade dos ovos de fêmeas 
partenogenéticas de Cladomorphus phyllinus Gray, 1835 

(Phasmatodea: Phasmatidae) 
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Os insetos da ordem Phasmatodea, conhecidos como bichos-pau, são considerados raros e pouco estudados. 
Nesta ordem há cerca de 3.000 espécies descritas para o mundo. No Brasil, mais de 200 foram registradas. 
Cladomorphus phyllinus Gray 1835 é uma espécie encontrada na Mata Atlântica. Apesar de aspectos de sua 
biologia terem sido estudados, pouco se sabe sobre a capacidade reprodutiva das fêmeas partenogenéticas. 
O objetivo deste trabalho foi registrar aspectos bionômicos de fêmeas virgens de C. phyllinus tais como: 
longevidade, fertilidade e a viabilidade dos ovos partenogenéticos. A partir de uma colônia com mais de 30 
casais, foram selecionados, aleatoriamente, 40 ovos. Ninfas nascidas destes ovos foram acompanhadas até 
o desenvolvimento de seus órgãos copulatórios. Doze ninfas com características bem definidas no ovipositor 
foram selecionadas e, ao atingir a fase adulta, foram transferidas para containers plásticos, bem ventilados 
e mantidas individualmente. As fêmeas foram observadas em temperatura ambiente (média de 25°C, 68% 
UR) e alimentadas com folhas de goiabeira (Psidium guajava). A data da muda imaginal, da morte, o número 
de ovos postos e ovos eclodidos, entre outros parâmetros, foram registrados. O material estudado foi 
depositado na Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz. A longevidade das fêmeas foi em média de 
248,2 dias (Mínimo de 182 e Máximo de 391), maior do que para fêmeas acasaladas já registradas na 
literatura (média de 208,6) e mantidas com a mesma fonte alimentar. Um total de 2.776 ovos foram 
quantificados, com média de 231,33 ovos por fêmea e uma viabilidade de 2,75%. Tanto a média quanto a 
viabilidade dos ovos das fêmeas partenogenéticas foram significativamente menores do que as registradas 
na literatura para fêmeas acasaladas (392,33 e 22,26%, respectivamente). Os dados sugerem que a 
capacidade reprodutiva das fêmeas virgens partenogenéticas é menor do que a das fêmeas que copulam, 
apesar da maior longevidade registrada. 

Palavras-Chave: Bicho-pau, Bionomia, Cladomorphinae 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Informações reprodutivas de Thamnodynastes almae 
(Dipsadidae: Xenodontinae: Tachymenini) 
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Relatamos as primeiras informações sobre filhotes de Thamnodynastes almae (Franco & Ferreira, 2002) 
(Dipsadidae: Xenodontinae: Tachymenini). T. almae é encontrada no nordeste do Brasil, é endêmico do 
domínio biogeografico da Caatinga, ocorre em habitats abertos com vegetação xérica e solos rochosos. A 
espécie geralmente é agressiva e predominantemente noturna. As informações sobre a história natural de 
T. almae são escassas e informações específicas sobre sua reprodução não eram conhecidas até agora; 
portanto, aqui fornecemos dados sobre o tamanho e a quantidade de filhotes desta espécie. Obtivemos as 
seguintes medidas morfológicas de cada um (N = 10) dos filhotes: folidose (placas ventral e subcaudal), 
posição da Linea alba (cicatriz umbilical), comprimento da cabeça, largura da cabeça, diâmetro do olho, 
comprimento da cauda, distância ventral-sinfisária, massa corporal e sexo. Dados morfométricos de filhotes 
de serpentes são pouco explorados, mas são extremamente relevantes para o conhecimento da plasticidade 
fenotípica e história natural desses organismos. Além disso, os crescentes dados de história natural em uma 
região altamente biodiversa como o Neotrópico, permite responder a futuras perguntas comparativas sobre 
a ecologia e evolução das espécies. 

Palavras-Chave: Agreste, Caatinga, Filhotes, Historia natural, Plasticidade fenotípica, Serpentes 
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Onde nidificar? Primeira ocorrência de Latrodectus geometricus 
e Latrodectus curacaviensis (Araneae: Theridiidae) em fezes 

secas de bovinos 
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As aranhas do gênero Latrodectus são conhecidas como viúvas, pois geralmente sacrificam os machos após 
a cópula para se alimentarem. São animais sinantrópicos e algumas apresentam peçonha com neurotoxinas 
ativas em humanos, sendo, portanto, de interesse médico. Preferem ambientes peridomiciliares, geralmente 
com superfícies irregulares e, consequentemente complexos para a nidificação. A espécie Latrodectus 
geometricus Koch, 1841 conhecida como viúva-marrom, modula sua coloração conforme o substrato, 
variando desde tons de marrom esverdeado a marrom alaranjado e possui uma ooteca caracterizada por 
projeções cônicas na superfície. É uma aranha com origem incerta, porém acredita-se que seja nativa da 
África Austral e atualmente de distribuição cosmopolita. A Latrodectus curacaviensis (Müller, 1776), possui 
coloração negra com manchas vermelhas dispostas simetricamente no abdômen, o tarso do segmento IV das 
pernas com espinhos serrilhados (característica marcante da família). Tem distribuição conhecida do sul do 
Canadá até a Patagônia e não são associados a ambientes peridomiciliares. Para L. geometricus há relatos de 
locais de nidificação associados a pontos próximos a fezes bovinas, que seriam estratégicos para a caça de 
besouros rola-bosta (Scarabaeinae) e outros insetos geralmente atraídos pelas fezes. Entretanto, no presente 
estudo registramos a primeira ocorrência de construção de teia de 16 indivíduos de L. geometricus e um 
exemplar de L. curacaviensis na porção inferior de fezes secas de bovinos, utilizando esse recurso como local 
de nidificação e postura de ootecas. Este registro ocorreu no município de Rio Paranaíba, Minas Gerais, Brasil 
em área de pastagem inserido em uma matriz agropastoril onde antes predominava vegetação de Cerrado. 
Os locais de amostragem são conhecidos como Morro do Pião e Paredão. Este novo relato de local de 
nidificação indica que ainda há muito a se conhecer sobre a biologia das espécies do gênero Latrodectus. 

Palavras-Chave: Adaptação, Habitat, Nidificação, Viúva-marrom 
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Dimorfismo sexual no tamanho de Campsomeris dorsata 
(Hymenoptera: Scoliidae) no Pantanal Brasileiro 
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As vespas Scoliidae (Hymenoptera: Aculeata) são ectoparasitas solitários de larvas subterrâneas de 
Coleoptera onde as fêmeas são altamente adaptadas para cavar o solo. O dimorfismo sexual é caracterizado 
pela diferença física entre machos e fêmeas de uma mesma espécie, podendo essas características estarem 
relacionadas com aspectos reprodutivos. Considerando a diferença entre os papéis dos sexos na história 
natural de Scoliidae, o presente trabalho tem como objetivo descrever as variações morfométricas de 
Campsomeris dorsata visando caracterizar o dimorfismo sexual. As amostragens foram realizadas em 19 
áreas do Pantanal entre novembro de 2015 a março de 2016, com armadilhas do tipo Malaise, Moericke e 
busca ativa para a captura dos exemplares. Para a caracterização morfométrica, os exemplares fêmeas e 
machos foram mensurados nas seguintes medidas: comprimento total (CT); comprimento do tórax (CTr); 
largura do toráx (LT); largura da cabeça (LC); comprimento do abdômen (CA) e largura do abdômen (LA). Para 
a caracterização morfométrica, os dados foram avaliados com análise de variáveis canônicas (CVA), que visa 
separar e identificar os grupos de indivíduos e quais as principais características morfológicas responsáveis 
pelo agrupamento além de Análise de variância multivariada (MANOVA) para comparar estatisticamente a 
variação morfométrica entre os sexos. Ao todo foram coletados e mensurados 40 indivíduos, sendo 31 
machos e 9 fêmeas. De forma geral, as fêmeas apresentaram maior tamanho corpóreo em comparação aos 
machos (Hotteling test – Pillai trace, F = 18,47, p < 0,001). As principais características que influenciaram essa 
diferença foram o comprimento do abdômen e do tórax, ou seja, o comprimento total dos indivíduos. As 
diferenças morfológicas entre machos e fêmeas podem estar relacionadas à capacidade reprodutiva, uma 
vez que as fêmeas acabam sendo maiores devido às demandas fisiológicas na alocação de recurso para a 
produção de ovos enquanto os machos apresentam um menor tamanho corpóreo, padrão recorrente em 
Hymenoptera para várias espécies. 

Palavras-Chave: Caçador-escaravelho, Dimorfismo sexual, Parasitóide 
Agência Financiadora: FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato 
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Uroplata exigua Uhmann (Chrysomelide, Cassidinae, Hispini) 
em Lantana camara (Verbenaceae J. St. Hil.): primeiro registro 

e dados biológicos 
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Lantana camara é uma espécie amplamente distribuída que foi introduzida mundialmente como planta 
ornamental. No Brasil é encontrada em todos os domínios fitogeográficos como uma planta ruderal e, apesar 
do seu amplo uso na ornamentação de jardins é tóxica para pequenos ruminantes devido a presença de 
compostos tóxicos como terpenóides, iridoides glicosidios entre outros. Neste trabalho registramos pela 
primeira vez Uroplata exigua Uhmann, 1959 (Cassidinae, Hispini) consumindo L. camara e apresentamos 
dados biológicos observados em campo. As observações foram realizadas no município de Itaiópolis, SC, em 
fevereiro, em dois anos consecutivos (2018 e 2019). Uroplata exigua é minadora cujas larvas se desenvolvem 
consumindo o parênquima foliar entre os epitélios. As áreas danificadas são facilmente reconhecidas pelo 
aspecto ressecado deixando apenas o epitélio transparente o qual permite inclusive observar os indivíduos 
por transparência. A região consumida (minas) possui formato alongado a irregular. Na maioria dos casos 
somente uma larva se desenvolve em cada folha. Entretanto, foram encontradas duas minas na mesma folha. 
Todo o desenvolvimento ocorre dentro da mina, até mesmo a fase de pupa. Ao contrário das larvas os adultos 
se alimentam externamente na superfície foliar, formando pequenos orifícios alongados de tamanho similar 
ao seu próprio tamanho. Durante a alimentação os adultos mantem a região posterior do corpo inclinada 
para cima. De modo geral a coloração do adulto é muito similar ao dano causado, tanto na fase larval quanto 
pelos próprios adultos, característica essa que deve contribuir como mecanismo de defesa contra 
predadores. Outras espécies de Hispini associadas a L. camara incluem Uroplata bilineata Chapuis, 1877, 
U. fulvopustulata Baly, 1886, U. girardi Pic, 1934, Octotoma championi Baly, 1886 e O. scabripennis Guérin-
Méneville, 1844. Com este estudo inclui-se mais uma espécie de Hispini que pode vir a ser avaliada como 
potencial para o uso no controle de L. camara. 

Palavras-Chave: Biologia, Fitofagia, Inseto-planta, Minador 
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Aspectos da biologia de duas espécies de Auplopus 
(Hymenoptera: Pompilidae) em um ambiente urbano no 

Rio de Janeiro, Brasil 
DIEGO MARINHO PEREIRA ¹ 

FELIPE VIVALLO ¹ 

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Museu Nacional 

diego.mp89@gmail.com, fvivallo@yahoo.com 

Auplopus Spinola (Hymenoptera: Pompilidae) distribui-se por toda região Neotropical. Seus ninhos são 
construídos expostos ou em cavidades pré-existentes com terra e aprovisionados com aranhas. Devido ao 
pouco conhecimento da biologia dessas espécies, esse trabalho apresenta dados de Auplopus aff. brasiliensis 
Dreisbach e A. aff. rufipes (Banks). O estudo ocorreu no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (22°58’14”S, 
43°13’18”W) entre abril/2017 e fevereiro/2018, em ambiente urbano. Ninhos-armadilha de bambu (n = 350) 
e mangueira (n = 350) com diâmetros (Ø) variados foram distribuídos em cinco transectos em um gradiente 
da mata para vegetação aberta. As armadilhas foram inspecionadas semanalmente e ninhos completos 
foram levados para laboratório, onde foram monitorados até a emergência dos adultos. Auplopus aff. rufipes 
fundou ninhos em abril/2017 (n = 1), maio/2017 (n = 2), setembro/2017 (n = 1) e novembro/2018 (n = 1) em 
bambu (Ø = 12 e 16 mm). Auplopus aff. brasiliensis fundou um ninho em julho/2017 em mangueira 
(Ø = 12,7 mm). As duas espécies construíram ninhos em local aberto com barro e água, suas células com 
superfície papilada. Auplopus aff. rufipes construiu células intercaladas (n = 19), cilíndrico-oblongas com uma 
camada de barro sobre elas, enquanto que A. aff. brasiliensis construiu células agrupadas (n = 3) em formato 
de barril. A razão sexual para A. aff. rufipes foi 7♂:2♀, e para A. aff. brasiliensis foi 1♂:0♀, com taxa de 
mortalidade de 52,63% e 66,66%, respectivamente. Caenochrysis crotonis (Ducke) (Hymenoptera: 
Chrysididae) e Chaenotetrastichus neotropicalis Marinho, Costa & Vivallo (Hymenoptera: Eulophidae) 
parasitaram A. aff. rufipes e A. aff. brasiliensis, respectivamente. As presas de A. aff. rufipes foram aranhas 
da espécie Friga quintensis (Salticidae) (Tullgren). As espécies de Auplopus estudadas são típicas de 
vegetação aberta, refletindo a captura de presas típicas desse ambiente no caso de A. aff. rufipes. Os 
cleptoparasitas coletados são novos registros para seus hospedeiros. Ressalta-se, também, a importância de 
áreas florestadas em ambientes urbanos para a manutenção dessas espécies. 

Palavras-Chave: Chrysididae, Eulophidae, Mata Atlântica, Nidificação, Parasitóide, Vespa solitária 
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Estrutura e organização de colônias de Azteca chartifex spiriti 
Forel, 1912 (Hymenoptera, Formicidae, Dolichoderinae) 
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Azteca chartifex spiriti é uma subespécie de formiga arborícola que apresenta uma estratégia de nidificação 
em que a estrutura da colônia é dividida em vários ninhos secundários, essa estratégia é conhecida como 
“polidomia”. Este estudo teve como objetivo caracterizar a estrutura espacial e a organização das colônias 
de A. chartifex spiriti, bem como os efeitos que a polidomia traz sobre as operárias. Aqui consideramos 
medidas das distâncias dos ninhos satélites até o principal, medidas de comprimento e largura do ninho e as 
medidas de variáveis morfológicas (morfometria) como a largura da cabeça e comprimento de Weber das 
formigas que foram amostradas (n = 2.450) nos diferentes compartimentos dos ninhos. Esquematizamos a 
estrutura espacial e organização de uma das colônias estudadas. O comprimento e largura dos ninhos 
satélites foram relacionados negativamente com a distância destes até o ninho principal, além da relação 
entre as medidas das variáveis morfológicas mostrando que estas estão relacionadas positivamente, não 
existindo padrões alométricos. A razão entre as classes de tamanho da largura da cabeça das formigas 
também foi relacionada com as distâncias até o ninho principal, mostrando que as variações de tamanho das 
formigas são mais frequentes na parte central das colônias. Também foi observado que a criação de 
hemípteros produtores de “honeydew” ocorre em ninhos satélites situados na periferia das colônias. A 
população de A. chartifex spiriti, está amplamente distribuída, existindo um fluxo contínuo de comunicação 
entre os ninhos satélites e principal e a exploração e construção de novos ninhos satélites, ampliando a área 
territorial da colônia, que permite um maior sucesso na exploração de recursos, podendo isso ser uma 
estratégia para conquista e dominância de território. Este estudo irá contribuir para a compreensão da 
estrutura das populações em colônias polidômicas de insetos sociais. 

Palavras-Chave: Arborícola, Ninho satélite, Polidomia, Populações 
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Fitotelmatas são definidos como corpos d’água contidos em uma parte de uma planta, sendo considerados 
importantes fontes de recursos tanto para vertebrados quanto invertebrados. No entanto, devido à 
dificuldade de acesso, custos financeiros e a falta de protocolos de amostragem, pouco se sabe sobre de que 
maneira a fauna utiliza esses micro-habitats em regiões como a Floresta Amazônica, onde as árvores podem 
alcançar mais de 30 metros de altura. Esse trabalho teve como objetivo registrar a utilização de fitotelmatas 
naturais e artificiais por vertebrados em uma área da Amazônia Meridional, demonstrando sua importância 
como fonte de recurso para anfíbios, répteis, aves e mamíferos. As amostragens foram realizadas em 
novembro de 2016 no município de Cotriguaçu, Mato Grosso. Instalamos nove armadilhas fotográficas 
digitais, sendo quatro em fitotelmatas naturais e cinco em fitotelmatas artificiais (recipientes com água 
fixados às árvores a 10 metros de altura). Registramos duas espécies de anfíbios anuros utilizando 
fitotelmatas como sítios reprodutivos (Trachycephalus cunauaru e Osteocehalus aff. oophagus). Três 
espécies de serpentes Leptodeira annulata, Philodryas olfersii e Chironius multiventris, possivelmente 
utilizando o local para umidificação do corpo para posterior troca de pele, termorregulação e procura de 
alimento. Houve nove registros de aves da família Dendrocolaptidae, sugerimos que a utilização de 
fitotelmatas por esse grupo possa estar relacionadocomo fonte de água, alimento e para a realização do 
comportamento conhecido como bath behaviour, ou seja, tomar banho. Registramos também a espécie de 
marsupial Didelphis sp. O indivíduo estava tomando água em um fitotelmata natural no período noturno. 
Novas alternativas ao monitoramento de espécies de dossel e sub-dossel da Amazônia são imprescindíveis e 
urgentes, tanto pela pequena quantidade de informações disponíveis quanto pelos altos índices de perda de 
habitat da região. 

Palavras-Chave: Armadilhas fotográficas, Dossel, Recursos arbóreos 
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Um dos aspectos mais relevantes da biologia dos anfíbios são suas estratégias reprodutivas, sendo conhecido 
mais de 30 modos reprodutivos para este grupo. Pithecopus oreades possui um estilo de vida especialista e 
é uma espécie endêmica do Cerrado, restrita a riachos rupestres de altitude com ocorrência em localidades 
acima de 900 m no Brasil Central. O estudo, com objetivo de descrever a reprodução desta espécie, foi 
conduzido em um riacho de altitude localizado em uma área de campo limpo (47°56’46,30”O, 15°58’35,11”S, 
altitude 1100 m) da fazenda Água Limpa (FAL) que pertence à Universidade de Brasília (UnB), situada no 
Distrito Federal. As coletas de dados foram realizadas em duas estações chuvosas, entre os meses de outubro 
de 2011 e janeiro de 2012 e entre setembro e dezembro de 2012. O esforço amostral foi de 83 noites, 
somando 800 horas. Foram feitos 472 registros em 2011/12 e 81 registros durante a estação chuvosa de 
2012/13. O período de atividade de P. oreades começa nas primeiras chuvas e perdura por aproximadamente 
três meses. A precipitação exerce bastante influência na atividade de vocalização, assim como no período 
reprodutivo. A espécie apresenta hábito noturno, com pico de atividade de vocalização entre 20 e 21 hs. O 
período reprodutivo dura cerca de três meses, o que caracteriza como tipo prolongado. Os ninhos são 
construídos em folhas de arbusto pendentes sobre a lâmina d’água, onde são depositados em média 30 ovos 
e a incubação dura cerca de 13 dias. Em média nascem 25 girinos por desova. Os machos são territorialistas, 
permanecendo nos mesmos sítios por mais de 60 dias, defendendo-os por meio de vocalizações e eventuais 
combates físicos. Os machos utilizam três modos distintos para demarcar e defender seu território e 
apresentam o comportamento de macho-satélite. 

Palavras-Chave: Anura, Endêmica, Phyllomedusidae, Pithecopus oreades, Reprodução 
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A erva-mate é amplamente cultivada na região Sul do Brasil, suas folhas e ramos são utilizados em bebidas 
como chimarrão, tererê, chás e refrigerantes, além do uso na área farmacêutica. Dentre as pragas da cultura, 
ocorre a mosca-das-frutas Parastenopa oglobini (Blanchard, 1929). A larva se desenvolve nos ponteiros 
tenros das plantas de erva-mate, ocasionando o secamento e redução de produtividade. O objetivo desse 
estudo foi descrever os aspectos biológicos de P. oglobini em plantas de erva-mate. O estudo foi conduzido 
em um cultivo de erva-mate na Linha Caravágio, município de Chapecó, Santa Catarina (27°2’50.93”S, 
52°37’9.77”O, 693 m). Inicialmente foram observados adultos de P. oglobini ovipositando nos ponteiros em 
desenvolvimento. Na sequência os ponteiros com sinais de infestação foram coletados e acondicionados em 
potes contendo areia no fundo para a obtenção dos adultos. Alguns dos ponteiros coletados foram abertos 
para avaliação da presença de larvas e danos. O material emergido foi montado e identificado com base na 
descrição original da espécie. Os adultos de P. oglobini são encontrados nas horas mais amenas do dia 
ovipositando nos ramos jovens de erva-mate. O ovo é depositado no interior do meristema apical dos ramos 
tenros. Após a eclosão, as larvas iniciam uma galeria pela região central dos ramos, deixando resíduos de sua 
alimentação nas galerias formadas. Os ramos infestados apresentam maior espessura próximo ao local de 
ataque e ficam avermelhados. Os danos realizados pelas larvas ocasionam o secamento do ápice dos ramos 
em desenvolvimento. A larva de terceiro instar cava um orifício de saída na lateral do ramo por onde salta 
no solo. Na camada superficial do solo (5-8 cm) a larva pupa, onde permanece até a emergência do adulto. 
Os adultos reiniciam o ciclo na próxima brotação da cultura, pois as larvas se desenvolvem somente em ramos 
tenros. 

Palavras-Chave: Dano, Espécie-praga, Larva, Minador-de-ponteiros, Moscas-das-frutas 
Agência Financiadora: Universidade de São Paulo – Programa Unificado Bolsas (PUB) 
Número de Processo: 3136 
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Pequenos mamíferos não voadores (< 1,2 kg) são fundamentais em ecossistemas neotropicais. Englobam 
cerca de 40% das espécies de mamíferos do Brasil, sendo a Mata Atlântica o bioma mais rico em espécies de 
roedores. Este bioma padece, possuindo no estado do Paraná apenas 2% de sua cobertura original, o que 
compromete a fauna nele presente. Assim, este trabalho buscou inventariar cinco remanescentes de 
vegetação nativa no norte do Paraná, a fim de subsidiar estratégias de conservação. As cinco áreas estudadas 
situam-se entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, todas sendo de Mata Atlântica e floresta estacional 
semidecidual. Entre janeiro e fevereiro de 2018 e 2019 foi realizada a coleta de dados por meio de armadilhas 
de interceptação e queda (AIQ) contidas em cada área, gerando esforço amostral de 500 baldes-dia. Foi 
elaborada uma tabela com a lista de espécies encontradas nos diferentes fragmentos e suas respectivas 
abundâncias. Uma curva de rarefação das espécies também foi realizada para todos os registros presentes 
nas AIQs. Foram encontrados 28 mamíferos representantes de duas ordens, três gêneros e seis espécies. A 
Ordem Rodentia foi a mais abundante, sendo que Oligoryzomys cf. nigripes representou 57% do potencial 
de ocorrência, seguida por Necromys lasiurus com 25%, Didelphis aurita com 7%, e Didelphis albiventris e 
Coendou spinosus com 3,5%; uma espécie ainda está em processo de identificação. Todos os fragmentos 
florestais estudados possuem grande atividade antrópica, com presença de caça e cães. É aconselhável um 
maior esforço amostral uma vez que a curva de rarefação não atingiu um platô. 

Palavras-Chave: Conservação, Fragmentação, Roedores 
Agência Financiadora: Fundação Araucária, PR 
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Os insetos desempenham um importante papel na natureza, atuando no processo da decomposição. Alguns 
grupos são os primeiros a localizar um cadáver minutos depois da morte do indivíduo, e permanecem no 
corpo por todo o processo de decomposição. O conhecimento da sucessão da entomofauna cadavérica é 
importante em estudos forenses e ecológicos, pois contribuem na identificação de padrões associados aos 
estágios de decomposição, bem como na identificação de grupos bioindicadores que possam ser utilizados 
no cálculo da estimativa do intervalo pós-morte (IPM). Devido a isto, foi realizado um levantamento da 
entomofauna de Diptera de importância forense em uma área de Cerrado inserida no campus da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), localizada no município de Rondonópolis, MT. A coleta dos 
insetos ocorreu durante o início da estação de seca (maio de 2019). Foram utilizados como isca quatro 
carcaças de porco doméstico (S. scrofa), protegidas por gaiolas metálicas teladas, na qual permitiu apenas a 
entrada de pequenos artrópodes e bandejas de plástico contendo serragem para captura de insetos imaturos 
que eventualmente abandonam a carcaça. Foi obtido um total de 664 indivíduos de Diptera, distribuídos em 
13 famílias, sendo 4 de importância forense: Calliphoridae (7 espécies), Muscidae (3 espécies), Fanniidae (4 
espécies) e Sarcophagidae (4 mofoespécies). Um total de 8 gêneros e 15 espécies de importância forense 
foram registrados. Chrysomya albiceps Wiedemann, 1819 (Calliphoridae) foi a mais abundante e registrada 
em todas as fases de decomposição da carcaça. As espécies menos abundantes foram Lucilia cuprina 
Wiedemann, 1830 e Cochliomyia macellaria Fabricius, 1775 (Calliphoridae), Fannia canicularis Linnaeus, 
1761 (Fanniidae) e Ophira aenescens Wiedemann, 1830 (Muscidae). Nove famílias foram consideradas como 
visitantes da carcaça, sendo Ulidiidae (21 ind.) a mais abundante, seguida por Chloropidae (6 ind.) e 
Tachinidae (3 ind.). Oestridae (“doubleton”) e Drosophilidae, Empididae, Ephydridae, Micropezidae e 
Tephritidae (“singletons”) foram consideradas raras. 

Palavras-Chave: Mosca, Perícia criminal, Região neotropical 
Agência Financiadora: FAPEMAT (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso) 
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A Amazônia vem sofrendo fortes pressões antrópicas como a intensa expansão urbana que resulta em altos 
índices de fragmentação florestal e ocasiona perda de biodiversidade. O município de Capitão Poço, na 
mesorregião Nordeste Paraense, é considerado primariamente rural, tendo sua economia pautada em 
atividades agropecuárias, de extração de material vegetal e mineral. Apesar da sua extensão territorial, o 
intenso desmatamento fez com que apenas poucos fragmentos de floresta secundária restassem na região. 
Conhecer a diversidade local representa o ponto de partida para implementação de ações e políticas de 
conservação da biodiversidade e por isso, o presente trabalho teve como objetivo inventariar a herpetofauna 
do município. Foram realizadas coletas em três áreas florestadas, de tamanhos variados, entre setembro e 
outubro de 2018 (período seco) e fevereiro e março de 2019 (período chuvoso) através de busca ativa. 
Espécimes encontrados ocasionalmente pela comunidade acadêmica e externa também foram incluídos. Os 
espécimes foram fixados em formol 10% e conservados em álcool 70%. Foram amostradas 87 espécies 
distribuídas em 28 famílias e 53 gêneros, sendo 32 anuros, uma salamandra, uma gymnophiona, 27 lagartos, 
19 serpentes, quatro anfisbenas, dois crocodilos e um testudine. Entre os anfíbios, Hylidae (n = 17) e 
Leptodactylidae (n = 9) foram as famílias mais representativas, enquanto entre os répteis destacaram-se 
Teiidae (n = 5) e Colubridae (n = 13). Nas áreas florestadas, as espécies mais abundantes no período seco 
foram Adenomera sp. (n = 38) e Scinax x-signatus (n = 31) enquanto no período chuvoso Physalaemus 
ephippifer (n = 19) e Pithecopus hypochondrialis (n = 14) foram as mais abundantes. Entre as espécies 
registradas, a salamandra Bolitoglossa paraensis e a serpente Pseudoboa nigra encontram-se ameaçadas de 
extinção e os lagartos Lepidodactylus lugubris, Hemidactylus mabouia e o testudine Chelonoidis denticulatus 
são exóticos. Este trabalho representa o primeiro inventário da herpetofauna na região após os clássicos 
artigos de Cunha e Nascimento publicados na década de setenta. 

Palavras-Chave: Amazônia, Anfíbios, Diversidade, Nordeste Paraense, Répteis 
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O campus do bairro Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina abrange consideráveis áreas de 
vegetação, com uma fauna de abelhas e de vespas ainda não conhecida, sendo este o primeiro trabalho a 
estudá-la por forma de levantamento, realizando-se, também, análise da relação entre os espécimes 
coletados e as plantas que visitam. Os espécimes foram coletados da vegetação por meio de redes 
entomológicas ou diretamente em frascos com álcool etílico ou acetato de etila, registrando-se os locais de 
coleta e a presença de ninhos. Após coletados, os espécimes foram alfinetados, identificados e preservados 
no acervo do Laboratório de Abelhas Nativas da Universidade Federal de Santa Catarina. Fotografaram-se e 
identificaram-se as plantas em que os indivíduos foram encontrados. As coletas foram realizadas no campus 
Reitor João David Ferreira Lima da Universidade Federal de Santa Catarina no decorrer do ano de 2019, com 
um intervalo sem coletas, devido às baixas temperaturas e elevada pluviosidade, abrangendo os meses de 
julho a outubro. Realizaram-se as coletas de duas a quatro vezes por mês, dependendo das condições 
climáticas. Coletaram-se espécimes, entre as abelhas, das famílias Apidae, Halictidae e Megachilidae, 
representadas na amostra por, respectivamente, 11, 8 e 1 gêneros e por 22, 27 e 11 espécimes. As vespas 
foram identificadas até o nível de subfamília ou de gênero, representadas pelas famílias Chrysididae, 
Ichneumonidae e Vespidae, totalizando na amostra, respectivamente, 1, 3 e 10 espécimes. Entre as plantas, 
houve clara predominância da família Asteraceae. A abundância e a diversidade de abelhas e de vespas não 
se mostrou diretamente relacionada à preservação do ambiente das coletas, visto que, mesmo em áreas com 
ação antrópica, o campus Reitor João David Ferreira Lima apresenta canteiros com flores que atraem 
polinizadores amplamente. 

Palavras-Chave: Acervo, Hymenoptera, Levantamento, Relação planta-inseto 
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Nas bacias hidrográficas da Caatinga ocorrem cerca de 240 espécies de peixes de água doce, a estimativa é 
que deste total 136 sejam endêmicas. Porém, não há como caracterizar a ictiofauna típica da Caatinga já que 
os limites de distribuição de muitas espécies estende-se para ecossistemas adjacentes. Dentre os riachos do 
Domínio Caatinga, o riacho Umburana que está inserida na sub-bacia do rio Salgado, Alto rio Jaguaribe, não 
apresenta registros sobre sua ictiofauna. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi inventariar a ictiofauna 
presente no riacho Umburana, distrito de Ponta da Serra, Crato, Ceará. Os peixes foram capturados, 
utilizando de diferentes aparatos de pesca entre dezembro de 2018 a setembro de 2019. Os exemplares 
foram coletados de acordo com normas federais para coleta e transporte de animais silvestres (SISBIO 
#61328-2) e também com os princípios éticos na experimentação animal (CEUA #00165/2018.1). Foram 
capturados 549 indivíduos de dez taxa, distribuídas em três ordens e sete famílias. Astyanax bimaculatus 
Linnaeus, 1758 foi a espécie dominante (n = 209; 38,06%), seguido de Hoplosternum littorale Hancock, 1828 
(n = 110; 20,03%), Steindachnerina notonota Miranda Ribeiro, 1937 (n = 88; 16,02%), Cichlasoma orientale 
Kullander, 1983 (n = 53; 9,65%), Hoplias malabaricus Bloch, 1794 (n = 46; 8,37%), Prochilodus brevis 
Steindachner, 1875 (n = 23; 4,18%), Hypostomus jaguribensis Fowler, 1915 (n = 10; 1,82%), Astyanax 
fasciatus (Cuvier, 1819) (n = 6; 1,09%), Corydoras sp. (n = 3; 0,54%) e Leporinus piau Fowler, 1941 (n = 1; 
0,18%). A ordem Characiformes compreendeu 6 espécies com 373 indivíduos (67,94%), demonstrando maior 
riqueza e dominância no local estudado. A icitofauna de água doce da Caatinga é resultado de processos 
históricos de especiação, ecológicos de adaptações às condições climáticas e, de antrópicos que 
possivelmente levaram à exclusão de elementos autóctones da fauna original. Portanto, o inventário do 
presente estudo auxiliará nos futuros estudos da ictiofauna da Caatinga, bacia do Alto Jaguaribe. 

Palavras-Chave: Água doce, Caatinga, coletas, Inventário, Peixes 
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Como dito pela Comissão Organizadora na página de apresentação do XXXIII CBZ, cujo tema é Contribuição 
dos Acervos Científicos para o Futuro da Sociedade, “(…) as coleções possuem papel estratégico para o 
desenvolvimento e para a soberania científica do Brasil, e precisam ser devidamente reconhecidas, 
estimuladas, cuidadas e valorizadas”. Nesse contexto, a Divisão de Invertebrados Aquáticos (DIA) do Museu 
de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana MZFS) tem como missão salvaguardar o acervo da 
fauna aquática não só da Bahia, mas de todo o Brasil. Este trabalho tem como objetivo apresentar a atual 
configuração da coleção de Ophiuroidea da DIA-MZFS. Os exemplares de Ophiuroidea foram obtidos em 
coletas ao longo da costa baiana e também através de coletas, permutas e doações de exemplares oriundos 
de outros estados brasileiros. Toda a coleção de Ophiuroidea é mantida em via úmida, preservada em álcool 
a 70%. Todos os exemplares tombados estão identificados até espécie. A coleção de Ophiuroidea DIA-MZFS 
possui até o momento 315 lotes com registros datados de 1991 a 2019. Os ofiuróides que fazem parte do 
acervo são de águas rasas, sendo distribuídos do mesolitoral até 5 metros de profundidade, oriundos de 
recifes de coral, costões rochosos, praias e manguezais, de fundos cascalhosos a lamosos. A abrangência 
geográfica dos ofiuróides tombados na coleção vai do Ceará ao Paraná. As 21 espécies depositadas na coleção 
estão distribuídas nas famílias Ophiomyxidae (1 espécie), Ophiodermatidae (2 espécies), Ophiocomidae (3 
espécies), Ophionereididae (2 espécies), Amphiuridae (9 espécies), Ophiactidae (2 espécies) e 
Ophiothrichidae (2 espécies). Os ofiuróides da coleção DIA-MZFS coletados ao longo de 28 anos no âmbito 
de diversos projetos de pesquisa, que tiveram por objetivo não só a parte de inventário e faunística, mas 
também estudos relacionados à ecologia e monitoramento ambiental, servem como testemunho de parte 
da biodiversidade dos Ophiuroidea no Brasil. 

Palavras-Chave: Coleções, Equinodermos, Ofiuróides 
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A Mata Atlântica vem sofrendo acelerado processo de fragmentação por ação antrópica, com consequente 
alteração da sua composição faunística, considerando a biodiversidade o potencial biológico, econômico e 
social da mata atlântica, entende-se a necessidade de manter e manejar estes últimos fragmentos florestais. 
O objetivo do trabalho foi inventariar a diversidade das famílias de aranhas de solo em um fragmento de 
Mata Atlântica localizado no campus Urbanova da Universidade do Vale do Paraíba, município de São José 
dos Campos (23°12’S e 45°58’W), no período de novembro de 2010 a novembro de 2011. Foram realizadas 
4 expedições de coletas, nas quais foram instaladas 200 armadilhas do tipo pitfall traps, distribuídas 
aleatoriamente com o espaçamento de 1 metro uma da outra. Para identificação das famílias foi utilizada 
chave de identificação para famílias de aranhas brasileiras de Brescovit et al., 2010 e as análise estatísticas 
feitas com auxílio do excel. Foram coletados 600 espécimes das ordens Araneomorphae (434) e 
Mygalomorphae (166), sendo 223 machos, 197 jovens e 180 fêmeas. Das 39 famílias registradas as mais 
abundantes foram: Ctenidae (137), Dipluridae (77), Idiopidae (48), Salticidae (43), Araneidae (35), 
Actinopodidae (27), Zoridae (26), Theridiidae (25) e Sparassidae (21). Foi encontrado um grande diversidade 
não só de aranhas, mas também, de outros invertebrados (grilos, formigas, besouros, carrapatos, entre 
outros) e alguns vertebrados (pequenas rãs, sapos e filhotes de morcego). Conclui-se que dos 600 espécimes 
coletados, o maior registro foi de machos (223), a ordem Araneomorphae foi mais abundante e a família com 
maior registro foi Ctenidae (137). A metodologia utilizada foi adequada para realização do inventário e que 
o remanescente estudado apresenta importante diversidade biológica, sendo necessário a realização de mais 
estudos sobre a fauna e flora local além de estratégias para a preservação da área. 

Palavras-Chave: Aracnídeos, Biodiversidade, Edáfico, Pitfall traps, Remanescente 
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O Parque Estadual do Itacolomi está inserido no Quadrilátero Ferrífero. Com uma área de 7.543 hectares e 
altitude entre 700 a 1.772 m, o Parque possui vegetação composta por Floresta Estacional Semidecidual e 
Campos Rupestres, esses últimos encontrados nas áreas acima de 900 m de altitude. Possui 18 cavernas 
catalogadas, todas em bom estado de preservação. Realizamos uma viagem para coletas em duas delas. A 
caverna Kiva, com 330 m de desenvolvimento linear é a maior cavidade do Parque, possui drenagem 
subterrânea e está localizada a 1.678 m de altitude. A caverna Matinha fica a 1400 m de altitude, inserida em 
uma área com vegetação arbórea mais adensada. Possui um conduto bifurcado com 48 m de 
desenvolvimento linear e drenagem subterrânea. Ambas as cavernas foram amostradas em toda sua 
extensão através de busca ativa. Com auxílio de pinças e pincéis, diferentes microhabitats das cavidades 
foram vistoriados. Os animais coletados foram acondicionados em frascos contendo álcool 70% para 
conservação. Foram coletadas na Kiva diferentes morfoespécies pertencentes aos seguintes táxons (N entre 
parênteses): Acari (2), Araneae (44), Chilopoda (3), Coleoptera (1), Collembola (10), Diplopoda (7), Diptera 
(3), Hemiptera (3), Hymenoptera (1), Isopoda (4), Lepidoptera (3), Odonata (1), Opiliones (4), Orthoptera (1) 
e Psocoptera (6). Já na Matinha tivemos os seguintes táxons registrados: Acari (2), Araneae (83), Blattaria (2), 
Coleoptera (14), Collembola (3), Diplopoda (3), Diplura (1), Diptera (5), Hemiptera (5), Hymenoptera (3), 
Lepidoptera (3), Odonata (9), Opiliones (15), Orthoptera (8), Pseudoscorpiones (5) e Psocoptera (7). Araneae 
foi o grupo mais diverso em ambas cavidades. A caverna Matinha apresentou diversidade maior de 
morfotipos (168) do que a Kiva (93), mesmo essa sendo maior. O Parque Estadual do Itacolomi apresenta 
cavernas pouco exploradas do ponto de vista de bioespeleológico, sendo um campo aberto para pesquisas 
faunísticas. 

Palavras-Chave: Bioespéleo, Biologia subterrânea, Cavernas quartzíticas 
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A fauna edáfica tem grande importância na ecologia dos solos. Aracnídeos e miriápodes desempenham um 
papel fundamental na ciclagem de nutrientes e controle populacional de suas presas. Neste estudo, foi 
realizado um levantamento faunístico de aracnídeos e miriápodes de três parques estaduais localizados na 
área urbana de Cuiabá. Foram aplicados três métodos de coletas: busca ativa noturna e coleta passiva 
(armadilhas de queda/triagem da serapilheira). A primeira campanha ocorreu em março/2019 contemplando 
o final do período de chuva, a segunda coleta em julho/2019 no início do período de seca. Em cada parque, 
foram delimitadas duas áreas de amostragem. Primeiramente, foi montada uma bateria de 30 armadilhas de 
queda em cada área, que permaneceram abertas durante cinco dias. Ao final da montagem das armadilhas 
de queda, eram coletadas três parcelas de 50 cm² de serapilheira próximos aos pontos delimitados. Por fim, 
foi realizada coleta ativa noturna durante seis dias (dois dias para cada parque) por quatro coletores, 
totalizando 4 horas em cada parque. Foram coletados 2.368 indivíduos. Desse total, 2.082 correspondem a 
aracnídeos e 286 miriápodes. A ordem mais diversa foi Araneae, com 1.574 indivíduos atribuídos a 27 
famílias. Em Myriapoda, Diplopoda foi a classe mais representativa com 153 indivíduos. Quanto aos métodos 
de coletas, a busca ativa noturna foi responsável pela captura da maior parte do material, mostrando-se um 
método eficaz quanto a aspectos ecológicos, como abundância. Os indivíduos coletados nas duas campanhas 
foram semelhantes em relação à abundância, isso reflete o esforço amostral realizado nos dois períodos bem 
como a especificidade de cada coletor. Os resultados obtidos nesse trabalho trazem informações 
importantes sobre a diversidade dos parques urbanos de Cuiabá e contribui para conhecimento da fauna do 
Cerrado, servindo de subsídio para estudos posteriores. 

Palavras-Chave: Artrópodes terrestres, Cerrado, Coleta ativa 
Agência Financiadora: FAPEMAT (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Mato Grosso) 
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O presente trabalho teve como objetivo inventariar a fauna de aranhas epígeas em área próxima ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Tucuruí, assim como analisar a abundância de 
famílias e gêneros, apresentando as guildas encontradas de acordo as famílias registradas. A metodologia 
utilizada consistiu na armadilha de queda (pitfall trap), em que copos plásticos de 500 ml (com 
aproximadamente 9 cm de diâmetro e 12 cm de altura), foram enterrados ao nível do solo, com distância de 
um metro entre si, contendo líquido conservante (250 ml de álcool 70%) e detergente neutro para a quebra 
de tensão superficial. Foram obtidos 324 espécimes, sendo 135 jovens (42%) e 189 adultos (58%). Entre os 
adultos, 114 machos (60%) e 75 fêmeas (40%), distribuídos em 11 famílias da ordem Araneae. Das famílias 
registradas a mais abundante foi Salticidae com 82 indivíduos, seguida de Corinnidae (n = 33), Pholcidae 
(n = 30), Scytodidae (n = 23) e Ctenidae (n = 10). Os espécimes registrados foram categorizados em nove 
guildas, sendo as corredoras noturnas aéreas com o maior número de representantes (n = 105), seguida das 
caçadoras noturnas de solo (n = 90). A espécie mais abundante foi Capidava biuncata Simon 1902, com 
n = 33, seguida de Ibotiporanga naideae Mello-Leitão, 1944, com n = 30. E, obteve-se o primeiro registro da 
espécie Attacobius lavape Bonaldo; Pesquero; Brescovit, 2018, da família Corinnidae, para a região 
amazônica brasileira. Dessa forma, este trabalho veio a contribuir com dados a respeito da distribuição das 
famílias de aranhas na Amazônia e diversidade da aracnofauna brasileira. 

Palavras-Chave: Amazônia brasileira, Aranhas, Guildas, Inventário 
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As aves têm grande importância nos ecossistemas, muitas inclusive são consideradas bioindicadores 
ambientais por serem susceptíveis às mudanças e condições do ambiente, sendo elementos essenciais para 
medir a conservação local. A pesquisa está sendo realizada na Trilha do Sol, em área de Cerrado próximo à 
Serra da Canastra, Capitólio, MG. A região é conhecida como abundante em termos de aves, com 403 
espécies já registradas, o que representa 21% dos registros brasileiros. A Trilha do Sol possui grande potencial 
turístico já em exploração, assim, os levantamentos poderão contribuir com o turismo de observação de aves 
de forma consciente, promovendo uma atividade econômico-turística com essas características para a 
conservação da avifauna como elemento de geração de renda e desenvolvimento para o empreendimento e 
para a região. Este trabalho visa contribuir para o conhecimento, monitoramento da fauna e o correto 
desenvolvimento turístico, verificando a riqueza e abundância de aves do local. Foram feitas observações a 
olho nu, com binóculo e registro fotográfico. Até o presente momento, foram feitas oito visitas a campo (46 
horas), resultando num total de 68 espécies de aves, distribuídas em 11 ordens, 26 famílias e 60 gêneros. A 
Ordem Passeriforme apresentou maior riqueza, representando 64,7% do total observado. Thraupidae e 
Tyrannidae foram as famílias mais abundantes, 23,5% e 13,2%, respectivamente. O gênero de maior riqueza 
foi Sporophila com três espécies, já Calliphlox, Colaptes, Cyanocorax, Patagioenas, Tangara e Turdus 
apresentaram duas espécies cada um. As espécies registradas em todas as coletas foram: Sicalis flaveola 
(Canário-da-terra-verdadeiro), Tangara sayaca (Sanhaçu-Cinzento), Zonotrichia capensis (Tico-Tico), 
Fluvicola nengeta (Lavadeira-mascarada), Columbina squammata (Rolinha-Cascavel). Uma das espécies 
observadas se enquadra na lista de animais ameaçados de extinção, Porphyrospiza caerulescens (Campainha-
azul), presente na categoria “Quase Ameaçada”, de acordo com a IUCN, 2019. As observações preliminares 
demonstram a importância da área para a avifauna regional. 

Palavras-Chave: Avifauna, Levantamento, Ornitologia, Turismo 
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Atualmente há um desafio em conservar fragmentos florestais devido ao crescimento da urbanização, e nem 
sempre se tem a ciência do tamanho da biodiversidade que estes locais podem abrigar. Diante disso, o 
presente estudo teve como objetivo inventariar as espécies de mamíferos deste fragmento urbano, para 
avaliar a complexidade ecológica que estes ambientes conservam mesmo diante dos processos de 
antropização. A área está localizada no município de Sorocaba-SP, com uma área aproximada de 1,5 ha, 
sendo limitada pela Rodovia Senador José Ermírio de Morais e Avenida Independência. A vegetação do 
fragmento possui características de floresta estacional semidecidual com alguns elementos de cerrado. Para 
esta pesquisa foram usados os métodos de captura com redes de neblina para mamíferos voadores, assim 
como, busca ativa e armadilha fotográfica para mamíferos terrestres. Ao todo foram registradas 14 espécies 
de mamíferos, pertencentes a 7 ordens. Considerando os mamíferos terrestres, foram registradas 10 
espécies sendo elas: Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), Tapiti (Sylvilagus brasiliensis), Ouriço cacheiro 
(Coendou prehensilis), Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), Quati (Nasua nasua), Gambá-de-orelha-branca 
(Didelphis albiventris), Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita), Capivara (Hydrochoerus hydrochoeris), 
Gato doméstico (Felis catus) e Furão (Galictis vittata). Além disso, foram registradas 4 espécies de morcegos 
sendo elas: Sturnira lilium, Artibeus lituratus, Miotys sp. e Carollia perspicillata. Considerando que o 
fragmento florestal possui uma área pequena, verificou-se uma grande riqueza de espécies de mamíferos, o 
que demonstra a importância da conservação desses fragmentos para a manutenção da mastofauna urbana. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Inventariado, Mamíferos 
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A região da Chapada dos Veadeiros representa uma área de endemismos com formações vegetais florestais 
e campestres. O objetivo do presente trabalho foi o inventário preliminar das espécies de abelhas sem ferrão 
da Chapada dos Veadeiros, com fins de gerar uma futura lista de espécies do grupo para o Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros (PNCV) e entorno. Os registros mais antigos da região da Chapada dos Veadeiros 
encontrados na Coleção Entomológica da Universidade de Brasília são do ano de 1996. Os dados aqui 
presentes foram gerados a partir do inventário da Fazenda Volta da Serra que abrange as cabeceiras do Rio 
São Miguel (bacia do Rio Tocantins), e representa umas das áreas de entorno do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros. As coletas realizadas em fevereiro de 2019 e também foram incluídos dados da revisão da 
Coleção Entomológica do Departamento de Zoologia da UnB (DZUB). As identificações foram feitas a partir 
de bibliografia disponível e por comparação com outros espécimes da coleção. Ao todo foram coletadas cerca 
de 500 abelhas pertencentes a 16 gêneros e 36 espécies. Trigona foi o gênero com maior número de espécies 
observado, com dez espécies, seguido por Partamona, Geotrigona, Scaptotrigona com três espécies cada. 
Frieseomelitta, Schwarziana, Scaura, Plebeia, Trigonisca apresentaram duas espécies, incluindo a espécie 
endêmica da Chapada dos Veadeiros Schwarziana chapadensis. Os demais gêneros, Tetragonisca, Tetragona, 
Leurotrigona, Melipona, Oxytrigona, Paratrigona, e Lestrimelitta, foram representados por uma espécie 
cada. Apesar de ser uma região dominada pela formação de cerrado, 36 espécies representa um valor muito 
elevado para uma área dominada pelo componente campestre. Este inventário representa um avanço muito 
significativo no conhecimento dos meliponíneos da região. Para avaliação completa da diversidade de 
abelhas sem ferrão do PNCV e entorno, serão realizadas coletas em outras áreas com diferentes formações 
vegetacionais e altitudes. 

Palavras-Chave: Biogeografia, Cerrado, Levantamento, Meliponicultura, Taxonomia 
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A família Passalidae atualmente compreende em torno de 930 espécies descritas mundialmente. São 
besouros que em sua maioria possuem coloração preta, apresentam corpo achatado dorso-ventralmente. 
São saproxilófagos, sendo encontrados facilmente em troncos arbóreos em estado de decomposição e 
possuem cuidado parental. Este trabalho teve como objetivo a confecção da lista de espécies da família 
Passalidae que ocorrem no estado de Mato Grosso. As espécies apresentadas na lista foram inventariadas a 
partir do exame de espécimes depositados no Setor de Entomologia da Coleção Zoológica do Instituto de 
Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso (CEMT), e do exame crítico de bibliografia especializada. 
Os espécimes foram identificados em parte através de chaves dicotômicas, e em parte após visita do Dr. 
Stéphane Boucher à coleção. Foram analisados 772 espécimes de provenientes do estado de Mato Grosso. 
Desses, 474 pertencem ao gênero Passalus, 156 ao gênero Neleuops, 40 ao gênero Pertinax, 26 ao gênero 
Toxoutotaenius, 38 ao gênero Paxillus, 20 ao gênero Veturius, cinco ao gênero Verres e 13 ao gênero 
Rhaganocerus, totalizando oito gêneros incorporados na coleção ocorrentes no estado de Mato Grosso. A 
lista totalizou 33 espécies com ocorrência confirmada no estado. Dessas, algumas não foram ainda 
identificadas em nível específico. 

Palavras-Chave: Check-list, Distribuiação, Inventário 
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Trichoptera, a maior ordem de insetos primariamente aquáticos, possui cerca de 16 mil espécies. Porém, há 
estimativas de até 50 mil espécies, evidenciando a necessidade de maior conhecimento acerca do grupo, 
especialmente nos trópicos. No Brasil, há aproximadamente 800 espécies (178 para o estado do Rio de 
Janeiro), em 70 gêneros e 16 famílias. A Reserva Biológica de Araras é uma área de Mata Atlântica na região 
Serrana do Rio de Janeiro e abrange parte das bacias dos rios Santana e Piabanha. O conhecimento acerca 
da tricopterofauna na Reserva é nulo, sendo necessário o levantamento das espécies ocorrentes, para 
subsidiar medidas de conservação do grupo na Mata Atlântica. As coletas foram realizadas com armadilhas 
luminosas pensilvânia e pano branco, de interceptação de voo malaise, e rede entomológica, em 55 pontos 
distintos. Foram identificados cerca de 3.200 indivíduos adultos, distribuídos em 14 famílias, 27 gêneros e 73 
espécies. Somente duas dessas espécies já eram registradas para Petrópolis, havendo um aumento de 71 
espécies para o município. Ainda, entre essas, foram encontradas dez espécies novas para seis gêneros 
distintos, sendo um deles Polycentropus Curtis, 1835. Polycentropus sp. nov., apesar de ter os apêndices 
inferiores com dois ramos e falo com processo apicoventral como as espécies do grupo gertschi, não pode 
ser posicionada em nenhum grupo de espécies estabelecido por Hamilton (1986), pela ausência de apêndices 
intermediários articulados e conspícuos. Se assemelha à P. brevicornutus Vilarino & Calor, 2015 pelos 
apêndices inferiores com ápices agudos e esclerosados, voltados medialmente, além dos apêndices 
intermediários muito reduzidos. A espécie nova se distingue das outras espécies do gênero pelo formato 
geral do tergo X, com lobos laterais muito amplos dorsalmente e margem inferior projetada ventralmente; e 
apêndices pré-anais arredondados, formados por uma peça única. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Levantamento, Mata Atlântica, Petrópolis, Taxonomia, Tricópteros 
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Apresentamos neste trabalho informações referentes ao levantamento e análise de dados de mídias obtidas 
em diferentes redes sociais (Facebook, Instagram e Whatsapp) sobre o registro fotográfico de insetos da 
ordem Phasmatodea. Através da busca por hashtags nas mídias, bem como contato direto com usuários, 
discussões em grupos e fóruns dedicados a área de entomologia, mais de 5000 imagens foram analisadas. 
Destas foram retiradas informações referentes a localidade e data do registro. A identificação dos espécimes 
registrados foi feita considerando os dados disponíveis na literatura, resultando muitas vezes em 
identificações somente ao nível de tribo ou gênero. As imagens analisadas armazenadas pela equipe de 
estudo foram cedidas via autorização de seus proprietários. Os resultados preliminares indicam uma 
distribuição muito mais ampla das famílias de Phasmatodea brasileiros do que a descrita na literatura para 
diferentes espécies, além de possíveis morfótipos, sexos e espécies não descritas (em especial aos gêneros 
da família Heteronemiidae e Prisopodidae, e integrantes da tribo Ocnophilini). O trabalho se baseia em 
iniciativas similares realizadas com outros grupos animais e discute sua viabilidade e aplicabilidade ao grupo 
foco deste trabalho e à realidade brasileira. Os resultados indicam que além de novos registros de espécies 
e sexos os registros corroboram, detalham e expandem as áreas de ocorrência de diferentes gêneros como 
Canuleius Stål, 1875, Exocnophila Zompro, 2001, Prisopus Peletier de Saint Fargeau & Serville, 1828, Ceroys 
Serville, 1838, entre outros. Por fim, discutimos os próximos passos a serem tomados e seus impactos: A 
criação de um mapa interativo de ocorrência de espécies de Phasmatodea brasileiros baseados nos registros 
de coleções entomológicas e na literatura, complementado com registros oriundos de ciência cidadã, 
resultando em uma ferramenta unificada para guiar novos estudos na área e aproximar a sociedade do 
conhecimento produzido pela metodologia científica tradicional. 

Palavras-Chave: Cerrado, Ciência cidadã, Facebook, Instagram, Mata Atlântica 
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As coleções científicas são a base de todo o conhecimento humano sobre a diversidade de nosso planeta. 
Esse artigo relata o resgate e a reorganização de uma coleção de morcegos pertencente ao Laboratório de 
Zoologia do departamento de Biologia da UFPI, de modo que seus dados venham a ser acessíveis à 
comunidade científica. Durante os anos de 1976 a 1982, a coleção foi reunida e organizada pelos 
pesquisadores Antônio João Dumbra, Luis Dino Vizzoto e Valdemar Rodrigues. Os exemplares são 
provenientes de 24 municípios da bacia do Parnaíba, predominantemente na margem esquerda. Os registros 
de tombo estiveram perdidos durante muitos anos, mas já foram parcialmente recuperados, e assim, 
servindo como principal referencial. A identificação foi conferida e atualizada com auxílio de bibliografia e 
chaves de identificação. Este é o maior acervo de Chiroptera da bacia do Parnaíba. O trabalho resultou em 
858 espécimes identificadas, a nível específico observou-se 850 (99%) indivíduos e 8 (1%) em nível genérico, 
distribuídos em 41 espécies, 30 gêneros e 8 famílias, sendo 55,6% espécimes fêmeas e 44,4% machos. As 
espécies mais comuns são Artibeus jamaicensis (90 indivíduos) e Pteronotus gymnonotus (83 indivíduos), e 
aquela com menor frequência é a Eumops glaucinos glaucinos (1 indivíduo). O acervo possui outros lotes, 
cujos dados ainda não foram encontrados, e um trabalho de resgate de informações está sendo realizado. 
Com os resultados já obtidos podemos observar uma grande variedade de gêneros e espécies contidas no 
acervo, o que nos confere a biodiversidade do estado, consequentemente a importância para a conservação 
da diversidade biológica. Sendo de grande relevância o resgate e organização do acervo nas dimensões das 
coleções científicas, para o uso nos futuros estudos sobre quiropterofauna piauiense e/ou brasileira. 

Palavras-Chave: Chiroptera, Curadoria, Morcegos, Piauí, Tombamento 
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A Coleção Entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra, Departamento de Zoologia, Instituto de 
Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (DZRJ), oficialmente reconhecida por essa denominação 
desde meados de 1990, vem sendo estruturada a partir do depósito de material testemunho de diversas 
pesquisas, abrigando uma grande diversidade de insetos, especialmente de grupos aquáticos. Atualmente, 
seu acervo de adultos de libélulas conta com aproximadamente 6000 exemplares, reunidos através de 
coletas iniciadas em meados de 1980, sobretudo por Alcimar Carvalho, com apoio de Jorge Nessimian e 
Nelson Ferreira-Jr (UFRJ). A partir de 2006, Ângelo Pinto (UFPR) contribuiu significativamente para a sua 
expansão e diversificação, tendo igualmente iniciado a sua curadoria e digitalização. Este trabalho objetiva 
ressaltar a importância dessa coleção para estudos sobre a diversidade de libélulas sul-americanas em face 
ao incêndio ocorrido no Museu Nacional da UFRJ, em setembro de 2018, quando se perdeu o maior acervo 
desses insetos na América Latina, apresentando uma lista de espécies com adultos depositados. Para isso, os 
seus dados foram contabilizados e filtrados a partir de planilha eletrônica Excel georreferenciada. Os 
exemplares tombados estão distribuídos em 11 famílias, pertencentes a 101 gêneros e 398 espécies, que 
correspondem a cerca de 45% da fauna brasileira de Odonata. Dentre os Zygoptera estão os Lestidae (1/13), 
Perilestidae (1/3), Calopterygidae (2/19), Coenagrionidae (30/112), Heteragrionidae (2/17) e 
Megapodagrionidae (1/1); em Anisoptera estão os Aeshnidae (10/30), Austropetaliidade (1/1), Gomphidae 
(12/28), Corduliidae s.l. (9/16) e Libellulidae (32/158). É importante ressaltar que cerca de 2000 exemplares 
já tombados, principalmente pertencentes à Aeshnidae e Corduliidae, estavam sob empréstimo no Museu 
Nacional e foram perdidos. Não obstante, esse pequeno acervo de libélulas do DZRJ ganha relevância na 
manutenção do estudo desses insetos no Brasil, pois é um dos poucos a abrigar material diverso e 
identificado, que potencialmente contribuirá na formação de novos pesquisadores e coleções. 

Palavras-Chave: Catálogo, Checklist, Coleções zoológicas, Informatização, Odonatos, Região Neotropical 
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O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ) foi fundado como Museu Real em 1818 
por Dom João VI e figura como um dos maiores museus de história natural das Américas. Dentro de sua 
coleção de insetos, estimada em 12.005.000 espécimes, dos quais cerca de 96% foram perdidos no incêndio 
ocorrido no Paço de São Cristóvão em 2 de setembro de 2018, encontrava-se o maior acervo de libélulas da 
América Latina, composto por centenas de milhares de exemplares. Esse se iniciou formalmente em 1940 
com a chegada do recém-formado naturalista brasileiro Newton Dias dos Santos (1916-1989) à instituição. 
Neste ano, a coleção contava com aproximadamente 1.100 exemplares, sendo os primeiros 700 doados pelo 
odonatólogo americano Edward Bruce Williamson (1877-1933) em 1922, e os 400 restantes advindos da 
primeira excursão de Santos em Pirassununga, São Paulo (1938-1939). Santos foi o primeiro latino-americano 
a se dedicar ao estudo desses insetos, durante a sua carreira enriqueceu o acervo e orientou diversos 
pesquisadores, por este motivo é considerado o “Pai da Odonatologia Brasileira”. Este trabalho objetiva 
divulgar uma lista comentada do material-tipo de libélulas da Coleção Entomológica do MNRJ, cujos dados 
foram digitalizados em 2017 pelo Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. No referido 
acervo estavam depositados 105 holótipos, representando cerca de 12% da riqueza da fauna brasileira de 
Odonata (880 spp.), além de milhares de parátipos. Apesar destes terem sido perdidos, imagens dos 
exemplares e de suas etiquetas foram digitalizadas, tendo sido todo o processo realizado por especialistas. 
As famílias registradas pertencem às subordens Zygoptera (Lestidae, Calopterygidae, Heteragrionidae, 
Polythoridae, Dicteriadidae, Platystictidae e Coenagrionidae) e Anisoptera (Aeshnidae, Gomphidae, 
Cordullidae s.l. e Libellulidae). Gêneros monotípicos enigmáticos como Brasiliogomphus e Roppaneura 
perderam 100% de suas séries-tipo, enquanto que outros como Lauromacromia, Oxyagrion e Neocordulia 
perderam 50%, 35% e 31% de seus holótipos. 

Palavras-Chave: Catálogo, Checklist, Coleções zoológicas, Curadoria, Informatização, Região Neotropical 
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A ordem Odonata, constituída pelos insetos conhecidos como libélulas ou lavadeiras, é composta por cerca 
de 6.000 espécies, das quais 1.727 são registradas para a Região Neotropical. Destas, 880 ocorrem no Brasil. 
O conhecimento sobre as libélulas ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro é ainda não consolidado e, ao 
longo das últimas décadas, poucas listas de espécies foram produzidas em referência ao rico material 
coletado em suas Unidades de Conservação. Nesse caso, encontra-se o Parque Nacional da Tijuca (PNT) que, 
localizado em meio à capital do Estado, abriga uma das maiores áreas de floresta urbana do mundo. Este 
trabalho objetiva promover um levantamento das libélulas do PNT com base em um programa de coletas de 
adultos e registros da literatura. Foram realizadas amostragens padronizadas em três localidades, todas 
dentro do Setor A (Floresta da Tijuca) do PNT, os quais foram visitados regularmente entre junho 2014 e 
julho de 2015, a saber: Açude da Solidão, Cascatinha Taunay e Represa dos Ciganos. Ao todo, foram coletados 
1.183 exemplares de 35 espécies, em 24 gêneros de 9 famílias. Esse material encontra-se tombado e 
depositado na Coleção Entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra, Instituto de Biologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (DZRJ). Registros bibliográficos indicaram a ocorrência para o PNT e 
seu entorno de 51 espécies, em 30 gêneros de 8 famílias. Com a consideração das duas fontes de informação 
utilizadas (amostragem e bibliografia), no total, foram registradas 64 espécies, em 37 gêneros de 9 famílias. 
Dessas, 13 espécies são inéditas para o PNT. Lamentavelmente, quase a totalidade do material coletado no 
PNT, da ordem de dezenas de milhares de exemplares e reunido nos últimos 80 anos na Coleção 
Entomológica do Museu Nacional, foi perdido no incêndio de 2 de setembro de 2018 do Palácio de São 
Cristóvão. 

Palavras-Chave: Ambientes aquáticos, Anisoptera, Inventário faunístico, Mata Atlântica, Região Sudeste, Zygoptera 
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O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ) foi fundado em 1818 e contava com um 
vasto acervo de história natural. Sua coleção de insetos era estimada em 12.005.000 exemplares, dos quais 
cerca de 96% foram perdidos no incêndio ocorrido no Paço de São Cristóvão em 2018. A coleção de 
Heteroptera do MNRJ teve início em 1946 com a chegada do notável naturalista brasileiro José Cândido de 
Melo Carvalho (1914-1994) à instituição, sendo posteriormente catalogada em livro de tombo a partir de 1 
de janeiro de 1957. José Cândido iniciou seus estudos com percevejos entre 1940 e 1942, anos os quais 
concluiu o mestrado na “University of Nebraska-Lincoln” (UNL) e doutorado na “University of Iowa” (UI), 
respectivamente, e que também se especializou na família Miridae. Sua obra mais conhecida é o “Catálogo 
dos Mirídeos do Mundo”, de 1.110 páginas e 5 volumes, a qual foi produzida durante os anos de 1953 e 1954, 
quando recebeu uma bolsa de estudos para visitar as principais coleções ao redor do mundo. Ao longo de 
quase cinquenta anos de atividade publicou mais de 600 trabalhos e descreveu 383 gêneros e 2078 espécies. 
Em 24 de julho de 1994, durante a abertura do XX Congresso Brasileiro de Zoologia, foi homenageado com a 
Medalha de Ouro pela Sociedade Brasileira de Zoologia, a qual foi um de seus fundadores e o primeiro 
presidente. Este trabalho objetiva divulgar uma lista atualizada do material-tipo de Miridae da Coleção 
Entomológica do MNRJ, cujos dados foram digitalizados em 2016 pelo Sistema de Informação sobre a 
Biodiversidade Brasileira (SiBBr). Foram registrados cerca de 32.000 exemplares, dos quais 746 são de 
espécimes-tipo. Apesar destes terem sido perdidos, imagens dos exemplares e de suas etiquetas foram 
digitalizadas. Uma lista atualizada, juntamente com as fotografias dos espécimes-tipo, vem sendo trabalhada 
para publicação. 
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O presente trabalho trata da análise de 160 lotes de crustáceos cirrípedes que foram coletados desde o início 
da atuação do Departamento de Oceanografia, na época Instituto de Pesquisa em Biologia Marinha e 
Oceanografia, conhecido por ser o primeiro da região Nordeste e o segundo do país. Mais da metade destes 
lotes estão atualmente tombados na coleção carcinológica do Museu de Oceanografia Professor Petrônio 
Alves Coelho da UFPE (MOUFPE). Os individuos da subclasse Cirripedia são popularmente conhecidos como 
cracas e costumam ter uma distribuição abrangente, principalmente em costões rochosos, mar profundo, 
manguezais e fixados em outros animais e cascos de navios, podendo causar danos à estas embarcações e 
também na natação de tartarugas e locomoção de outros crustáceos. Atualmente são conhecidas três 
subordens, englobando 50 famílias, destas o MOUFPE possui exemplares de 10 famílias e 30 espécies, 
coletadas entre 1958 e 2011. As três famílias mais coletadas foram: Balanidae, Chthamalidae e Lepadidae, 
correspondendo a 69, 15 e 7 lotes respectivamente. A maior parte dos lotes identificados estavam com as 
informações desatualizadas e/ou com o nome do gênero ou espécie escritos incorretamente. Portanto, foi 
realizado o levantamento dos representantes de cada família de Cirrípedes, seguido da correção da 
nomenclatura, contribuindo para o processo de tombamento do material da coleção científica do MOUFPE. 
Além disso, foi realizado o mapeamento geográfico dos indivíduos coletados, ocorrendo em sua maioria, na 
região Nordeste do país, nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Maceió, possuindo 
também representantes da região Norte e Sul do Brasil. Desse modo, os resultados obtidos até o presente 
momento, juntamente com a continuidade da pesquisa, evidenciam a importância histórica desses lotes de 
cracas coletados, para os estudos no Brasil e principalmente na região Nordeste, servindo como base para 
pesquisas de taxonomia e de mudanças na comunidade de regiões específicas. 
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A maior parte dos registros de espécies de bichos-pau (Insecta: Phasmatodea) brasileiros provém dos 
trabalhos originais de descrição de espécies, havendo poucos trabalhos de levantamento de fauna realizados 
com o grupo. Apresentamos neste trabalho informações referentes a diversidade de gêneros de bichos-pau 
na Estação de Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMAR, Aracruz, ES) através de registro fotográfico. Apesar 
de bem conhecida pela diversidade de espécies de pássaros, pouco se sabe sobre a diversidade de outros 
grupos animais. O levantamento fotográfico foi realizado com o intuito de mapear a diversidade de bichos-
pau para a criação de uma catálogo científico-didático para uso do parque, além de servir para estudos 
futuros envolvendo a coleta de indivíduos. Os registros foram feitos ao longo de duas noites, entre as 19:00 
e 05:00, totalizando 20 horas de buscas ativas. Foram registrados no total oito gêneros diferentes de bichos-
pau. Parte dos registros incluem a ocorrência de gêneros pouco conhecidos para a região Sudeste e sexos 
não descritos, além do primeiro levantamento de diversidade de Phasmatodea para a reserva. Dados obtidos 
foram compilados em um catálogo de gêneros, com base em informações digitalizadas para espécies 
brasileiras no Phasmida Species File Online (PSF) e material presente na coleção entomológica do Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 

Palavras-Chave: Espírito Santo, Macrofotografia, Mata Atlântica, Restinga 
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A coleção ictiológica do Museu de Zoologia da Unicamp (ZUEC – fundado em 1992) foi uma das pioneiras da 
instituição. Inicialmente organizada por Ivan Sazima (professor aposentado do Instituto de Biologia e atual 
professor colaborador do ZUEC), conta também com a curadoria de Flávio Lima (Jovem Pesquisador FAPESP 
2011/51532-7 até 2018 e pesquisador colaborador do ZUEC) e com o gerenciamento da bióloga Karina 
Gomes. Nos últimos oito anos, a coleção de peixes aumentou consideravelmente, de 6.442 lotes catalogados 
em 2011 para 17.129 até setembro de 2019. O número de exemplares catalogados é de 158.758, dos quais 
1.553 são espécimes tipos de 121 espécies (26 holótipos, 5 de espécies marinhas). Exemplares preparados 
como esqueletos secos somam 32. A família Characidae está representada por 4.652 lotes. Os Estados mais 
bem representados, em ordem crescente, são AM, MT, PA e SP. Exemplares-tipo estão acondicionados em 
armários corta-fogo. Os demais estão em armários compactadores, conservados em uma sala mantida a 
20°C, juntamente com as demais coleções úmidas do ZUEC. Exemplares maiores foram reorganizados 
recentemente, facilitando a localização dos 937 espécimes acondicionados em 25 tambores (14 com 
exemplares de água doce e 11 marinhos). O banco de dados da coleção está 100% informatizado e disponível 
na rede SpeciesLink. Além dos exemplares preservados, recentemente foi iniciada a coleção de imagens 
digitais de espécimes fotografados em vida e posteriormente depositados na coleção ictiológica. As imagens 
(atualmente 91) estão depositadas no acervo da Coleção Audiovisual FNVJ. Em breve, o Museu de Zoologia 
mudará para um novo prédio, cuja área será um pouco maior do que a atual. Com este acréscimo na área e 
com a continuidade do trabalho executado, a coleção ictiológica continuará crescendo de forma ordenada, 
servindo à comunidade científica e atuando com relevância na formação de novos biólogos e pesquisadores. 

Palavras-Chave: Coleção, Ictiológica, UNICAMP, ZUEC 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
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The Neotropical region is the richest in biodiversity and to understand the mechanisms and processes that 
generate and maintain such diversity have intrigued researchers for a long time. However, the sampling gaps 
hamper our knowledge about species composition and geographic distribution and have put the snakes out 
of most large-scale studies about biodiversity, distribution patterns and scenarios of global biodiversity facing 
climate change. The present study is the first sinthesis on the snake diversity recorded in the state of 
Maranhão (MA), providing an updated species list and geographic distribution. The state of MA is located in 
the mid-north region of Brazil (between latitudes -1.7 and -10.61; longitude -46 and -41). Inside MA limits 
occur three Brazilian biomes, being one forested (Amazonia Rainforest) and two open landscapes (the 
Cerrado and Caatinga) that promote huge habitat heterogeneity that along with great geomorphological 
variation allow high diversity of species in the state. Our study is based on careful examination of 1349 
voucher specimens housed in scientific collections complemented by data on taxonomic and wildlife 
inventory literature. We recorded 90 snake species in the MA, belonging to nine families: Anomalepididae, 
Leptotyphlopidae, Typhlopidae, Aniliidae, Boidae, Viperidae, Elapidae, Colubridae, and Dipsadidae. Our list 
also include four never recorded species for the state, as well as expansion and new records of distribution. 
The snake assemblage of the MA is complex, comprising species from open areas, forested areas, and both 
open and forested areas. The richest biome was the Cerrado comprising 67 species, followed by Amazonia 
Rainforest with 64 species and Caatinga with two species. Our results highlight the usefulness of data and 
revision of voucher specimens as baseline information for conservation strategies, biogeographic studies, as 
well as priority areas for future inventories. 

Palavras-Chave: Amazonia rainforest, Caatinga, Cerrado, Conservation, Diversity, Squamata 
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VITORIA SAIURY IJUIM ¹ 
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O Sistema de Informação de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA) é um banco de dados utilizado pelo 
Programa de Monitoramento de Praias (PMP) ao longo da costa brasileira. Várias instituições alimentam 
informações desse banco ao longo dos anos. Um deles é o Instituto Argonauta, de Ubatuba, SP, que nasceu 
para o atendimento da condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da PETROBRAS de 
produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, e tem por missão o 
resgate, triagem, reabilitação e soltura de fauna marinha no litoral norte do Estado de São Paulo. Durante o 
tempo de funcionamento do banco (2015-2019), este Instituto resgatou 230 Cetáceos. Esta pesquisa se 
caracteriza como estudo exploratório, como passo inicial na formulação de problemas e hipóteses para 
pesquisas posteriores e, ao mesmo tempo, como estudo descritivo, que envolve aferição e descrição de 
características, propriedade ou relações na realidade pesquisada (CERVO e BERVIAN, 1996). Assim essa 
pesquisa pode ser o ponto inicial para entender a associação entre petrechos de pesca e os encalhes de 
Cetáceos. Ao observar os dados do SIMBA, constatou-se que a interação com a pesca na região é constante 
tanto em Cetáceos quanto nos outros grupos animais. Nesta análise, verificou-se que entre os animais 
resgatados, 52,1% (n = 120) eram Toninhas (Pontoporia blainvillei) e 33,4% (n = 77) eram Botos Cinza (Sotalia 
guianensis). Os apetrechos de pesca encontrados foram classificados em grau 1 – Fraco, grau 2 – Médio e 
grau 3 – Forte, pois eram encontrados desde apenas arranhões até redes de pesca emaranhadas pelo corpo. 
Também foram encontradas algumas baleias, não passando de 3% (n = 7) e todas em estágios bem avançados 
de decomposição e sem aparente interação com pesca. Com base no banco de dados analisado, 23% (n = 53) 
dos animais resgatados apresentaram algum tipo de interação com pesca. 

Palavras-Chave: Cetáceos, Encalhe, Fauna marinha, Interação pesqueira 
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A coleção entomológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), teve início 
em meados dos anos 2000 e, desde então, através de diversas pesquisas realizadas por docentes e 
estudantes de graduação e pós-graduação da UEL, juntamente com pesquisadores autônomos, seu acervo 
tem se expandido, em número de exemplares e abrangência. Atualmente a coleção do MZUEL conta com 
cerca de 10 mil exemplares alfinetados, 70 mil exemplares conservados em álcool e 3 mil exemplares 
conservados em mantas entomológicas. Dentre os insetos do MZUEL, destacam-se os besouros lucanídeos 
devido à sua importância e participação em diversos processos ecológicos. Em sua grande maioria os 
exemplares de Lucanídeos foram coletados no Brasil, com ênfase nas regiões Sul e Sudeste, regiões nas quais, 
houve intensa ação antrópica, o que levou a uma perda significativa da biodiversidade local. Baseado no 
exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo disponibilizar um guia confiável, com fotografias de 
boa qualidade, de espécies de Lucanidae para a comunidade de forma geral, a fim de facilitar a identificação 
por terceiros, sem que haja a necessidade de uma consulta física à coleção e/ou especialistas. As fotografias 
foram feitas com uma câmera fotográfica Canon T6i com lente 100 mm Macro e processadas usando o 
software Zerene Stacker®. Para produzir imagens com alta nitidez foi utilizada a técnica de empilhamento, 
na qual uma sequência de fotografias, com diferentes regiões em foco, é mesclada em uma única fotografia, 
gerando uma imagem final onde é possível observar a espécie com todas as suas partes anatômicas focadas, 
possibilitando uma melhor visualização de sua morfologia. Até a presente data, mais de 2.000 imagens foram 
feitas resultando em 53 espécies fotografadas. As fotografias, depois de processadas, estarão disponíveis 
para consulta no site do Laboratório de Entomologia Sistemática da UEL. 

Palavras-Chave: Entomologia, Fotografia, Insecta, Lucanos 
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Insetos de importância forense são detritívoros que colonizam as carcaças ou predadores de outros insetos, 
entre ovos, larvas e adultos. Formigas estão entre o grupo de insetos que visitam carcaças. O objetivo do 
trabalho é inventariar de forma preliminar as espécies de formigas coletadas em carcaças de porco 
doméstico. O experimento está sendo realizado em uma mancha de Cerrado localizada no campus da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Rondonópolis. Os insetos foram coletados em quatro carcaças 
de porcos de 1 a 2 kg, entre os dias 11/05/2019 à 14/05/2019. Os insetos localizados sob e sobre a carcaça 
foram capturados diariamente a partir de 24 h após a montagem do experimento em campo por um período 
de aproximadamente 15 minutos por carcaça, sempre no período da manhã (das 10:00 h às 11:30 h) com 
auxílio de pinças e/ou rede entomológica. Nessa primeira fase foram amostradas 13 espécies, pertencentes 
a 7 gêneros e 4 subfamílias. Tivemos uma média de 8,5 (± 3,9) espécies por carcaça (min: 3, máx: 12). Entre 
os dias de decomposição a média de espécies se manteve estável (8, ± 0,8; min: 7, máx: 9). O gênero com 
maior riqueza de espécies foi Camponotus com 4 espécies. Cephalotes, Ectatomma e Solenopsis 
apresentaram duas espécies cada e Atta, Pseudomyrmex e Trachymyrmex uma espécie cada. A espécie mais 
frequente nas carcaças foi Atta laevigata, sendo coletada em todos os porcos em todos os dias de 
decomposição. No dia 12/05/2019, fim da fase de bolhas da decomposição, foi registrado o menor número 
de indivíduos e no dia 13/05/2019 foi o dia em que se registrou o maior número de indivíduos nas carcaças, 
na fase negra da decomposição. Uma segunda coleta será realizada no período chuvoso. Com a delimitação 
das espécies de formigas que visitam carcaças, podemos compreender os possíveis efeitos de sua atividade 
de forrageio sobre os aspectos forenses. 

Palavras-Chave: Forense, Formigas, Sus scrofa 
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O estudo objetiva inventariar os coleópteros que infestam produtos armazenados em estabelecimentos 
comerciais de Campina Grande e Aroeiras (PB). Amostras de ração industrial para cães foram adquiridas em 
Campina Grande, enquanto que as de grãos de milho e feijão foram obtidas em Aroeiras. A aquisição dos 
produtos à granel foi realizada, semanalmente, de março a maio de 2017, em 10 pontos comerciais, cinco 
em cada município. Para cada tratamento (ração, milho e feijão) foram obtidas três repetições (1 kg cada), o 
que perfez um total de 45 amostras (45 kg). A triagem dos insetos foi realizada com auxílio de peneira e 
pinças entomológicas. Para a análise dos dados, foram avaliadas a frequência, dominância e constância das 
espécies. Foram coletados 1.089 adultos de Sitophilus sp. (Curculionidae) (29,93%), Callosobruchus 
maculatus (Fabricius) (Chrysomelidae) (18,73%), Lasioderma serricorne (Fabricius) (Anobiidae) (15,61%), 
Tribolium castaneum (Herbst) (Tenebrionidae) (11,39%), Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus) (Silvanidae) 
(11,11%), Zabrotes subfasciatus (Boheman) (Chrysomelidae) (5,51%), Cryptolestes sp. (Cucujidae) (3,49%), 
Rhyzopertha dominica (Fabricius) (Bostrichidae) (2,30%) e Necrobia rufipes (De Geer) (Cleridae) (1,93%). 
Lasioderma serricorne, O. surinamensis e N. rufipes foram encontradas somente nas amostras de ração 
canina. Nesse produto, foi registrada a maior riqueza de espécies (5). L. serricorne e O. surinamensis foram 
espécies muito frequentes, acessórias e constantes nas amostras de ração canina. Nas amostras de grãos de 
milho e feijão, as espécies classificadas como muito frequentes, dominantes e constantes foram Sitophilus sp. 
e C. maculatus, respectivamente. A identificação dos insetos-praga em produtos armazenados se torna uma 
etapa imprescindível para a efetivação de um conjunto de medidas preventivas e do controle desses insetos. 

Palavras-Chave: Besouros, Feijão, Milho, Pragas primárias, Pragas secundárias, Ração canina 
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O Cerrado é considerado um hot-spot mundial de biodiversidade, com abundância de espécies endêmicas. 
Com um clima bem marcado por regimes de secas e chuvas intensas, as espécies pertencentes a este bioma 
tendem a assumir padrões sazonais de abundância. Para Lepidópteros estes padrões podem ser diferentes, 
uma vez que utilizam recursos presentes o ano todo neste bioma. O campus da UFMT Cuiabá-MT apresenta 
fragmentos de vegetação característica de Cerrado sensu stricto, embora já bastante urbanizado, apresenta 
uma fauna rica e relativamente abundante. O objetivo deste trabalho é reconhecer a fauna de Lepidópteros 
frugívoros da UFMT campus Cuiabá-MT. Foram verificadas as coleções presentes na UFMT, campus Cuiabá, 
a fim de identificar exemplares coletados nas pendencias do campus. Para as coletas foram usadas 
armadilhas Van Someren-Rydon: 110 cm de comprimento por 35 cm de diâmetro. As armadilhas foram 
dispostas em três pontos no campus a 1 m do solo e abastecidas de iscas de banana fermentada com caldo 
de cana, foram revisadas a cada 24 horas, segundo modelo, adaptado, apresentado em Junior (2015). 
Durante as revisões foram coletados os exemplares capturados e trocadas as iscas. Ao todo, foram revisadas 
três coleções: Coleção Entomológica da UFMT (CEMT), Laboratório de Ecologia e Taxonomia de Artrópodes 
(LEPA) e Coleção didática do Instituto de Biociências), contendo 76 exemplares de 19 espécies pertencentes 
a UFMT, campus Cuiabá. Foram encontradas coletas desde o ano de 1984, indicando um bom histórico de 
coletas no campus. Mesmo com coletas relativamente antigas, existe pouca informação sobre a sazonalidade 
e diversidade dos Lepidópteros frugívoros do campus da UFMT. 

Palavras-Chave: Inventário, Lepidópteros frugívoros, UFMT 
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As coleções científicas biológicas compreendem um conjunto de espécimes depositados em uma instituição 
de referência e utilizado para fins científicos servindo de testemunho sobre os estudos científicos. A Coleção 
de Porifera da UERJ foi criada em 2012 e pelo Professor Eduardo Leal Esteves e alocada no Depto. Zoologia 
da UERJ. A referida coleção vem crescendo rapidamente, através da execução de projetos de pesquisa 
voltados a inventários da biodiversidade de esponjas marinhas realizados na Baía da Ilha Grande, entre outras 
localidades. Os objetivos do presente estudo são descrever as atividades de curadoria e informatização da 
coleção de Porifera da UERJ. A coleção UERJPOR é constituída atualmente por 427 espécimes fixados em 
etanol a 92,8° gle depositados em ordem numérica, em frascos etiquetados e selados. Integra a referida 
coleção um laminário composto por lâminas de dissociação espicular e cortes histológicos dos espécimes 
examinados. Um rico acervo fotográfico foi criado para ilustrar as espécies estudadas, composto por fotos in 
situ dos espécimes coletados, dos exemplares fixados e preparações histológicas. Até o momento, foram 
identificados 342 espécimes até a categoria de gênero ou espécie com o auxílio de bibliografia técnica-
científica especializada. Toda a coleção encontra-se tombada em um livro físico e num arquivo eletrônico 
para fácil acesso. Toda a coleção foi informatizada e contém hyperlinks para pastas específicas contendo 
dados micrométricos e as fotos dos espécimes examinados, o que facilita sobremaneira a realização de 
futuros estudos sobre os espécimes depositados na coleção. A coleção de Porifera da UERJ constitui, 
portanto, um importante acervo sobre a biodiversidade de Porifera do Estado do Rio de Janeiro. 
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As planárias terrestres pertencem à família Geoplanidae, que por sua vez é composta pelas subfamílias 
Rhynchodeminae, Microplaninae, Bipaliinae e Geoplaninae, a última apresentando a maior diversidade na 
região Neotropical, com aproximadamente 300 espécies. Este estudo tem como objetivo inventariar as 
comunidades de planárias terrestres em áreas de Floresta Estacional Semidecidual na Serra da Bodoquena. 
Os espécimes foram coletados de maneira direta em seis áreas de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Estacional Semidecidual em contato com Cerrado, nos municípios de Bonito e Bodoquena, Mato Grosso do 
Sul. Em quatro áreas existiam cavernas, as quais foram amostradas. Para a determinação taxonômica dos 
espécimes, foram analisados caracteres da morfologia externa e interna. Para a última, foi realizado 
processamento histológico de fragmentos de diferentes regiões do corpo dos indivíduos: região anterior, 
faringe, pré-faringe e aparelho copulador. Foram registrados 30 indivíduos pertencentes a seis 
morfoespécies de Geoplaninae e uma espécie não nativa de Bipaliinae, Bipalium kewense. Pasipha sp. foi a 
morfoespécie mais abundante, com 16 indivíduos. Notogynaphallia sp. apresentou quatro indivíduos, um 
desses ocorrendo no interior de uma caverna, sendo o único indivíduo neste estudo a ocorrer nesses 
ambientes. A maioria das morfoespécies esteve representada por dois a três espécimes. Quanto ao padrão 
de coloração, Paraba sp. apresenta dorso laranja com faixa mediana preta, Geoplaninae sp. 1 apresenta 
dorso marrom com estria mediana clara, Geoplaninae sp. 2 apresenta dorso preto homogêneo e 
Geoplaninae sp. 3 apresenta dorso bege com duas estrias paramarginais e uma mediana escuras. Os 
resultados ampliam o conhecimento acerca da distribuição e da diversidade de planárias terrestres no Brasil, 
sendo esses os primeiros registros do grupo para a região Centro-Oeste do país. Ainda, este é o primeiro 
registro de Bipalium kewense para o bioma Cerrado. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Comunidades, Geoplanidae 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 306853/2015-9 
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Pequenas áreas verdes urbanas conseguem oferecer atrativos 
para contribuir com a conservação da fauna regional? 
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¹ Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) 
² Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos 
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Parques com grandes áreas de território, inseridas em ambientes urbanos, cumprem um papel importante 
no equilíbrio climático e na conservação da biodiversidade local. Mas será que parques com áreas reduzidas, 
abertos à visitação, conseguem auxiliar e cumprir papel na conservação das espécies silvestres que ali 
ocorrem? Um dos desafios para esses parques é equilibrar áreas de construção que atendam aos visitantes 
com áreas significativas de vegetação. O Parque Zoobotânico Orquidário Municipal, localizado no município 
de Santos, região central do litoral de São Paulo, possui aproximadamente 26.000 m² e está inserido em um 
bairro residencial, entre a praia e a região dos morros do município. Sua área de vegetação corresponde a 
13.000 m², contando com mais de 1.000 espécimes de árvores de grande porte e arbustos. O objetivo desse 
estudo foi descriminar quantas espécies da fauna silvestre utilizam a área do parque para residência, 
descanso, alimentação e proteção. Para o levantamento da biodiversidade do parque foi realizada pesquisa 
bibliográfica e questionários com os funcionários do parque, além de estudos e levantamentos realizados 
pelos próprios técnicos do local. Nos últimos 10 anos foram relatadas 81 espécies entre moluscos, 
borboletas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A avifauna foi o grupo mais bem estudado até o momento 
com 56 espécies avistadas e identificadas. Apesar da arborização do parque não ter ocorrido de forma 
planejada no decorrer de sua história, a recente preocupação em manter sempre a mesma proporção de 
área com vegetação, plantar novas árvores nativas e conservar árvores já existentes, possivelmente contribui 
para a atração das espécies locais. Novos estudos abrangendo outros grupos ampliarão essa listagem, 
mostrando que pequenos parques urbanos, aliados a um planejamento adequado, podem efetivamente 
contribuir com a conservação das espécies silvestres. 

Palavras-Chave: Áreas verdes, Avifauna, Meio urbano, Silvestres 
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Monitoramento da Ictiofauna bioindicadora, na BR-242 entre 
os municípios de Sorriso, Querência e Nova Ubiratâ, MT 

(projeto DNIT/Uniselva): resultados preliminares 
ELIUDE BOAVENTURA MATOS ¹ 
ALEXANDRE CUNHA RIBEIRO ¹ 
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O presente estudo monitorou a ictiofauna no projeto “Gestão Ambiental para as obras de implantação e 
pavimentação da Rodovia BR-242/MT Trecho Entr. BR-158/MT (Querência) e BR-163/MT (Sorriso). Ao todo 
foram realizadas quatro campanhas entre setembro de 2018 e junho de 2019 nos rios Ferro, Ronuro, Von 
dern Steineiner e Ribeirão Santiago (bacia do Xingu). As coletas foram realizadas conforme Plano de Trabalho 
submetido e aprovado pelo IBAMA, contemplando diversos apetrechos (redes de espera, redes de arrasto, 
tarrafas, puçás e peneiras). Os espécimes coletados foram anestesiados, fixados em formol 10% e 
preservados em álcool 70%. A suficiência amostral foi realizada pela análise gráfica da curva do coletor e de 
rarefação. A diversidade em cada rio foi calculada pelo índice de Shannon-Weaver. Ao todo foram coletados 
917 indivíduos de 84 espécies distintas contemplando 17 famílias de 5 ordens (Characiformes, Siluriformes, 
Perciformes, Gymnotiformes e Cyprinodontiformes). Os rios Rios Ferro, Ribeirão Santiago, Ronuro e Von dern 
Steiner apresentaram os seguintes valores de diversidade, respectivamente: 2,784, 2,578, 2,505 e 2,620, e 
os respectivos valores de riqueza: 36, 29, 34 e 28. A assíntota de suficiência amostral foi atingida a partir da 
quarta campanha de campo. As espécies Moenkhausia collettii, Aequidens sp., Curculionichthys sp e 
Hemigrammus sp foram as mais constantes. Characidium aff. zebra, Hemigrammus sp e Aequidens sp foram 
coletas em todos os Rios. Até o momento não foram identificadas variações significativas nas comunidades 
como consequência direta do empreendimento. A longo prazo, no entanto, é possível que a BR-242 catalise 
outros processos de alteração de habitat locais ou regionais, (avanço da fronteira agrícola e aumento 
populacional urbano), afetando os cursos hídricos regionais. 

Palavras-Chave: Diversidade, Ictiofauna, Monitoramento 
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(Insecta: Coleoptera: Cerambycidae) ocorrentes no 
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A família Cerambycidae representa uma das mais numerosas da ordem Coleoptera, contando com 
aproximadamente 36.000 espécies no mundo. Compreende oito subfamílias, sendo Lamiinae a mais diversa, 
contendo mais de 19.000 espécies. Dentre as tribos de Lamiinae, Acanthocinini apresenta 153 gêneros e 
1.120 espécies ocorrentes na região Neotropical. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), situado 
no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, possui uma área aproximada de 20.050 hectares, abrangendo os 
municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. O PARNASO representa uma das mais 
importantes unidades de conservação da Mata Atlântica e, apesar disso, pouco se sabe sobre sua diversidade 
de insetos. Este trabalho tem como objetivo realizar, pela primeira vez, um inventário das espécies de 
Acanthocinini para o PARNASO. Foram estudados exemplares da Coleção Entomológica do Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, exemplares doados pelo Laboratório de Ecologia de Insetos, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e por empréstimo da Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo 
Cruz e da Coleção Ayr de Moura Bello. Como resultado preliminar, são registradas 23 espécies de 
Acanthocinini, distribuídas em 18 gêneros: Alcidion Sturm, 1843 (1 espécie), Eutrypanus Erichson, 1847 (1 
espécie), Lasiolepturges Melzer, 1928 (1 espécie), Leiopus Serville, 1835 (1 espécie), Leptocometes Bates, 
1881 (1 espécie), Lepturges Bates, 1863 (2 espécies), Nanustes Gilmour, 1960 (1 espécie), Nealcidion Monné, 
1977 (4 espécies), Nyssocarinus Gilmour, 1860 (1 espécie), Nyssodrysina Casey, 1913 (1 espécie), 
Nyssodrysternum Gilmour, 1960 (1 espécie), Oxathres Bates, 1864 (1 espécie), Ozineus Bates, 1863 (1 
espécie), Sporetus Bates, 1864 (1 espécie), Trichillurges Gilmour, 1961 (1 espécie), Tropidozineus Monné & 
Martins, 1976 (1 espécie), Trypanidius Blanchard, 1847 (1 espécie) e Urgleptes Dillon, 1956 (2 espécies). 
Registra-se pela primeira vez Nanustes fuchsi (Gilmour, 1960) para o PARNASO conhecida, até então, apenas 
para o Rio Grande do Sul. 

Palavras-Chave: Acanthocinini, Brasil, Coleoptera, Inventário, Lamiinae, Mata Atlântica 
Agência Financiadora: FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) 
Número de Processo: E-26/201.773/2018 
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Ocupação de ninhos-armadilha por abelhas 
Centris (Hemisiella) tarsata Smith 

(Hymenoptera, Apidae, Centridini) em uma área de 
Campo Rupestre 
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Centris (Hemisiella) tarsata é uma espécie nativa de abelha solitária que ocorre na região Neotropical. 
Espécies desse gênero são importantes polinizadores de plantas nativas e cultivadas. Estudos sobre a 
nidificação desses polinizadores são importantes para traçar alternativas de manejo dessas abelhas. Este 
trabalho tem como objetivo obter dados sobre a ecologia da nidificação de Centris tarsata no ecossistema 
Campo Rupestre utilizando ninhos-armadilha. Os ninhos-armadilha utilizados para capturar abelhas foram 
confeccionados com gomos de bambu, cartolina preta e tubos plásticos, fixados em suporte de madeira, 
localizados no campus Juscelino Kubitschek da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
em Diamantina, MG. Os ninhos foram monitorados mensalmente durante os anos 2015, 2016, 2017 e 2019. 
Após a observação dos ninhos em campo, os ninhos ocupados foram coletados e levados para laboratório, 
onde foram abertos, e os imaturos colocados em placas de cultivo e criados em estufa a 25°C até a 
emergência. Dentre os anos coletados, 2015 e 2016 foram os que tiveram um número maior de ocupação 
por C. tarsata com 23 e 27, respectivamente. Os meses de maior ocorrência de nidificação por essa espécie, 
independentemente do ano (2015, 2016 e 2017), foram fevereiro, março e abril, com 68% dos ninhos 
coletados nestes meses em 2015, 55% em 2016 e 65% em 2017. A razão sexual esperada foi próxima de 1:1 
nos anos 2015, 2016 e 2017. Com esse estudo foi possível observar que as abelhas C. tarsata se reproduzem 
mais em períodos quentes, uma vez que nesse período foram os meses que mais coletamos a espécie. 

Palavras-Chave: Abelhas solitárias, Comportamento, Nidificação 
Agência Financiadora: FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) 
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Anthoathecata (Cnidaria, Hydrozoa) incrustante de substratos 
artificiais instalados em regiões estuarinas do estão de Sergipe, 
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Os hidroides são representantes polipoides da classe Hydrozoa. Essa classe é uma das mais bem 
representadas do filo Cnidaria, com cerca de 3800 espécies, classificadas principalmente nas ordens 
Anthoathecata e Leptothecata. Os hidroides crescem sobre rochas, outros organismos e substratos artificiais, 
marinhos e estuarinos, porém, alguns requerem condições ambientais específicas, tornando-se biomonitores 
de regiões costeiras. Diante disso, esse trabalho visou inventariar as espécies da ordem Anthoathecata que 
colonizaram placas de polietileno instaladas em regiões estuarinas do estado de Sergipe. O material foi 
obtido a partir da instalação de três cordas, cada uma com seis placas de polietileno (12 × 12 cm), submersas 
por três meses nos períodos seco e chuvoso de 2017, nos estuários dos rios Sergipe, Vaza-Barris e Japaratuba. 
Foram encontradas 14 espécies representantes de nove famílias de Anthoathecata: Bimeria vestita, 
Bougainvillia muscus, Cladocoryne floccosa, Corydendrium parasiticum, Coryne sp., ?Dycorine sp., Ectopleura 
dumortierii, Eudendrium cf. merulum, Garveia franciscana, Hydractiniidae sp., Pennaria disticha, Tubulariidae 
n.i., Turritopsis nutricula e Zanclea sp. O rio Vaza-Barris foi o que apresentou maior riqueza, com 14 espécies, 
seguido pelo rio Sergipe (11 espécies). Somente uma espécie foi encontrada no rio Japaratuba 
(G. franciscana). Três espécies foram exclusivas do rio Vaza-Barris (Coryne sp., Tubulariidae n.i., Zanclea sp.) 
e, as demais foram compartilhadas com o rio Sergipe. Dentre as espécies encontradas, apenas B. muscus, 
E. dumortierii e T. nutricula tinham sido registradas para Sergipe, as demais constituem novos registros para 
o estado. Cabe destaque também para a ocorrência de E. cf. merulum, pois a espécie tinha registro apenas 
para Santa Catarina, sendo sua no litoral brasileiro considerada dúbia antes da confirmação no presente 
estudo. Os resultados obtidos auxiliam no conhecimento dos hidroides de Sergipe e na ampliação e/ou 
confirmação dos registros para o litoral brasileiro. 

Palavras-Chave: Atecados, Distribuição, Diversidade, Hidroides, Pólipos 
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Campanulariidae (Cnidaria, Hydrozoa) da plataforma 
continental de Sergipe, Nordeste, Brasil 
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Dentre os cnidários, a classe Hydrozoa é a que apresenta maior diversidade, com uma riqueza estimada em 
3800 espécies, estando mais bem representada em riqueza pelas ordens Leptophecata e Anthoathecata e, 
seus indivíduos polipoides (hidroides) são comuns em praticamente todos os tipos de comunidade 
bentônicas ao redor do mundo. Dentre os Leptothecata, a família Campanulariidae se destaca, geralmente 
com alta riqueza, ocupando inúmeros tipos de substrato. No Brasil há o registro de 28 espécies de 
Campanulariidae, distribuídas em sete gêneros. Este trabalho visa inventariar as espécies da família 
Campanulariidae encontradas na PCS e apresentar aspectos da ecologia e distribuição das mesmas. O 
material foi obtido em arrastos pesqueiros realizados na plataforma continental de Sergipe (PCS), nos 
períodos seco e chuvoso, entre 1999 e 2003 (9 campanhas), em 18 estações distribuídas em três isóbatas 
(10, 20 e 30 m). Os hidroides foram separados do material arrastado e os Campanulariidae identificados 
utilizando bibliografia especializada. A fauna de Campanulariidae da PCS esteve representada por 12 espécies 
(aproximadamente 43% das espécies registradas no litoral brasileiro), sendo elas: Campanularia sp., Clytia 
elsaeoswaldae, C. gracilis, C. hemisphaerica?, C. cf. linearis, C. cf. macrotheca, C. noliformis, C. paulensis, 
Gastroblasta sp.?, Obelia bidentata, O. dichotoma e Orthopyxis cf. sargassicola. Dessas espécies, cinco 
ocorreram nos períodos seco e chuvoso e sete foram coletadas apenas no chuvoso. Excetuando 
Campanularia sp., C. macrotheca e Gastroblasta sp.?, todas as espécies foram encontradas férteis, 
principalmente no período chuvoso. Em termos de distribuição, C. gracilis destacou-se, ocorrendo em 66,6% 
das estações, estando seguida por C. noliformis (44,4%). Os representantes de Campanulariidae na PCS foram 
encontrados em diversos substratos, como algas, briozoários, poríferos, tubos de poliqueta, braquiúros, 
antozoários e várias espécies de hidroides. Esses resultados auxiliam na ampliação do conhecimento sobre a 
diversidade dos hidroides para o estado e com as informações sobre a família Campanulariidae. 

Palavras-Chave: Clytia, Distribuição, Diversidade, Hidroides, Obelia, Pólipos 
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Os besouros da subfamília Scarabaeinae são popularmente conhecidos como rola-bostas. São conhecidas 
aproximadamente 6200 espécies de besouros rola-bostas pertencentes a 270 gêneros, porém acredita-se 
que cerca de 30% a 50% das espécies existentes ainda não foram descritas. O presente trabalho teve como 
objetivo fazer o primeiro levantamento das espécies reportadas para toda a depressão do Pantanal. Esse 
estudo abarca todas as publicações e coletas feitas nessa região. O levantamento das espécies foi realizado 
através de revisão bibliográfica entre os anos 2014 a 2017, além de consulta a diversas coleções. Foram 
registradas espécies de Scarabaeinae pertencentes a 20 gêneros, porém somente as espécies identificadas 
em nível específico foram consideradas, no total de 66 espécies. O gênero com o maior número de espécies 
foi o gênero Canthon e algumas espécies de distribuição restrita coletadas foram: Canthidium angulicolle, 
C. Kelleri, Canthon substriatus, Deltochillum cupreicolle, D. icarioides, Dichotomius sexdentalus, Eurysternus 
jessopi, Isocopris faveolatus, Ontherus aphodioides e Zonocopris gibbicollis. Ainda não há espécies endêmicas 
reportadas para o Pantanal. 

Palavras-Chave: Pantanal, Rola-bostas, Scarabaeinae 
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A Coleção de Crustáceos do Departamento de Biologia (CCDB) da Universidade de São Paulo (FFCLRP), sob 
curadoria do Laboratório de Bioecologia e Sistemática de Crustáceos (LBSC), encontra-se sediada em Ribeirão 
Preto, SP. Criada em 1993, com finalidade didática, pelo atual curador Prof. Dr. Fernando L. Mantelatto, se 
expandiu para o caráter científico, sendo regulamentada como fiel depositária em 2012, quando recebeu 
aportes da FAPESP e do CNPq. Atualmente, a coleção conta com 6450 lotes (78 famílias, 245 gêneros e 653 
espécies) de crustáceos decápodes, em sua maioria representantes da diversidade brasileira, e com ênfase 
em São Paulo. Existe no acervo material-tipo, como parátipos de caranguejos de água doce (Trichodactylus 
e Fredius), de camarões marinhos e de água doce (Alpheus, Macrobrachium, Typon) e outros grupos 
(Clibanarius, Loxopagurus, Petrolisthes). Uma característica relevante da CCDB para o estudo da 
biodiversidade é que a maioria (~95%) dos espécimes depositados foram coletados recentemente, 
preservados e armazenados em álcool etílico, e, portanto, com potencial para utilização em estudos 
genéticos. O processo de catalogação do acervo conta com fotografias geradas para exemplares de interesses 
específicos e tombamento em livro de registro físico e informatizado. Tal processo conta com o apoio de 
estudantes e estagiários do LBSC, que auxiliam na manutenção e nos empréstimos rotineiros para 16 
instituições brasileiras e 12 no exterior. Além da contribuição para pesquisa, com mais de 300 artigos 
publicados, incluindo capítulos do Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil, a CCDB contribui também com a 
formação de recursos humanos da USP e outras instituições (13 disciplinas de graduação e 9 de pós-
graduação, além de 39 iniciações científicas, 22 mestrados, 17 doutorados, 9 pós-doutorados) e para 
atividades de extensão (15 eventos). Desta forma, a CCDB, embora recente, tem sido considerada uma 
coleção de referência na carcinologia, atendendo à comunidade acadêmica e com pleno compromisso social. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Carcinologia, Coleção biológica, Sistemática, Taxonomia 
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As formigas são insetos eusociais pertencentes a ordem Hymenoptera e família Formicidae. Até o momento 
já foram catalogadas cerca de 13.600 espécies de formigas, distribuídas em 21 subfamílias e 489 gêneros. 
Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento das espécies de formigas que ocorrem em área de 
transição entre biomas caatinga/cerrado no estado do Piauí. A coleta de formigas foi realizada na Fazenda 
Experimental do campus Amílcar Ferreira Sobral, Universidade Federal do Piauí. O clima da região é 
caracterizado como tropical semiárido e as temperaturas variam entre 21°C e 38°C. A coleta consistiu na 
instalação de 30 armadilhas de queda (Pitfall Traps) e uma coleta adicional com iscas em 60 tubos de 
polipropileno (tipo Falcon) dispostos no solo e em árvores com distância de 20 metros entre elas. As 
armadilhas foram distribuídas em três transectos distanciados 100 metros um do outro. Foram coletados um 
total de 890 espécimes de formigas, 479 indivíduos capturados em armadilhas pitfalls (53,82%) e 411 
indivíduos (46,17%) nas armadilhas com iscas. A subfamília com maior número de espécies foi a Myrmicinae, 
com 19 espécies, seguidas das subfamílias Formicinae com quatro espécies, Ponerinae com duas espécies, 
Dolichoderinae com duas espécies e Ectatomminae com uma espécie. Pheidole foi o gênero mais abundante, 
com 11 espécies coletadas, posteriormente Camponotus e Solenopsis, com três espécies cada um, seguido 
de Crematogaster e Forelius, com duas espécies cada, e por fim, os gêneros Atta, Brachymyrmex, Cephalotes, 
Cyphomyrmex, Dinoponera, Ectatomma e Odontomachus, com uma espécie cada. Foram amostrados um 
total de 28 espécies para a área de estudo. O registro dessas espécies tem grande importância para o 
conhecimento da fauna mirmecológica em áreas de transição entre biomas caatinga/cerrado no estado do 
Piauí. 

Palavras-Chave: Armadilhas, Espécies, Iscas, Pitfalls 
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A Entomologia Forense (EF) é a ciência que estuda uso dos insetos em procedimentos legais, principalmente 
em casos de morte violenta. Para efetuar as investigações judiciais utilizando a EF, é necessário ter 
informações taxonômicas da fauna dos necrófagos da região, pois cada região possui uma peculiaridade de 
clima. Este estudo é uma análise preliminar de um projeto em desenvolvimento do IFPR campus Umuarama, 
que tem como objetivo analisar quais são os insetos necrófagos e verificar como ocorre a decomposição 
cadavérica na região noroeste do Paraná. Para este estudo foi utilizado como substrato uma carcaça de um 
suíno com o peso de 10 kg, este foi colocado em uma gaiola de metal com telas para impedir a entrada dos 
vertebrados, para a coleta dos insetos foi utilizada uma armadinha suspensa modificada. A gaiola de metal 
que contêm o substrato está fixada no terreno do IFPR campus Umuarama, uma região de capão com 
predominância de gramíneas e arbustos de pequeno porte, identificação dos adultos seguiu chave de 
Carvalho & Mello-Patiu (2008). Este estudo está aprovado no comitê de ética em pesquisas animais, processo 
número 23411.009569/2019-12. O processo de decomposição durou seis dias, foram observados quatro 
estágios de decomposição: Fresco; Efisematoso; Coliquativo e Esqueletização, durante o período observado 
as médias de temperatura e umidade relativa do ar foram de 23,1°C e 45,6% respectivamente. Em relação 
aos insetos foram coletadas 11 espécies Muscidae: Sarcopromusca pruna; Musca domestica; Psilochaeta sp.; 
Ophyra aenescens; Ophyra albuquerque; Ophyra sp.; Sythesiomyia nudiseta; Stomoxys calcitrans; 
Hydrotaea sp.; Cyrtoneuropsis e Graphomya sp. Os espécimes coletados de Stomoxys calcitrans, podem ter 
sido coletados devido a presença de gado de corte próximo ao local de coleta. Estes dados reforçam a 
importância da construção de um banco de dados que possam ser úteis para investigações futuras. 

Palavras-Chave: Diptera, Entomologia forense, Muscidae, Taxonomia 
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Inaugurada em meados de 2012, a Coleção Biológica “Prof. Edmundo F. Nonato” do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo (ColBIO) abriga, atualmente, um acervo com amostras coletadas no litoral 
brasileiro desde a década de 50 e na região da Península Antártica desde a década de 80. As campanhas 
oceanográficas utilizaram vários métodos de coleta, em diferentes embarcações e, portanto, uma 
diversidade de amostras de plâncton, bentos e nécton estão depositadas. Somente o N/Oc. “Prof. W. 
Besnard” realizou mais de 8200 estações oceanográficas, a maior parte com coletas de amostras biológicas, 
associadas a dados hidrográficos, meteorológicos e sedimentológicos. As amostras da ColBIO estão 
catalogadas e disponibilizadas para a pesquisa, incluindo organismos de vários grupos taxonômicos em suas 
diferentes fases do ciclo de vida e diversos órgãos, estruturas e tecidos animais (estômagos, gônadas, fígados, 
otólitos etc). A Coleção Biológica também disponibiliza suas instalações e equipamentos para a análise dessas 
amostras e de dados primários. Além do material biológico, um sistema de informação está sendo 
implementado, o que garantirá o acesso público aos dados associados às amostras, permitindo a realização 
de novos estudos e análises com diferentes abordagens. A ColBIO tem a missão de disponibilizar as 
informações sobre a biodiversidade marinha, ampliar o conhecimento científico, subsidiar novos projetos 
com foco em previsões com base na investigação do passado e contribuir para tomadas de decisão no âmbito 
das políticas públicas de conservação no Brasil. O acervo da ColBIO, obtido com altos investimentos públicos, 
tem um valor inestimável para a pesquisa, contribuindo para a avaliação da biodiversidade marinha da costa 
brasileira e região antártica a partir de investigações de médio-longo prazo, além de auxiliar a investigação 
de questões que influenciam as alterações dessa biodiversidade, como mudanças climáticas, impactos 
ambientais e bioinvasão. 

Palavras-Chave: Atlântico sudoeste, Biodiversidade marinha, Coleção Biológica, Península Antártica 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2014/15168-7 
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Diversidade de insetos aquáticos do rio Verruga em 
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Dentre os macroinvertebrados utilizados para bioindicação de qualidade da água, os insetos são os mais 
importantes, pois as espécies normalmente apresentam distintos graus de tolerância aos níveis de poluição. 
O trabalho objetivou inventariar a fauna de insetos aquáticos no rio, comparando a diversidade destes 
animais na sua nascente e após a sua passagem pela cidade. Foram realizadas coletas no dia 01 de novembro 
de 2019 em duas áreas ao longo do Rio Verruga: um próximo à nascente, no Poço Escuro (Área 1) e 
aproximadamente 14 km depois (3 km após a Estação de Tratamento de Esgoto) (Área 2). Em cada área 
foram amostrados três pontos, com distância entre si variando de 10 m a 20 m. Em cada ponto foi realizada 
a coleta de insetos utilizando uma rede em “D” de malha fina, por 10 minutos. Os exemplares coletados 
foram acondicionados em sacolas plásticas e triados, fixados em solução Dietrich e identificados com a 
utilização de bibliografia específica. Foram calculados os índices de Shannon e Margalef, Dominância e 
Equitabilidade. Foram amostrados 1612 indivíduos, compreendendo 39 morfoespécies de insetos aquáticos, 
de cinco ordens (Coleoptera, Hemiptera, Neuroptera, Odonata e Trichoptera) e 13 famílias. Chironomidae 
foi a única família amostrada na Área 2. Na Área 1 foi registrada uma riqueza elevada, mas uma reduzida 
abundância das morfoespécies (Shannon: 3,275; Margalef: 7,836; Equitabilidade: 0,9536; Dominância: 
0,04537), enquanto na Área 2 foi registrada uma baixa riqueza com elevada dominância de poucas espécies 
(Shannon: 1,099; Margalef: 0,9516; Equitabilidade: 0,5287; Dominância: 0,3783). Baseado nos dados obtidos, 
percebe-se uma grande diferença na riqueza de insetos aquáticos entre a nascente e o trecho após a cidade, 
onde a única família encontrada é considerada muito tolerante à poluição. 

Palavras-Chave: Bioindicação, Chironomidae, Macroinvertebrados 
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O sucesso ecológico dos organismos depende de fatores bióticos e abióticos. Para insetos sociais os ninhos 
desempenham um papel central na sobrevivência das colônias. Formigas de diferentes espécies podem 
nidificar em variados locais, e o estudo da estrutura dos ninhos, bem como das condições ambientais em que 
estão inseridos são considerados cruciais para entender o seu papel no ambiente. Neste sentido, reportamos 
a nidificação de espécies de formigas dentro de ninhos de aves. A amostragem foi realizada através de busca 
ativa, em 21 ninhos de Phacellodomus rufifrons, popularmente conhecido como joão-de-pau. Os ninhos de 
P. rufifrons são confeccionados com gravetos, possuem geralmente 40 cm de largura e estão localizados em 
extremidades de galhos das árvores, podendo atingir até 2 m de altura. A busca pelos ninhos ocorreu em 
dois municípios, localizados em dois biomas diferentes, Castro Alves, BA (Caatinga) e Corumbá, MS 
(Pantanal). No total foram coletadas 27 espécies de formigas, pertencentes a 10 gêneros e cinco subfamílias. 
A subfamília mais especiosa foi Myrmicinae (8 espécies), seguida por Formicinae (7), Pseudomyrmecinae (6), 
Dolichoderinae (5) e finalmente Ponerinae (1). Das 27 espécies coletadas, 20 ocorreram exclusivamente no 
Pantanal, quatro na Caatinga e somente três espécies ocorreram nas duas localidades. Adicionalmente, duas 
espécies foram registradas pela primeira vez para esses estados (Crematogaster obscurata e Pseudomyrmex 
acanthobius). Além de fornecer informações sobre o hábito de nidificação das espécies, os resultados deste 
trabalho fornecem informações sobre ocupação secundária de ninhos por formigas, que podem auxiliar na 
compreensão dos processos que mantêm a diversidade em ambientes arbóreos. 

Palavras-Chave: Caatinga, Dossel, História natural, Pantanal 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 001, 142012/2018-1 
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A região sudoeste paranaense passou por grandes transformações ligadas ao desenvolvimento urbano e 
rural, impactando os ecossistemas locais. Como nesta região nunca foram realizados inventários 
entomofaunísticos pouco se sabe sobre as espécies que ocorrem nesta porção do Paraná. Os crisomelídeos 
representam grande parte da fauna de insetos herbívoros, assim, há a necessidade da realização de 
inventários para conhecer as espécies e seus padrões de distribuição e de diversidade buscando também 
encontrar as que venham a servir de indicadores biológicos. Buscando levantar as primeiras informações 
sobre a fauna de Chrysomelidae foi selecionado um fragmento de mata (Floresta Ombrófila Mista) no 
município de Planalto onde foram instaladas duas armadilhas Malaise por período amostral (outubro/2016-
abril/2017 e agosto/2017-março/2018), totalizando 56 semanas de coleta. Foram coletados no total 2.834 
exemplares de Chrysomelidae pertencentes a 149 espécies. Alticinae foi a subfamília mais rica e abundante 
com 57 espécies e 83,3% dos indivíduos coletados, seguida por Criocerinae (22 spp.) e de Eumolpinae 
(18 spp.). Dessas 63 são singletons e 25 doubletons, indicando a tendência de ambientes tropicais onde há 
muitas espécies com poucos indivíduos e poucas com muitos. As espécies mais abundantes foram 
Trichaltica sp. 2, Omophoita octoguttata, Epitrix sp. 1 pertencentes à Alticinae e Piobuckia sp. pertencente à 
Galerucinae. Quarenta espécies (26,8%) foram comuns aos dois anos de coleta. Segundo o estimador de 
riqueza Chao 1 ainda podem ser coletadas aproximadamente 79 espécies. De acordo com o Indval (Valor 
individual de indicação), as espécies com potencial de bioindicação (p < 0,005) nesse ambiente são 
Trichaltica sp. 2 (0,91) e Omophoita octoguttata (0,83), que com o aprofundamento dos estudos de biologia 
que vem sendo desenvolvidos, nos fornecerão dados importantes das interações ecológicas. Dessa forma, o 
conhecimento sobre a diversidade de insetos pode colaborar com o entendimento do status do fragmento, 
auxiliando nas ações de recuperação e manutenção da qualidade ambiental local. 

Palavras-Chave: Alticini, Biodiversidade, Habitats, Inventário 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88882.457426/2019-01 
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Hymenoptera é a ordem de insetos popularmente conhecidos como formigas, vespas e abelhas, com 
distribuição cosmopolitas, exceto nos pólos. Há aproximadamente 150 mil espécies conhecidas, distribuídas 
em famílias. Os himenópteros exercem papéis fundamentais na manutenção de ecossistemas, atuando como 
herbívoros, predadores e parasitóides. Do ponto de vista econômico, são importantes no controle de pragas 
agrícolas e na polinização de vários cultivos. Com relação ao conhecimento de fauna do Cerrado, há escassez 
de estudos de biodiversidade, e os poucos que existem são restritos a famílias ou tribos específicas. Neste 
contexto, o presente estudo tem como objetivo conhecer as famílias que ocorrem no Cerrado, um dos 
biomas brasileiros mais ameaçados. O estudo foi realizado no Parque Nacional das Emas, localizado na região 
sudoeste do estado de Goiás. Os indivíduos foram coletados mensalmente com a utilização de armadilhas 
malaise em duas fitofisionomias de Cerrado: Cerrado senso estrito e Mata Seca, durante o período de um 
ano entre outubro de 2015 a setembro de 2016. Os himenópteros amostrados foram identificados a nível de 
família e contabilizados. Coletou-se um total de 8.007 indivíduos, distribuídos em 46 famílias. Formicidae foi 
a família mais abundante, representando 60% do total de indivíduos, seguido por Ichneumonidae (9%), 
Braconidae (5%) e Bethylidae (5%). Famílias comuns como Apidae e Vespidae foram pouco representativas, 
com 1% e 0,5%. Na mata seca obtivemos maior abundância, 59% do total de indivíduos, porém a riqueza de 
famílias foi menor em comparação ao cerrado sensu stricto (35 e 41 famílias, respectivamente). Obtivemos 
cinco famílias exclusivas na mata seca (Argidae, Pergidae, Aulacidae, Scoliidae e Monomachidae) e onze para 
o cerrado senso estrito (Ceraphronidae, Chrysididae, Scolebythidae, Megachilidae, Pelecinidae, Eucharitidae, 
Elasmidae, Leucospidae, Perilampidae, Torymidae e Trichogrammatidae). O estudo destaca a importância 
das áreas de Cerrado para as comunidades de himenópteros, funcionando principalmente como fonte de 
inimigos naturais de pragas. 

Palavras-Chave: Conservação, Controle biológico, Diversidade, Entomologia, Levantamento faunístico, Savana 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 428471/2016-1 
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A região Neotropical abrange a maior diversidade de peixes do planeta com mais de nove mil espécies 
descritas e aproximadamente um terço de todas as espécies de peixes continentais. Os usos e ocupações do 
solo por atividades antrópicas destacam-se como as principais fontes de alterações de ambientes aquáticos, 
resultando em alterações de importantes processos ecológicos. Dessa forma, objetivou-se inventariar a 
ictiofauna de riachos de pequena ordem sob influência da atividade agrícola, aquícola e urbanização. O 
estudo foi realizado em nove riachos de segunda e terceira ordem pertencentes a bacia hidrográfica do Rio 
Piquiri, região Oeste do estado do Paraná, Sul do Brasil. A ictiofauna foi amostrada trimestralmente entre os 
meses de dezembro de 2017 e setembro de 2018, utilizando equipamento de pesca elétrica, com passada 
tripla, em trechos de 50 metros ao longo de um gradiente longitudinal. As espécies capturadas foram 
anestesiadas e eutanasiadas, sendo posteriormente fixadas em formol 10% e conduzidas ao laboratório para 
identificação. Das 312 espécies de peixes descritas para a bacia do Alto Rio Paraná, 74 espécies foram 
amostradas neste estudo, totalizando 14.507 indivíduos coletados pertencentes a 46 gêneros, 20 famílias e 
seis ordens, sendo Siluriformes e Characiformes as ordens mais representativas. Dentre as espécies 
amostradas, destaca-se a ocorrência de Prochilodus lineatus, espécie de grande importância econômica e 
ecológica para a bacia, e a ocorrência das espécies Farlowella hahni, Pyhrrulina australis e Apteronotus 
albifrons amostradas em apenas dois riachos. Houve a ocorrência de 16 espécies não nativas, com elevada 
abundância de Oreochromis niloticus, espécie mais produzida pelo setor aquícola da região. Logo, 
destacamos a importância ecológica destes ambientes, contribuindo para manutenção das espécies da bacia, 
incluindo espécies migradoras, assim como potenciais ameaças a conservação da biodiversidade pela elevada 
ocorrência de espécies não nativas com elevado potencial invasor. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Conservação, Peixes 
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Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) é uma das espécies de moscas-das-frutas de maior importância 
econômica, sendo registrada em mais de 300 hospedeiros. No Brasil, ocorre em 22 dos 26 Estados e ataca 94 
espécies de plantas hospedeiras. O objetivo deste estudo foi caracterizar a dinâmica populacional de 
C. capitata em diferentes alturas de coleta no campus “Luiz de Queiroz” da ESALQ/USP. As áreas amostradas 
foram na fazenda Areão (22°41’41.90”S, 47°38’25.22”O), prédio central (22°42’40.56”S, 47°37’55.71”O), rio 
Piracicamirim (22°42’22.58”S, 47°37’39.05”O) e na área denominada 30 ha (22°43’9.41”S, 47°36’43.37”O). 
Foram instaladas 32 armadilhas Multilure dispostas pareadas, uma baixa (2-3 m) e outra alta (10-12 m) na 
mesma planta. O atraente utilizado foi putrescina e acetato de amônio; para conservação do material foi 
utilizado 250 mL de propilenoglicol. A cada 15 dias o material foi coletado e armazenado em etanol 99%. A 
identificação dos espécimes foi baseada nos caracteres morfológicos externos. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados com dois tratamentos e 16 repetições. Os tratamentos foram alturas baixa e alta. 
Foi quantificado o número de indivíduos capturados para cada altura em quatro blocos distribuídos pelo 
campus, cada bloco foi composto por quatro réplicas. Para atender ao princípio de normalidade, os dados 
foram transformados (raiz quadrada + 0,05) e submetidos a análise de variância por meio do software R. 
Houve diferença significativa entre as alturas testadas (p < 0,05). As armadilhas altas capturaram maior 
quantidade de espécimes de C. capitata (média = 4,8 ± 5,7) em relação à armadilha baixa (média = 1,2 ± 3,3). 
Os resultados preliminares demonstram que as armadilhas altas são mais eficientes na coleta de C. capitata 
do que as armadilhas baixas. Essa informação é importante para os estudos da dinâmica populacional da 
mosca-do-mediterrâneo nos agroecossistemas, pois normalmente são utilizadas armadilhas baixas em 
programas de monitoramento e controle dessa praga das frutíferas. 

Palavras-Chave: Amostragem, Dinâmica populacional, Espécie-praga, Fruticultura, Mosca-do-mediterrâneo, Prejuízo 
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A organização da Coleção Helmintológica Odile Bain (CHOB) do Laboratório de Taxonomia e Ecologia de 
Helmintos Odile Bain (LTEHOB) da Universidade Federal de Juiz de Fora seguiu critérios para a escolha dos 
materiais que seriam tombados. Isso aconteceu conforme as informações contidas nesses materiais e o 
estado de preservação de cada espécime. Assim, o objetivo deste trabalho foi triar espécimes do LTEHOB 
para serem tombados na coleção científica. O primeiro passo da montagem desta coleção científica foi 
inicialmente separar espécimes da coleção didática conforme as informações contidas em papel vegetal e no 
registro de necropsias de cada hospedeiro. Algumas destas informações foram consideradas obrigatórias 
para o livro de tombos da coleção científica: hospedeiro, órgão do hospedeiro, data da necropsia, 
procedência do hospedeiro e coletor. Essas informações constavam nas etiquetas de papel vegetal dos 
frascos da coleção. O segundo passo foi analisar em microscópio estereoscópico a condição destes animais 
preservados em álcool 70%. A primeira triagem foi analisar o estado dos helmintos preservados, como ter no 
mínimo um espécime inteiro, sem rompimento do corpo, de um macho e uma fêmea. No caso de espécies 
hermafroditas, a quantidade mínima foi de um espécime. Posteriormente, foi confirmar a informação do 
papel vegetal pela quantidade e a classificação taxonômica dos helmintos do frasco. A quantidade de 
espécimes era estabelecida com número de machos e fêmeas para as espécies gonocóricas. Após esses 
levantamentos, os frascos foram tombados no livro de tombo. Um total de 89 lotes foram inseridos nessa 
coleção científica de vermes parasitos provenientes da coleção didática até o presente momento. Os critérios 
de triagem estabelecidos são essenciais para a validação no livro de tombo e também para importantes 
informações que podem ser utilizadas em pesquisas futuras. 
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Coleoptera é a maior ordem de insetos em diversidade e a segunda maior de interesse forense, com vários 
representantes necrófagos, sendo a maioria predador. Devido ao seu padrão de sucessão, os coleópteros são 
úteis como indicadores sobre o estágio e velocidade da decomposição, bem como para a estimativa do Índice 
de intervalo pós-morte (IPM). No Brasil, importantes contribuições para a diversidade, ecologia e taxonomia 
da fauna associada às carcaças foram feitas nas últimas duas décadas, mas a maioria dos estudos diz respeito 
à Diptera e está concentrado nas regiões Sudeste. Devido à necessidade de conhecimentos sobre a fauna de 
coleópteros de importância forense em área de Cerrado do Brasil, foi realizado um levantamento preliminar 
em uma área de Cerrado do município de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. A amostragem dos insetos 
ocorreu no período de seca (maio de 2019), utilizando-se carcaças de porco doméstico (Sus scrofa). Os porcos 
mortos foram individualizados dentro de gaiolas de plástico, acomodada sobre uma bandeja de plástico 
acima do solo, contendo serragem. Foram obtidos 134 indivíduos distribuídos três famílias de Coleoptera, a 
maioria representantes de Histeridae (69 ind.), seguido por Scarabaeidae e Scarabaeinae (64 ind.) e 
Tenebrionidae (1 ind.). Os indivíduos de Scarabaeinae se distribuíram em 7 gêneros sendo Ontherus e 
Canthon os mais abundantes. Na fase seca de decomposição foi encontrada a maior abundância (69 ind.), 
seguida pela putrefação (49 ind.), fase gasosa (15 ind.) e fresca (1 ind.). A família Scarabaeidae ocorreram em 
todas as fases de decomposição, enquanto que os Histeridae só ocorreram na putrefação e seca. 
Tenebrionidae foi considerada rara, restrita a fase seca. Os resultados enfatizam a necessidade de um maior 
número de estudos focado na fauna regional, os quais contribuem para produção de conhecimento e 
diminuição de impedimentos taxonômicos em estudos ecológicos e aplicados na pericia forense. 
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Cetoniidae é um diverso grupo de besouros, com cerca de 4.000 espécies conhecidas mundialmente, tendo 
aproximadamente 300 espécies nas Américas. A família se divide em três subfamílias: Cetoniinae, Trichiinae 
e Valginae, com espécies desempenhando diversos papéis na natureza, tendo importância ecológica e 
econômica, podendo agir como predadores, degradadores de matéria orgânica, agentes polinizadores e 
pragas agrícolas. Apenas Cetoniinae e Trichiinae ocorrem na região Neotropical, ambas reportadas do Brasil. 
Muitos gêneros de Cetoniidae americanos tiveram suas espécies recentemente revisadas em trabalhos de 
autoria ou orientados pelo Dr. Brett Ratcliffe (Universidade do Nebraska). Todavia, muitas espécies com 
distribuição no Brasil são facilmente confundidas com outras de ocorrência apenas fora do país. Assim, 
buscou-se elaborar uma lista dos cetoniídeos presentes no território brasileiro, possibilitando assim uma 
referência que permita um melhor conhecimento da nossa fauna sem confusão com o que não ocorre no 
país. Para isso, usou-se trabalhos de revisão taxonômica presentes na biblioteca impressa e digital do Setor 
de Entomologia da Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso (CEMT), em Cuiabá. 
Conjuntamente, examinaram-se os cetoniídeos depositados na CEMT, buscando novos registros de espécies 
para o território nacional. Como resultado das observações na CEMT e da bibliografia, foram encontradas 
novas localidades brasileiras com ocorrência e foi possível um novo registro de espécie para o país, Blaesia 
subrugosa Moser, 1905 (Cetoniinae: Gymnetini) coletada no estado de Mato Grosso do Sul. A lista finalizada 
reuniu um total de 87 espécies em 24 gêneros, pertencentes a 3 tribos de Cetoniinae e 2 tribos de Trichiinae, 
com ocorrência em 24 estados e no DF. A diversidade desse grupo identificada e listada para o país permitirá 
o planejamento de futuros projetos em diversas outras áreas da ciência que possui esta fauna como alvo. 

Palavras-Chave: Besouros, Biodiversidade, Inventário faunístico 
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A família Ceratopogonidae compreende pequenos dípteros, cosmopolitas, com 6267 espécies conhecidas, 
sendo 510 para o Brasil. A Coleção de Ceratopogonidae da Fiocruz (CCER) é a mais representativa coleção da 
família na América Latina, possuindo 5249 exemplares pertencentes a 23 gêneros. A fauna brasileira de 
maruins ainda é pouco estudada e algumas localidades têm a diversidade desconhecida. É levantada a 
distribuição das espécies de maruins registradas para o Brasil, identificando as principais lacunas de registros 
por estado brasileiro e a representatividade da fauna brasileira na CCER. A análise da distribuição foi baseada 
na literatura, além dos dados de localidades disponíveis em diferentes coleções entomológicas. A 
representatividade da fauna da CCER foi levantada com base na planilha disponível no SpeciesLink. A lista de 
espécies brasileiras se encontra disponível no Catálogo online “Espécies de maruins do Brasil”. A CCER possui 
4231 registros de Ceratopogonidae para o Brasil, sendo a subfamília Ceratopogoninae a melhor representada 
com 236 espécies, devido aos estudos do gênero Culicoides (175 espécies), sendo mais estudada no Norte e 
Sudeste. Forcipomyinae é a segunda subfamília com maior número de espécies (41), mais representada no 
Nordeste e Sudeste, seguida de Dasyheleinae (10), melhor representada no Norte e Sudeste. Estes dados 
indicam a necessidade de estudos nas cinco regiões geopolíticas brasileiras, especialmente na Centro-oeste 
e Nordeste que abrigam importantes biomas naturais brasileiros. Os registros englobam 20 estados 
brasileiros, sendo o Rio de Janeiro o mais representado, seguido de Pará, Bahia e Santa Catarina. Nenhuma 
espécie de Ceratopogonidae tem sido reportada para os estados de Alagoas, Sergipe e Tocantins. Estão 
representados 18 dos 31 gêneros encontrados no Brasil, sendo 48,5% dos exemplares de Culicoides, seguido 
de Forcipomyia (25). As espécies de Ceratopogonidae depositadas na CCER são bastante representativas da 
fauna brasileira o que é indicativo da importância dessa Coleção no estudo dos Ceratopogonidae. 
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Ichneumonidae é a maior família de Hymenoptera, sendo representada por cerca de 25 mil espécies 
descritas, distribuídas em 44 subfamílias. As vespas desta família são conhecidas pelo o seu hábito 
parasitóide, ou seja, suas larvas consomem os nutrientes de seus hospedeiros levando-os a sua morte. Essa 
estratégia de vida faz com que estes seres sejam bioindicadores únicos, pois eles representam a diversidade 
de seus hospedeiros. Além disso, eles são facilmente sensíveis a perturbações ecológicas e suas populações 
sofrem alterações antes das populações de seus hospedeiros. Neste trabalho, a fauna de Ichneumonidae de 
Aquidauana (MS) foi inventariada. Parâmetros como abundância, riqueza e sazonalidade das subfamílias 
também foram analisados. Os espécimes utilizados neste estudo foram provenientes de amostragens 
realizadas no período de 2011 a 2012 pelo projeto “Diptera dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Rondônia: diversidade, sistemática e limites distribucionais” através do uso de armadilhas do tipo 
Malaise instaladas em três localidades da reserva da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) 
no qual foram revisadas quinzenalmente. Dados climáticos de Aquidauana foram obtidos pelo INMET e 
utilizados para cálculos de correlação de Spearman com os parâmetros obtidos. Um total de 2367 indivíduos 
da família Ichneumonidae foram coletados e identificados em 17 subfamílias. As subfamílias pertencentes 
ao grupo informal Ophioniformes foram selecionadas e identificadas em gêneros. As subfamílias Cryptinae, 
Ichneumoninae e Cremastinae foram as mais abundantes, correspondendo a quase 70% da fauna amostrada 
no estudo. Durante o período amostrado foi possível correlacionar negativamente a umidade relativa média 
do ar com a abundância de Ichneumonidae. A fauna de Ichneumonidae foi mais abundante e diversa na 
estação seca no período estudado. Um total de 2 subfamílias e 18 gêneros foram considerados novos 
registros para o estado. 

Palavras-Chave: Abundância, Parasitóides, Riqueza, Vespas 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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A Mata atlântica possui uma grande biodiversidade em riqueza de espécies endêmicas, abrigando 8 mil 
espécies de animais. Ao passar dos anos esse habitat sofreu bastante com desmatamento e urbanização, e 
restando hoje principalmente fragmentos isolados. Com aproximadamente 115 mil espécies descritas, a 
ordem Hymenoptera é umas das quatro ordens mega diversas da classe Insecta, junto com Coleoptera, 
Diptera e Lepidoptera. Conhecer a diversidade de Hymenoptera em um habitat que está sendo fragmentado 
é de suma importância tanto para a conservação dessa diversidade e do habitat em si. Como exemplos de 
sua importância ao meio ambiente, podemos citar as formigas, que fazem recuperação das áreas degradadas, 
fazendo assim, a recomposição e manutenção da biodiversidade, e de abelhas que podem ser ótimas 
bioindicadoras, trazendo informações da toxicidade do ar através da produção de mel ou por inúmeras 
partículas que ficam aderidas nos pelos durante o voo. Neste trabalho, foi realizado um levantamento da 
fauna de Hymenoptera de um fragmento de floresta Mata Atlântica no campus de São Bernardo do Campo 
da Universidade Federal do ABC. Duas armadilhas do tipo Malaise foram montadas por uma semana: uma 
próxima de um veio d’água (denominada água) em mata ciliar e a outra posicionada em um local de mata 
secundária (bosque). Foram coletados um total de 1176 exemplares de Hymenoptera, identificados em 24 
famílias e 114 morfoespécies. Foi observado uma considerável riqueza de parasitóides, destacando-se a 
família Ichneumonidae com 39 morfoespécies. Em abundância, a família Formicidae teve a quantidade maior 
com 1054 indivíduos. A Malaise bosque obteve uma maior abundância, com 636 indivíduos, 15 famílias e 55 
morfoespécies, enquanto a Malaise água uma riqueza maior, com 540 indivíduos, 20 famílias e 70 
morfoespécies. Essa diferença nos dois pontos pode ser explicada pela localização das armadilhas, onde a 
vegetação poderia influenciar na diversidade. 
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Nas zonas tropicais as estações podem ser úmidas ou secas, dessa forma, o regime de chuvas é o principal 
fator utilizado para verificar a variação sazonal (ou sazonalidade). O período chuvoso é mais favorável para 
o desenvolvimento e sobrevivência dos insetos, pois contam com mais disponibilidade de água e de 
nutrientes. Teresina tem variação sazonal extrema, com maiores taxas de precipitação registradas de 
dezembro a maio. O presente estudo teve como objetivo inventariar a fauna de borboletas frugívoras no 
Parque João Mendes Olímpio de Mello (Parque da Cidade), Teresina, Piauí (42°48’30”W, 05°03’15”S, altitude 
média de 119 m) no período chuvoso. O local de estudo é uma área de preservação ambiental presente na 
zona urbana possuindo 17 ha de extensão, constituída por vegetação arbórea rica em espécies nativas da 
região. Na amostragem das borboletas frugívoras foram realizadas três coletas (janeiro, março e maio de 
2019), no período matutino, utilizando 30 armadilhas Van Someren-Rydon. Os exemplares foram 
identificados e depositados na Coleção Zoológica do Maranhão (CZMA), da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), campus Caxias. No total foram registrados 1.798 indivíduos de 25 espécies, da Família 
Nymphalidae e distribuídas em cinco subfamílias. O gênero Hamadryas apresentou a maior abundância e 
riqueza, ocorrendo três espécies: H. februa (868 espécimes), H. feronia (250 espécimes) e H. amphinome 
(212 espécimes). Vale ressaltar que essas espécies ocorreram nas três coletas, porém, a diminuição das 
chuvas, ao longo dos meses, ocasionou redução na abundância de espécimes. A maior abundância ocorreu 
em janeiro, onde chovia frequentemente. Também foram registradas as espécies Biblis hyperia, Zaretis 
isidora, Opsiphanes invirae, Temenis laothoe e Taygetis thamyra, porém em menores quantidades. Os 
resultados demonstraram a importância do estudo de variação sazonal em grupos de organismos, em 
particular, bioindicadores na conservação de borboletas frugívoras em áreas verdes urbanas, como o Parque 
da Cidade. 
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A ordem Lepidoptera é constituída por duas guildas: nectarívoras (dieta de néctar) e frugívoras (dieta de 
frutas em decomposição). O presente estudo teve como objetivo inventariar a lepidopterofauna de 
borboletas nectarívoras do Parque João Mendes Olímpio de Mello (ou Parque da Cidade, 05°03’15”S e 
42°48’30”W, altitude média de 119 m), em Teresina, Piauí. Trata-se de uma área de preservação ambiental 
em zona urbana em um trecho do baixo rio Poti, reservada para as atividades de recreação e lazer da 
comunidade local, possuindo 17 ha de extensão, possuindo vegetação arbórea constituída principalmente 
por espécies nativas. A amostragem das borboletas nectarívoras foi feita com redes entomológicas realizada 
durante o ano de 2018. Os exemplares foram identificados e depositados na Coleção Zoológica do Maranhão 
(CZMA), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), campus Caxias. Foram coletados 55 espécimes, de 
21 espécies, 17 gêneros pertencentes a cinco famílias e oito subfamílias. As famílias registradas na área 
foram: Hesperiidae (três espécies), Lycaenidae (uma espécie), Nymphalidae (nove espécies), Papilionidae 
(uma espécie) e Pieridae (sete espécies). Nessas são encontradas as oito subfamílias: Coliadinae, Danainae, 
Heliconiinae, Nymphalinae, Papilioninae, Pierinae, Pyrginae e Theclinae. A família com maior abundância foi 
Nymphalidae com 25 indivíduos (45,46%), seguida por Pieridae com 25 indivíduos (45,46%), Hesperiidae com 
três indivíduos (5,46%) e, por fim, as famílias Lycaenidae e Papilionidae com um indivíduo (1,81%) em cada. 
Nossos resultados apontam a necessidade de aumento do esforço amostral. No entanto, mesmo com um 
inventário relativamente rápido foi possível observar a diversidade e importância da conservação dos 
diversos habitats em áreas urbanas como o Parque da Cidade. 

Palavras-Chave: Lepidoptera, Nymphalidae, Parque, Teresina 
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A biologia de nidificação de quatro espécies de Megachile foi estudada em campos de elevada altitude em 
Minas Gerais, sudeste do Brasil. Megachile são abelhas solitárias com hábitos de nidificação diferentes das 
demais por utilizar folhas e pétalas de flores para construção dos seus ninhos. O estudo teve como objetivo 
verificar quais espécies ocorrem em área de Campo Rupestre, assim como investigar se há preferência por 
algum tipo de ninho-armadilha (papel, bambu ou pet cristal). O trabalho foi realizado por meio da captura 
de indivíduos em ninhos-armadilha que foram colocados em duas estações de coleta em locais diferentes do 
campus JK – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, chamadas DCBio e Área de 
Reflorestamento, distantes cerca de 1 km uma da outra. Esses ninhos-armadilha feitos em bambu, papel e 
pet cristal foram colocados em campo e levados ao laboratório após serem ocupados por abelhas. Foram 
coletados 27 ninhos de Megachile spp. entre os anos de 2011 a 2019. Destes ninhos emergiram 103 
indivíduos, sendo 53 machos e 50 fêmeas, pertencentes a quatro morfotipos identificados como 
Megachile sp. 1 (1-5 células por ninho), Megachile sp. 2 (1-9), Megachile sp. 3 (5-7) e Megachile sp. 4 (5). Foi 
possível perceber a clara dominância de Megachile sp. 2 desde as primeiras coletas, com um total de 19 
ninhos e 73 indivíduos, presente somente no DCBio. Os ninhos ocupados por Megachile foram 
predominantemente feitos em bambu (n = 21). As abelhas de Megachile sp. 2, Megachile sp. 3 e 
Megachile sp. 4 utilizaram pétalas de flores para construção dos ninhos, enquanto que as de Megachile sp. 2 
utilizaram fragmentos de folhas. A área de coleta também influenciou nas espécies coletadas: ninhos de 
Megachile sp. 1 só foram coletados na Área de Reflorestamento da UFVJM, indicando que essa espécie pode 
utilizar de recursos que sejam exclusivos nesta área que é composta de muitas plantas exóticas. 

Palavras-Chave: Abelhas solitárias, Morfotipos, Ninhos-armadilha 
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O Filo Echinodermata compreende cerca de sete mil espécies viventes, classificadas nas classes: Crinoidea, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea e Holothuroidea. O presente estudo objetivou inventariar espécies de 
equinodermos do setor norte da costa Nordeste. A análise taxonômica dos espécimes foi feita com base na 
morfologia do corpo e ossículos calcários, quando pertinente, seguindo a metodologia adequada para cada 
classe. O material estudado foi coletado entre 2014 e 2015 em recifes de águas rasas dos estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará e Rio grande do Norte, e encontra-se depositado na Coleção de Invertebrados 
Marinhos Paulo Young, da Universidade Federal da Paraíba (CIPY-UFPB). Um total de 724 espécimes foram 
analisados e classificados em 16 espécies; quatro pertencentes à classe Echinoidea: Lytechinus variegatus, 
Echinometra lucunter, Encope emarginata e Mellita quinquiesperforata; três espécies da classe 
Holothuroidea: Holothuria (Halodeima) grisea, Chiridota rotifera e Synaptula hydriformis; nove espécies da 
classe Ophiuroidea: Ophioderma brevicauda, Ophionereis reticulata, Ophiactis brasiliensis, Ophiactis lymani, 
Ophiactis savignyi, Amphipholis januarii, Amphipholis squamata, Ophiothrix (Ophiothrix) angulata e 
Ophiothela mirabilis. O estado do Maranhão apresentou a maior quantidade de espécies amostradas, com 
registro de oito espécies. A Classe Ophiuroidea apresentou o maior número de espécies, das quais 
Amphipholis squamata e Ophiactis lymani obtiveram a maior quantidade de indivíduos, 350 e 70 
respectivamente. Dentre as espécies de Echinoidea, Echinometra lucunter foi observada na maioria dos 
pontos amostrados, e Lytechinus variegatus encontrada apenas no Estado do Ceará. Entre as holotúrias 
estudadas, Synaptula hydriformis foi registrada em associação com algas; enquanto Holothuria (Halodeima) 
grisea foi encontrada enterrada ou em baixo de rochas, e entre fendas, sendo a maior quantidade de 
indivíduos dessa espécie por m² observada em Jericoacoara (CE). O presente estudo preenche lacunas de 
conhecimento sobre a diversidade de equinodermos da costa Nordeste, uma vez que o setor norte dessa 
região tem sido pouco estudada. 

Palavras-Chave: Equinodermos, Região Nordeste, Taxonomia 
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O presente trabalho apresenta um banco de imagens de aranhas (Ordem Araneae), coletadas no Parque 
Nacional das Emas (PNE), estado de Goiás, com financiamento do Programa de Longa Duração (PELD). As 
aranhas selecionadas foram tombadas e inseridas na coleção de aracnídeos da Universidade Federal de 
Goiás. As fotografias foram realizadas com microscópio estereoscópico com câmera acoplada, por meio de 
um software que produz imagens de alta resolução. As fotos produzidas foram arquivadas em uma 
plataforma de armazenamento em nuvem, gerando ao todo 712 arquivos, de 100 espécimes, pertencentes 
a 16 famílias. Desses exemplares, identificamos cinco espécies e um gênero. O material obtido tem como 
objetivo conhecer e divulgar a fauna de aranhas da região oeste do Cerrado. A criação de um banco de 
imagens de espécies de aranhas, será útil na divulgação para o público geral, contribuindo para preservação 
do grupo, assim como base de dados para futuros estudos, uma vez que o banco de imagens poderá 
contribuir com identificação, além de facilitar o acesso a coleções de invertebrados. 
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A Entomologia Forense (EF) é um ramo da zoologia que emprega o conhecimento sobre insetos em 
investigações criminais, para tanto, carece um levantamento sobre fauna necrófaga da região noroeste do 
Paraná. Assim foi proposto como projeto do IFPR campus Umuarama, com o intuito de fornecer uma lista 
dos insetos regionais associados a decomposição cadavérica, assim auxiliando em futuras investigações 
criminais, este projeto possui aprovação do comitê de ética em pesquisas animais, processo número 
23411.009569/2019-12. Como substrato atrativo foi utilizada uma carcaça de suíno de 10 kg, esta estava em 
uma gaiola de metal (60 × 50 × 40) com telas para barragem de animais vertebrados, a metodologia de coleta 
utilizada foi ativa com auxílio de pinças entomológicas. O material está fixado e depositado no IFPR campus 
Umuarama. A identificação seguiu as chaves de Almeida e Mise (2009) e Hackston (2013). A duração do 
processo de decomposição foi de seis dias, sendo que nesse período, a cidade apresentou médias de 
temperatura e umidade de 23,1°C e 45,6% respectivamente. Foram visualizados quatro estágios de 
decomposição: Fresco; Enfisematoso; Coliquativo e Esqueletização. Quanto à fauna associada foram 
coletadas as seguintes espécies: Necrobia rufipes (Cleridae), Dermestes maculatus (Dermestidae), Hister spp. 
(Histeridae), Philonthus sp. (Staphylinidae), Calosoma sp. (Carabidae). Visando a ampliação das espécies 
coletadas, na segunda etapa do projeto serão adicionadas armadilhas do tipo pitfalls ao redor da gaiola. Estes 
dados preliminares reforçam a necessidade de inventários de espécies. 

Palavras-Chave: Dermestidae, Diversidade, Entomologia Forense, Histeridae 
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Conhecer os períodos do dia em que as espécies animais estão mais ativas é um aspecto importante de sua 
história natural, pois esses períodos estão diretamente relacionados à busca por alimento, reprodução e 
defesa. Neste sentido, em busca de compreender o padrão de atividade de formigas de solo na Amazônia 
Oriental, testamos a variação na ocorrência das espécies nos períodos diurno e noturno. As coletas foram 
realizadas no Parque Nacional da Serra do Pardo, localizado no município de São Félix do Xingu (Pará, Brasil), 
em três áreas de floresta Amazônica. Em cada área foi delimitado um transecto com 5 pontos amostrais. Em 
cada ponto foram instaladas 10 armadilhas de queda, sendo que 5 dessas permaneceram abertas das 06:00 h 
às 18:00 h (período diurno), e as outras 5 das 18:00 h às 06:00 h (período noturno). No total foram coletadas 
124 espécies/morfoespécies de formigas pertencentes a 43 gêneros e oito subfamílias. Das 124 espécies, 34 
espécies foram coletadas exclusivamente no período diurno, 37 espécies apenas no período noturno e 53 
espécies em ambos os períodos. Nossos resultados mostram que não há diferença significativa (t = 0,25; 
p = 0,40) na ocorrência de formigas entre os períodos. Adicionalmente, em busca de encontrar padrões de 
forrageamento, registramos nove guildas, onde as espécies das guildas das formigas legionárias e das 
predadoras epigeicas médias apresentaram a maior ocorrência no período noturno. As espécies predadoras 
dos gêneros Fulakora, Megalomyrmex e Leptogenys foram registradas exclusivamente no período noturno, 
enquanto que 30% das espécies generalistas foram registradas apenas no período diurno. Esta separação 
temporal sugere diferença na tolerância fisiológica desses grupos, e uma provável redução tanto nas 
interações competitivas quanto no risco de predação. Este trabalho também reforça a importância das 
amostragens temporais no entendimento da biologia das espécies para uma otimização nos inventários da 
mirmecofauna. 
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Ants (Hymenoptera: Formicidae) are important invertebrates that inspire research in several fields, as 
biodiversity and conservation, insect-plant interactions, macroevolution, and macroecology. Here we 
introduce the ATLANTIC ANTS database (AANTS), aiming to summarize the knowledge of all ant species 
records in the Atlantic Forest. In the AANTS, we compiled published and unpublished information with data 
collected between 1886 and 2019. The dataset combines information of hundreds of surveys and checklists 
scattered throughout published and grey literature. In total, we gathered 172,718 ant records of 12 
subfamilies, 126 genera, 1,675 species and 2,563 codes of morphospecies from 105 datasets shared by more 
than 200 collaborators (and 1,500 references). These data refer to 10,000 unique georeferenced locations in 
the Atlantic Forest of Brazil, Argentina, Paraguay, and Uruguay. We found 1,041 and 512 species recorded 
from a single or two localities, respectively (36% of the ant fauna). Nine ant species, characterized by more 
than 1,000 records, can be classified as the widest distributed ants in the Atlantic Forest: Strumigenys 
denticulata Mayr, 1887 (2200 records), Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) (2147), Pachycondyla striata 
Smith, 1858 (1887), Odontomachus meinerti Forel, 1905 (1561), Ectatomma edentatum Roger, 1863 (1196), 
Strumigenys elongata Roger, 1863 (1136), Gnamptogenys striatula Mayr, 1884 (1073), Camponotus rufipes 
(Fabricius, 1775) (1019), and Cephalotes pusillus (Klug, 1824) (1004 records). The most common ant species 
in the Atlantic Forest, here defined as those recorded at 100 or more sites (391 species and morphospecies), 
explained more than 70% of occurrences. The AANTS records together hold key information on the 
distribution of ants in the Atlantic Forest. The dataset AANTS is by far the largest database on ants ever built 
for a Brazilian biome and researchers can now develop macroecological and regional level studies on ant 
biodiversity, focusing on ant assemblages, species occurrences, and distribution patterns. 
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Estudos sobre diversidade morfológica caracterizam a diversidade de caracteres fenotípicos e representam 
uma das facetas da diversidade biológica de comunidades em Ecologia. A abordagem morfológica tem sido 
tradicionalmente aplicada para descrever a estruturação da avifauna. No presente estudo, avaliamos se 
extinções de aves documentadas na Região Metropolitana de Belém (RMB), Pará, alteraram o espaço 
morfológico das aves através de mudanças na distribuição dos caracteres morfológicos. Inicialmente, os 
registros de aves para a RMB foram compilados da literatura, resultando em 529 espécies. Em seguida, 
organizamos dados da literatura sobre extinções regionais ou de espécies ameaçadas de extinção para a 
RMB, resultando em quatro listas sobre extinção. A matriz morfológica para as aves da RMB, envolveu a 
medida de 2.360 indivíduos e nove caracteres morfológicos (tamanho do bico, asa, causa, tarso e massa). O 
espaço morfológico ocupado pela avifauna da RMB foi descrito por uma Análise de Componentes Principais. 
Métricas de distância morfológica (MPD e MNND) foram utilizadas para comparar valores observados com 
cenários de extinções de espécies. Extinções simuladas foram empregadas para quantificar valores esperados 
em modelos aleatórios ou com probabilidade de extinção das espécies. Os resultados sugerem que, se a RMB 
perder espécies que delimitam a periferia do espaço morfológico, mudanças na estrutura da avifauna podem 
acontecer, ainda que um número pequeno de espécies desapareça. Modelos simulados de extinção sugerem 
uma relação monotônica, decrescente, entre diversidade morfológica e riqueza de espécies, indicando que 
a RMB perderá diversidade funcional com extinção acumulada de espécies; por outro lado, medidas sobre 
estrutura do espaço morfológico (MPD e MNND), sugerem maior redundância do espaço morfológico de aves 
na região. Os resultados obtidos indicam efeitos de extinções regionais na estrutura morfológica de aves da 
RMB, com possíveis desaparecimentos de aspectos funcionais para a região, como polinização e dispersão 
de plantas por aves. 

Palavras-Chave: Avifauna, Caracteres Morfológicos, Espaço Morfológico, Urbanização 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 001 (2016-2018), 142012/2018-1 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 361 

Inventários e Faunística 
Poster 

Código: 0459 

Aracnídeos (Arachnida) da Coleção de História Natural da UFPI, 
CHNUFPI, Floriano, Piauí 

JOELMA DE FREITAS SOARES ¹ 
BYANCA BARBOSA DA SILVA ¹ 

DAYLA FERREIRA DIAS ¹ 
IARA SIQUEIRA SANTOS SILVA ¹ 

TAYNARA CASTRO DOS SANTOS ¹ 
LEONARDO SOUSA CARVALHO ¹ 

¹ Universidade Federal do Piauí (UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral 

joelmafreitas182@gmail.com, byancasenac@gmail.com, dayla.dias28@gmail.com, yarasiqueira2011@hotmail.com, taynara.castro.902@gmail.com, 
carvalho@ufpi.edu.br 

Coleções biológicas desempenham um importante papel na conservação de espécimes utilizados em 
diversos estudos. Além disto, elas armazenam o registro da biodiversidade existente em determinadas 
regiões. A Coleção de História Natural da Universidade Federal do Piauí (CHNUFPI), localizada no município 
de Floriano e fundada em 2011, é a maior coleção institucionalizada do estado do Piauí. A CHNUFPI possui 
acervos com finalidades científicas e didáticas atraindo visitantes do município e região. Ao todo, encontram-
se depositados nesta coleção cerca de 20.000 espécimes entre invertebrados, vertebrados, fósseis ou não, 
sendo a maioria oriunda deste Estado. A seção de aracnídeos conta com indivíduos cuja maioria (55,6%, 
n = 3494) foi coletada no estado do Piauí, sendo os demais coletados em outros 24 estados brasileiros e no 
Distrito Federal, além de outros sete países (Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Panamá e 
Peru). São registradas as ordens de Arachnida: Acari, Araneae, Amblypygi, Opiliones, Palpigradi, 
Pseudoscorpiones, Ricinulei, Schizomida, Scorpiones e Solifugae. Foram coletados e tombados cerca de 6200 
indivíduos, divididos em 3100 lotes, obtidos a partir de coletas de projetos de pesquisa de docentes e 
discentes da Instituição, além de doações e coletas ocasionais. Todos os indivíduos encontram-se 
preservados em álcool etílico a 70%, armazenados em tubos de vidro. Estes por sua vez ficam organizados 
em frascos maiores, armazenados em armários compactados deslizantes em ambiente permanentemente 
refrigerado. Desse total, foram identificadas 91 famílias, 270 gêneros e 358 espécies. Existem ainda cerca de 
10000 aracnídeos a serem tombados e incorporados ao acervo da CHNUFPI. As aranhas e escorpiões são os 
grupos de aracnídeos mais abundantes na coleção e com o maior número de espécies tombadas, com 56,34% 
e 31,52% dos indivíduos, respectivamente. Assim, embora seja uma coleção recente, CHNUFPI destaca-se 
por uma grande diversidade (taxonômica e geográfica) de seu acervo, disponibilizando-o à comunidade 
científica nacional e internacional. 

Palavras-Chave: Araneae, Biodiversidade, Coleções Biológicas, Opiliones, Scorpiones 
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Lista preliminar de espécies de Dolichopodidae 
(Diptera: Empidoidea) do arquipélago de Fernando de Noronha, 

Pernambuco, Brasil 
MATHEUS MICKAEL MOTA SOARES ¹ 

RENATO SOARES CAPELLARI ² 
ROSALY ALE ROCHA ¹ 

JOSE ALBERTINO RAFAEL ¹ 

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
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Dolichopodidae é uma das linhagens mais diversas de Diptera, com aproximadamente 8.000 espécies em 260 
gêneros. Os adultos são diagnosticados pela coloração geralmente metálica, hábito esguio e venação alar 
reduzida. São moscas predadoras, alimentando-se principalmente de invertebrados de corpo mole, como 
ácaros e pulgões. O arquipélago oceânico brasileiro de Fernando de Noronha está localizado no Atlântico Sul 
Equatorial, fazendo parte do estado de Pernambuco e está localizado a 360 km do continente. O arquipélago 
é de origem vulcânica e nunca foi conectado ao continente. A área total de terra é de 18,4 km², dos quais 
16,9 km² pertencem à ilha principal, denominada de Fernando de Noronha, a única habitada por seres 
humanos, juntamente com 21 ilhotas menores. Até então, uma espécie da família era registrada para o 
arquipélago: Condylostylus longicornis (Fabricius), amplamente distribuída na Região Neotropical. Após a 
identificação do material coletado entre os dias primeiro a nove de junho de 2019, através de coleta ativa e 
passiva utilizando diferentes tipos de armadilhas, foram obtidos espécimes pertencentes a cinco subfamílias, 
nove gêneros e 16 espécies. Diaphorinae foi a mais diversa com quatro gêneros e sete espécies, seguida por 
Sciapodinae com dois gêneros e quatro espécies, Dolichopodinae e Medeterinae cada uma com um gênero 
e duas espécies e Neurigoninae com um gênero e uma espécie. Três gêneros são registrados pela primeira 
vez para o Brasil: Asyndetus Loew, Dactylomyia Aldrich e Medetera Fisher von Waldheim. Apesar do 
incremento do conhecimento taxonômico da fauna de dolicopodídeos no referido arquipélago, espera-se 
que mais espécies ainda sejam registradas no decorrer de um ano de coletas do projeto. 

Palavras-Chave: Brachycera, Diversidade, Ilha oceânica, Insecta 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas) 
MCTIC (Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações) 

Número de Processo: 304313/2018-1 
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Influência da altura de armadilhas Multilure na coleta de 
Anastrepha Schiner (Diptera: Tephritidae) no campus 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP 
NYEPPSON DE SOUSA SOARES ¹ 

JOSE GABRIEL GONCALVES RIBEIRO ¹ 
MAYARA RIBEIRO DE ARAUJO ¹ 

MARCOANDRE SAVARIS ¹ 
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As moscas-das-frutas do gênero Anastrepha Schiner pertencem à família Tephritidae, e compreendem os 
dípteros de maior importância agrícola, com inúmeras espécies consideradas pragas nas Américas, em 
função dos danos que as larvas realizam em frutos de interesse econômico. Este estudo tem como objetivo 
avaliar a influência da altura da armadilha Multilure na coleta de Anastrepha spp. nos ambientes agrícolas e 
florestais do campus “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP. As áreas amostradas foram a fazenda Areão 
(22°41’41.90”S, 47°38’25.22”O), prédio central (22°42’40.56”S, 47°37’55.71”O), rio Piracicamirim 
(22°42’22.58”S, 47°37’39.05”O) e 30 ha (22°43’9.41”S, 47°36’43.37”O). Foram instaladas 32 armadilhas 
Multilure dispostas pareadas, uma baixa (2-3 m) e uma alta (10-12 m) na mesma planta. Os atraentes 
utilizados foram putricina e acetato de amônio; para conservação do material foi utilizado 250 mL de 
propilenoglicol. A cada 15 dias o material foi coletado e armazenado em etanol 99%. A identificação dos 
espécimes foi baseada nos caracteres morfológicos externos. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com dois tratamentos e 16 repetições. Os tratamentos foram alturas baixa e alta. Foi 
quantificado o número de indivíduos capturados para cada altura em quatro blocos distribuídos pelo campus, 
cada bloco foi composto por quatro réplicas. Para atender ao princípio de normalidade, os dados foram 
transformados (raiz quadrada + 0,05) e submetidos à análise de variância por meio do software R. Não houve 
diferença significativa entre as alturas testadas (p < 0,05), apesar das armadilhas altas coletarem mais 
exemplares (média 17,1 ± 22,7) do que as baixas (média 10,5 ± 9,9). Esse resultado preliminar pode estar 
sendo influenciado pelo curto período de amostragem de seis meses (abril a setembro/2019) e pelo período 
do ano (estação seca), que não favorece a ocorrência de adultos de moscas-das-frutas, pois poucos frutos 
hospedeiros estão disponíveis. 

Palavras-Chave: Dinâmica populacional, Espécie-praga, Fruticultura, Monitoramento, Moscas-das-frutas 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88887336653/2019-00 
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Influência da altura de armadilhas Multilure na coleta de 
Xanthacrona bipustulata Wulp, 1899 (Diptera: Ulidiidae) 

no campus da ESALQ/USP 
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O gênero Xanthacrona Wulp possui cinco espécies descritas, Xanthacrona bipustulata Wulp, 1899, 
Xanthacrona tuberosa Cresson, 1908, Xanthacrona phyllochaeta Hendel, 1909, Xanthacrona tripustulata 
Enderlein, 1921 e Xanthacrona ypsilon Enderlein, 1921. No Brasil são reportadas todas as espécies, e para 
São Paulo somente X. bipustulata e X. tuberosa. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da altura das 
armadilhas Multilure na coleta de X. bipustulata no campus da ESALQ/USP. As áreas amostradas foram 
fazenda Areão (22°41’41.90”S, 47°38’25.22”O), prédio central (22°42’40.56”S, 47°37’55.71”O), rio 
Piracicamirim (22°42’22.58”S, 47°37’39.05”O) e área denominada 30 ha (22°43’9.41”S, 47°36’43.37”O). 
Foram instaladas 32 armadilhas Multilure dispostas pareadas, uma baixa (2-3 m) e uma alta (10-12 m) no 
mesmo ponto. Os atraentes utilizados foram putricina e acetato de amônio; para conservação do material 
foi utilizado 250 mL de propilenoglicol. A cada 15 dias o material foi coletado e armazenado em etanol 99%. 
A identificação dos espécimes foi baseada nos caracteres morfológicos externos, como padrão alar e 
manchas no escutelo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com dois tratamentos e 16 
repetições. Os tratamentos foram compostos por alturas baixa e alta. Foi quantificado o número de 
indivíduos capturados para cada altura em quatro blocos distribuídos pelo campus, cada bloco foi composto 
por quatro réplicas. Por não atenderam aos pressupostos de normalidade, foi realizado um teste não-
paramétrico de wilcoxon-mann-whitney por meio do software R. Houve diferença significativa entre as 
alturas testadas (p < 0,05). Os espécimes de X. bipustulata possuem hábito saprófago e foram atraídos pelo 
odor de fermentação do atraente. As armadilhas altas foram mais eficientes, capturando maior abundância 
(média = 2,6) em relação a altura baixa (média = 1,3). Esse resultado é importante para futuros estudos 
ecológicos e da dinâmica populacional de X. bipustulata em diferentes estratos da vegetação, pois parece 
que a espécie prefere ocupar o dossel das plantas. 

Palavras-Chave: Abundância, Amostragem, Dinâmica populacional, Levantamento, Taxonomia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88887336653/2019-00 
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Primeiro registro de Xanthacrona bipustulata Wulp, 1899 
(Diptera, Ulidiidae) para o estado de Pernambuco 
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Xanthacrona Wulp é um pequeno gênero de dípteros com 5 espécies descritas. Os representantes desse 
gênero podem ser reconhecidos pelos padrões morfológicos que incluem coloração amarelada brilhante, 
escutelo com manchas pretas e o padrão de bandas oblíquas nas asas. Xanthacrona bipustulata Wulp, 1899 
está amplamente distribuído nas Américas, ocorrendo da Argentina ao Estados Unidos. No Brasil, possui 
registros para os estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de 
Janeiro, Roraima e São Paulo. O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de X. bipustulata para o estado 
de Pernambuco. Os espécimes foram coletados durante o monitoramento de moscas-das-frutas 
(Tephritidae), com armadilhas tipo McPhail, em um pomar de videiras na área experimental da Embrapa 
Semiárido em Petrolina, Pernambuco (09°4’9.18”S, 40°19’6.32”O). Os espécimes foram triados, 
armazenados em álcool 70% e enviados para a identificação no Laboratório de Taxonomia dos Insetos de 
Importância Agrícola da ESALQ/USP. A espécie coletada nas armadilhas McPhail foi identificada como 
Xanthacrona bipustulata Wulp, 1899 (2 fêmeas). Apesar dos exemplares serem coletados em um cultivo de 
videiras, não há nenhum registro da espécie como praga da cultura. A maioria dos representantes da família 
Ulidiidae são saprófagos, e o hábito alimentar das espécies, de modo geral, é pouco conhecido. O fato dos 
espécimes de X. bipustulata serem atraídos nas armadilhas, provavelmente se deu em função do odor do 
atraente utilizado, que se assemelha com frutos em fermentação. Os espécimes foram depositados na 
coleção do museu de entomologia da ESALQ/USP em Piracicaba, São Paulo. Este é o primeiro registro de 
X. bipustulata para o estado de Pernambuco e o segundo para o nordeste brasileiro. Com esse novo registro 
ampliamos o conhecimento da área de distribuição de X. bipustulata no Brasil, que passa a ser registradas 
em 10 estados. 

Palavras-Chave: Distribuição, Nordeste, Ocorrência, Xanthacrona 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88887336653/2019-00 
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Riqueza de espécies de girinos (Amphibia: Anura) do 
Leste Maranhense 
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O Brasil conta com 1.136 espécies de anuros, uma das maiores diversidades de anfíbios do mundo. Trabalhos 
incluindo taxonomia de girinos são incipientes e somente 40% das espécies descritas tem seu girino 
conhecido. Compreender a diversidade de girinos pode fornecer informações importantes para o avanço do 
entendimento taxonômico bem como para o desenvolvimento de estratégias de conservação. Inventariamos 
as espécies de girinos que ocorrem no estado do Maranhão, na região meio-norte do Brasil, ao longo de três 
cidades (Aldeias Altas, Caxias e São João do Sóter). Realizamos nove coletas, entre os meses de Fevereiro e 
Outubro de 2019, onde amostramos 16 ambientes que incluem “Floresta de Babaçu”, Cerrado e Caatinga. As 
larvas foram coletadas em poças temporárias, riachos e lagoas com auxílio de peneiras e rede entomológica 
aquática. Espécimes coletados nos estágios 34-40 (Gosner, 1960) foram identificados com auxílio de chaves 
de identificação e literatura especializada. Foram coletados 550 exemplares e os resultados demonstram 
riqueza de 14 espécies em quatro famílias. A família mais rica é Hylidae com seis espécies (Boana cf. punctata, 
Boana cf. raniceps, Dendropsophus nanus, Dendropsophus cf. leucophyllatus, Osteocephalus taurinus, Scinax 
cf. nebulosus), seguida por Leptodactylidae com cinco espécies (Pseudopaludicola sp., Physalaemus cf. 
albifrons, Leptodactylus cf. latrans, Leptodactylus troglodytes, Leptodactylus vastus), Phyllomedusidae 
(Pithecopus azureus, Pithecopus sp.) e Bufonidae (Rhinella sp.). Sete espécies são bentônicas, quatro 
nectônicas e três pelágicas. A morfologia externa da boca foi o caracter mais eficaz na identificação das 
espécies. Contudo, algumas espécies fazem parte de complexos de espécies crípticas e a identificação precisa 
vai requerer auxílio de técnicas moleculares. Os dados apresentados são parciais e não incluem espécies de 
reprodução explosiva, início previsto para novembro 2019. Assim, esperamos elevar o número de espécies 
de girinos conhecidas para a região com as coletas adicionais até o final do projeto. 

Palavras-Chave: Anfíbios, Caatinga, Cavidade oral, Cerrado, Diversidade, Taxonomia 
Agência Financiadora: Universidade Estadual do Maranhão 
Número de Processo: 2049 
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Checklist preliminar de Calliphoridae e Mesenbrinellidae 
associados a decomposição cadavérica em Umuarama, PR 
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A Entomologia Forense (EF) é a aplicação do estudo de insetos em investigações judiciais. Para que se possam 
realizar investigações médico-legais envolvendo técnicas de EF, há a necessidade da formação de um banco 
de dados sobre fauna necrófaga da região. Estes dados preliminares fazem parte de um projeto em 
andamento do IFPR campus Umuarama, que visa analisar a decomposição cadavérica e fornecer uma lista 
de espécies necrófagas e de potencial forense para região noroeste do Paraná. Este estudo, aprovado no 
comitê de ética em pesquisas animais, processo número 23411.009569/2019-12, foi realizado em uma área 
de capão localizada na área do IFPR-Umuarama. Como substrato atrativo, foi utilizada uma carcaça de suíno 
de 10 kg, a qual foi colocada em uma gaiola de metal (60 × 50 × 40) com telas para exclusão de vertebrados, 
e para coleta foi utilizada uma armadilha suspensa modificada. O material está fixado e depositado no 
IFPR/Umuarama. A identificação foi feita por meio das chaves de identificação da família. A duração do 
processo de decomposição foi de seis dias, sendo que nesse período, a cidade apresentou médias de 
temperatura e umidade de 23,1°C e 45,6% respectivamente. Foram visualizados quatro estágios de 
decomposição: Fresco; Efisematoso; coliquativo e Esqueletização, sendo que este último estágio foi 
acompanhado de uma mumificação da pele que não estava em contato com o solo. Isso provavelmente se 
deve à baixa umidade do ar no período estudado. Quanto à fauna associada foram coletadas sete espécies 
de Calliphoridae: Cochliomyia macellaria; Chrysomya albiceps; Chrysomya megacephala; Chrysomya putoria; 
Lucilia eximia; Lucilia cuprina e Hemilucilia segmentaria, e três espécies de Mesenbrinellidae: 
Mesembrinella sp. 1; Mesembrinella sp. 2; Mesembrinella semyhialina. O resultado, apesar de preliminar, é 
expressivo visto que foram coletados grande parte da fauna de Calliphoridae que ocorre no sul do Brasil. 

Palavras-Chave: Calliphoridae, Diptera, Entomologia Forense, Parasitologia 
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Checklist preliminar de Diptera (Insecta, Brachycera) coletados 
no Parque Nacional de Ilha Grande, Guaíra, PR 
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Dentre os insetos, os dípteros representam um dos grupos mais diversos, ocorrendo em praticamente todos 
os biomas, sendo de extrema importância para o equilíbrio do meio ambiente. O Parque Nacional Ilha Grande 
(24°0’13.46”S, 54°9’57.71”O), localizado na cidade de Guaíra-PR, possui cerca de 76.138,19 hectares, 
compreendendo As fitofisionomias: Várzeas do Rio Paraná (Formação Pioneira de Influência flúvio-lacustre) 
e Floresta Estacional Semidecidual. Este estudo é uma análise preliminar dos dados obtidos da primeira 
excursão de coleta no parque. As coletas foram realizadas no Parque Nacional Ilha Grande entre os dias 
27/04/2019 e 01/05/2019, sempre entre 8 h as 15 h. Foram utilizadas duas metodologias: a) Coleta ativa 
utilizando redes entomológicas; e b) Coleta passiva utilizando armadilhas do tipo Van Someren-Rydon, tendo 
como substrato atrativo carne bovina moída. As amostras estão depositadas na Coleção de Invertebrados do 
IFPR-Umuarama. Este estudo, faz parte de uma parceria IFPR-Umuarama/IFSULDEMINAS/ICMBio-Guaíra, 
cujo objetivo é inventariar a fauna de Hymenoptera: Vespidae; Lepdoptera; Odonata; Diptera e aracnídeos 
(Opilione) do parque para fim de conhecimento da fauna, já que não haviam sido realizados nenhum estudo 
anteriormente. Em relação aos dípteros, foram coletadas 18 espécies distribuídas em seis famílias: I: 
Anthomyiidae (Hylemyioide sp. 1; Hylemyioide sp. 2); II: Asilidae (Proctacanthus sp. 1; Proctacanthus sp. 2; 
Ommatius sp. 1); III: Calliphoridae (Chrysomya megacephala; Chrysomya albiceps; Lucilia eximia; Lucilia 
cuprina; Cochliomyia macellaria; Mesembrinella semihyalina; Mesembrinella bicolor); IV: Sarcophagidae 
(Peckia (Pattonella) intermutans; Oxysarcodexia sp. 1; Oxysarcodexia thornax); V: Syrphidae (Ornidia obesa; 
Salpingogaster nigra); VI: Tephritidae (Anastrepha fraterculus). Apesar do pequeno esforço amostral fica 
evidente a diversidade de dípteros do local, evidenciando a necessidade de preservação de ambientes em 
que ainda não foram realizados estudos de inventário. A diversidade deve aumentar consideravelmente, pois 
para a segunda etapa deste projeto serão utilizadas armadilhas específicas para coleta de Diptera – 
armadilhas tipo PET e armadilhas Malaise. 

Palavras-Chave: Diptera, Entomologia, Levantamento, Paraná, Taxonomia 
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Levantamento da avifauna em área de ecótono localizada na 
Fazenda da Serra, Fortuna de Minas, Minas Gerais 
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Minas Gerais tem registradas 837 espécies de aves, em grande parte, a riqueza de espécies no estado se deve 
à variedade de formações vegetais, que inclui os biomas Cerrado e Mata Atlântica, como é o caso da 
propriedade rural Fazenda da Serra, localizada no município de Fortuna de Minas, em área de ecótono, a 
vegetação encontra-se em estágio avançado de sucessão. A propriedade consta com uma área de 403 ha, 
dos quais 137 ha consistem em um fragmento contínuo de Floresta Estacional Semidecidual e 106 ha 
consistem em área de Cerrado. O Cerrado e a Mata Atlântica, biomas brasileiros com maior grau de 
endeminismos no que se refere a sua avifauna, entretanto, também apresentam duas das maiores taxas de 
degradação, o que só aumenta o quadro de vulnerabilidade ambiental nesses biomas. Dessa forma, o 
objetivo do estudo foi realizar um levantamento da avifauna em área de ecótono envolvendo o Cerrado e a 
Mata Atlântica. Na propriedade foram divididos 1 Transecto e 10 Pontos fixos de Escuta, amostrados no 
período de agosto de 2018 a agosto de 2019. Foi registrado um total de 195 espécies na área, distribuídas 
em 46 famílias e 18 ordens, sendo que as famílias Tyrannidae (40 especies; 20,6%), Thraupidae (25 espécies; 
12,88%) e Trochilidae (14 espécies; 7,2%) foram as mais representativas. Foram registradas algumas espécies 
endêmicas, dando destaque à Neothraupis fasciata endêmica do Cerrado, Ilicura militaris endêmica da Mata 
Atlântica e Formicivora serrana com distribuição restrita na Mata Atlântica do sudeste do Brasil, não houve 
registro de espécies ameaçadas de extinção. Trabalhos como este que visam identificar a avifauna em local 
sem levantamento prévio, são importantes para que se conheça melhor a avifauna local e sua distribuição, 
possibilitando realizar projetos de conservação de espécies e do seu habitat. 
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O comportamento solitário de abelhas é caracterizado pela independência das fêmeas na construção de seus 
ninhos. Não há cooperação, ou divisão de trabalho, entre as fêmeas de uma mesma geração, ou entre mãe 
e filhas. Na maioria das vezes, a mãe morre antes de sua prole emergir, sem haver relações entre gerações 
diferentes. Elas constroem seus ninhos em ocos na madeira, cavidades no chão, em barrancos e em locais 
protegidos, poucas constroem ninhos expostos. O ninho é aprovisionado com néctar e pólen, algumas 
espécies podem também utilizar óleo coletado de flores. O presente estudo teve como objetivo o 
levantamento de inimigos naturais que parasitam abelhas solitárias em áreas do Planalto Diamantina. Os 
ninhos-armadilha ocupados por abelhas foram coletados em três áreas: Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, MG, Parque Estadual do Rio Preto, São Gonçalo do Rio Preto, MG, 
Parque Estadual do Biribiri, Diamantina, MG e área urbana em Diamantina, MG, no período de janeiro de 
2013 a outubro de 2019. Os ninhos ocupados foram levados para laboratório, onde os imaturos 
desenvolveram-se até emergirem e os inimigos naturais emergentes foram depositados em coleção 
entomológica. Foram registrados os seguintes inimigos naturais: Hymenoptera (Coelioxys sp., Coelioxoides 
cf. waltheriae, Mesocheira bicolor), Diptera (Anthrax oedipus), Coleoptera e Lepidoptera não identificados a 
nível de espécie. A abelha Centris tarsata teve como inimigos naturais Coelioxys sp. (n = 17 indivíduos), 
Mesocheira bicolor (n = 15) e Anthrax oedipus (n = 1). A abelha Tetrapedia spp. teve como inimigos naturais 
Coelioxoides cf. waltheriae (n = 37), Coleoptera (n = 6) e Anthrax oedipus (n = 10). A abelha Megachile spp. 
teve como inimigos naturais somente Coelioxys sp. (n = 10). Os anos em que mais emergiram inimigos 
naturais foram 2013 (n = 51 indivíduos) e 2015 (n = 38). De maneira geral, a maior ocorrência dos inimigos 
naturais foi nos meses mais quentes, coincidindo com maior quantidade de ninhos ocupados por abelhas 
nesses períodos. 

Palavras-Chave: Anthrax oedipus, Centris, Cleptoparasitas, Coelioxys, Tetrapedia 
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A compreensão sobre a formação da biota de uma determinada região tem sido primordial para suplementar 
as lacunas de conhecimento para a preservação da biodversidade. Portanto, levantamentos da avifauna tem 
extrema relevância para o conhecimento e proteção da diversidade local, além de fomentar a promoção de 
educação ambiental. Este trabalho foi realizado objetivando apontar a atual composição de espécies da Vila 
Residencial da Eletronorte em Tucuruí no Estado do Pará, identificar as guildas correspondentes, e visa 
subsidiar estratégias de conservação e educação ambiental. O levantamento avifaunístico foi realizado no 
período de janeiro de 2018 a maio de 2019, com esforço amostral totalizando 61 horas/campo em 22 visitas. 
A técnica utilizada para a identificação das espécies foi a busca ativa através de reconhecimento visual e/ou 
auditivo, registros fotográficos e gravações de vocalizações. Foram observadas e identificadas 115 espécies 
de aves, distribuídas em 18 ordens e 42 famílias. A ordem Passeriformes foi a que apresentou o maior número 
de espécies (57 espécies – 49,5%) e tem como exemplo Psarocolius decumanus (japú); seguida da ordem 
Columbiformes (9 espécies – 7,8%), com Patagioenas picazuro (asa-branca) como exemplo. A família mais 
representativa em riqueza de espécies foi a Tyrannidae com 16 espécies (13,9%) e tem como exemplo a 
espécie Attila cinnamomeus (tiguaçu-ferrugem); posteriormente vem Thraupidae com 10 espécies (8,7%), a 
exemplo de Paroaria gularis (cardeal-da-amazõnia). Com relação as guildas tróficas as aves insetívoras foram 
as mais representativas com 44 espécies (39%), seguidas de onívoras com 33 espécies (29%). O presente 
trabalho confirma o potencial avifaunístico da Vila Residencial da Eletronorte, onde estudos na localidade 
são escassos e apresentam lacunas sobre seu conhecimento. Através do levantamento projetos de Educação 
Ambiental podem futuramente estimular a disseminação do conhecimento e preservação das espécies 
locais. 
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Existem várias espécies de tricladidos terrestres, com uma grande diversidade, sendo a maioria registrada na 
região Neotropical. No Brasil, o conhecimento sobre a diversidade desse grupo de animais está concentrado 
nas regiões sul e sudeste, não havendo estudos com amostragens sistematizadas na região centro-oeste. O 
objetivo deste estudo foi realizar o levantamento de espécies de planárias aquáticas e terrestres em 
ambientes próximos ao Rio Descoberto, área rural do município de Brazlândia, Distrito Federal. As planárias 
foram coletadas em duas chácaras (I e II), nas margens de um córrego que desagua no Rio Descoberto. A 
vegetação da área é mata de galeria, com muitas nascentes, e degradada devido ao uso de agrotóxicos. As 
planárias foram coletadas em 2019, entre os horários de 22 às 4 h, usando pedaços de fígado bovino envoltos 
em gazes como iscas. As iscas permaneceram no local por uma hora. Os animais coletados foram colocados 
em vidro com água. Esse procedimento foi repetido 4 vezes a cada hora. As planárias terrestres foram coletas 
por busca ativa, entre galhos, folhas, pedras, troncos em decomposição, debaixo de vasos de plantas, nos 
jardins, e andando livremente e colocadas em recipiente com solo úmido. Os espécimes foram enviados ao 
Laboratório de Biologia II da Faculdade Anhanguera de Brasília, examinados macro e microscopicamente e 
identificados. Além disso, foram realizados testes de regeneração. Encontramos 21 espécimes de duas 
espécies de planárias terrestres, Luteostriata sp. (n = 11 espécimes), Obama sp. (n = 10), e uma espécie de 
água doce: Girardia sp. (42 espécimes). Nas planárias terrestres, somente a parte cefálica regenerou, 
enquanto que na aquática regeneraram as partes cauda e cefálica. As espécies terrestres não se adaptaram 
as condições de laboratório e morreram. A espécie aquática demonstrou capacidade de regeneração e de 
adaptação ao ambiente laboratorial. 
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O centenário Horto Botânico do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro localiza-se no 
Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, ocupando uma área de 40.748,50 m². Na 
sua área mais preservada, de aproximadamente 20.000 m², encontram-se as duas maiores coleções de água 
do local: um longo canal, com cerca de 150 m × 3 m, e um tanque de formato circular com uma fonte central, 
com raio de 9 m. Sua vegetação é composta principalmente por macrófitas emergentes e flutuantes. 
Objetivando inventariar as espécies de libélulas ocorrentes, foram realizadas coletas ativas e observações de 
indivíduos adultos, regularmente, a partir de novembro de 2018. Para isso, foram utilizadas redes 
entomológicas aéreas, principalmente durante o período da manhã, entre 9 h e 12 h, em dias ensolarados. 
O material coletado foi depositado na Coleção Entomológica do Museu Nacional. Registros prévios relativos 
à indivíduos adultos depositados na Coleção Entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra do Instituto 
de Biologia da UFRJ, assim como àqueles obtidos no período fora do programa de coleta, também foram 
considerados. Até o momento foram reunidas informações de aproximadamente 400 indivíduos, 
pertencentes a 20 espécies, das famílias Aeshnidae, Coenagrionidae e Libellulidae. Em função de sua 
abundância e frequência, foram consideradas residentes: Acanthagrion gracile, Erythrodiplax fusca, 
Orthemis ambinigra, O. discolor, Perithemis mooma, Telagrion longum e Telebasis filiola. Como visitantes ou 
ocasionais, são indicadas: Anax amazili, Erythemis vesiculosa, E. plebeja, Erythrodiplax umbrata, Pantala 
flavescens, além de duas espécies de Micrathyria. Também foram registrados poucos indivíduos de espécies 
crepusculares Gynacantha nervosa e Triacanthagyna septima. Apesar da baixa riqueza, ressalta-se a 
ocorrência de T. longum, zigóptero pontualmente ocorrente em áreas litorâneas da Mata Atlântica, restrito 
às Regiões Sudeste e Sul do Brasil, sobre o qual ainda não há registros de larva, assim como de 
comportamento e habitat de criação. 
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O estuário do Rio Mamanguape representa um importante ambiente para as espécies marinhas, o qual 
compreende a área de preservação ambiental APA da Barra do Rio Mamanguape. A foz desse rio forma uma 
baía quase fechada por uma linha de recifes costeiros que ficam parcialmente expostos durante a maré baixa. 
O objetivo do estudo foi listar as espécies de equinodermos de Barra de Mamanguape, litoral norte do estado 
da Paraíba, Brasil. O material analisado foi coletado em janeiro de 2017, e acondicionado na Coleção de 
Invertebrados Paulo Young (CIPY), da Universidade Federal da Paraíba. Foram analisados 73 exemplares de 
equinodermos, pertencentes a 13 espécies, 10 famílias e às Classes Crinoidea, Ophiuroidea, Echinoidea e 
Holothuroidea. Os ofiuróides foram os mais representativos com sete espécies. O crinoide Tropiometra 
carinata e o ofiuróide Ophiophragmus luetkeni representam novos registros para a costa da Paraíba. O 
estudo inclui descrições concisas, figuras e notas ecológicas para as espécies estudadas. Além de uma breve 
discussão sobre variação intraespecífica em Ophioderma apressa. Na formação de arenito a espécie 
dominante foi Ophioderma apressa, encontrada junto com Ophionereis reticulata e a holotúria Chiridota 
rotifera. Ophiothrix angulata foi observada com espécies de Polychaeta em rochas e Porifera. A espécie 
Amphipholis squamata foi coletada em alga com Pycnogonida. Ophiophragmus luetkeni, Amphipholis januarii 
e Microphiopholis atra foram encontradas em banco de areia. Os equinoides Mellita quinquiesperforata e 
Encope emarginata também foram observados enterrados nos bancos de areia, esta última em grande 
quantidade. Já Echinometra lucunter estava dentro de locas em áreas expostas do recife. As holotúrias 
Chiridota rotifera e Holothuria (Holodeima) grisea foram encontradas em fendas no recife, em menor 
quantidade. Inventários como esse trazem informações sobre o arranjo das espécies no ecossistema, notas 
sobre variações morfológicas, além de complementar o conhecimento sobre os invertebrados marinhos da 
costa Nordeste do Brasil. 
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A coleção entomológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), iniciou-se em 
meados dos anos 2000 e, desde então, com as diversas pesquisas realizadas por docentes, estudantes de 
graduação e pós-graduação da UEL e pesquisadores autônomos, seu acervo tem se expandido, em número 
de exemplares e abrangência. Atualmente a coleção do MZUEL conta com cerca de 10 mil exemplares 
alfinetados, 70 mil conservados em álcool e 3 mil conservados em mantas entomológicas. Apesar de não 
apresentar um acervo gigantesco como outras antigas coleções zoológicas do país, a coleção entomológica 
do MZUEL, apresenta uma singular importância, pois, é a única grande coleção com exemplares coletados 
no norte e oeste do Estado do Paraná; regiões extremamente degradadas pela ação humana. A partir de 
parcerias com profissionais de outras instituições, o acervo de Coleoptera do MZUEL está sendo digitalizado, 
com fotografias das espécies e tabulação dos dados de coleta disponíveis nas etiquetas de cada espécime. O 
objetivo deste trabalho é digitalizar toda a coleção de Coleoptera, a fim de disponibilizar registros de 
distribuição geográfica, registros temporais, histórico de coletores e demais informações sobre as espécies 
para a comunidade cientifica, de modo que qualquer pessoa no mundo poderá consultar o acervo sem a 
necessidade de visitá-lo. Para a digitalização dos dados, está sendo utilizado o programa Microsoft Office 
Excel 2013, onde cada exemplar da coleção tabulado recebe um número tombo, que é composto pela sigla 
do “MZUEL” seguido de um número, único daquele exemplar. Até a presente data, mais de 1800 exemplares 
já foram tabulados. Foram trabalhadas cerca de 25 famílias, tendo destaque Cerambycidae, Elateridae e 
Melolonthidae. Para a publicação destes dados, o MZUEL, conta com uma parceria com o Sistema de 
informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), que fornece acesso ao site GIBF, onde esses dados 
estarão disponíveis para consulta. 
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Os habitats subterrâneos estão conectados com a superfície através da entrada alóctone de energia, que em 
algumas cavidades tropicais é representada, principalmente, pelo guano. Em regiões neotropicais, a alta 
riqueza de espécies de morcegos relaciona-se a grande diversidade de hábitos alimentares, que resulta na 
produção de diferentes tipos de guano, os quais suportam diferentes comunidades de invertebrados 
cavernícolas. O presente trabalho teve como objetivo analisar os dados contidos na Coleção de referência do 
Laboratório de Estudos Subterrâneos, relacionados a amostragens realizadas em 18 cavidades no estado da 
Bahia ao longo de 15 anos de estudos. As amostragens da fauna de invertebrados foram realizadas em guano 
de morcegos hematófagos, insetívoros, onívoros, frugívoros e carnívoros, sendo esta representada por 
táxons da Classe Acari, Arachnida, Diplopoda, Entognatha, Gastropoda, Insecta, Malacostraca. Tratando-se 
da riqueza de espécies de invertebrados (18+) presentes no guano amostrado, em guanos de morcego 
hematófago, insetívoro e onívoro observou-se que 22,2%, 44,8% e 57,1% dos táxons encontrados pertenciam 
a ordem Coleoptera, respectivamente; em guano de morcego frugívoro, Araneae (18,9%) e Blattaria (18,9%) 
foram os táxons com maior representatividade; em guano de morcego carnívoro, Archaeognatha (33,3%), 
Hemiptera (33,3%) e Acari (33,3%) foram os únicos táxons encontrados, na mesma proporção. Cada tipo de 
guano sustenta uma comunidade particular de invertebrados, que pode ser específica de um determinado 
tipo de guano ou ocupar os mais variados tipos. Isso demonstra que a fauna de invertebrados associada ao 
guano nem sempre é determinada por um tipo específico e pode variar de cavidade para cavidade. 
Entretanto, independentemente do tipo, o guano é, na maioria das vezes, a principal fonte energética que 
sustenta e mantém as comunidades de invertebrados nos habitas subterrâneos. 
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Com seu estado classificado com Em Perigo (EN) segundo a IUCN o Scytalopus novacapitalis (Tapaculo de 
Brasília) é uma das aves endêmicas do Cerrado. Ocorrendo nos estados de Goiás, Minas Gerais e no Distrito 
Federal, sua presença está associada a matas de galeria mas há tolerância a áreas perturbadas. A partir de 
informações sobre o hábitat e registros da espécie feitos por playback por Álvaro Negret e apresentados em 
congresso em 1985, realizamos um inventário em matas de galeria dentro do Distrito Federal durante o 
período de 12/04 a 11/10 de 2019 na Fazenda Água Limpa (FAL), Parque Nacional de Brasília (PNB) e reserva 
ecológica do IBGE. Em pontos de registros conhecidos, houve a reprodução de playback para verificar a 
ocorrência atual, e em pontos onde não havia informações sobre registros anteriores, além do uso de 
playback, instalamos gravadores de áudio registrando 335 horas e 45 minutos de gravação. Com o uso de 
playback, na FAL, onde havia ocorrência nos córregos Capetinga e Gama, registramos apenas uma ocorrência 
no Capetinga e nenhuma no Gama. No PNB não obtivemos resposta onde houve ocorrência anterior e nem 
no Córrego do Capão Comprido. No IBGE obtivemos respostas em quatro áreas de ocorrência conhecida das 
oito visitadas. A resposta ao playback em apenas um dos pontos dentro da FAL pode ter relação com a época, 
pois as visitas ocorreram fora do período reprodutivo das aves. Como as ausências indicadas podem ser falsos 
negativos, o trabalho continuará com a análises por software dos áudios obtidos e novas visitas ao campo 
serão feitas para realizar o playback dentro e fora do período de reprodução das aves. Iremos testar modelos 
de ocupação, com dados de diferentes épocas, examinando a hipótese de que as mudanças ambientais 
podem estar afetando as populações em unidades de conservação. 
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O estado do Ceará já foi objeto de inventário de parte de sua ictiofauna marinha e estuarina. Contudo, o 
conhecimento sobre este grupo ainda está fragmentado, carecendo de esforços que produza um inventário 
atualizado e que abranja todos os grupos taxonômicos. Dentro desse contexto, o presente estudo teve como 
objetivo inventariar os peixes marinhos e estuarinos da costa do Ceará. Isto está sendo feito a partir de quatro 
fontes: (1) peixes das coleções ictiológicas do Instituto de Ciências Marinhas Tropicais – LABOMAR e do 
Departamento de Biologia da UFC; (2) amostragens de desembarques pesqueiros; (3) literatura científica; (4) 
plataformas de dados online; e (5) consulta à coleções zoológicas nacionais e estrangeiras. A classificação 
taxonômica seguiu o Catalog of Fishes of California Academy of Sciences (CAS). Um total de 388 espécies de 
peixes foi registrado, distribuídas em 35 ordens e 111 famílias. A família com maior número de espécies é 
Carangidae (24 espécies), seguida de Sciaenidae (20 espécies), Haemulidae (17 espécies), Serranidae (16 
espécies) e Carcharhinidae (15 espécies). Quanto a avaliação do risco de ameaça de extinção, 22 famílias 
possuem espécies sob algum nível de ameaça em escala nacional ou internacional (listas do Brasil e IUCN). 
Em particular, 29 espécies estão ameaçadas em escala global e 36 espécies ameaçadas em escala regional 
(Brasil). 
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Carstes são sistemas geomórficos descontínuos formados principalmente em rochas solúveis e com 
porosidade secundária bem desenvolvida. Devido à dissolução da rocha, formam-se conjuntos de fissuras 
interconectadas preenchidas por ar e/ou água de diferentes dimensões, desde espaços milimétricos até 
grandes cavernas. Duas zonas são reconhecidas no carste: a freática (= saturada), preenchida totalmente por 
água; e a vadosa (= insaturada), onde é possível encontrar infiltrações. Estas podem ser provenientes de 
aquíferos epicársticos (i.e., conjunto de fissuras localizado abaixo da superfície do carste contendo reservas 
de águas). A fauna associada a estes aquíferos pode ser acessada por meio de gotejamentos em cavernas. O 
objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento da fauna aquática em gotejamentos presentes em 
cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), São Paulo. Realizamos amostragens utilizando 
redes de plâncton em oito gotejamentos distribuídos em seis cavernas (Água Suja, Santana, Aranhas, Água 
Sumida, Pescaria e Temimina). Cinco ocasiões de amostragem foram feitas entre Julho de 2017 e Abril de 
2019. Foram filtrados 52229 litros de água, com registro de 42 morfoespécies e 175 indivíduos pertencentes 
a quatro filos: Rotifera (Eurotatoria: Ploima, Philodinida), Arthropoda (Hexanauplia: Cyclopoida, 
Harpacticoida; Ostracoda; Entognatha: Collembola; Insecta: Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, 
Plecoptera, Trichoptera; Arachnida: Acari: Prostigmata), Annelida (Clitellata) e Nematomorpha. Rotíferos 
foram bem representados (12 morfoespécies e 46 indivíduos), como observado em gotejamentos em 
cavernas de Goiás. Copépodes apresentaram elevada abundância (68 indivíduos) quando comparado aos 
outros táxons. Estes animais são comuns em águas epicársticas de Goiás, sudeste asiático, Estados Unidos e 
Eslovênia, e possuem uma importante contribuição de biomassa nessas águas. Estudos hidrogeológicos 
realizados em cavernas do PETAR confirmaram a ocorrência de aquíferos epicársticos, o que associado à 
presença de uma fauna exclusivamente aquática (como Rotifera e Copepoda) indica que as águas de 
infiltração estudadas devem ser provenientes deste tipo de habitat. 
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Os copépodes podem ser encontrados em diversos ambientes aquáticos, como água doce, salgada e salobra. 
As principais ordens com representação no plâncton são Calanoida, Cyclopoida e Harpacticoida. O objetivo 
do presente trabalho foi avaliar a densidade de copépodes na Ipueira do São Francisco, localizada no 
município de Xique-Xique, BA em uma área sob influência de descarte de efluentes sem tratamento. As 
coletas de dados abióticos e bióticos foram realizadas no mês de abril de 2019, durante o período diurno, 
caracterizando a época de estiagem. Os organismos zooplanctônicos foram amostrados ao longo de um 
gradiente espacial formado por quatro estações de coleta, distribuídas ao longo de aproximadamente 4 km. 
Nas amostragens foram utilizadas redes de plâncton cônico-cilíndricas de 200 µm de abertura de malha. 
Foram realizados arrastos horizontais superficiais de 10 minutos de duração. Um fluxômetro foi acoplado à 
boca da rede a fim de se estimar o volume total de água filtrado. Uma sonda multiparâmetro HANNA foi 
utilizada para se aferir a temperatura, condutividade, pH, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos. As 
variáveis abióticas apresentaram valores próximos nos diferentes pontos. Os valores de densidade total de 
copépodes variaram entre 257 e 3235 ind.m⁻³. Foi possível observar um gradiente de distribuição das 
densidades de copépodes com valores mais elevados em áreas de melhor qualidade ambiental e valores mais 
baixos em áreas sob ação direta do despejo de efluentes sem tratamento. Apesar de terem um ciclo de vida 
mais longo quando comparados com cladóceros e rotíferos, os copépodes também são utilizados como 
bioindicadores. Nesse estudo foi evidenciado que os copépodes são bons indicadores de qualidade 
ambiental, e que devido ao seu relevante papel na natureza e da escassez de trabalhos desenvolvidos na 
região do Médio São Francisco, é fundamental que sejam realizados estudos voltados para a sua dinâmica 
espacial e temporal. 
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A distribuição de formas imaturas de Odonata é influenciada pela integridade do entorno de corpos d’água. 
Anisoptera tende a ocorrer em áreas abertas, enquanto Zygoptera, em ambientes com vegetação mais 
complexa e baixa incidência solar. O objetivo foi analisar se as características do uso do solo alteram os 
atributos ecológicos destes grupos. Estes táxons foram amostrados em quatro riachos na bacia do baixo Rio 
Iguaçu (Manoel Gomes-MG; Jumelo-JUM; Nene-NEN; Rio da Paz-PAZ), entre abril de 2015 e maio de 2016. 
Utilizando-se da ferramenta de georreferenciamento, foram estimados, em um raio de 1 km do ponto de 
coleta, os percentuais de área de floresta, solo exposto e agricultura, sendo suas relações lineares 
sumarizadas por meio de Análise de Componentes Principais (PCA). Os espécimes foram identificados até o 
nível de família e calculados os atributos ecológicos de abundância, diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 
Índice de Riqueza de Margalef (S), os quais foram correlacionados com as variáveis sumarizadas. O resultado 
da PCA indicou duas dimensões: Eixo1, que sumarizou as relações de ocorrência de agricultura e floresta; 
Eixo2, que representou a ocorrência de solo exposto. Na associação com os atributos ecológicos, foi 
verificado que o MG apresentou maior área de floresta (95 ± 4,3%), seguido do JUM (47,4 ± 5,3%), PAZ 
(34,5 ± 3%) e NEN (13 ± 3,3%). Locais com maior cobertura vegetal parecem promover melhores condições 
para a diversidade de Anisoptera (MG – H’ = 1,073; JUM/PAZ/NENE – S = 1,443), apesar de não haver 
significância estatística (p > 0,05). Zygoptera apresentou relação significativa de S com o uso e ocupação do 
solo em NEN (R = -0,68, p = 0,045; R = -0,69, p = 0,039, respectivamente) e JUM (R = -0,81, p = 0,0081; 
R = -076 p = 0,018, respectivamente), indicando que a riqueza e diversidade de Zygoptera diminuem à 
medida que aumentam área exposta e solo agrícola. Embora Anisoptera e Zygoptera apresentem 
características biológicas específicas, seus atributos ecológicos diminuem à medida que a porcentagem de 
cobertura vegetal diminui. 
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As comunidades zooplanctônicas respondem com facilidade as mudanças ambientais ocasionadas pela ação 
humana. Embora o zooplâncton não dependa diretamente dos nutrientes para sobreviver, eles são afetados 
pela quantidade e qualidade dos produtores e a relação dessas perturbações ambientais tornam-se objeto 
de numerosos estudos limnológicos. Considerando que o reservatório da UHE Tucuruí sofre constantes 
interferências antrópicas das comunidades ribeirinhas adjacentes, o presente trabalho objetivou analisar o 
grau de trofia em uma região de margem do referido reservatório. As amostragens ocorreram durante o mês 
de outubro de 2019, com uma rede de plâncton de 68 µm de abertura de malha, por meio de um arrasto 
vertical em toda a coluna d’água, foram fixadas em formol 4% e encaminhadas para o Laboratório de 
Microbiologia e Parasitologia do IFPA, campus Tucuruí, PA. Foram estudados parâmetros abióticos 
(temperatura, pH, oxigênio dissolvido, fósforo total, nitrogênio amoniacal e clorofila a) e bióticos (nauplios, 
copepodidos e copépodas adultos); índice de Estado Trófico (IET) e Relação Calanoida: Cyclopoida (RCC). O 
método de contagem dos zooplâncton seguiu o protocolo de Edmondson & Winberg. A identificação dos 
organismos foi feita com o auxílio de um microscópico óptico LEICA e chaves de identificação taxonômica 
específicas. Para calcular os índices (IET e RCC) adotou-se os descritos de Lamparelli e Warwick. Os 
parâmetros abióticos avaliados revelaram temperatura de 30,05°C, pH de 6,67, oxigênio dissolvido de 
3,6 mg/L, fósforo total de 26,64 µg/L, Nitrogênio amônia cal de 137,63 µg/L e Clorofila A de 9,5 mg/L. Para a 
variável biótica os resultados encontrados foram nauplio cyclopoida (1054,28 org./m³), nauplio calanoida 
(1594,28 org./m³), copepodito cyclopoida (4062,85 org./m³), copepodito calanoida (1182,85 org./m³), 
cyclopoida adulto (2802,57 org./m³) e calanoida adulto (308,57 org./m³). Para o IET o resultado foi de 59,6 e 
para RCC o resultado foi < 1 (n = 0,38). Para ambos os índices estudados os resultados indicaram um 
ambiente eutrofizado. 
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Estudos sobre a dinâmica das comunidades existentes em riachos pode auxiliar na classificação da qualidade 
ambiental. O conhecimento da divisão dos recursos existentes entre as espécies é importante, e pode ser 
elaborado a partir de modelos de distribuição de abundância. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade 
ambiente de riachos por meio de modelos de distribuição de abundância. Foram realizadas coletas de 
macroinvertebrados bentônicos entre os meses de abril e setembro de 2015 em 8 riachos de 2ª e 3ª ordens, 
na região oeste do Paraná (Manoel Gomes-MG, Jumelo-JU, Paz-PA, Nene-NE, Bom Retiro-BR, Pedregulho-
PE, Arquimedes-AR e Tormenta-TO). Para avaliar os padrões de distribuição entre as famílias de 
macroinvertebrados em cada riacho, foram aplicados os modelos teóricos Log-normal, Zipf, Zipf-Mandelbrot, 
Pre-emption e Null. Os modelos foram aplicados considerando o ranking de cada táxon encontrado (variável 
explicativa – x) em relação a suas abundâncias (variável resposta – y), escolhendo-se o melhor modelo por 
meio do Critério de Akaike (AIC). Dessa maneira, os riachos AR, BR, JU, MG, PE e TO foram representados 
pelo modelo Zipf, indicando uma distribuição proporcional adequada entre as espécies mais abundantes, 
podendo ser classificados como ambientes mais estáveis. Os riachos NE e PA foram representados pelo 
modelo Zipf-Mandelbrot, o que indica que há a distribuição proporcional entre as espécies mais abundantes, 
contudo a adição de um parâmetro não-linear reflete uma maior dinâmica no processo sucessional, 
indicando uma pior qualidade ambiental. O uso dos presentes modelos traça o perfil de colonização dos 
indivíduos em cada ambiente, indicando diferenças na qualidade ambiental e que, portanto, a comunidade 
de macroinvertebrados possa ter sido afetada por algum fator, seja ele sazonal ou antrópico. 
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Macroinvertebrados bentônicos (zoobentos) são invertebrados aquáticos associados ao substrato, 
apresentam diferentes sensibilidades a poluentes e são utilizados como bioindicadores da qualidade d’água. 
A Reserva Ecológica do IBGE (RECOR) abriga uma importante região de Cerrado no DF. O estudo teve como 
objetivo a coleta de zoobentos nos córregos Roncador e Taquara na RECOR e sua utilização para avaliar a 
qualidade d’água. Foram feitas duas coletas (chuva e seca) em quatro pontos diferentes (Taquara1, Taquara2, 
Roncador1 e Roncador2). Realizou-se coleta ativa homem/hora, em cada ponto foi passado a rede de bentos 
do tipo “D” em uma área de dois metros quadrados durante meia hora. Os insetos foram identificados até 
nível de família. Foram medidos parâmetros físico-químicos da água. Uma amostra de sedimento foi coletada 
para análise granulométrica. Para determinar a qualidade d’água de cada ponto foram calculados os índices 
BMWP, EPT% e EPT/C. Um total de 2352 macroinvertebrados coletados a entomofauna foi predominante 
(97,8% dos indivíduos coletados). Foram encontradas 39 taxa, sendo 33 famílias de insetos e seis taxa de 
outros invertebrados. As ordens mais abundantes foram Diptera, Ephemeroptera e Coleoptera. A família 
Chironomidae (Diptera) representou 72% da fauna coletada. Os valores encontrados de OD e pH estão dentro 
dos parâmetros estabelecidos pela resolução CONAMA № 357/2005, exceto no ponto Taquara2. Todos os 
pontos apresentaram uma predominância de sedimentos maiores que 0,25 mm. Os maiores EPT% e EPT/C 
foram 28,67 e 0,47 do ponto Taquara1 e o maior BMWP foi 89 do Roncador2, o Taquara2 apresentou os 
menores BMWP e EPT/C, 38 e 0,09. Com base nos índices calculados para cada ponto, todos, exceto o 
Taquara2, apresentaram grande riqueza de macroinvertebrados bentônicos e boa qualidade d’água. O 
oxigênio baixo encontrado no ponto Taquara 2 explica parcialmente a má qualidade da água desse ponto, 
mas é necessário mais estudos para entendermos a causa disso. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, Entomofauna, Macroinvertebrados bentônicos, Reserva ecológica 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 385 

Limnologia 
Poster 

Código: 0870 

Zooplâncton e bioindicação: qualidade da água da Ipueira do 
médio São Francisco 

GIOVANA ALMEIDA SANTOS ¹ 
JANA RIBEIRO DE SANTANA ¹ 
ADELSON SOUZA ARRUDA ² 
AIGARA MIRANDA ALVES ² 

ALEJANDRO ESTEWESON SANTOS FAUSTINO DA COSTA ³ 
ANGELA RODRIGUES PEREIRA ² 
BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA ² 

JAINE DA SILVA NASCIMENTO ² 
JULIANA ALVES DE ABRANTES ² 

KELY SILVA DOS SANTOS ² 
MAITE PEREIRA DUARTE ² 

MATHEUS ALVES DE SANTANA COSTA ² 
MIKAELLA SANTOS DE SOUSA ² 

NAGAI VIEIRA SOUSA ² 
NATHALIA CUNHA SANTOS ² 

THAIS SOUZA ALVES ² 

¹ Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
² Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
³ Universidade Salvador (UNIFACS) 

giovana.uibai@hotmail.com, jribeiro.pesca@gmail.com, adelsonarruda@gmail.com, amalves@uneb.br, alejandroefc@gmail.com, rodriguespereira@gmail.com, 
bruno.oliveira.esa@gmail.com, jahnascimento02@gmail.com, juliana.cetep@outlook.com, kellysilvaa265@gmail.com, duartemaite13@gmail.com, 

mateusspo2@gmail.com, mika.souza_12@hotmail.com, nagayvieira100@gmail.com, nathaliaacunha17@gmail.com, taisalvesfer@gmail.com 

Organismos planctônicos são caracterizados por ciclos de vida curtos, respondendo rapidamente às variações 
na qualidade da água. O descarte inadequado de esgoto em corpos d’água nas proximidades de centros 
urbanos representa um problema ambiental e de saúde pública de diversos municípios brasileiros. Em Xique-
Xique (BA), o descarte se dá na Ipueira do Médio São Francisco, corpo d’água intensamente utilizado pela 
população local para desenvolvimento de diversas atividades, por exemplo pesca. Com isso, o objetivo desse 
trabalho foi utilizar organismos zooplanctônicos como bioindicadores da qualidade da água. Em agosto de 
2019 foram realizados arrastos superficiais utilizando redes cônico-cilíndricas de malhas de 64 
(microzooplâncton), 200 (mesozooplâncton) e 500 µm (macrozooplâncton) em dois pontos de amostragem 
próximos a descarte de efluentes. Três amostras foram coletadas em cada ponto e fixadas em formalina (4%). 
Temperatura e oxigênio (OD) foram aferidos por uma sonda Hanna. Os valores de temperatura e OD foram 
muito próximos nos pontos, permanecendo em torno dos 22°C e 0,94 mg/L, respectivamente. Nas amostras 
do microzooplâncton foram encontradas larvas cercarias de Trematoda, Cladocera, Rotifera e nauplius de 
Copepoda. Nas amostras do mesozooplâncton foram encontrados Copepoda (mais abundante), 
principalmente da ordem Calanoida, larvas de insetos (Odonata), Gastropoda e Ostracoda, e nas amostras 
do macrozooplâncton, além desses grupos, foram encontradas larvas vitelínicas de peixes. Os rotíferos e 
cladóceros, quando presentes em abundância elevada, podem ser considerados indicadores de ambientes 
eutrofizados. Além disso, a presença das larvas cercarias indicam risco à saúde pública, pois evidenciam a 
possibilidade de transmissão de doenças causadas por vermes chatos, por exemplo a esquistossomose, 
doença de incidência relevante na área de estudo. A partir das análises ficou demonstrado a influência 
negativa do descarte de efluentes sem tratamento prévio na Ipueira, representando risco potencial à saúde 
humana, em especial das populações que dependem diretamente de atividades realizadas nas águas da 
Ipueira. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, Identificação, Microrganismos, Plâncton 
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Os cladóceros são microcrustáceos com grande participação na dinâmica de energia e produtividade 
secundária nos ecossistemas aquáticos. Estes microcrustáceos apresentam elevadas taxas de crescimento e 
respondem rapidamente aos impactos, uma vez que possuem tolerância limitada às diferentes alterações 
que ocorrem no meio. Este trabalho teve como objetivo estudar a abundância e diversidade da assembleia 
de microcrustáceos (Cladocera) presentes no reservatório da UHE Tucuruí, PA. A coleta ocorreu em 
outubro/2019, em uma área de margem do reservatório obtendo uma amostra, utilizando rede de plâncton 
com 68 µm de malha e realização de arrasto vertical. A amostra foi fixada em formal 4% e levada para o 
Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). A 
contagem utilizou o método descrito por Edmondson & Winberg. Para a contagem dos microrganismos 
utilizou-se microscópio estereoscópio e para identificação das espécies utilizou-se microscópio óptico LEICA 
e chaves de identificação específicas. As variáveis biológicas analisadas foram densidade numérica, 
abundancia relativa, riqueza específica, índices de riqueza, equitabilidade e diversidade. Já para os 
parâmetros físico-químico foram observados temperatura, pH, oxigênio dissolvido, fosforo total, nitrogênio 
amoniacal e clorofila a. Foram encontrados 14 táxons, dos gêneros Diaphanosoma sp. (1105,71 org./m³), 
Moina sp. (874,28 org./m³), Ceriodaphnia sp. (334,28 org./m³), Bosmina sp. (282,85 org./m³) e Daphnia sp. 
(128,57 org./m³), com destaque para as espécies Diaphonosoma polyspina, Moina minuta, Bosmina 
hagmanni e Ceriodaphnia cornuta. Os achados culminaram na Diversidade Sharon Winer (2.33), Índices de 
Equitabilidade (0.88) e Riqueza de Margalef (2.75). Os resultados abióticos revelaram temperatura 30,05°C, 
pH 6,67, oxigênio dissolvido 3,6 mg/L, fosforo total 26,64 μg/L, nitrogênio amoniacal 137,63 μg/L e clorofila 
A 9,5 mg/L. Os resultados revelaram uma diversidade de espécies com dominância da Moina minuta, 
demonstrando não haver equitabilidade. Isso corrobora que a espécie se encontra comumente em 
ambientes poucos chuvosos, com altas temperaturas. 

Palavras-Chave: Cladoceros, Diversidade, Microcrustácios, Reservatório, Tucuruí/PA 
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Os representantes da família Chironomidae são frequentemente encontrados em números expressivos nos 
sistemas aquáticos. A identificação dassuas formas imaturas e o conhecimentodo seu papelnos sistemas 
aquáticos continentaissão essenciais para definir o potencial bioindicador da família. Trabalhos recentes têm 
utilizado exúvias como ferramenta de avaliação de riqueza taxonômica, abundância relativa das espécies, 
padrões de emergência edinâmica temporal dos ecossistemas. As exúvias oferecem dados da estrutura da 
comunidade com menor esforço de coleta, já que estas flutuam e tendem a se acumular, pela ação do vento 
ou da correnteza, nas margens dos corpos d’água onde podem ser facilmente coletadas. No presente estudo 
as exúvias de pupas de Chironomidae foram coletadas, durante períodos de estiagem, em sistemas lóticos 
de baixa ordem (até 4ª) em vinte localidades, que englobaram áreas rurais e urbanas dos municípios de São 
Carlos, Ibaté e Araraquara (Estado de São Paulo). As coletas foram realizadas com rede de drift (malha 
250 mm), posicionadas contracorrente nas áreas demaior fluxo de água, por um período de 2 a 3 horas. Em 
cada localidade foram recolhidas 3 réplicas. O material, transferido para etanol 70%, foi transportado para o 
laboratório, triado sob microscópio estereoscópico, e os exemplares montados emlâminas microscópicas em 
meio Euparal. Para cada localidade foi determinada a participação relativa de cada táxon, e para o conjunto 
de córregos de cada área (urbana ou rural) foi determinado o valor de importância 
(VI = % × freq. de ocorrência). Foram identificadas aproximadamente 2000 exúvias de 26 gêneros (7 
Tanypodinae, 8 Orthocladiinae e 11 Chironominae). Orthocladiinae reuniu os táxons mais representativos 
em quase todos os córregos, contribuindo com mais de 50% dos exemplares examinados. Nos córregos rurais 
sobressaíram Onconeura, Pentaneura, Polypedilum e Stempellinella (VI > 70); nos córregos urbanos se 
destacaram Cricotopus, Nanocladius, Onconeura, Thienemanniella, Pentaneura. Polypedilum, 
Rheotanytarsus e Tanytarsus. 

Palavras-Chave: Chironomidae (Diptera), Córregos rurais, Córregos urbanos, Exúvias 
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Com vários espécimes reconhecidos desde o Cretáceo Inferior até o recente, o registro fóssil de Pipimorpha 
é prolífico em comparação com o exíguo registro fóssil de Anura de forma geral. O gênero fóssil Saltenia 
apresenta um registro riquíssimo incluindo espécimes adultos e girinos com alto grau de preservação. Ana 
M. Báez redescreveu Saltenia ibanezi utilizando 297 espécimes (incluindo espécimes apresentados 
anteriormente por Reig e Parodi Bastos) e, recentemente, Scanferla atribuiu mais 33 novos espécimes a essa 
espécie. Apresentamos a seguir dois novos registros de Saltenia para a localidade de Puente Morales, 
Formação Las Curtiembres (Cretáceo Superior), aproximadamente 11 km de Alemania, Salta. O material é 
parte das coletas realizadas pelos pesquisadores Boud, Carlini e Reguero do Museu de Ciências Naturais de 
La Plata-Argentina (MLP 86-V-14-1a/b). A rocha matriz de MLP 86-V-14-1a/b apresenta dois espécimes 
fossilizados como impressões enegrecidas dos ossos. A rocha matriz foi seccionada durante a coleta, de 
forma que no espécime a) falta a tíbio-fíbula esquerda e os tarsos e metatarsos esquerdo e direito, e no 
espécime b) a região anterior do corpo a partir da vértebra pré-sacral VI e os metatarsos do lado esquerdo. 
Diferentemente da maioria dos espécimes de Saltenia estudados, o espécime MLP 86-V-14-1a apresenta a 
face ventral do esqueleto exposta, o que possibilita reconhecer os ossos paraesfenóide, occipital, proótico, 
maxila, pré-maxila, úmero, tíbio-fíbila, carpos e metacarpos, 8 vértebras pré-sacrais, vértebra sacral 
expandida, uróstilo, ílio, fêmur e tíbio-fíbula. Estes espécimes podem ser assinalados a espécie Saltenia 
ibanezi pela presença das características diagnósticas: ausência de dentes na maxila e pré-maxila, 
paraesfenóide alongado (dagger-like), processo cultriforme pontiagudo, oito vértebras pré-sacrais, uróstilo 
e vértebra sacral fusionados e astrágalo-calcâneo fusionados. Por ter sido coletado em uma nova localidade, 
este novo registro contribui para o entendimento da paleodistribuição de Saltenia. 
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No presente trabalho são estudadas assembleias de ostracodes batíbicos provenientes do testemunho CMU 
14 (14°24’S, 38°49’12”W, isóbata de 965 m), perfurado no talude da Bacia de Camamu. As 59 amostras 
analisadas foram preparadas através de lavagem em peneira de malha 0,063 mm, secas em estufa e triadas 
sob estereomicroscópio. Registrou-se 106 espécies, das quais 41 foram previamente descritas. Quanto à 
distribuição geográfica, as espécies presentes são aqui agrupadas em três categorias: (i) espécies de ampla 
distribuição (registradas em mais de uma região oceânica), (ii) espécies de distribuição atlântica (cujos 
registros prévios restringem-se ao Oceano Atlântico), e (iii) espécies de distribuição restrita (ocorrência 
conhecida é restrita à margem continental brasileira). Exemplos de espécies de ampla distribuição geográfica 
são Jonesia cuneata, Cytheropteron perlaria, Krithe trinidadensis e Krithe dolichodeira, com registros nos 
oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Espécies atlânticas incluem Bythopussella brandtae, Bythocypris affinis, 
Saida ionia e Macropyxis cronini. O grupo de espécies de distribuição restrita, por sua vez, é representado 
por táxons como Cytherella santosensis, Microcythere dúbia e Microcythere acuminata. Quatro espécies são 
propostas como novas: Cytherella sp. nov., Bythoceratina sp. nov., Pontocypris sp. nov., e Australoecia 
sp. nov., cuja ocorrência conhecida até o momento restringe-se à margem continental brasileira. 
Cytheropteron (15 spp.), Krithe (13 spp.) e Pseudocythere (7 spp.) são os gêneros com maior diversidade. O 
padrão de ocorrência das espécies ao longo das amostras revela táxons Lázaro, bem como outros restritos a 
determinados intervalos do testemunho. Este padrão é atribuído a influência das mudanças hidrológicas 
ocorridas na região batial da Bacia de Camamu durante o Último Máximo Glacial, deglacial e o Holoceno. Os 
dados obtidos até o momento indicam a possibilidade de elaboração de um zoneamento climático baseado 
em ostracodes bentônicos, relacionando a ocorrência das espécies e os estágios isotópicos marinhos 
estabelecidos com foraminíferos planctônicos. 
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Atualmente, há a descrição formal de 1.065 espécies de heterópteros fósseis no mundo, distribuídos do 
Paleozoico ao Cenozoico. No Cretáceo Inferior, temos a descrição formal de 211 espécies de heterópteros, 
distribuídas em aproximadamente 43 famílias, sendo a maioria das descrições atribuída ao supercontinente 
Laurásia. Aproximadamente, 27 espécies de heterópteros são conhecidas do Cretáceo Inferior Gonduânico, 
sendo 16 provenientes do Brasil: uma espécie descrita para Formação Areado (Bacia Sanfranciscana), duas 
para a Formação Codó (Bacia Pará-Maranhão) e 13 para a Formação Crato (Bacia do Araripe). Portanto, a 
fauna de heterópteros formalmente descritos do Brasil representa apenas 7,58% da diversidade da 
subordem no Cretáceo Inferior. Com base no estudo de 46 amostras oriundas da Formação Crato, 
depositadas na Coleção de Paleoinvertebrados do Museu Nacional (UFRJ) e na Coleção do Museu de Ciências 
da Terra (CPRM-RJ), temos o registro das famílias Belostomatidae, Notonectidae, Ochteridae, Saldidae, 
Hydrometridae, Archegocimicidae, Miridae, Cimicidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae, Coreidae e 
Pachymeridiidae, com 13 gêneros e 19 espécies inclusas. Dessas 12 famílias, algumas são registros novos 
para o Gonduana. Temos os primeiros registros de Leptopodomorpha (Saldidae e Archegocimicidae), de 
Pachymeridiidae e de Ochteridae para o Cretáceo Inferior do Gonduana. Estes são resultados gerados a partir 
de análises do material mencionado acima, até então não estudado. Portanto, o registro fossilífero de 
heterópteros é mais diverso do que se sabia até o momento. Também é possível notar que existem várias 
lacunas a serem preenchidas acerca do conhecimento do Cretáceo Inferior brasileiro, tanto que essas novas 
ocorrências dobram o número de espécies de Heteroptera conhecidas. 
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Os depósitos da Gruta do Ioiô, localizada na Chapada Diamantina (Bahia), têm revelado uma rica fauna de 
vertebrados fósseis do Quaternário, principalmente mamíferos e crocodilianos. Aqui, identificamos pela 
primeira vez restos atribuídos a anuros, tartarugas e serpentes provenientes dessa localidade. O registro de 
serpentes é baseado em uma vértebra isolada que pode ser atribuída a Colubroidea (Colubroides) por 
apresentar características como zigosfene grácil e fina, espinho neural delgado, arco neural deprimido 
dorsoventralmente e longos processos pré-zigapofiseais. A presença de testudíneos é dada por uma escápula 
isolada de Pleurodira (provavelmente Chelidae). Os materiais atribuídos a anuros incluem um crânio parcial, 
um ílio, um fêmur, três úmeros e uma tibiofibula. A identificação taxonômica de úmeros, fêmur e tibiofíbula 
isolados é limitada pela ausência de caracteres diagnósticos, restringindo-se a Anura indet. O crânio é largo, 
altamente ornamentado, sem cristas muito proeminentes, com os côndilos occipitais ligeiramente separados 
e processo posterior do proótico pouco desenvolvido. Essa combinação de características é compartilhada, 
dentre os bufonídeos da América do Sul, pelos grupos Rhinella marina e Rhinella crucifer. Esses podem ser 
diferenciados pela morfologia da articulação entre o pterigoide e o paraesfenóide, porém essa região não foi 
preservada. O ílio possui uma combinação de características consistentes com sua atribuição à Rhinella jimi 
(como R. cf. jimi), do grupo R. marina: osso robusto; proeminência dorsal bem desenvolvida, sem 
protuberância dorsal; ângulo de aproximadamente 90° entre a pars descendens e a haste ilíaca; ausência de 
crista ilíaca, em vista lateral; margem acetabular arredondada. A ocorrência inédita de bufonídeos fósseis na 
Bahia, em conjunto com os achados de serpentes e tartarugas, enriquecem o escasso registro 
paleoherpetológico do estado; estes, somados aos registros prévios de mamíferos, contribuem para o 
aprimoramento das reconstruções paleoecológicas da região durante o Quaternário. 
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A Coleção de Paleoinvertebrados do Museu Nacional (UFRJ) possui mais de 11.500 números inseridos nos 
livros de registro. Iniciada no século XIX, contava com pesquisadores precursores da paleontologia do Brasil, 
como Charles Hartt e Orville Derby. O acervo e seus registros encontravam-se no palácio do Museu Nacional 
(UFRJ) durante o incêndio do dia 2 de setembro de 2018. Parte do catálogo digital foi recuperado, enquanto 
os fósseis foram alterados pela temperatura do incêndio, umidade das chuvas e colapso dos andares 
superiores. Esse trabalho tem como objetivo apresentar a recuperação e preservação da coleção retirada 
dos escombros do palácio. Para acesso aos armários da reserva técnica, foram utilizadas ferramentas, como 
lixadeira elétrica e pé-de-cabra, em seguida cada gaveta foi fotografada in situ e recebeu um número 
temporário. Cada amostra recebe, quando possível, numeração sequencial, referente à sua posição na 
gaveta. Após remoção do palácio, efetuaram-se procedimentos de higienização e registro fotográfico 
individual no contêiner de armazenamento. Para auxiliar na recuperação do número original, criou-se um 
banco de dados com bibliografias que descrevem espécimes da coleção. Esse trabalho vem sendo realizado 
em colaboração com o projeto PIBIC Jr., no qual estudantes do Colégio Pedro II são orientados por docentes 
e técnicos do Museu Nacional (UFRJ). Foram observados diferentes estados de conservação nas amostras, 
que dependem do tipo de rocha e da diferença de temperatura nas gavetas relacionado à disponibilidade de 
oxigênio. As amostras apresentam aderência de fuligem, volatização de componentes da rocha com mudança 
de densidade e estrutura, fragmentação e perda do lastro com o número de registro. Observou-se que lastros 
em grafite e fichas impressas ficaram preservados, enquanto lastros com nanquim e fichas em caneta 
volatizaram facilmente. Estima-se que o trabalho de recuperação das numerações leve mais de uma década 
para ser finalizado e algumas amostras provavelmente nunca terão sua numeração original recuperada. 

Palavras-Chave: Coleção paleontológica, Curadoria, Museu Nacional, Paleoinvertebrados, Resgate 
Agência Financiadora: FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) 
Número de Processo: E-26/200.110/2019 
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Um novo lepidossauromorfo do Triássico Médio da Alemanha: 
implicações para a origem e evolução inicial de lepidossauros 
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O Triássico Médio foi um momento de importantes mudanças nas faunas terrestres de tetrápodes, com o 
surgimento e a diversificação de muitos grupos modernos de répteis. Contudo, o registro fóssil desse 
intervalo de tempo é obscuro. Isso afeta o grupo Lepidosauromorpha em particular: esse é o segundo grupo 
mais diverso de tetrápode, mas sua evolução inicial é muito pouco entendida devido a essa escassez. 
Recentes escavações no final do Triássico Médio da Alemanha têm revelado diversos novos fósseis, cuja 
maioria é de tamanho muito menor que outros achados em bacias de idade similar. Aqui, apresentamos um 
novo táxon dos depósitos calcários (Unter Keuper) de Vellberg, em Baden-Württemberg. O material é 
composto de parte de ossos cranianos associados, com comprimento total de 13 mm. Ele se caracteriza por 
uma sínfise dentária com forte curvatura medial, processos anterior e dorsal do jugal longos e pré- e pós-
frontal bem desenvolvidos. Tomografias computadorizadas revelaram uma implantação dentária do tipo 
acro-pleurodonte com forte componente lingual e a presença do osso esplenial na mandíbula. Análises 
filogenéticas demonstraram se tratar de um representante de uma linhagem basal de Lepidosauromorpha, 
sendo um dos mais recentes registros fora do grupo-coroa. O novo táxon mostra uma mistura de caracteres 
primitivos e derivados, tanto de Rhynchocefalia quanto de Squamata. Por exemplo, a sínfise curva se 
assemelha bastante aos rincocefálios, mas a presença do esplenial é similar aos escamados e demais 
diapsídeos. Além disso, o tipo pouco usual de implantação dentária oferece um modelo transicional 
intermediário da pleurodontia para a acrodontia, característica de diversos grupos de lepidossauros. O novo 
fóssil preenche lacunas temporais e anatômicas importantes na evolução dos lepidossauros e seu tamanho 
extremamente reduzido enfatiza a importância de fósseis pequenos para esse entendimento. 

Palavras-Chave: Dentição, Evolução, Lepidossauros, Tomografia, Triássico 
Agência Financiadora: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
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Fósseis do Devoniano de Mato Grosso do Sul são conhecidos desde a década de 1940, entretanto estudos 
abordando o tema ainda são escassos. Assim o objetivo deste trabalho foi proceder às primeiras descrições 
de exemplares de braquiópodes da superfamília Chonetoidea deste estado. Os exemplares foram coletados 
em 2019 nas regiões do rio Taquari (MS 99 – corredeira da rede de luz) e Rio Verde de Mato Grosso (MS 30 
– Barreiro da Figueira), em afloramentos de idade pragiana-emsiana. Os espécimes estão depositados na 
coleção de paleoinvertebrados do Museu Nacional (UFRJ) e as descrições tiveram por base o Treatise on 
Invertebrate Paleontology. Os exemplares foram identificados como: Sanjuanetes? sp. (uma valva ventral 
pequena; largura máxima na metade da valva; umbo pequeno ressupinado, sete costelas/mm; costela 
mediana alargada que não atinge a comissura anterior), Chonostrophia? sp. (uma valva ventral muito 
pequena, pouco transversa; umbo pequeno ressupinado, máxima largura na charneira, ausência de costela 
mediana alargada, presença de fila), Australostrophia sp. (duas valvas ventrais pequenas, até 27 
costelas/5 mm, presença de fila e de até três espinhos ortomorfos oblíquos, em um dos lados da valva) e 
Pleurochonetes sp. (uma valva dorsal pequena, articulada, septos acessórios bem desenvolvidos). Alguns 
espécimes foram identificados com nomenclatura aberta devido à ausência da valva dorsal. Pleurochonetes 
e Australostrophia são encontrados em diversas regiões do Domínio Malvinocáfrico (Argentina, África do Sul, 
Bolívia, Paraná e Mato Grosso). Já Chonostrophia e Sanjuanetes tinham registros restritos à Bolívia e 
Argentina, no Domínio Malvinocáfrico, embora haja ocorrência de Chonostrophia no devoniano canadense. 
Portanto, todos os taxa aqui descritos expandem a ocorrência geográfica de Chonetoidea no Domínio 
Malvinocáfrico; por sua vez o exemplar de Sanjuanetes? sp. possivelmente representa a ocorrência mais 
recente deste gênero, pois este táxon, até então, só era encontrado no Siluriano-Lochkoviano. 

Palavras-Chave: Conetoides, Domínio malvinocáfrico, Pragiano-Emsiano 
Agência Financiadora: FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) 
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Novo registro de famílias de helmintos parasitando 
Rhaebo guttatus 
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Estudos de parasitologia em anfíbios ainda são incipientes no Brasil com apenas 8% das espécies analisadas. 
O parasitismo é uma das relações ecológicas mais comuns na natureza, exercendo importante papel nos 
ecossistemas, regulando populações de hospedeiros, estabilizando as cadeias alimentares e estruturando as 
comunidades animais. O objetivo deste trabalho foi determinar a diversidade de helmintos presente na 
espécie Rhaebo guttatus. O estudo foi realizado no módulo do Programa de Pesquisa em Biodiversidade-
PPBio e nos seus corpos d’água adjacentes, no município de Cotriguaçu (Fazenda São Nicolau: 09°52’S, 
58°13’W: módulo IV). A coleta dos anfíbios foi realizada entre 18h00min e 00h00min, com o esforço amostral 
direcionado para o período crepuscular e noturno, onde a maioria das espécies da região está ativa. 
Analisamos 13 espécimes, dos quais foram necropsiados sob um microscópio estereoscópico e examinados 
os sítios de infestação: trato gastrointestinal, trato urinário, superfície externa do corpo, músculos, pele, 
olhos, cavidade peritoneal, músculos, gônadas e rins. Para análise dos parasitas foram montadas lâminas 
temporárias com ácido láctico e posteriormente foram conservados em álcool 70%. Obtivemos 100% dos 
espécimes infectados com um total de 299 helmintos, representados pelas famílias Cosmocercidae, 
Molineidae e Rhabdiasidae. A família com maior número de infestação foi Cosmocercidae com 58,86%, 
seguida da família Molineidae com 36,45% e a família Rhabdiasidae com 4,7%. Cosmocercidae é a única 
família de helmintos registrada até o momento parasitando Rhaebo guttatus, portanto as famílias 
Molineidae e Rhabdiasidae representam novos registros para a espécie. O grau de infestação da espécie nos 
instiga a realizar mais estudos para revelar novas interações de anfíbios hospedeiros e até novas espécies de 
parasitas. O resultado mostra-se bem significante e nesse contexto é uma importante ferramenta que pode 
subsidiar planos de conservação para essa região com grande diversidade. 

Palavras-Chave: Molineidae, Parasitologia, Rhabdiasidae, Rhaebo guttatus 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Osteocephalus taurinus é uma espécie de anfíbio associada a florestas primarias e secundárias em ambientes 
amazônicos e amplamente distribuída no norte do Brasil. Parapharyngodon hugoi foi descrito parasitando 
Trachycephalus thyphonius no estado do Mato Grosso do Sul. O objetivo do presente estudo foi de registrar 
novo hospedeiro e nova localidade para a espécie Parapharyngodon hugoi parasitando Osteocephalus 
taurinus baseado em espécimes coletados na Fazenda São Nicolau, no município de Cotriguaçu, MT. Para 
isso coletamos 26 espécimes destes anfíbios, os quais foram anestesiados e mortos com injeção de lidocaína 
2%, foram necropsiados para busca de helmintos. Os parasitos encontrados foram limpos em solução salina, 
fixados em álcool 70% e clarificados em lacofenol de Aman para análise por microscopia de luz. Também foi 
realizada microscopia eletrônica de varredura, onde os nematódeos foram preparados com técnicas de 
rotina e examinados no microscópio Tescan Vega 3 da Universidade Federal Rural da Amazônia. Baseado na 
morfologia dos nematódeos encontrados parasitando os intestinos do hospedeiro, os espécimes analisados 
apresentam características de de P. hugoi, como, a presença de cone genital com uma estrutura semelhante 
a uma papila na cauda dos machos, morfologia do lábio cloacal (franjado) e posição dos ovários nas fêmeas 
(circundando o corpus esofágico). Dos 26 hospedeiros analisados, 9 encontravam-se parasitados por 
Parapharyngodon hugoi. Assim, este é o registro de um novo hospedeiro (O. taurinus) e uma nova localidade, 
região Amazônica, para a espécie Parapharyngodon hugoi. Destacamos ainda a importância desse registro 
que representa uma excelente informação para entendimento da historia natural dos anfíbios. 

Palavras-Chave: Osteocephalus taurinus, Parapharyngodon hugoi, Trachycephalus thyphonius 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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O presente estudo avalia o grau de higidez de espécimes de Astyanax bimaculatus, vulgarmente conhecido 
como “lambari ou piaba”, associado a carga de ectoparasito rio Batateiras, Crato, Ceará. Foram capturados 
119 espécimes hospedeiras entre agosto de 2018 (período de estiagem) a fevereiro de 2019 (período de 
chuvas) utilizando diferentes aparatos de pesca. Posteriormente os peixes foram medidos, pesados e o sexo 
identificado. A necropsia, preparação e identificação dos ectoparasitos seguiu os protocolos em 
ictioparasitologia. Para avaliação do bem-estar dos hospedeiros foi calculado o fator de condição relativo 
(Kn) que considera a relação do peso observado e esperado. Em seguida foram feitas correlações (correlação 
Spearman (rs)), testes de médias (teste U de Mann-Whitney) e associações (Qui-Quadrado (x²)). Foram 
recuperados sete taxa de ectoparasitos monogenéticos pertencentes ao gênero Characithecium. Valores da 
prova U de Mann-Whitney para comparação dos Kn diferiram entre os períodos (Z(U) = 6,5179; p = 0,0001) 
sendo chuvoso significativamente maior, e entre o sexo (Z(U) = 2,3103; p = 0,0209) sendo em fêmeas 
significativamente maior. Observou-se correlações positivas e significativas entre o Kn e a carga parasitária 
de: Characithecium sp1. Characithecium sp2. e Characithecium sp6. No entanto, todas as correlações 
apresentaram um baixo coeficiente de determinação (R²). O x² apresentou associação significativa para 
Characithecium sp1. entre os períodos (x² = 5,219; p = 0,0389) e para Characithecium sp6. Entre o sexo 
(x² = 5,322; p = 0,0408). Nesta relação de associação do fator de condição relativo dos hospedeiros e a carga 
parasitária possivelmente sofra interferências por alterações do ecossistema aquático nos períodos de 
estiagem e chuva. Os resultados biométricos dos peixes analisados demostraram uma maior disponibilidade 
de recurso alimentar, visto que estes apresentaram um Kn significativamente superior durante o período de 
chuva. Neste contexto, observou-se algumas correlações positivas ente o Kn e a carga parasitária. 

Palavras-Chave: Caatinga, Higidez, Ictioparasitologia, Monogenéticos, Neotropical 
Agência Financiadora: FUNCAP (Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa) 
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O filo Nematoda é composto por espécies que apresentam grande diversidade morfológica e ampla 
distribuição em ambientes aquáticos, representando um dos mais importantes grupos de metazoários 
parasitos de peixes da região Neotropical. O objetivo do estudo foi identificar larvas de nematoides 
parasitando três espécies de peixes, em riachos do Domínio da Caatinga, Nordeste, Brasil. A amostra foi 
composta por exemplares de Hoplias malabaricus (Erythrinidae), Hoplosternum littorale (Callichthyidae) e 
Astyanax bimaculatus (Characidae), coletados no período de dezembro de 2018 a agosto de 2019, nos limites 
geográficos da Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Araripe (07°00’ e 07°56’S; 38°57’ e 40°53’O), 
Crato, Ceará. Os procedimentos de necropsia, processamento e preparação dos nematoides seguiu as 
técnicas rotineiras em ictioparasitologia. Posteriormente os espécimes foram submetidos à identificação 
taxonômica baseada em caracteres morfológicos e parâmetros morfométricos. Foram calculados os 
descritores ecológicos de prevalência, intensidade e abundância de infecção. Foram capturados 40 
exemplares de H. malabaricus, 40 de H. littorale e 40 de A. bimaculatus. Um total de 633 espécimes de larvas 
do gênero Spiroxys foram recuperadas para as três espécies de peixes em estudo, sendo 176 em 
H. malabaricus (P(%) = 42,5; abundância média = 4,40; intensidade média = 10,35), 230 em H. littorale 
(P(%) = 42,5; abundância média = 5,75; intensidade média = 13,53) e 227 em A. bimaculatus (P(%) = 48,0; 
abundância média = 5,78; intensidade média = 11,95). O presente estudo além de ampliar a distribuição 
geográfica de nematoides do gênero Spiroxys, registra pela primeira vez a ocorrência deste parasitando 
H. malabaricus, H. littorale e A. bimaculatus, aumentando a lista de hospedeiros e contribuindo para o 
conhecimento da sistemática e biodiversidade de parasitos de peixes da Chapada do Araripe, Crato, Ceará. 
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O lagarto Mabuya agillis (Scincidae) ocorre em áreas de Mata Atlântica do sudeste brasileiro, sendo comum 
em ambientes de restinga e bordas de floresta. No presente trabalho foi analisado o parasitismo por 
helmintos em uma população de M. agilis habitando ambiente de borda de floresta em uma área de Mata 
Atlântica em Santa Tereza, Espírito Santo, Brasil, visando determinar a riqueza e composição da comunidade 
de helmintos associada a essa população e estimar as taxas de infecção nos hospedeiros. Os lagartos foram 
medidos em seu comprimento rostro-cloacal (CRC) e tiveram o tubo digestivo, pulmões, fígado, vesícula biliar 
e cavidade do corpo checados para verificar a presença de helmintos. Os helmintos encontrados foram 
montados em lâminas temporárias e clareados com lactofenol para identificação. Analisou-se 42 lagartos, 
todos adultos, sendo 20 machos (CRC médio = 67,8 ± 8,4 mm) e 22 fêmeas (CRC médio = 74,5 ± 12,8 mm). 
Foram registradas duas espécies de helmintos nos lagartos: Oochoristica sp. (Cestoda) e um Nematoda não 
identificado, encontrado em estágio larval. Um total de 69% dos lagartos apresentou infecção por helmintos, 
sendo que 59,5% estavam parasitados por Oochoristica sp. (no intestino delgado) e 16,7% por Nematoda 
(encistados na parede do estômago e dos intestinos). A prevalência total de infecção por helmintos foi de 
59,1% nas fêmeas e de 75% nos machos. A intensidade média de infecção foi de 6,7 ± 5,4 para Nematoda 
enquanto para Oochoristica sp., a intensidade média foi de 3,2 ± 1,5. A riqueza de espécies de helmintos na 
população de M. agilis de Santa Tereza foi menor do que em outras populações previamente estudadas da 
mesma espécie em ambientes de restinga. Os resultados do presente estudo sugerem uma influência do tipo 
de ambiente habitado pelos hospedeiros na riqueza das comunidades de helmintos associadas a M. agilis. 

Palavras-Chave: Cestoda, Lagarto, Nematoda, Parasitismo 
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Myiasis is defined as the infestation of living or necrotic tissues of vertebrates by dipteran larvae. In 
amphibians it can be caused by fly larvae belonging to families Calliphoridae, Chloropidae, Muscidae, and 
Sarcophagidae. In this study we report new records and infestation intensity of myiasis in anuran from areas 
of the Brazilian Atlantic Forest, and also present a list with myiasis cases by flesh flies Sarcophagidae species 
in anurans of the Neotropical region. For this, we surveyed anuran communities during two reproductive 
seasons, examined for myiasis signs, and when positive collected the specimens. We conducted also a 
bibliographic search to summarize the current knowledge about myiasis caused by sarcophagid larvae on 
Neotropical anurans. We found 13 infested individuals of seven anurans species with myiasis. Six different 
Sarcophagidae larvae morphotypes were collected, and two of them emerged as adult flies of Lepidodexia 
(Notochaeta) fumipennis and Peckia (Sarcodexia) lambens, which were both found in the treefrog 
Bokermannohyla circumdata. According to the bibliographic review, there are records of 21 cases of myiasis 
in anurans in the Neotropical region. We observed that hosts of different lineages and modes of life can be 
affected, and that death is often fast. The diversity of anuran-causing myiasis flies in nature is probably much 
greater than we expected, especially if we consider that the encounters are occasional, but at relatively high 
intensities and can cause rapid deaths. 
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Peixes do gênero Serrasalmus são vulgarmente conhecidos como “piranhas”, apresentam pequeno a médio 
porte, alimentando-se principalmente de restos de peixes e escamas. Até o momento, já foram descritas 88 
espécies de Serrasalmus que estão distribuídas em diferentes localidades na região Neotropical como as 
bacias do Alto e Baixo Paraná, Amazônia, Paraguai e outros. Em relação a fauna parasitária, foram registradas 
a ocorrência de mixozoários, monogenéticos, digenéticos, cestoides, nematoides e crustáceos. O objetivo do 
presente estudo foi inventariar a fauna parasitária de Serrasalmus sp. provenientes do Açude Lima Campos 
no Município de Icó, Ceará, Brasil. Foram capturados 22 espécimes hospedeiros em abril de 2019 utilizando 
tarrafas como aparato de pesca. Posteriormente os peixes foram medidos, pesados e o sexo identificado. A 
metodologia de necropcia, preparação e identificação dos parasitos seguiu os protocolos em 
ictioparasitologia. Foram calculados os descritores ecológicos de prevalência, intensidade e abundância de 
infestação. Dos 22 espécimes (13 machos e 9 fêmeas) 10 estavam parasitados por pelo menos uma espécie 
de parasito. No total foram recuperados 49 espécimes de parasitos sendo todos monogenéticos, não 
observando a presença de endoparasitos. Foram identificados 14 espécimes de Anacanthorus sp. 
(P = 22,73%; abundância média de 2,8; intensidade média de 0,63) e 35 indivíduos de Enallothecium sp. 
(P = 36,36%; abundância média de 4,38; intensidade média de 1,59). Assim, observa-se maiores níveis de 
infestação para Enallothecium sp. em relação Anacanthorus sp. Desta forma, este estudo contribui com 
informações adicionais sobre a biogeografia, sistemática e biodiversidade de parasitos de Serrasalmídeos da 
região Neotropical incluindo o Domínio Caatinga, Ceará, Brasil. 
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Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), vulgarmente conhecido como “Traíra”, tem ampla distribuição geográfica 
na América do Sul, ocorrendo em diversas bacias hidrográficas. Este hospedeiro apresenta ampla diversidade 
parasitária, sendo registrados ocorrências de mixozoários, acantocéfalos, nematoides, crustáceos, 
digenéticos e monogenéticos. O presente estudo tem por objetivo analisar aspectos ecológicos e inventariar 
a fauna de monogenéticos branquiais em H. malabaricus, proveniente do riacho Umburana, Ponta da Serra, 
Crato, Ceará. Foram coletados 40 espécimes de H. malabaricus, com 29 peixes no período de estiagem e 11 
no período chuvoso, utilizando diferentes aparatos de pesca. Foram encontrados 264 espécimes de 
Urocleidoides brasiliensis (prevalência = 72,5%), 157 de Urocleidoides cuiabai (prevalência = 52,63%) e 98 de 
gen. 1 sp. 1 (Dactylogyridae) (prevalência = 15%). As respectivas espécies apresentaram um típico padrão de 
distribuição agregado. A agregação tem por finalidade balancear à abundância de parasitos por hospedeiros, 
minimizando a competição entre diversas espécies de parasitos. A pouca vagilidade e o hábito de viverem 
em ambientes lênticos das “Traíras”, possivelmente tenham favorecido o padrão agregado de 
monogenéticos. Foi possível notar uma correlação positiva e significativa entre o comprimento padrão dos 
hospedeiros e abundância de U. brasiliensis (rs = 0,521; p ≤ 0,001). A ontogenia de peixes pode influenciar a 
carga parasitária, alguns hospedeiros com maior porte tendem a albergar maiores quantidades de parasitos. 
De acordo com outros estudos, o sexo dos hospedeiros pode estar associado a carga parasitária, devido as 
diferenças nas interações ecológicas e fisiológicas entre macho e fêmea. Entretanto, neste estudo não houve 
influência significativa na prevalência e carga parasitária. Provavelmente, devido as semelhanças na área de 
coleta, dieta, comportamento e tamanho semelhantes dos hospedeiros no presente estudo. Os estudos 
parasitológicos indicam a falta de um padrão no espaço e no tempo que dependem de circunstâncias locais 
e temporais. 
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A grande variedade morfológica de Cosmetocleithrum sugere a divisão do grupo em agrupamentos genéricos 
menores. Das várias características diagnósticas variáveis dentro do grupo, a morfologia das barras parecem 
permitir uma divisão do grupo em dois gêneros menores e facilmente reconhecíveis. Os resultados de uma 
análise filogenética utilizando um fragmento do DNA nuclear 18S comparados com a distribuição de 
características morfológicas das espécies contidas nessa análise, suportam essa divisão. O relacionamento 
filogenético de 10 espécies (novas e conhecidas) sugere dois grupos simetricamente homólogos, 
compatíveis. Ambos os grupos apresentam a morfologia do Orgão Copulatório Masculino (COM) semelhante 
e a presença de duas fitas levemente esclerotizadas na barra dorsal. Entretanto, dentre as 14 espécies de 
Cosmetocleithrum, 7 espécies apresentam barras ventral e dorsal reta e não articuladas (como a espécie tipo 
C. gussevi) e sete outras apresentam barras longas e articuladas (no formato V ou U). A espécie tipo de 
Cosmetocleithrum, C. gussevi, apresenta morfologia compatível com o primeiro morfotipo e, portanto, esse 
grupo deve guardar a denominação do grupo-gênero. A esse grupo, é incluída a espécie-tipo de 
Paracosmetocleithrum Acosta et al., 2018, gênero considerado uma sinonímia júnior de Cosmetocleithrum. 
Além das semelhanças da morfologia geral e a posição filogenética, re-estudo de espécimes-tipo sugerem 
que os demais caracteres considerados diagnósticos representam interpretações errôneas da morfologia de 
P. trachydorasi (e.g., posição relativa da vagina), espécie tipo e única espécie de Paracosmetocleithrum. 
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Steindachnerina notonota popularmente conhecido como “saguiru” é uma espécie pertencente à família 
Curimatidae e endêmica de ecossistemas aquáticos das ecoregiões do Maranhão-Piauí e do Centro-nordeste 
do Brasil. Até o presente estudo, a fauna parasitária descrita para hospedeiros do gênero Steindachnerina é 
composta por: Monogenea, Digenea, Nematoda, Acanthocephala e Copepoda. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar a incidência de Monogenea no S. notonota capturados em dois períodos (estiagem e 
chuvoso) no riacho Umburana, Crato, Ceará. Foram calculados os descritores ecológicos de prevalência e 
intensidade média de infestação. Foram capturados 50 exemplares de S. notonota entre dezembro de 2018 
(estiagem) e fevereiro de 2019 (chuvoso). Dos peixes capturados, foram encontrados 79 espécimes de 
monogenéticos nas brânquias; um total de quatro taxa: Urocleidoides surianeae (P = 26%; IMI = 1,91 
(estiagem) e P = 18%; IMI = 1,11 (chuvoso)), Urocleidoides sp. 1 (P = 16%; IMI = 1,125 (estiagem) e P = 8%; 
IMI = 1,5 (chuvoso)), Urocleidoides sp. 2 (P = 20%; IMI = 1,2 (estiagem) e P = 12%; IMI = 1,5 (chuvoso)) e 
Curvianchoratus singularis (P = 16%; IMI = 1,25 (estiagem)). Os taxa identificados são os primeiros registros 
para S. notonota e no Domínio Caatinga. Curvianchoratus singularis esteve presente somente no período de 
estiagem. Verifica-se que as três espécies de Urocleidoides coocorreram em ambos os períodos. 
Considerando a sazonalidade, verificou-se maior prevalência e intensidade de infestação, assim como a 
riqueza de espécies no período de estiagem. Em decorrência, os hospedeiros peixes possuem maior riqueza 
e carga parasitária durante o período de estiagem possivelmente pela aglomeração dos hospedeiros e altas 
temperaturas deste período favorecerem a transmissão parasitária. 
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Peixes da família Prochilodontidae é facilmente distinguido de outros peixes de dulcícolas pela presença de 
inúmeras fileiras de dentes relativamente pequenas presas aos lábios carnudos e parte superior 
estruturalmente única das mandíbulas inferiores que sustentam os lábios expandidos. Popularmente 
conhecido na região nordeste do Brasil como curimatã, tem o corpo fusiforme e comprido, com escamas 
relativamente grandes e hábito alimentar detritívoro. O presente estudo tem como objetivo inventariar a 
composição da fauna parasitária de Prochilodus brevis provenientes do Riacho Umburana, Crato, Ceará, 
Brasil. Foram capturados 20 espécimes do P. brevis em agosto de 2019 que apresentaram peso médio 95,18 
(424,83-6,05) e comprimento padrão médio 12.005 (24,0-5,6). Posteriormente, cada indivíduo foi separado 
individualmente em sacos plásticos e conservados congelados. Foram tomadas as seguintes informações 
antes da necropsia: data, ponto da amostragem, comprimento padrão (cm), peso total (gramas) e sexo. Do 
total de hospedeiros analisados, foram recuperados 640 metazoários parasitos de diversos grupos 
taxonômicos: Myxozoa, Monogenea, Digenea e Copepoda. Foram identificados: o mixozoário 
Henneguya sp.; os monogenéticos Tereancistrum toksonum, Tereancistrum sp. 1, Tereancistrum sp. 2, 
Tereancistrum sp. 3 e Dactylogyridae sp.; o digenético Diplostomidae sp.; o crustáceo Miracetyma 
etimaruya. Todos os hospedeiros analisados estavam parasitados por pelo menos uma espécie de parasito, 
sendo os monogenéticos o grupo mais representativo. Entre os monogenéticos T. toksonum foi a espécie 
dominante com 40 espécimes. Metazoários parasitos de ciclo de vida mais complexo, tais como: trematódeos 
digenéticos e nematoides necessitam da presença de componentes bióticos (hospedeiros intermediários e 
paratênicos). Neste contexto, a fauna parasitária de P. brevis é composta principalmente por monogenéticos, 
que possivelmente são mais tolerantes as ações antrópicas de degradação que o riacho Umburana vem 
sofrendo. 
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Os helmintos são reconhecidos como importantes agentes da biodiversidade global, possuindo papel 
importante dentro da estrutura trófica em diversos ecossistemas. Esses organismos parasitos são utilizados 
como bioindicadores ambientais, visto que sua presença reflete como os fatores bióticos e abióticos estão 
influenciando a saúde dos organismos e suas comunidades associadas. As metacercárias são um dos 
parasitos mais encontrados em peixes na Região Neotropical, sendo conhecidos por causar diversos 
problemas à saúde desses organismos aquáticos. O conhecimento acerca da diversidade desses patógenos é 
extremamente limitado, fato esse que torna necessário o estudo taxonômico desses parasitos e sua 
influência nas condições vitais dos seus hospedeiros. O objetivo deste trabalho é avaliar a diversidade de 
metarcercárias parasitos de Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 provenientes do rio Pericumã, um importante 
e caudaloso rio da Baixada Maranhense. Exemplares de C. menezesi foram capturados no rio Pericumã, 
localizado no município de Pinheiro, Maranhão. Os espécimes coletados foram necropsiados, seus órgãos 
foram previamente fixados em álcool 70% e então enviados para o Laboratório de Helmintos Parasitos de 
Peixes do Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, onde realizou-se a coleta e o processamento dos parasitos. Até 
o presente momento foram analisadas 4 amostras de diferentes órgãos: gônadas, fígado e coração de 
C. menezesi e todas encontravam-se parasitadas por metacercárias. No presente estudo foram encontrados 
80 exemplares pertencentes ao gênero Posthodiplostomum. Esta é a primeira ocorrência e o primeiro 
registro geográfico de Posthodiplostomum parasitando Crenicichla menezesi, o que evidencia a necessidade 
de mais estudos para se determinar de forma significativa a diversidade de helmintos parasitos de 
C. menezesi na Região Neotropical. 
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Nos últimos anos, a Classe Monogenea tem sido estudado com maior intensidade do que qualquer outro 
grupo de parasitas na região Neotropical. Esses helmintos são hermafroditas, de ciclo direto monóxeno, e 
parasitam narinas, brânquias e superfície corporal. O gênero Urocleidoides compreende espécies que 
parasitam brânquias de peixes de água doce e possui um esclerito vaginal sinistro, cirro com anéis anti-
horário, gônadas sobrepostas, âncoras não modificadas e ganchos 1, 5 geralmente reduzido. Atualmente há 
cerca de 30 espécies validas de Urocleidoides e diversas outras incertae sedis possivelmente pelo fato do 
gênero não ser monofilético. O presente estudo descreve uma espécie de Urocleidoides parasitando 
brânquias Characidium bimaculatum, vulgarmente conhecido como “charutinho”, do riacho Batateiras, Área 
de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Araripe, Crato, Ceará. Foram amostrados 31 hospedeiros no mês 
de agosto de 2018 utilizando diferentes aparatos de pesca, de acordo com as características e necessidades 
do local. Dos peixes capturados, foram recuperados 27 espécimes com prevalência de 32%, abundância 
média de 0,87 e intensidade média de 2,7. Os espécimes apresentam cirru anti-horário em torno de dez 
voltas, peça acessória assemelhando-se a um gancho, barra ventral maior que a dorsal, e ganchos com 
características semelhantes, mas tamanhos diferentes. O esclerito vaginal, cirru e ganchos assemelha-se ao 
U. cultellus, U. vaginoclaustrum, U. cichlassomatis e U. chavarrial, mas se diferem: na morfologia das barras, 
peça acessória mais robusta como o de U. neotropicalis e U. visiofurtatus. Portanto, os exemplares de 
monogenéticos do presente estudo é possivelmente uma nova espécie descrita para peixes do domínio 
Caatinga, ampliando o conhecimento sobre Urocleidoides parasita de peixes da região Neotropical. 
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A morfologia do cérebro pode estar relacionada com a distribuição de peixes em nichos ecológicos distintos, 
de modo que variações nas proporções dos lobos acarretam em diferenças no modo de alimentação, 
reprodução, distribuição em micro-habitat, entre outros. Assim, modificações na neuroanatomia e 
morfologia, podem influenciar no comportamento. Na interação parasita-hospedeiro, a infecção parasitária 
por formas larvais pode modificar o comportamento dos peixes e isso pode facilitar a predação por outros 
hospedeiros, favorecendo que o parasita complete seu ciclo de vida. É demonstrado experimentalmente que 
cercarias penetram e se desenvolvem no olho e no cérebro de várias espécies de peixes. O objetivo deste 
trabalho foi relatar o parasitismo em Satanoperca sp. e as deformações morfológicas causadas no cérebro. 
Na planície de inundação do alto rio Paraná, foram encontrados 45 digenéticos Posthodiplostomum sp. 
parasitando a cavidade craniana de um espécime de Satanoperca sp., e foram verificadas saliências no lobos 
cerebrais: teto ótico, cerebelo e telencéfalo. Satanoperca sp. é uma espécie não nativa nesta região, e sua 
ocorrência pode estar ligada a introdução proveniente de bacias amazônicas. Foi observado que espécies 
introduzidas podem apresentar maiores taxas de parasitismo quando comparadas com espécies nativas. As 
deformações na morfologia cerebral encontradas em Satanoperca sp. demonstram que está ocorrendo uma 
manipulação parasitária, que pode alterar o comportamento do hospedeiro. Para verificar quais alterações 
no comportamento podem ser causadas por parasitas, são necessários experimentos que comprovem a 
suscetibilidade do hospedeiro em relação à predação do mesmo por outros organismos, assim como verificar 
outras mudanças em seu modo de vida. 
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Dentre as espécies de Serrasalmidae, Serrasalmus gouldingi Fink & Machado-Allison, 1992 é conhecida como 
piranha, piranha-branca ou piranha-tinga. É encontrada na bacia do Amazonas e Orinoco e seu hábito 
alimentar é onívoro com predominância de peixes da ordem Characiformes, frutos e sementes. Sua fauna 
parasitária é composta de espécies de monogenoideas e uma espécie de nematoda. Pela ausência de estudos 
com crustáceos parasitos, foi realizada a presente pesquisa com o objetivo de identificar isópodas nas 
brânquias de S. gouldingi. Foram coletados 30 indivíduos da espécie S. gouldingi no rio Solimões próximo ao 
município de Tefé-AM medindo 16,1 ± 9 cm de comprimento e os crustáceos encontrados foram coletados 
com pincéis finos, estiletes e pinças, e fixados e conservados em etanol 70°GL glicerinado a 10%. Foram 
encontrados seis espécimes de Anphira branchialis Thatcher, 1993 na cavidade branquial Em S. gouldingi, a 
prevalência de A. branchialis foi 10%, intensidade média foi de 2 parasitos por hospedeiro e abundância 
média 0,2. A baixa intensidade de ectoparasitos é comum, pois não possuem especificidade parasitária, no 
entanto, é o primeiro registro de A. branchialis parasitando as brânquias de S. gouldingi, tornando a piranha 
branca mais um hospedeiro conhecido para esta espécie de ectoparasita. 
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Animais sinantrópicos tornam-se hospedeiros de helmintos e ectoparasitas. Os morcegos estão presentes 
frequentemente em áreas urbanas e semiurbanas das cidades brasileiras, constituindo-se como um dos 
principais disseminadores de zoonoses. Esse trabalho teve como objetivo relatar a primeira ocorrência de 
ácaros do gênero Periglischrus encontrados na pelagem de morcegos capturados no Sítio da Alegria no 
município de Teresina, PI. Foram realizadas coletas aleatórias no período de maio de 2018. Para a captura 
dos animais foram utilizadas redes-de-neblinas instaladas ao entardecer e retiradas ao término da finalização 
das coletas e vistoriadas a cada 30 min. Os ácaros encontrados foram coletados sobre o plagiopatágio e 
retirados com auxílio de pinças e conservados em etanol a 70% para posterior análise em microscopia óptica 
e identificação taxonômica no Laboratório de Zoologia e Biologia Parasitária da Universidade Estadual do 
Piauí. Ao todo foram capturados 18 morcegos, dentre estes, animais das espécies Carollia perspicillata, 
Glossophaga soricina, Artibeus lituratus, Saccopteryx leptura e myotis sp., sendo que apenas em A. lituratus 
foram encontrados 05 (cinco) ácaros em condição de relação parasitária, os quais foram identificados como 
sendo Periglischrus iheringi. Estes ácaros, são encontrados normalmente associados a morcegos frugívoros 
da família Phyllostomidae. E os A. lituratus, notórios herbívoros, nutrem-se preferencialmente de frutos e 
folhas. Estes ácaros são ectoparasitos obrigatórios de morcegos, são hematófagos, podendo causar lesões 
epiteliais nos animais, prejudicando principalmente morcegos jovens que estão em fase de aprender a 
autolimpeza. Este trabalho torna-se relevante por ser o primeiro relato da espécie Periglischrus iheringi em 
morcegos no Piauí. 
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A ordem Chiroptera possui atualmente 19 famílias 202 gêneros, 1.300 espécies. O Brasil registra um total de 
179 espécies descritas, com 09 famílias e 68 gêneros. São animais que possuem hábitos alimentares 
extremamente diversificados, podendo ser hematófagos, insetívoros, frugívoros, carnívoros, nectarívoros e 
onívoros. No Brasil são poucas as pesquisas relacionadas à fauna enteroparasitária em morcegos, 
apresentando um registro de 59 espécies de enteroparasitos já descritos. Este trabalho objetivou realizar o 
levantamento e identificação da parasitofauna de morcegos na Floresta Nacional de Palmares em Altos-Piauí. 
A captura dos morcegos ocorreu de agosto de 2018 a maio de 2019, utilizando-se 10 (dez) redes-de-neblina 
armadas ao entardecer e fechadas após a exposição de seis horas e sendo vistoriadas em intervalos de no 
máximo 30 minutos. Os nematoides encontrados foram coletados e fixados em álcool 70% aquecido e 
colocados em solução de Lactofenol de Amann para diafanização. No total foram capturados 38 morcegos 
de nove espécies, sendo seis Artibeus lituratus machos, dois Artibeus fimbriatus machos, 16 Carollia 
perspicillata, dos quais oito fêmeas e oito machos, dois Dermanura cinerea fêmeas, um Gardnerycteris 
crenulatum macho, três Glossophaga soricina fêmeas, quatro Phyllostomus discolor sendo dois machos e 
duas fêmeas, um Saccopteryx leptura e três Trinycteris nicefori machos. Do total, 12 indivíduos (31,57%) 
apresentaram infecção por helmintos, especificamente nematoides dos gêneros Histiostrongylus sp.; 
Litomosoides sp. E Tricholeiperia sp. A espécie Carollia perspicillata foi a que apresentou a maior diversidade 
de parasitos. Estes resultados representam o primeiro registro da fauna helmintológica de morcegos da 
Floresta Nacional de Palmares Altos, PI e o primeiro trabalho realizado com helmintos de quirópteros do 
Estado. 
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Leishmanioses são um complexo de doenças causadas por parasitos do gênero Leishmania, sendo os cães 
seu principal reservatório doméstico. Nesses, o diagnóstico é fundamentalmente clínico e confirmado por 
análises laboratoriais. O DPP® (Dual Path Plataform) é uma técnica sorológica considerada de triagem pois 
detecta anticorpos anti-Leishmania com alta sensibilidade, embora falsos positivos possam ser encontrados. 
Já o diagnostico microscópico apresenta alta especificidade. Assim, este trabalho teve como objetivo 
comparar o teste rápido e o diagnostico microscópico de lâminas contendo esfregaços sanguíneos de cães 
potencialmente infectados por Leishmania. Amostras de sangue periférico foram colhidas e utilizadas para o 
DPP® e confecção de lâminas de esfregaço em camada delgada e logo em seguida submetidas a coloração 
pelo método panóptico rápido que é um tipo de corante utilizado em análises laboratoriais com a finalidade 
de se obter resultados de forma mais rápida, e foram em seguida inspecionadas ao microscópio em busca de 
parasitos. Foram investigados 20 cães, no qual 1 lâmina foi desconsiderada por apresentar problemas de 
especificação na amostra. A pesquisa direta por parasitos em lâmina foi feita por dois profissionais diferentes. 
Nesta pesquisa houve concordância de 63,15%. E comparando o teste rápido com o diagnostico microscópico 
houve 1 perda de sensibilidade, sendo 1 teste rápido com diagnostico positivo e na microscopia com o 
diagnostico negativo e não houve nenhum equívoco de especificidade. Este resultado é parcial e o estudo 
está em andamento, pois requer uma amostragem maior. 
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Trematódeos digenéticos fazem parte do Filo Platyhelminthes, possuem um corpo achatado dorso-
ventralmente, órgãos de fixação que consistem em ventosas com localização ventral ou subventral, 
apresenta estágio larval chamado de miracídio e o ciclo de vida completa-se em dois ou mais hospedeiros. 
Dentre os trematódeos digenéticos descritos para peixes, o gênero Wallinia é composto por cinco espécies: 
W. anindoi, W. brasiliensis, W. mexicana, W. chavarriae e W. valenciae que se caracterizam por possuir 
corpo alongado, ventosa oral sem papilas, faringe desenvolvida, testículos em tandem e um útero que passa 
entre os testículos e ocupa um espaço postesticular, poro genital mediano e uma bolsa do cirru bem 
desenvolvido. Até o momento todas as espécies encontradas estavam parasitando o intestino de seu 
hospedeiro. O presente estudo relata a ocorrência de digenéticos do gênero Wallinia pela primeira vez 
parasitando Astyanax bimaculatus em riachos do domínio Caatinga, Ceará, Brasil. Os procedimentos de 
necropsia, processamento e preparação dos parasitos seguiram as técnicas rotineiras em ictioparasitologia. 
Foram calculados os descritores ecológicos de prevalência, intensidade e abundância de infecção. 
Posteriormente os espécimes foram submetidos à identificação taxonômica baseada em caracteres 
morfológicos e parâmetros morfométricos. Os 40 exemplares analisados de A. bimaculatus apresentaram 
peso médio de 8,7 gramas e comprimento médio padrão de 6,4 cm. Foram recuperados 129 digenéticos 
identificados como Wallinia sp. tendo uma prevalência de 70%, intensidade média de infecção de 11,73 e 
abundância média de infecção de 3,23. O presente estudo além de ampliar a distribuição geográfica de 
digenéticos do gênero Wallinia, registra pela primeira vez a ocorrência deste parasito em peixes do nordeste 
brasileiro. Assim, ampliando o conhecimento da sistemática e diversidade de parasitos de peixes da região 
Neotropical, em especial nos riachos da Chapada do Araripe, Crato, Ceará. 
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No Brasil, o loxoscelismo é a forma mais grave de araneísmo. O diagnóstico é eminentemente clínico-
epidemiológico, pois poucos pacientes capturam o agente causador do acidente. O estudo objetiva relatar o 
quadro clínico, o diagnóstico, a evolução e as intercorrências de um caso clinicamente compatível com 
loxoscelismo cutâneo em paciente atendido no Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOX) 
(Campina Grande, PB). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, do tipo relato de caso. Paciente 
masculino, 33 anos, proveniente de Queimadas (PB), foi picado na região anterior do braço direito. 
Inicialmente, relatou incômodo local, com sensação de queimação. Algumas horas depois, procurou 
atendimento no centro de saúde do seu município e, posteriormente, no Hospital de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernandes (Campina Grande), mas não houve diagnóstico. Após quase 72 horas do 
ocorrido, retorna ao hospital com um quadro clínico que incluía dor, edema, equimose, exantema, bolhas, 
necrose e prurido na região atingida, náuseas e vômitos. A equipe do CIATOX/CG identificou o caso como 
picada por aranha Loxosceles (categoria moderada) e orientou o protocolo a ser seguido. Durante a 
soroterapia, houve melhora dos sintomas. Por oito dias, o acompanhamento do caso foi interrompido. No 
retorno ao hospital, o paciente apresentava dor, edema e lesão com aspecto necrótico. Após cinco dias 
tomando a Prednisona, regressou com necrose local e secreção purulenta fétida. Como a orientação da 
equipe do CIATOX/CG foi aceita tardiamente, o desfecho do caso culminou em desbridamento cirúrgico. Em 
decorrência da reparação do tecido lesionado após o tratamento (Prednisona, Cefalexina, curativos com 
pomada debridante) não houve necessidade da enxertia. Espera-se despertar a atenção dos profissionais da 
área da saúde para o célere reconhecimento de casos, como o aqui exposto, a fim de que se prescreva de 
imediato o correto tratamento e, com isso, se minimize as consequências advindas da ação do veneno. 

Palavras-Chave: Araneísmo, Dermonecrose, Desbridamento cirúrgico 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 415 

Parasitologia 
Poster 

Código: 0968 

Ocorrência de flebotomíneos 
(Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) em área rural no 

município de Crato, Ceará, Brasil 
SAMUEL WAGNER TIBURI SILVEIRA ¹ 
CICERA ALANE COELHO GONCALVES ¹ 

GABRIEL DE LIMA PEREIRA ¹ 
LARISSA DA SILVA ¹ 

LUANA DE FREITAS LIBORIO ¹ 
MARIA DANDARA CIDADE MARTINS ¹ 

NATALIA CORREIA AGUIAR ¹ 
THALISON FELIPE MARTINIANO MARQUES ¹ 

CARLOS VINICIUS BARROS OLIVEIRA ¹ 
ISAAC DE LACERDA AQUINO ¹ 

KLEBER RIBEIRO FIDELIS ² 
HALESSIANA MARTINS ALENCAR DA SILVA ¹ 

JOSE BRUNO LIRA DA SILVA ¹ 
LAURA PAULINO MOTA ¹ 

DANIEL DE ARAUJO MENEZES ¹ 
JOAO EUDES LEMOS DE BARROS ¹ 

CICERO DO NASCIMENTO FERREIRA ¹ 
ANA MARIA DO NASCIMENTO CARDOSO ¹ 

LEONARDO SILVESTRE GOMES ROCHA ¹ 

¹ Universidade Regional do Cariri (URCA) 
² Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

samuelsilveira100@gmail.com, alanesan18@gmail.com, gabrielbiopereira29@gmail.com, lariihsilva1205@gmail.com, luanaliborio17@gmail.com, 
dandaramaria50@yahoo.com.br, nataliacorreiaaguiar010201@gmail.com, thlsnfelipe@gmail.com, carlinhosmestre1998@hotmail.com, isaac.lacerda@hotmail.com, 

kleberfidelis0@gmail.com, halealencar@gmail.com, b.lira397@gmail.com, lauramota002@gmail.com, danielmenezes399@gmail.com, joaoeudeslemos98@gmail.com, 
cicerodesenho@gmail.com, anacardoso565@gmail.com, leonardo.rocha@urca.br 

O município de Crato, Estado do Ceará, Brasil, apresenta ocorrência de casos humanos e caninos de 
leishmaniose visceral e tegumentar, sendo área endêmica da doença, com algumas localidades classificadas 
como área com transmissão intensa. O local de estudo foi o Assentamento 10 de Abril, localizado no Sítio 
Gerais, a 25 km do centro da cidade, onde residem cerca de cinquenta famílias, constituindo cerca de 170 
habitantes. Grande parte da população local apresenta condições socioeconômicas precárias, o que os torna 
suscetíveis a doenças parasitárias. O estudo foi realizado no período de junho de 2018 em parceria com a 
20ª Coordenadoria Regional de Saúde e o Laboratório de Entomologia da Cidade do Crato, com o objetivo de 
identificar as principais espécies de Lutzomyia França, 1924. As capturas foram realizadas com armadilhas 
luminosas, tipo CDC, em 5 estações distribuídas na zona rural, sendo alocadas intra e peridomicílio. Os 
espécimes foram diafanizados, montados em lâminas e analisado em microscópio óptico. As principais 
estruturas observadas foram cibário e espermatecas. As principais espécies encontradas foram Lutzomyia 
(Nyssomyia) intermedia (Lutz & Neiva, 1912) (78%), Lu. (Nyssomyia) whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) 
(12%) e Lu. (Lutzomyia) longipalpis (Lutz & Neiva, 1912) (10%) e a maior ocorrência foi no peridomicílio, onde 
84,89% dos espécimes foram encontrados. No estudo, as armadilhas capturaram flebotomíneos machos em 
uma maior proporção que as fêmeas. A população de vetores poderá ser reduzida com a aplicação de 
inseticidas, subsequentes, proteções e telas. Essas estratégias podem ser utilizadas no controle da doença 
nessa região, outros estudos são necessários para a análise de sazonalidade e reprodução das espécies. 

Palavras-Chave: Insetos vetores, Leishmanioses, Vigilância epidemiológica 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 416 

Parasitologia 
Poster 

Código: 0825 

Análise coproparasitológica de répteis cativos do 
Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade do 

Vale do Paraíba (CRAS/UNIVAP) 
JOAO VITOR FERNANDES DE SIQUEIRA ¹ 

LEANDRO BATISTA DA CUNHA MENEZES ¹ 
LUCAS LIESAK SANT’ANA SANTOS ¹ 

KARLA ANDRESSA RUIZ LOPES ¹ 
MATHEUS SALGADO DE OLIVEIRA ¹ 

NADIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS VELHO ¹ 

¹ Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 

joaovitor08121997@gmail.com, leandrobc.menezes@gmail.com, lucasliesakss@gmail.com, alopes.karla@gmail.com, italiamatheus@hotmail.com, 
ndcamposvelho@gmail.com 

Animais cativos mostram-se mais susceptíveis às endoparasitoses devido a diferentes fatores. Um dos fatores 
que se destaca por sua relevância é o manejo inadequado, o que resulta em elevados índices de estresse, 
medidas higiênicas sanitárias ineficientes e condições inadequadas de acondicionamento, considerando-se 
a proximidade dos recintos e/ou gaiolas destes animais. Nota-se que as condições de manejo figuram entre 
os principais problemas enfrentados por empreendimentos de conservação de fauna ex situ, quando se trata 
da recepção de répteis de várias regiões. São comumente recebidos, no CRAS/UNIVAP, répteis das espécies 
Chelonoidis carbonaria (jabuti), Crotalus durissus (cascavel), Pantherophis guttatus (cobra do milho), Iguana 
iguana (iguana verde), Boa constrictor (jibóia), Epicrates crassus (jiboia arco-íris) e Bothrops jararaca 
(jararaca). O controle das parasitoses, assim como as análises de rotina, tem o intuito de manter um bom 
estado de saúde e bem-estar dos animais cativos. Este estudo objetiva listar os parasitas de répteis recebidos 
no CRAS, por meio da análise dos laudos coproparasitológicos no período de 2016 a 2019. As amostras foram 
processadas pelo método de Sedimentação Espontânea. Foram avaliados 63 laudos, sendo 53,97% 
equivalentes a (34) casos positivos para parasitoses e 46,03% equivalentes a (29) casos negativos. As espécies 
C. carbonaria e I. iguana representaram, respectivamente, 44,12% e 38,24% dos laudos positivos, seguidos 
de C. durissus e P. guttatus, ambos com 8,82%. O Ancylostoma sp. esteve presente em 38,23% dos laudos, 
apresentando maior frequência em Chelonoidis carbonária, que equivalem a 84,61%. Para um gênero da 
família Oxyuridae, 32,35% dos laudos demonstraram maior presença em I. iguana, (81,81%). Os demais 
gêneros obtiveram menores frequências: Ascaris, (5,89%), Balantidium, (2,94%), Trichuris, (2,94%), 
Hymenolepis, (2,94%), Capillaria, (2,94%) e Cryptosporidium, (2,94%). Dessa forma, os exames 
coproparasitológicos são relevantes para empreendimentos de conservação de fauna ex situ, considerando-
se a elevada rotatividade no recebimento de animais silvestres oriundos de diferentes regiões. 

Palavras-Chave: Bem-estar animal, Endoparasitoses, Laudos coproparasitológicos 
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Trematódeos digenéticos podem utilizar peixes como hospedeiros definitivos (fase adulta) ou intermediário 
(fase larval), porém a maioria não é considerada patogênica em sua fase adulta, mas em sua forma larval 
(metacercária) que é capaz de se encistar em diversos órgãos. O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência 
de Diplostomidae gen. sp. parasitando olhos de duas espécies de peixes: Hoplosternum littorale 
(Siluriformes, Callichthyidae) e Hoplias malabaricus (Characiformes, Erythrinidae), do Riacho Umburana, 
Distrito de Ponta da Serra, Crato, Ceará. Os peixes foram coletados entre dezembro de 2018 à agosto de 
2019, onde foram analisados um total de 43 exemplares de H. littorale e 43 de H. malabaricus. Os olhos 
foram retirados com auxílio de pinças e tesouras, e analisados em estereomicroscópio. Os helmintos 
encontrados foram retirados e conservados em álcool 70%. Posteriormente foram corados com carmim, 
diafanizados em eugenol e montados em lâminas permanentes. Entre os espécimes de H. littorale 14 
estavam parasitados (32,5% de prevalência) e 151 metacercárias recuperadas, apresentando intensidade 
média de 10,7 (amplitude 4-30). Dois espécimes de H. malabaricus estavam parasitados (4,6% de 
prevalência) e 400 metacercárias recuperadas, apresentando intensidade média de 200 (amplitude 20-380). 
Tanto H. littorale quanto H. malabaricus possuem trabalhos no Brasil sobre Austrodiplostomum compactum 
parasitando seus olhos, mostrando já haver registro de parasitos da família Diplostomidae para esses 
hospedeiros. No estado de São Paulo, mais especificamente no Rio Batalha, foi registrado a presença de 
Diplostomidae gen. sp. em olhos de H. littorale, com morfologia semelhante as metacercárias encontradas 
neste estudo. Desta forma, o resultado amplia o conhecimento e biogeografia de parasitos em peixes de 
riachos da região Neotropical, além da primeira ocorrência de parasitas da família Diplostomidae em 
H. littorale e H. malabaricus da Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. 
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Leporinus piau é uma espécie de peixe de água doce pertencente a família Anostomidae vulgarmente 
conhecido como “piau preto”, “piau gordura” ou simplesmente “piau”. Leporinus piau está distribuído 
amplamente pelas bacias do nordeste brasileiro e apresenta grande importância socioeconômica por ser 
utilizado na pesca comercial e esportiva. No Brasil, peixes do gênero Leporinus apresentam uma gama de 
parasitos contemplando: Protozoa, Mixozoa, Monogenea, Digenea, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, 
Hirudinea e Crustacea. O presente estudo tem como objetivo inventariar a parasitofauna de L. piau do Açude 
do Cumbe no município de Barro, Ceará, Brasil. Foram coletados 11 hospedeiros, os quais foram submetidos 
ao procedimento de necropsia, coleta, preparação e identificação de parasitos de acordo com a literatura 
especializada em ictioparasitologia. Sete peixes apresentaram-se parasitados por pelo menos um táxon de 
parasito, sendo identificadas três taxa de Monogenea (Dactylogyridae gen. sp., Jainus sp. e Urocleidoides sp.) 
todas localizadas nas brânquias; duas espécies de Copepoda (Ergasilus sp. nas brânquias e Gamispatulus 
schizodontis nas narinas); uma espécie de Nematoda (Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus no 
intestino); e uma táxon de Mixozoa encistada nas brânquias. Estudos prévios relatam mixozoários, 
monogenéticos da família Dactylogyridae e Gamispatulus schizodontis parasitando peixes do gênero 
Leporinus na região sul e sudeste do Brasil. As espécies Ergasilus sp. e P. (S.) inopinatus já foram registrados 
parasitando L. piau nas regiões norte e sudeste do Brasil. Este estudo mostra uma diversidade parasitária em 
potencial a ser descrita na região nordeste do país, e que há grande possibilidade de existirem espécies ainda 
não catalogadas. 

Palavras-Chave: Copepoda, Ectoparasito, Endoparasito, Mixozoário, Monogenético, Nematoda 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

FUNCAP (Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa) 
Número de Processo: 143105/2018-3 

BP3-0139-00039.01.02/18, BP3-0139-00039.01.00/18 



SISTEMÁTICA 
E 

TAXONOMIA



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 419 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0389 

Caracterização morfológica de uma espécie não descrita de 
Heteropachylinae Kury, 1994 com machos andróginos 

(Arachnida, Opiliones, Gonyleptidae) 
LUCAS LIMA DE ABREU ¹ 

AMANDA CRUZ MENDES ¹ 

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

lucas29limadeabreu@gmail.com, amanda.mendes@gmail.com 

Heteropachylinae é uma subfamília de Gonyleptidae com alto suporte filogenético, caracterizada pela 
presença de armação lateral nos tergitos livres (TL), fusão ao menos parcial dos TL I e II ao escudo dorsal nos 
machos e presença de armação mediana no TL II. Sua distribuição geográfica é na Mata Atlântica, 
principalmente na Região Nordeste até o norte do Espírito Santo. Atualmente a subfamília possui 13 espécies 
distribuídas nos gêneros Heteropachylus Roewer, 1913, Pseudopucrolia Roewer, 1912 e Magnispina Mendes, 
2011. Foram analisados 22 lotes de material coletado no município de Igrapiúna, Bahia, depositados na 
coleção do Museu Nacional, UFRJ que estão sob empréstimo (e, portanto, salvaram-se do incêndio). Além da 
análise da literatura do grupo, o material foi comparado com material de coleção previamente identificado 
de outras espécies já descritas da subfamília. A caracterização foi feita com base nos últimos trabalhos 
taxonômicos publicados sobre a subfamília. A alocação genérica da nova espécie se aproxima do gênero 
Pseudopucrolia pela presença de armação par na área mesotergal III, pelo fêmur IV nos machos, ligeiramente 
sinuoso em vista dorsal, reto em vista lateral, e sem a presença de apófise dorso-basal. Se diferencia das 
outras espécies desse gênero pela fraca fusão das áreas mesotergais III e IV, ausência de armação lateral nos 
TL dos machos, dentre outras características. Uma das peculiaridades dessa espécie é que mesmo com um 
bom número de exemplares coletados, todos os machos apresentam as estruturas de dimorfismo sexual 
secundário pouco desenvolvidas, com uma similaridade com as fêmeas maior do que o comumente 
observado nesta subfamília. É comum a presença de machos polimórficos, mas neste caso, até o momento 
encontramos apenas o morfótipo andrógino. Uma análise cladística está em andamento para confirmar a 
alocação genérica. 
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Os sigmodontíneos compõem uma subfamília de roedores exclusiva da América Central e do Sul. Esses 
roedores apresentam uma expressiva diversificação ocupando os mais diferentes tipos de ambientes e o 
recorrente registro de espécies crípticas. Deltamys é um gênero que habita áreas úmidas dos Campos de 
Cima da Serra (campos de altitude) e o Pampa (campos de baixa altitude). Dentro desse habitat D. kempi é 
restrita aos campos de baixa altitude e D. araucaria está restrita aos campos de altitude. Apresentam 
características anatômicas muito similares que não as distinguem, sendo seu status taxonômico sustentado 
cariotípica e molecularmente. Devido à complexidade de descrever uma espécie críptica anatomicamente, 
nesse trabalho a nova espécie de Deltamys foi sustentada utilizando-se de um conjunto de dados anatômicos 
(caracteres externos e crânio-dentária morfometria tradicional, geométrica), moleculares (filogenias com 
diferentes pressupostos e delimitadores moleculares de espécie), cariótipo com o intuito de fornecer o maior 
número de evidências possíveis. A nova espécie descrita é notavelmente similar anatomicamente as duas 
outras espécies do gênero se diferenciando efetivamente em seu cariótipo e no conjunto de marcadores 
moleculares. A nova espécie ocupa os campos de altitude como D. araucária, porém com um ponto de coleta 
mais ao norte nos campos de altitude no sul do Brasil. 

Palavras-Chave: Cariótipo, Delimitadores moleculares, Especiação, Espécie críptica, Morfometria geométrica, Pampa 
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Coleções zoológicas são fontes de dados morfológicos, genéticos e históricos para pesquisadores de diversas 
áreas do conhecimento. De fato, certas pesquisas científicas apenas são possíveis se por meio de 
exemplar(es) de uma coleção zoológica. A Universidade Federal do Ceará possui uma coleção de mamíferos 
que atualmente passa por um processo mudança de sala e catalogação e restauração de exemplares. Dentro 
desse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a Coleção de Mamíferos da Universidade 
Federal do Ceará (UFC.M). O levantamento da coleção identificou o total de 331 espécimes tombados. Destes 
95 são indivíduos completos, 108 são peles taxidermizadas, duas são peças de patas, 18 são peças de cauda, 
28 são esqueletos completos, 64 são crânios, duas são carapaças e quatro são conjuntos de espinhos. Quanto 
à composição taxonômica, a coleção é composta por 49 espécies distribuídas em 22 famílias, que pertencem 
a quase todas as ordens de mamíferos de ocorrência para o Brasil (exceção apenas de Sirenia). A maioria dos 
exemplares é proveniente das Serras de Maranguape e das Almas e do Parque Nacional de Ubajara, todos 
no estado do Ceará. Os demais exemplares foram coletados em outras localidades da região Nordeste. Com 
o reconhecimento das espécies presentes na UFC.M espera-se fomentar o desenvolvimento de pesquisas 
sobre mamíferos no Ceará. Por fim, cabe destacar que o crescimento do acervo irá disponibilizar informações 
sobre os mamíferos provenientes do sertão nordestino e da Caatinga. 
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Os gêneros de esponjas Plakortis e Plakinastrella são diferenciados apenas pela composição espicular: 
Plakortis possui díodos, com ocasional presença de tríodos e outras microscleras, mas nunca caltrops, 
enquanto Plakinastrella possui as mesmas espículas de Plakortis, mas sempre acompanhadas de caltrops. No 
Brasil, há registros de sete espécies de Plakortis e três de Plakinastrella, mas muitos locais do Atlântico 
Tropical Ocidental (ATO) ainda foram pouco explorados. O objetivo deste trabalho foi descrever as espécies 
de Plakortis e Plakinastrella de três locais no Atlântico Tropical Ocidental e analisar sua distribuição no 
ambiente. O material foi coletado por mergulho autônomo em Fernando de Noronha (18 indivíduos) e 
Salvador (4 ind.) no Brasil e em La Parguera, em Porto Rico (21 indivíduos). As lâminas de espículas e de cortes 
espessos seguiram protocolo padrão e foram observadas em microscopia óptica. Em Fernando de Noronha 
foram encontradas ao menos cinco espécies de Plakortis e uma de Plakinastrella, quase todas habitando 
cavernas submarinas. Em Salvador encontramos 2 morfotipos de cada gênero, todos raros e colonizando as 
faces inferiores de pedras e corais. Em Porto Rico foram coletados 5 morfotipos de Plakortis e 5 de 
Plakinastrella, em paredes verticais até 30 m de profundidade. Plakortis e Plakinastrella estão entre os 
organismos bentônicos dominantes nas cavernas submarinas e recifes mesofóticos do ATO. Os dois gêneros 
ocorrem principalmente em ambientes sombreados, que variam conforme a geomorfologia do local: 
cavernas em Fernando de Noronha, faces inferiores de pedras e corais em Salvador e recifes profundos em 
Porto Rico. Este é o primeiro registro de plakinídeos para Salvador e de Plakortis microrhabdifera para 
Fernando de Noronha. O grande número de espécies encontrado nos três locais demonstra que a diversidade 
destes gêneros no ATO ainda está muito subestimada. 
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A Coleção Entomológica Professor José Alfredo Pinheiro Dutra (DZRJ), vinculada ao Laboratório de 
Entomologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a ter exemplares de Trichoptera 
incorporados em seu acervo a partir de 1991. Esta Ordem apresenta cerca de 16 mil espécies distribuídas em 
todas as regiões zoogeográficas, sendo a maior dentre os insetos primariamente aquáticos. O primeiro 
tricóptero descrito para o Brasil foi Phryganea maculata Perty, 1833, hoje sob o nome Macrostemum 
brasiliense (Fischer, 1970) e, atualmente, há cerca de 800 espécies distribuídas em 70 gêneros e 16 famílias. 
Com o objetivo de levantar a representatividade do acervo de Trichoptera da coleção DZRJ, o livro tombo da 
coleção foi analisado, e verificou-se que existem 44.284 indivíduos de 484 espécies, sendo 21.181 imaturos 
e 23.103 adultos. Representantes de 161 séries-tipo, sendo 119 holótipos, também compõem o acervo 
científico. Ademais, há cerca de 1700 amostras de DNA de tricópteros depositadas. Assim, a coleção DZRJ 
constitui um dos mais importantes acervos de Trichoptera no Brasil, sendo a segunda maior em número de 
tipos no país. A coleção possui material proveniente do Brasil e de outros países da região Neotropical, e das 
regiões Afrotropical, Australiana, Neártica, Oriental e Paleártica. Há espécimes representados em 25 estados 
brasileiros e no Distrito Federal, sendo Sudeste e Norte as regiões com mais representantes. Esse acervo 
provém de projetos desenvolvidos por graduandos, pós-graduandos e professores da UFRJ, bem como de 
doações e permutas com outras instituições nacionais e estrangeiras. A coleção tem servido de base para 
estudos taxonômicos, sistemáticos, filogenéticos, zoogeográficos e ecológicos, além de subsidiar a formação 
de recursos humanos. Os presentes dados evidenciam a importância das coleções no desenvolvimento da 
pesquisa científica no Brasil, gerando subsídios para ações no sentido do aproveitamento e conservação da 
biodiversidade. 
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A ordem Trichoptera foi estabelecida por Kirby em 1813 e conta atualmente com mais de 16.000 espécies 
descritas de todas regiões zoogeográficas, distribuídas em 618 gêneros e 51 famílias. Tanto adultos quanto 
larvas são de grande importância ecológica, sendo considerados bioindicadores da qualidade de água. No 
Brasil, os Glossosomatidae apresentam 5 gêneros e 57 espécies, 15 das quais em Itauara. No presente 
trabalho, duas espécies novas de Itauara são descritas e ilustradas a partir de exemplares machos 
provenientes da Serra do Cipó, no estado de Minas Gerais. Os espécimes foram coletados com o auxílio de 
armadilhas de Malaise, a uma altitude de aproximadamente 1200 metros, e foram preservados em via úmida 
(álcool 96%). Para os tricópteros, a grande maioria das espécies é identificada apenas com base na genitália 
masculina e, para observar as estruturas diagnósticas, o abdome dos espécimes analisados foi clarificado em 
uma solução aquecida de KOH a 10%. Itauara sp. nov. 1 assemelha-se a I. blahniki pelo formato geral da 
genitália masculina, mas difere desta espécie e das demais congêneres principalmente pelas seguintes 
características: (1) apresentar o tergito X com três processos agudos em vista dorsal, sendo o processo 
mediano maior que os laterais; e (2) apresentar a falicata com uma longa aba dorsal esclerosada 
aproximadamente retilínea. Já Itauara sp. nov. 2 é semelhante a I. flinti também pela forma geral da genitália 
masculina, e pode ser diferenciada desta e das demais do gênero pelas seguintes características: (1) 
apresentar o tergito X, em vista dorsal, com um longo processo agudo, em vista lateral, com esse processo 
fortemente direcionado para baixo; e (2) apresentar a falicata com uma longa aba dorsal digitiforme, com 
ápice arredondado e voltado para cima, e com um par de processos espiniformes espiralados originando-se 
posteriormente à falobase. 
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Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 367 
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Descrição de quatro novas espécies de Heteropachylinae Kury, 
1994 (Opiliones: Laniatores: Gonyleptidae) e nova hipótese 

filogenética para a subfamília 
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alvsjackie@gmail.com, 1940@uol.com.br 

Quatro espécies novas de Heteropachylinae Kury, 1994 são descritas: Pseudopucrolia sp. nov. 1, do município 
de Maracás, Bahia; Pseudopucrolia sp. nov. 2, da PARNA Chapada Diamantina, Lençóis, Bahia; Pseudopucrolia 
sp. nov. 3, de Jacobina, Bahia; e Heteropachylus sp. nov. 1, de Brejo Madre de Deus, Pernambuco, Brasil. As 
três espécies de Pseudopucrolia têm, como snapomorfias, a presença de três áreas mesotergais com armação 
na área III, tergito II com apófise nas porções mediana e lateral e fêmur IV levemente curvado na vista dorsal 
e lateral, com tubérculos arredondados na margem prolateral que vão aumentando progressivamente em 
direção ao ápice do fêmur. A quarta espécie, por sua vez, não apresenta dimorfismo sexual nos tergitos livres 
(exceto fusão dos tergitos I e II), nem no fêmur IV, sendo a primeira espécie da subfamília com esta condição 
– o dimorfismo sexual ocorre no basitarso I inflado nos machos, também uma autapomorfia. Quatro 
sinapomorfias sustentam a espécie dentro de Heteropachylus, como a presença de três áreas mesotergais e 
calcâneo I em torno da metade do metatarso e mais claro que o astrágalo. Foi feita uma análise cladística 
baseada em filogenias previamente publicadas e incluindo as quatro espécies novas. Foi obtida uma única 
árvore mais parcimoniosa (317 passos, CI = 0.41 e RI = 0.62) que corrobora a monofilia de Heteropachylinae, 
Magnispina Mendes, 2011, Pseudopucrolia Roewer, 1912 e Heteropachylus Roewer, 1913 e a relação mais 
próxima dos dois últimos. 

Palavras-Chave: Arachnida, Brejos, Mata Atlântica, Opiliões 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Asas para que te quero? Estudo morfo-geométrico de 
Eulaema cingulata e E. pseudocingulata 

(Hymenoptera: Apidae: Euglossini) 
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As abelhas Euglossini são um importante grupo de polinizadores comumente conhecidas por suas cores 
metálicas e estreita relação evolutiva com flores de Orchidaceae. Dentre estas, o gênero Eulaema é um dos 
mais bem estudados e caracterizado pela ausência de brilho metálico na cabeça e/ou mesossoma. As 
espécies Eulaema cingulata (Fabricius, 1804) e E. pseudocingulata (Oliveira, 2006) são frequentemente 
amostradas em inventários faunísticos, no entanto, o reconhecimento destas como espécies distintas ainda 
é uma questão controversa entre diferentes autores. As duas espécies diferem sutilmente em alguns 
aspectos morfológicos e por suas distribuições geográficas. Eulaema pseudocingulata está restrita à bacia 
amazônica enquanto E. cingulata apresenta ampla distribuição na região Neotropical. Uma vez que ambas 
as espécies são comumente coletadas, sua identificação errônea pode comprometer estudos em diferentes 
áreas. Por este motivo, o objetivo do presente trabalho foi quantificar a variação morfológica das asas de 
E. cingulata e E. pseudocingulata usando morfometria geométrica a fim de encontrar suporte para a 
reconhecimento destas espécies como distintas. Neste trabalho, avaliamos 30 exemplares machos de cada 
espécie, baseando-se em 17 pontos de intersecções venais na asa anterior direita. As variáveis de forma 
foram obtidas pela análise generalizada de Procrustes. O resultado das Análises Discriminantes e de 
Componentes Principais indicou que as espécies não apresentaram diferenças significativas na forma das 
asas e que o tamanho não influencia na forma. Dessa forma, conclui-se que o estudo morfométrico das asas 
anteriores demonstra não haver variação suficiente para a diferenciação dos táxons estudados e recomenda-
se o emprego de outras abordagens (e.g., marcadores moleculares) a fim de esclarecer se existem evidências 
suficientes para que os dois táxons possam ser considerados como espécies distintas. 

Palavras-Chave: Apoidea, Morfologia, Morfometria, Taxonomia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
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Neotropical 
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A coleção de Hymenoptera do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZSP), é constituída pela 
soma de acervos privados incorporados no passado e material oriundo de expedições científicas de diversos 
pesquisadores e instituições do mundo, sendo uma das mais representativas para a fauna Neotropical. As 
informações nela contidas possibilitam inúmeros estudos com grande relevância para a ciência e sociedade. 
De acordo com o Código de Nomenclatura Zoológica (recomendação 72F), a disponibilização das informações 
relacionadas aos espécimes tipos depositados nos acervos facilitam o acesso aos dados fundamentais que as 
coleções abrigam. Neste sentido, a coleção de Hymenoptera do MZSP tem cumprido sua missão institucional 
disponibilizando listagens detalhadas dos tipos depositados no acervo em 13 trabalhos já publicados e mais 
recentemente, fornecendo imagens em alta resolução destes. Para avaliar a magnitude e escopo desta 
contribuição, mapeamos o perfil dos exemplares depositados da coleção no que se refere à sua 
representatividade regional e temporal. O acervo inclui 6.284 espécimes-tipo referentes a 1.516 espécies. Os 
tipos primários e secundários compreendem 508 espécimes holótipos, 60 lectótipos, um neótipo, e 1.456 
síntipos, além de 4.069 parátipos e 190 paralectótipos. A coleção possui tipos de 29 famílias, sendo 
Formicidae a mais representativa (4.219 espécimes-tipo de 893 espécies). A cobertura geográfica do acervo 
compreende todos os estados brasileiros e inclui ainda outros 40 países. O acervo dispõe de tipos com datas 
de coletas ininterruptas entre os anos de 1896 a 2013. Os esforços de muitos pesquisadores, curadores, 
alunos e técnicos resultaram na formação e organização do acervo, tornando-o uma fonte de consulta 
fundamental para estudos sobre a fauna de Hymenoptera, principalmente da região Neotropical. 

Palavras-Chave: Brasil, Coleção, Curadoria, Entomologia, Neotrópico 
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Uma nova espécie de libélula do gênero Erythrodiplax 
Brauer, 1868 (Insecta: Odonata: Libellulidae) da Serra da 

Mantiqueira, Minas Gerais, Brasil 
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Erythrodiplax Brauer, 1868 inclui 60 espécies com distribuição predominantemente Neotropical, sendo o 
terceiro gênero mais rico em Libellulidae. Morfologicamente diverso e abundante, é considerado 
taxonomicamente difícil. Em 1942, Donald Borror elaborou a revisão mais recente do gênero, na qual 
considerou 35 nomes válidos e descreveu 17 espécies novas. Propôs ainda 12 grupos de espécies 
principalmente baseado na morfologia da vesica spermalis (VS). Desde a última revisão oito espécies novas 
foram descritas, cinco delas brasileiras. O objetivo é descrever uma nova espécie de Erythrodiplax. Foram 
examinados dois machos depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, UFPR e coletados 
no Parque Estadual da Serra do Papagaio, Minas Gerais. Para exame da genitália secundária os espécimes 
foram relaxados com amônia e a VS extraída associada ao terceiro esternito abdominal. Medidas e 
fotografias foram realizadas com auxílio de estereomicroscópios. Erythrodiplax sp. nov. possui porte médio 
(asa posterior 24 mm), sintórax de coloração verde-azulada lateralmente e pruinescência azul dorsalmente, 
e abdômen castanho com áreas escuras laterais. Devido a coloração azul metálica da fronte, VS com processo 
mediano sem lobos internos e lobo posterior coberto basalmente por uma placa esclerotizada enquadra-se 
no grupo Erythrodiplax basalis (Kirby, 1897). Esse grupo de espécies sul-americanas é o mais rico do gênero, 
com inúmeras putativas espécies novas e outras de status duvidoso. Difere das demais integrantes do grupo 
pela morfologia singular da VS com lobo mediano longo e projetado distalmente muito além do capuz, 
semelhante a Erythrodiplax chromoptera Borror, 1942. A coloração verde-azulada do sintórax e 
pruinescência azul é similar a Erythrodiplax pallida (Needham, 1904). A membrana alar hialina com mancha 
basal na asa posterior extremamente reduzida e lobo posterior pequeno, proximal ao processo mediano, 
permite distinguir dessas duas espécies. Exemplares da espécie foram coletados em área montanhosa entre 
florestas e campos rupestres, principais formações da unidade de conservação. 

Palavras-Chave: Anisoptera, Grupo basalis, Mata Atlântica, Taxonomia 
Agência Financiadora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 
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Catálogo de Opilioacaridae (Acari: Parasitiformes) do mundo 
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A ordem Opilioacarida e sua única família Opilioacaridae mantêm aspectos primitivos quando comparados 
com outros grupos de aracnídeos. A primeira descrição foi feita há mais de 115 anos (em 1902), mas estudos 
taxonômicos recentes enriqueceram o conhecimento de sua diversidade mundial e de seus habitats, com 
material coletado em regiões de grande biodiversidade como o México, Madagascar e Brasil. Descrições de 
novos gêneros foram feitas regularmente nos últimos anos, mas espécimes não descritos também são 
conhecidos da Austrália, África e América do Sul. A maioria das espécies é descrita do Novo Mundo onde as 
pesquisas sobre opilioacarídeos são mais comumente realizadas, como Estados Unidos, México e Brasil. Além 
disso, acarologistas relatam achados de opilioacarídeos na Europa e Ásia. O catálogo foi estruturado 
alfabeticamente em categorias de alto a baixo nível taxonômico, com informações sobre cada espécie, como 
autor, procedência, publicação e atual instituição depositária. As informações são derivadas de um estudo 
da literatura atualizado pelo exame de amostras (quando possível), incluindo a criação ou recombinação de 
nomes de táxons, (re)descrições, distribuição geográfica, deposição de tipos e etimologia. Atualmente, 
Opilioacaridae compreende 50 espécies válidas distribuídas em 13 gêneros válidos, sendo três espécies 
fósseis. Metade das espécies descritas são do Novo Mundo e foram descritas nos últimos 40 anos. Os quatro 
gêneros mais diversos que tiveram aumento considerável no número de descrições são: Neocarus, endêmico 
das regiões Neártica e Neotropical, com os atuais especialistas em Opilioacaridae atuando principalmente 
nessas regiões; Caribeacarus, em situação semelhante, porém restrito a região Neotropical; Salfacarus e 
Opilioacarus, pela checagem de material depositado em instituições de pesquisa (sendo o último 
representado também por espécie fóssil), ressaltando a importância de coleções científicas. Com o catálogo, 
esperamos auxiliar estudos taxonômicos através da atualização de dados e informações de coleções 
depositárias. 

Palavras-Chave: Coleções, Sistemática, Taxonomia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 

Número de Processo: 2010/13269-0, 2012/23824-6, 2015/05315-5, 1798353, 303435/2013-5 
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Catálogo de material tipo de Acari depositado na UNESP, 
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A Coleção de Ácaros do Departamento de Zoologia e Botânica da Universidade Estadual de São Paulo 
(DZSJRP) (São José do Rio Preto, SP), juntamente com a Coleção de Referência de Ácaros da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (MZLQ), Universidade de São Paulo (Piracicaba, SP), o Instituto Biológico (IB) 
(Campinas, SP) e o Instituto Butantan (São Paulo, SP) são as coleções de Acari mais importantes do Brasil. 
Atualmente, armazena cerca de 28.000 espécimes, de 21 estados brasileiros e cinco biomas: Amazônia, Mata 
Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pantanal. De acordo com o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, 
recomendação 72F, todas as instituições nas quais os espécimes são depositados devem torná-los acessíveis 
para estudo e, entre outras coisas, publicar listas ou catálogos com as informações associadas a cada 
tipo/lote de espécime. O catálogo dessa coleção de Acari está estruturado alfabeticamente em categorias de 
alto a baixo nível taxonômico. Todos os tipos de espécimes estão listados sistemática e alfabeticamente 
dentro de famílias e gêneros, com informações da espécie (auto, procedência, publicação). Atualmente, a 
coleção de tipos contém espécimes de 16 famílias, 64 gêneros e 119 espécies, 81 das quais representadas 
por holótipos. O número de espécies está distribuído pelas seguintes famílias: Bdellidae (5), Cunaxidae (2), 
Eriophyidae (3), Mideopsidae (1), Neopygmephoridae (1), Neothyridae (1), Opilioacaridae (4), Phytoseiidae 
(26), Proctophyllodiidae (15), Pseudocheylidae (1), Stigmaeidae (2), Tarsonemidae (24), Tenuipalpidae (16), 
Tetranychidae (13), Tydeidae (4), Wettinidae (1); oriundos de Angola, Austrália, Brasil, Costa Rica, Filipinas, 
África do Sul, Sultanato de Omã e Tailândia. Com esse catálogo, atualizamos a base de dados das instituições 
depositárias de diferentes grupos para auxílio à estudos taxonômicos. 
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Opilioacaridae é um pequeno grupo de solo pouco conhecido e seu uso em estudos filogenéticos tem se 
resumido a grupos externos dentro das filogenias de Acari ou mesmo para outros Arachnida. Desde seu 
registro inicial por With (1902), pouco foi adicionado à diversidade de Opilioacaridae quando comparado a 
outros taxa de ácaros. A maioria das descrições foi baseada em uma única amostra (macho, fêmea ou ninfa), 
sendo conhecida apenas por sua localidade-tipo ou sem apresentar outros registros de coleta ao longo dos 
anos. Em alguns casos, nem mesmo o estágio de desenvolvimento foi indicado. O grupo passou por 
mudanças em sua classificação, tornando o Opilioacarus um gênero limitado à região do Mediterrâneo e 
oeste da Ásia, enquanto Neocarus e Caribeacarus para o Novo Mundo. No entanto, várias descrições foram 
feitas de maneira insatisfatória, especialmente de espécies do Velho Mundo, com poucos detalhes sobre as 
características ou baseadas em apenas um espécime. Além disso, não possui filogenias com dados 
morfológicos ou análises moleculares necessários para confirmar sua monofilia e fornecer um panorama 
filogenético criterioso. Desta forma, a proposta de filogenia da família foi realizada utilizando dados 
morfológicos, através do princípio da parcimônia. O grupo interno consistiu em 41 espécies de 
opilioacarídeos, enquanto o grupo externo foi composto por 5 espécies de Neothyridae e 2 de 
Heterozerconidae. A análise retornou duas árvores maisparcimoniosas (720 passos; IC = 47; IR = 76). A 
monofilia do grupo interno foi apoiada por 34 sinapomorfias, principalmente relacionadas à quetotaxia do 
gnatossoma. A hipótese da filogenia sugere novos táxons de combinação, sendo Opilioacaridae reduzida para 
7 gêneros e suas espécies: Adenacarus (13 espécies), Indiacarus 2007 (1), Neocarus (16), Opilioacarus (5 
espécies), Panchaetes (11), Phalangiacarus (1) e Vanderhammenacarus (1). 
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Nova espécie de ácaro Opilioacaridae (Acari: Parasitiformes) 
de cavernas da Serra do Ramalho, Bahia 
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Opilioacaridae é uma pequena família de ácaros de solo, considerada filogeneticamente basal, possuindo em 
torno de 50 espécies descritas atualmente, sendo 2 fósseis, distribuídas em 13 gêneros. São organismos 
endêmicos, distribuídos por todos os continentes, com exceção da Antártida. No Novo Mundo são 
conhecidos pelos gêneros Amazonacarus, Brasilacarus, Caribeacarus e Neocarus. Destes, apenas 
Caribeacarus e Neocarus possuem espécies encontrados em cavernas. Neocarus, com 6 espécies hipógeas, 
apresenta o padrão de setas d foliáceas no tarso palpal, e com no máximo 6 destas setas, enquanto os demais 
gêneros apresentam setas d pectinadas e acima de 8 setas. Através de inventários realizados em cavernas na 
Serra do Ramalho, no estado da Bahia, pela equipe do Laboratório de Estudos Subterrâneos da UFSCar, uma 
série de opilioacarídeos foi obtida, constando machos, fêmeas e imaturos. Os espécimes passaram por (1) 
processo de diafanização em ácido lático por 3 dias, (2) dissecação de gnatossoma, apêndices e conteúdo 
intestinal, (3) lavados com água destilada, (4) e com a montagem em lâminas de microscopia em meio de 
Hoyer, sendo mantidos em estufa à 55°C por 5 dias. Sob o microscópio ótico de contraste de fases, estes 
exemplares foram identificados como uma nova espécie, por possuir características dos dois grupos de 
gêneros citados, apresentando uma combinação de caracteres única em Opilioacaridae. O material 
encontrado possui não somente essas setas d foliáceas como bem mais que 6 delas. Entretanto, ainda assim 
mantém outras características mais próximas de Neocarus do que os outros gêneros encontrados no Novo 
Mundo. Apesar da combinação única de caracteres, optou-se manter a espécie temporariamente dentro de 
Neocarus. Uma análise filogenética prévia se torna necessária com intuito de ter outra interpretação para 
seu posicionamento taxonômico, e assim manter ou recombiná-la em algum dos outros gêneros, ou mesmo 
sugerir a proposição de um novo. 
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Acari são cosmopolitas, possuindo quase 55.000 espécies descritas, colonizando diferentes habitats, 
aquáticos e terrestres, sendo encontrados também parasitando animais ou vegetais. Contudo, pesquisas com 
ácaros de vida livre, importantes para ciclagem de nutrientes, são pouco exploradas nos aspectos biológicos 
e filogenéticos. Isto pode ser justificado pela carência de estudos e especialistas na área, quando comparados 
aos desenvolvidos com ácaros de importância agrícola ou médico-veterinária. Para ácaros de vida livre 
cavernícolas, pesquisas são escassas pela ausência de trabalhos taxonômicos e dificuldades metodológicas 
associadas à amostragem, relacionadas à influência da disponibilidade de alimento, concentração da matéria 
orgânica e clima. Entretanto, cavernas apresentam uma grande riqueza de ácaros, com algumas espécies 
especializadas à vida subterrânea e eventualmente restritas a estes ambientes. A última lista da acarofauna 
cavernícola brasileira compilada apresentou 38 famílias. Posteriormente, outras 31 famílias foram 
adicionadas, com grande parte identificada apenas como morfotipos. Isto prejudica estudos sobre estrutura 
de comunidades, dificultando a comparação entre trabalhos realizados. O Laboratório de Estudos 
Subterrâneos da UFSCar vem contribuindo para preencher esse conhecimento com levantamentos 
faunísticos em cavernas brasileiras nos últimos 12 anos. Os espécimes depositados na coleção do LES 
passaram por diafanização em ácido lático por 3 dias, lavados com água destilada, e com a montagem em 
lâminas de microscopia em meio de Hoyer, sendo mantidos em estufa à 55°C por 5 dias. Sob o microscópio 
ótico de contraste de fases, foi possível identificar 12 novos registros de famílias de ácaros, quando 
comparados com inventários anteriores de acarofauna que ocorre em cavernas: Alicorhagiidae, 
Blattisociidae, Calyptostomatidae, Coprozerconidae, Diarthrophallidae, Discozerconidae, Heatherellidae, 
Neothyridae, Laelaptonyssidae, Lardoglyphidae, Microtrombidiidae Neotrombidiidae. Alguns destes 
registros também representam novas espécies. A identificação é fundamental para estudos biológicos e 
ecológicos de espécies, permitindo que outros pesquisadores a reconheçam, assim como a comparação 
faunística entre as áreas. 
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Animais de terras raras: uma nova espécie de Pseudochthonius 
Balzan, 1892 troglóbio da área cárstica da Serra do Ramalho 
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Pseudochthonius é um dos 28 gêneros da família Chthoniidae, possuindo 29 espécies descritas. Este ocorre 
no continente sul americano e africano, e recentemente registrado na Península Arábica. No Brasil, das 19 
espécies de Chthoniidae, nove são Pseudochthonius e destacam-se duas espécies troglóbias (exclusivas do 
ambiente subterrâneo): P. strinatii Beier, 1969 e P. biseriatus Mahnert, 2001. Uma espécie inédita foi 
encontrada em uma única caverna da área cárstica da Serra do Ramalho, sudoeste da Bahia. Região com 
extensas áreas de calcário, possuindo muitas formações de cavernas/sistemas e ocorrência de metais de 
terras raras, com potencial para mineração. Os espécimes coletados, passaram por processos onde a fêmea 
foi preparada e fotografada em Microscopia Eletrônica de Varredura em modo baixo vácuo e o macho foi 
clareado em ácido lático e dissecado para montagem das partes em lâminas, para análise, medições e 
ilustrações, sendo acondicionado em frasco com álcool 70%, após os procedimentos. Utilizamos softwares 
(Adobe Illustrator CS6 e Adobe Photoshop CS6) para vetorizar as ilustrações e montar as pranchas 
fotográficas. Os espécimes foram considerados uma nova espécie de Pseudochthonius, diferindo-se das 
demais espécies do gênero por uma combinação de caracteres, como o posicionamento dos tricobótrios ib 
e isb, a aparente heterodontia no dedo fixo do pedipalpo, sete lâminas no flagellum e o número de espinhos 
coxais na coxa I e na coxa II (3-5 em ambas). Também apresenta características troglomórficas, como 
completa ausência de olhos e despigmentação corpórea (troglomorfismos clássicos), comparado aos 
coespecíficos epígeos. Esta espécie é troglóbia e endêmica de uma única cavidade, a Gruna do Valdecir. 
Ainda, utilizando-se os critérios da IUCN (International Union for Conservation of the Nature), categorizamos 
esta nova espécie como Criticamente em Perigo – CR, pelos critérios B1ab(iii) + 2ab(iii), o que elenca a Gruna 
do Valdecir de Máxima Relevância e protegida em termos legais segundo o Decreto 6640. 
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O presente trabalho objetivou investigar as relações filogenéticas das espécies do gênero Sphoeroides do 
Atlântico, através de dados genéticos. Inicialmente, foi realizada uma busca de sequências do gênero já 
disponíveis em bancos de dados (GenBank e BOLD (Barcode of Life)). Foram obtidas sequências de citocromo 
oxidase I (COI) da maioria das espécies de Sphoeroides do Atlântico (Sphoeroides dorsalis, S. greeleyi, 
S. pachygaster, S. spengleri, S. testudineus, S. tyleri), com exceção de duas espécies: S. marmoratus e 
S. georgemiller. Sequências da primeira foram geradas a partir de indivíduos coletados em São Tomé e 
Príncipe, no Golfo da Guiné. Também foram geradas sequências de S. spengleri da costa brasileira. O DNA foi 
extraído com um protocolo de extração salina, a qualidade da extração foi avaliada em gel de agarose 1% e 
sua quantificação realizada em Nanodrop. As amplificações do gene mitocondrial COI foram realizadas 
empregando os iniciadores específicos para a amplificação de espécies de peixes (Fish F1 e Fish R1). Os 
eletroferogramas foram editados no programa Seqman (DNASTAR) e alinhados no Mega 7. A reconstrução 
filogenética foi realizada no programa MrBayes. Os resultados obtidos suportam o monofiletismo do gênero 
Sphoeroides do Atlântico e a existência de uma espécie críptica dentro de Sphoeroides spengleri, 
discriminando-a em dois clados. Essas duas espécies habitam a costa oeste do Atlântico sendo uma delas 
ocorrendo no Atlântico Noroeste (Caribe) e outra no Atlântico Sudoeste (Brasil). Uma possível explicação 
para esta separação é o desaguamento dos rios Orinoco e Amazonas ao norte do Brasil, criando uma barreira 
e impedindo o fluxo gênico entre as populações. 
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Os ampullariídeos são gastrópodes límnicos, cuja taxonomia ainda requer revisão envolvendo estudos morfo-
moleculares, pois apesar de sua importância ecológica, econômica e em saúde pública, esses moluscos são 
ainda pouco estudados. Endêmicas do Estado do Rio de Janeiro, Pomacea intermedia e Pomacea sordida são 
confundidas, devido à grande similaridade de suas conchas. Este trabalho visa revisar os lotes destas espécies 
do acervo da Coleção de Moluscos do Instituto Oswaldo Cruz (CMIOC), através de análise morfo-molecular. 
Após levantamento realizado neste acervo, novas coletas foram realizadas, devido a inexistência de lotes 
fixados em álcool para análise molecular, ou de animais adultos para estudos morfológicos. Dentre os 89 
lotes da CMIOC, de diferentes municípios do estado, todos estavam identificados como P. sordida. Em onze 
destes municípios foram realizadas novas coletas, sendo os adultos fixados e os jovens e desovas mantidos 
no laboratório. Embora ainda haja mais amostras a serem analisadas, visando finalizar a discriminação dos 
caracteres morfológicos diagnósticos destas espécies, nossas análises filogenéticas (parte do gene 
mitocondrial CO1) confirmaram a ocorrência de dois clados no estado do Rio de Janeiro: P. sordida em seis 
municípios (Maricá, Mangaratiba, Itaguaí, Vassouras, Mendes, Rio de Janeiro) e P. intermedia em cinco 
(Araruama, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Casimiro de Abreu, Macaé). Adicionalmente, as divergências 
genéticas entre 13 exemplares de P. intermedia e 27 de P. sordida (sendo duas sequências obtidas no 
Genbank) indicaram distâncias genéticas de até 13,5%, permitindo discriminar as duas espécies. Com a 
complementação destes estudos será possível determinar os limites destas espécies, historicamente 
confundidas, bem como fornecer subsídios ao entendimento dos processos evolutivos envolvidos. 
Entretanto, destacamos nossa preocupação quanto ao desaparecimento de ambas espécies no estado em 
decorrência de antropização, pois não foram encontrados espécimes em muitas áreas onde havia registro 
prévio na CMIOC. 
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Hoplopeza Bezzi é um pequeno gênero de moscas predadoras com apenas seis espécies descritas: quatro 
australasianas e duas neotropicais (H. annulata Collin do Chile e H. chloropa Bezzi do Peru). O gênero é 
diagnosticado pela antena inserida acima do meio da cabeça, metade inferior da CuA ausente, fêmur 
posterior com anel preto mediano largo e tíbia com base não geniculada. O único macho examinado pertence 
a Coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. O espécime foi fotografado com câmera 
digital acoplada ao estereomicroscópio. O abdome foi macerado com ácido lático para análise da terminália, 
e a asa foi submersa no xilol e montada entre lamínulas com Euparal. O mapa foi confeccionado no 
websoftware Simplemappr a partir de informações da etiqueta e bibliografia. A espécie nova possui um pente 
amarelo anteroventral de cerdas longas na tíbia anterior e uma projeção em gancho na região mediana da 
tíbia posterior. Aparentemente essa projeção destacada pode estar relacionada à imobilização de fêmeas ou 
presas no acasalamento ou alimentação. A espécie nova é diferente de H. chloropa por não possuir um pente 
de cerdas próximo ao ápice da tíbia anterior e todas as pernas não serem esverdeadas, enquanto é distinta 
de H. annulata pela pleura totalmente marrom escura e ausência das três cerdas destacadas no fêmur 
posterior. Dentro do gênero, a espécie nova é a única com a modificação em gancho na tíbia posterior, 
facilitando sua diferenciação dos demais Hoplopeza ou Hybotidae. Os registros do gênero no Chile, Peru e 
agora Equador acenam que as espécies Neotropicais podem estar relacionadas a ambientes de altitudes 
elevadas corroborando a literatura. 
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Chauliognathus é o maior gênero da subfamília Chauliognathinae, com 445 espécies de formas muito 
variadas e ampla distribuição geográfica. A diagnose do gênero é muito vaga e, informalmente, são 
reconhecidos alguns grupos de espécies, por vezes definidos por caracteres triviais, distribuição geográfica 
ou similaridade cromática. Um desses grupos – “grupo flavipes” – foi recentemente demonstrado como 
monofilético e compreende 199 espécies nominais. As espécies desse grupo caracterizam-se e diferem dos 
demais Chauliognathus pelo maior tamanho corporal e marcante coloração aposemática amarela e preta. 
Por serem conspícuos, letárgicos e amplamente distribuídos, indivíduos das espécies do “grupo flavipes” são 
muito usados como modelos de estudos em diferentes campos de pesquisa, como parasitismo, defesa 
química, ecologia, comunicação química, genética etc. Apesar de amplamente utilizadas como modelos em 
pesquisas, a taxonomia das espécies desse grupo é caótica, com espécies impossíveis de serem identificadas 
com base apenas na literatura disponível, dependendo atualmente do exame do material tipo depositados 
em museus da Europa. Consequentemente, diversos desses trabalhos utilizam nomes incorretos, inválidos, 
nulos ou impossíveis de serem confirmados, comprometendo os dados e a compreensão dos resultados 
alcançados. A revisão taxonômica do “grupo flavipes” já revelou a existência de muitos sinônimos e algumas 
espécies novas a serem descritas. Com o estudo dos espécimes tipo de todas as 199 espécies nominais, 
apenas 35 são reconhecidas como válidas. Apesar de semelhantes superficialmente, as espécies nesse grupo 
podem ser diferenciadas por caracteres de morfologia externa e de genitália. Além da revisão, são 
apresentadas definições das espécies com base em morfologia e ferramentas de identificação eficientes, 
fornecendo as bases taxonômicas necessárias para pesquisas em diversas áreas do conhecimento, 
assegurando identificações mais fáceis, seguras e informativas. Além disso, mapas de distribuição das 
espécies permitirão uma melhor quantificação da riqueza e diversidade regionais e fornecerão dados para 
futuros estudos biogeográficos e de conservação. 
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O Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas (ZUEC) tem ampliado e modernizado seu acervo, 
que inclui coleções científicas, expositiva e didática. O acervo científico tem atenção prioritária, sendo 
constituído por coleções zoológicas e audiovisuais. Nos últimos anos, o acervo científico aumentou 
consideravelmente, assim como a informatização e divulgação dos dados associados 
(www.ib.unicamp.br/museu_zoologia), o que constitui um diferencial do ZUEC. O Museu investe em 
pesquisas nas áreas de zoologia e taxonomia, bem como em ensino, formação de recursos humanos e 
divulgação da biodiversidade zoológica para um público amplo e diversificado. Atualmente, o ZUEC conta 
com 42 coleções científicas de espécimes, mantidas em meio úmido e/ou seco, as quais abarcam mais de 
200 mil exemplares de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos – e mais de 500 mil de 
invertebrados: moluscos, poliquetas, equinodermos, crustáceos, colembolas, coleópteros, lepidópteros, 
ortópteros, dípteros, aracnídeos, entre outras coleções de menor porte. Merecem também destaque as 
coleções de lâminas, tecidos e DNA. O acervo do ZUEC está entre os sete maiores do Brasil e abriga material 
tipo de cerca de 280 espécies, entre holótipos, parátipos e síntipos, de vertebrados e invertebrados 
(www.ib.unicamp.br/museu_zoologia/colecaotipos). A coleção audiovisual do ZUEC, representa hoje, o 
quinto maior acervo deste tipo no mundo e o maior da América Latina, com aproximadamente 44 mil 
gravações, além de fotos e vídeos. São mais de 3800 espécies gravadas ao longo de expedições realizadas 
em todos os biomas brasileiros, e em outros países (www.ib.unicamp.br/fnjv). O Museu abriga também uma 
coleção de espécimes utilizada nas atividades de extensão à comunidade, como a exposição “Biodiversidade 
Animal”, e material de empréstimo didático destinado principalmente às escolas e feiras. 
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A taxonomia tradicional passa por um momento de crise e novas ferramentas que possibilitam a descrição 
de caracteres para a identificação da biodiversidade global são necessários. Nesse trabalho apresentamos a 
descrição de uma nova espécie do gênero Lerneca com base em uma taxonomia integrativa, incluindo 
citogenética, bioacústica, comportamento e morfologia tradicional. Indivíduos de Lerneca sp. foram 
coletados no Parque Nacional do Iguaçu entre 2017 e 2019. Para a montagem do cariótipo, determinação do 
número diploide, localização de regiões organizadoras de nucléolo e bandamento-C foram utilizados 10 
machos e 10 fêmeas em diferentes estágios de vida. Para a caracterização do repertório acústico de 
Lerneca sp. foram gravados os sons de corte, cópula e pós-cópula de 20 machos adultos e para descrição do 
comportamento reprodutivo da espécie, foram realizados 15 encontros aleatórios entre fêmeas e machos 
adultos. As análises dos caracteres morfológicos externos e internos foram feitas com base em medidas 
morfométricas de 10 fêmeas e 10 machos adultos. Os espécimes tiveram porção final do abdome dissecada 
para a extração das genitálias e os indivíduos foram comparados com as descrições das espécies 
cientificamente reconhecidas dentro do gênero. Todas as genitálias foram fotografadas, assim como os 
holótipos e parátipos que serão depositados no Museu Nacional (MNRJ). Lerneca sp. é uma espécie 
considerada nova para a ciência, apresentando características morfológicas e sonoras únicas dentro do 
gênero. Além de displays reprodutivos específicos, a espécie estudada apresenta um número diploide 
considerado menos derivado em comparação a outros gêneros dentro de Luzarinae (2n = 23, X0♂ e 2n = 24, 
XX♀), tanto AgRONs e bandamento-C marcaram o terceiro par de cromossomos, demonstrando que esse par 
apresenta DNA satélite, importante para a diferenciação de espécies. 
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The millipede fauna of Brazil is still poorly-known when compared with other arthropods group. The lack of 
adequate taxonomic knowledge hinders conservation and management efforts of the millipede fauna. 
Currently, the genus Eucampesmella Schubart, 1955 comprises widespread millipedes distributed in the 
north and northeast regions from Brazil. Based on an unusual distribution, the genus occurs in Caatinga, 
Atlantic Rain Forest and Amazonian Rain Forest. Some reports from anthropic places are also recorded. Few 
taxonomic treatments have been dedicated to understand its composition and ecology. The adult males of 
the genus are recognized by the massive and prominent gonocoxa; presence of a gap between the 
prefemoral region and the femoral region; presence of a well-developed prefemoral process with a 
secondary process; and a well-developed shield-shape process on the telopodite covering the solenomere. 
The adult females are recognized by the elongated and slender vulvae; small operculum; and presenting the 
posterior margin of vulvae opening with an epigynal flange. The species are recognized: Eucampesmella 
tricuspis (Attems, 1931), E. tuberculipora (Attems, 1898), E. expansa (Brölemann, 1903), E. serrana (Attems, 
1944), E. janetae Golovatch & Hoffman, 2004. Two subspecies are recognized and discussed: E. lartiguei 
lartiguei (Silvestri, 1897), E. lartiguei ferrii (Schubart, 1956). The species E. brunnea Kraus, 1959, 
E. pugiuncula (Schubart, 1946) and E. schubarti Kraus, 1957 are considered incertae sedis. This study contains 
a redescription of the genus and the description of six new species based on the morphology of the gonopods. 

Palavras-Chave: Amazon rainforest, Atlantic rainforest, Caatinga, Diplopoda, Neotropical 
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The order Polydesmida with ca. 5000 species is organized in 31 families. Among these, Chelodesmidae is the 
second largest family with almost 800 described species. The family is divided into two subfamilies: 
Chelodesminae, for the Neotropical species, and Prepodesminae for the members from Africa and Spain. 
Currently, 19 tribes are recognized in Chelodesminae. The tribe Arthrosolaenomeridini is distinguished from 
others Chelodesminae by the absence of coxal apophysis in the gonopod; laminated telopodite with a 
cingulum on the lateral margin; prefemoral process of the gonopod long and thin with a dorsal basal lobe 
and anterior sternites with four conical lobes. Based on these characters, the tribe is composed by the genera 
Arthrosolaenomeris Schubart (2 spp.), Angelodesmus Schubart (4 spp.) and Gangugia Schubart (2 spp.). 
However, several systematic problems are related to these taxa, for example, the lack of a more 
comprehensive description of their sexual traits, diagnosis for the species and absence of any hypotheses 
about the internal relationships. The aim of this study is perform a revision of the poorly known Brazilian 
tribe Arthrosolaenomeridini and to test the monophyly by the cladistic analysis. The matrix with 64 
morphological characters and 25 terminals resulted in a single tree (177 steps). The searches were carried 
out heuristically in TNT under implied weights (k = 7) with 1000 replications and 80 trees held per replicate. 
In the analysis, the tribe was recovered as monophyletic and supported by three homoplastic 
synapomorphies based on the gonopods characteristics. Cladistic analysis resulted in five groups, the genera 
Arthrosolaenomeris (5 spp.) and Gangugia (4 spp.) are monophyletic, as well as two new genera. The genus 
Angelodesmus was recovered as paraphyletic and now composed by a single one species. 
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La familia Chelodesmidae cuenta con 800 especies descritas actualmente y se divide en dos subfamilias: 
Prepodesminae, predominantemente Afrotropical y con una única tribu, y la subfamilia más diversa 
Chelodesminae, distribuida en el Neotrópico y formada por 19 tribus. Se considera que el número de especies 
de la familia Chelodesmidae es mucho mayor del conocido actualmente y esto se debe, por una parte a una 
exuberante especiación debida a una gran variedad de linajes y por otra parte, a una falta de especialistas en 
el grupo a nivel mundial y más aún en Sudamérica. Hasta el momento, Chelodesmidae se distribuye en todos 
los países sudamericanos, salvo en Uruguay. Uruguay no cuenta con registros de esta familia, pero la revisión 
del material de la Colección de Myriapoda de la Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay, y los muestreos 
realizados recientemente indican la presencia de esta familia en el país. En la total ausencia de previos 
abordajes de este grupo en el país, nos planteamos como objetivo revisar y determinar el material de 
Chelodesmidae depositado en la colección de la Facultad de Ciencias de Montevideo, Uruguay. Con dicho fin, 
se revisó el material de dicha colección y para eso se examinaron 77 lotes y 175 individuos, y se focalizó en 
las características generales del cuerpo de los individuos para determinar la Tribu y en la genitalia masculina 
para determinar a nivel de especie. Se encontraron dos tribus de Chelodesminae, Sandalodesmini y 
Platinodesmini. Dentro de Sandalodesmini fue reportado el género Sandalodesmus como única especie. Para 
Platinodesmini se encontraron dos géneros: Astrophogonus y un género nuevo para la tribu. Todas las 
especies analizadas representan nuevos registros y se encuentran en proceso de descripción. Este estudio 
representa la primera aproximación para el país, complementando todos los registros Neotropicales de la 
familia. 
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O gênero Moenkhausia inclui quase 100 espécies de pequenos peixes de água doce distribuídas em sistemas 
fluviais da América do Sul, especialmente na bacia Amazônica e no escudo das Guianas. De acordo com 
hipóteses filogenéticas atuais, baseadas em dados morfológicos e moleculares, o gênero não representa um 
grupo monofilético, sendo ainda reconhecido com base na combinação de caracteres proposta em sua 
descrição original: dentes do pré-maxilar dispostos em duas séries, com cinco dentes na série interna, linha 
lateral completa e lobos da nadadeira caudal parcialmente cobertos por pequenas escamas. Apesar do 
gênero carecer de definição filogenética, alguns autores têm proposto grupos de espécies em Moenkhausia, 
que ainda precisam ser testados em uma análise filogenética, mas que compartilham características 
morfológicas aparentemente únicas. Uma destas características diz respeito à coloração do corpo, com a 
presença de séries longitudinais de máculas escuras. Este padrão, relativamente incomum em Characidae, 
foi documentado para doze espécies de Moenkhausia: M. chlorophthalma, M. cosmops, M. cotinho, 
M. diktyota, M. forestii, M. lineomaculata, M. oligolepis, M. parecis, M. plumbea, M. petymbuaba, 
M. sanctaefilomenae e M. pyrophthalma. Em uma coleta recente do projeto “South American Characiformes 
Inventory”, realizada na região da Serra do Cachimbo, foi coletada uma nova espécie do gênero com 
coloração similar à descrita anteriormente, que é sua principal característica diagnóstica. Moenkhausia sp. n. 
difere de todas as congêneres supracitadas, exceto de M. plumbea, por apresentar seis raios ramificados na 
nadadeira pélvica (vs. sete). A nova espécie difere de M. plumbea, também da bacia do Teles Pires, pela 
ausência de uma faixa longitudinal escura no olho e na lateral do corpo (vs. presença das duas características). 
O formato da mancha do pedúnculo caudal e o colorido em vida de Moenkhausia sp. n. também ajudam a 
diagnosticar a espécie. 
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A subtribo Tafaliscina apresenta características morfológicas significativas entre seus representantes: desde 
grilos pequenos e esguios a grande e robustos, tégminas dos machos com ou sem aparato estridulatório, 
longos espinhos nas tíbias posteriores e, porção distal do ovipositor alargada e achatada dorso-ventralmente. 
As espécies dessa subtribo, como a maioria dos Podoscirtinae, possuem o hábito arbustivo/arbóreo e são 
encontradas sobre a superfície das folhas durante a noite. De acordo com o catálogo Orthoptera Species File, 
Tafaliscina está distribuída pela região Neotropical e possui nove gêneros: Amblyrhethus Kirby, 1906; 
Bezerkhovia Gorochov, 2018; Brazitrypa Gorochov, 2011; Cylindrogryllus Saussure, 1878; Mexitrypa 
Gorochov, 2011; Perutrella Gorochov, 2011; Prodiatrypa Desutter, 1988; Pseudogryllus Chopard, 1912; 
Tafalisca Walker, 1869. Aqui apresentamos um gênero novo de Tafaliscina, morfologicamente próximo de 
Amblyrhethus, com três novas espécies brasileiras, duas do Cerrado e uma da Caatinga. Os espécimes foram 
analisados, comparados e descritos sob esteromicroscópio. As fotos foram tiradas em câmera fotográfica 
adaptada ao esteromicroscópio com os espécimes imersos em etanol 80%. Genitálias masculinas foram 
removidas e tratadas com solução de KOH 10% por 24 horas para remoção da musculatura, clareamento dos 
escleritos e membranas. A papila copulatória das fêmeas foi dissecada e membranas anexas foram retiradas. 
Genitálias masculinas e femininas foram fotografadas imersas em álcool gel. Desenhos das genitálias 
masculinas foram feitas sob estereomicroscópio com câmara clara. As nomenclaturas seguem Desutter 
(1988) e Desutter-Grandcolas (2003). O material tipo será depositado no Museu de Zoologia da Universidade 
de São Paulo. Apesar de semelhanças morfológicas com Amblyrhethus, o gênero novo difere nas 
características: 1-tégminas não cobrem totalmente o abdome, campo apical reduzido; 2-fileira estridulatória 
rodeada por forte esclerotização; 3-tímpano presente apenas na face externa da tíbia anterior; 4-lobo 
principal do pseudepífalo com ápice pontiagudo; 5-dobra ectofálica fortemente esclerotizada; 6-apódema 
endofálico bífido; 7-ápice do ovipositor com duas protuberâncias laterais em vista dorsal e ventral. 
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Tenuipalpidae tem recebido grande atenção devido ao potencial de causar danos em diferentes culturas 
agrícolas. No catálogo mundial desta família, publicado em 2009, foram reportadas 891 espécies em 34 
gêneros. Desde então, novas espécies têm sido descritas, e novos registros geográficos e associações com 
plantas hospedeiras têm sido publicados. Assim, a atualização contínua do catálogo é importante. Desse 
modo o objetivo deste estudo foi a atualização do catálogo da família Tenuipalpidae para disponibilização 
em forma de uma base de dados taxonômicos, contendo informações sobre distribuição e plantas 
hospedeiras dos ácaros. Com a atualização do catálogo (que será contínua), atualmente Tenuipalpidae possui 
995 espécies descritas em 39 gêneros. Os gêneros com maior número de espécies são Tenuipalpus (326 
espécies), Brevipalpus (293), Aegyptobia (107) e Cenopalpus (65). Os dois gêneros mais numerosos englobam 
juntos cerca de 60% das espécies conhecidas. Em outro extremo, 29 gêneros contêm menos de dez espécies 
cada e destes, oito são monoespecíficos. Com a disponibilização das informações em uma base de dados na 
internet, a obtenção de informações será facilitada, uma vez que podem ser acessadas por pesquisadores de 
várias partes do mundo. Além disso, à medida que novas espécies forem descritas e novas informações 
adicionadas, a base de dados será atualizada, sendo uma grande vantagem em relação a catálogos 
publicados, que demandam longos períodos para atualização. Isto é particularmente importante no caso dos 
tenuipalpídeos, devido ao dinamismo da pesquisa taxonômica neste grupo. 
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Ultratenuipalpus Mitrofanov é um pequeno gênero da família Tenuipalpidae (Acari: Tetranychoidea), com 25 
espécies conhecidas. As espécies desse gênero possuem um prossoma amplo, muitas setas dorsais largas, 
lanceoladas, obovadas ou ovadas, e alguns caracteres considerados plesiomórficos, como a presença de três 
pares de setas ventrais ps. A espécie tipo do gênero, U. meekeri (De Leon), foi descrita a partir de espécimes 
coletados em samambaias de manguezais no México, mas sua descrição original não fornece informações 
essenciais para uma identificação acurada e precisa. Neste estudo, nós redescrevemos os adultos (fêmea e 
macho), deutoninfa, protoninfa e larva de U. meekeri, em um formato padronizado e baseando-se em 
espécimes tipo depositados na National Insect and Mite Collection, National Museum of Natural History, 
Smithsonian Institution (NMNH), localizada em Beltsville, Maryland, Estados Unidos. Além disso, nesse 
estudo é proposta uma nova espécie de Ultratenuipalpus coletada em samambaias do estado de São Paulo, 
Brasil. Micrografias de espécimes coletados no México e no Brasil foram obtidas usando low-temperature 
scanning electron microscopy (LT-SEM) e são incluídas no trabalho. Baseando-se em registros disponíveis na 
literatura, nós observamos que as espécies conhecidas de Ultratenuipalpus ocorrem principalmente em 
plantas pteridófitas e gimnospermas. O desenvolvimento da quetotaxia das pernas das duas espécies é 
estudado e discutido. Essa será a primeira espécie do gênero Ultratenuipalpus descrita no Brasil e irá 
contribuir para um melhor conhecimento da diversidade de tenuipalpídeos no país. 
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Neotetranychus Trägårdh é um gênero da família Tetranychidae (Acari, Tetranychoidae) com 10 espécies 
descritas. As espécies de Neotetranychus possuem setas dorsais longas e inseridas em tubérculos, 
opistossoma das fêmeas com estrias principalmente transversais, dois pares de setas para-anais (h1-h2) e 
anais (ps1-ps2), e empódios divididos distalmente. Das espécies conhecidas de Neotetranychus, quatro foram 
descritas a partir de espécimes coletados no Brasil: N. asper Feres & Flechtmann, N. granifer Feres & 
Flechtmann, N. peniculus Aranda e N. rhaphidoseta Aranda. Neotetranychus rhaphidoseta foi descrita em 
1974, baseando-se em 11 fêmeas e cinco machos coletados em Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae) 
(= Tabebuia ochracea) em Corumbataí, São Paulo. Essa espécie possui um histórico taxonômico interessante, 
pois a sua descrição original foi realizada em uma tese de doutorado (publicação considerada inválida pelo 
Código Internacional de Nomenclatura Zoológica) e só posteriormente, em 2000, essa descrição foi publicada 
em um periódico de ampla divulgação. Neste estudo, nós registramos a redescoberta de N. rhaphidoseta e 
redescrevemos essa espécie com a adição de novas informações (e.g., medidas e distâncias das setas 
dorsais). A coleta dos novos espécimes foi realizada em 2018, durante um levantamento da acarofauna 
presente em plantas nativas do Parque Nacional das Emas, estado de Goiás. Foram amostrados 18 fêmeas e 
10 machos em plantas de H. ochraceus. Fêmeas e machos de N. rhaphidoseta apresentam setas dorsais 
bipectinadas, e machos apresentam edeago com eixo alongado, ligeiramente dirigido para cima e 
terminando em uma ponta aguda. Esse novo registro e a redescrição mais detalhada de N. rhaphidoseta 
baseada em estudo dos tipos e dos novos espécimes contribui para o melhor conhecimento da morfologia, 
distribuição e taxonomia da espécie. 
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Onychophora é um filo de invertebrados terrestres predadores conhecidos como verme-de-veludo. São 
conhecidas 200 espécies distribuidas nas regiões circuntropical e circum-austral. Entre 2009 e 2010 foram 
coletados na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro, 
espécimes de uma espécie nova de Onychophora pertencente ao gênero Epiperipatus. A localidade-tipo 
encontra-se em um fragmento de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro extremamente ameaçada por 
pressões agropecuárias, caça, turismo desordenado, especulações imobiliárias e expansão urbana. A 
descoberta da espécie nova pode estimular ações de conservação na reserva, pois trata-se de uma espécie 
endêmica e carismática. A espécie nova de Epiperipatus pode ser diagnosticada pela: (1) presença de papilas 
principais formando linhas claras no limite dorso-ventral da área entre as inserções das pernas, (2) presença 
de papilas principais grandes em dobras dorsais alternadas e (3) presença de padrões de coloração dorsal em 
forma de losangos marrom-claro. A espécie nova se aproxima de Epiperipatus ohausi (Bouvier, 1900) pela 
semelhança da forma geral das papilas dorsais e de Epiperipatus acacioi (Marcus & Marcus, 1955) pela forma 
da peça apical das papilas principais. Além disso, a espécie nova é parte de um clado de espécies de 
Epiperipatus da Mata Atlântica do sudeste brasileiro. Epiperipatus sp. nov., é a segunda espécie de 
Onychophora descrita para o estado do Rio de Janeiro e a trigésima segunda espécie de Epiperipatus, gênero 
mais diverso de Peripatidae. Aparentemente trata-se de uma espécie rara na região, pois coletas na reserva 
vem sendo realizadas desde 2000 e foram coletados somente dois espécimes até o momento. O baixo 
número de indivíduos, a pequena área de ocorrência da espécie e as diversas ameaças no entorno da reserva 
podem ser usados como critérios para incluir a espeçie nova em alguma categoria de ameaça da lista 
vermelha de espeçies brasileiras. 

Palavras-Chave: Conservação, Espécies ameaçadas, Neopatida, Onicóforos, Taxonomia 
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A existência de problemas taxonômicos entre duas espécies de caranguejos decoradores, Macrocoeloma 
trispinosum (Latreille, 1925) e Macrocoeloma nodipes (Desbonne, 1867), foi reconhecida em 1925 por 
Rathbun após observar o material depositado no Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. 
Estas espécies ocorrem em simpatria da Carolina do Norte-EUA ao Brasil. Devido a semelhança morfológica 
e a existência de um gradiente entre as espécies, Rathbun denominou um terceiro morfótipo, o qual ela 
chamou de “variety”. Além disso, ela também não conseguiu separar M. nodipes de M. trispinosum, 
considerando M. nodipes uma subespécie de M. trispinosum. Porém, após examinarmos os espécimes 
provenientes da costa brasileira identificados como M. trispinosum ou M. nodipes, depositados nas principais 
coleções zoológicas ou coletados durante o estudo, constatamos um morfótipo diferente dos descritos 
anteriormente. O morfótipo brasileiro é o mais distinto entre as espécies do complexo e caracterizado por: 
espinhos laterais menos largos que em M. nodipes, com margens continuas a borda da carapaça; carapaça 
constrita entre as órbitas e apresenta um espinho gástrico e um cardíaco. Este morfótipo revelou-se 
semelhante à outra espécie pouco conhecida e já descrita por Dana em 1852. Isto sugere que a espécie que 
ocorre em toda a costa Brasileira seja Macrocoeloma trigona (Dana, 1852), que foi descrita com localidade 
tipo das Ilhas Fiji. A United States Exploring Expedition, expedição da qual o material tipo de M. trigona é 
proveniente, passou pelo Rio de Janeiro e teve inúmeros problemas durante a viagem, que podem ter 
causado erros na rotulagem do material, com casos semelhantes relatados na literatura. Ilhas Fiji como 
localidade tipo provavelmente é um erro sendo a localidade tipo na verdade Rio de Janeiro, já que não 
existem outras espécies de Macrocoeloma fora das Américas. Sendo assim, consideramos este morfótipo 
brasileiro como sendo Macrocoeloma trigona. 

Palavras-Chave: Caranguejo-decorador, Majoidea, Pisidae 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2016/02775-8 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 451 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0158 

Variação intraespecífica e intraindividual do cnidoma em 
Ceriantharia (Cnidaria) 

FABIOLA GOES CORREA ¹ 
AGUSTIN GARESE ² 
FABIAN H. ACUNA ² 

SERGIO NASCIMENTO STAMPAR ¹ 

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus Assis, Laboratório de Evolução e Diversidade Aquática, 
Departamento de Ciências Biológicas 

² Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

fabiola.correa115@gmail.com, agustingarese@gmail.com, facuna@mdp.edu.ar, sergiostampar@gmail.com 

As cnidas são os caracteres mais conhecidos de Cnidaria e são muito utilizadas na identificação de espécies 
no filo, mas o seu uso em estudos taxonômicos é controverso pela considerável inconsistência em diversas 
espécies. Dentre os grupos de Cnidaria, a subclasse Ceriantharia é a que tem menos trabalhos com esse 
enfoque, pelo que pouco se conhece sobre a utilidade desse caráter para a sua taxonomia. Com o cenário 
acima, o presente estudo teve o intuito de verificar a variação do cnidoma da espécie Ceriantheomorphe 
brasiliensis, visando a composição e tamanho das cnidas em comparação aos dados moleculares já 
disponíveis para diferentes espécimes (sem variação considerável). Em microscópio ótico, o cnidoma (30 
cápsulas de cada tipo) de três segmentos (base, meio e ponta) de 5 estruturas em 10 espécimes foi analisado. 
Cada tipo de cnida foi submetida ao teste de normalidade Shapiro-Wilk (α = 0.05), e em casos onde a 
normalidade foi aceita, usou-se um teste ANOVA para análise dos dados e para a normalidade não aceita, 
usou-se um Modelo Linear Generalizado (GLM) em sistema R-studio. Todos os tipos de cnidas apresentaram 
variações nas medidas, e a composição das cnidas foi distinta em todos os animais, bem como a composição 
intraindividual. A normalidade foi rejeitada na maioria dos casos e os testes estatísticos correspondentes 
indicaram diferenças significativas entre os indivíduos. Portanto, embora o cnidoma seja considerado 
taxonomicamente relevante em diversos grupos animais de Cnidaria, a variação constatada nesse estudo 
indica que esse caráter apresenta importância taxonômica na espécie estudada, pois foram encontrados 
diferentes grupos identificados dentro de uma mesma espécie. 
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Adelosgryllus rubricephalus Mesa & Zefa, 2004 ocorre nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. 
Apresenta cerca de 8 mm de comprimento, coloração escura, cabeça vermelha, antenas pretas com banda 
branca intermediária, tégminas com aparelho estridulador e asas posteriores geralmente ausentes. Existem 
dúvidas se os grilos dessas diferentes populações pertençam realmente a mesma espécie, pois estão 
inseridos em Biomas distintos. O objetivo deste trabalho foi promover cruzamentos entre indivíduos de 
A. rubricephalus de populações dos municípios de Capão do Leão e Jaguarão, Rio Grande do Sul, com 
indivíduos do Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná para testar se ocorre isolamento reprodutivo 
entre indivíduos dessas regiões. Fêmeas foram selecionadas na fase pré-adulta e criadas até a fase adulta, 
evitando interações prévias com os machos. Os testes de isolamento reprodutivo foram realizados entre 
machos e fêmeas do Capão do Leão e Foz do Iguaçu (n = 07), bem como entre Jaguarão e Foz do Iguaçu 
(n = 07). Os encontros foram realizados em sala climatizada, com temperatura de 23 ± 1°C, em arena de vidro 
de 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Após esses encontros iniciais, os casais foram mantidos em potes 
plásticos de 500 mL com algodão úmido para hidratação e oviposição. As fêmeas de seis dos sete 
cruzamentos Capão do Leão × Foz do Iguaçu e de cinco dos sete encontros entre Jaguarão × Foz do Iguaçu 
formaram as gerações F1 e F2. Nos encontros que não resultaram em prole, os machos cortejaram as fêmeas 
sem que houvesse cópula. Os indivíduos das localidades estudadas preservam a equivalência na morfologia 
de estruturas importantes no processo reprodutivo dos grilos, como tégminas, genitália masculina, papila 
copulatória e bioacústica. Essas características, em conjunto, reforçam que os indivíduos de A. rubricephalus 
das diferentes localidades pertencem a uma única espécie, com ampla distribuição geográfica e reduzida 
variação intraespecífica. 
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Camarões do gênero Lysmata Risso, 1816 ocorrem comumente em áreas de substratos consolidados 
marinhos sendo muitas das espécies comercializadas na aquicultura ornamental. Contudo, há um déficit de 
informações dos primeiros estágios de vida destes camarões. Assim, o objetivo visou a descrição morfológica 
do primeiro estágio larval (zoea I) de Lysmata bahia Rhyne & Lin, 2006. Hermafroditas ovígeras foram 
coletadas no sublitoral rochoso do estuário do rio Sergipe, Aracaju e foram mantidas em aquários com 
temperatura 25°C e salinidade de 35. Dez larvas foram fixadas em álcool glicerinado, dissecadas e descritas. 
A morfologia da Zoea I de L. bahia foi comparada com seis espécies do gênero Lysmata previamente descritas 
(L. amboinensis, L. anchisteus, L. seticaudata, L. vittata, L. galapagensis e L. moorei). Foram observadas 
características típicas de zoea I deste gênero: olhos sésseis; rostro simples e longo; cinco pleomeros com um 
ou dois espinhos dorso laterais; escafognatito com cinco cerdas plumosas; endopodito do primeiro 
maxilípede com quatro segmentos e exopodito não segmentado; primeiro pereiópodo como broto; télson 
triangular com 7 + 7 cerdas plumosas e ausência de urópodo. A zoea aqui descrita diferenciou das demais 
espécies por apresentar dois pequenos tubérculos no pedúnculo da antênula (um proximal e um distal), 
diferenças no número de cerdas do primeiro lobo do endito coxal da maxila e a presença de uma cerda 
simples no segundo segmento do endopodito do terceiro maxilípede. Neste estudo foram encontradas 
importantes informações para taxonomia do gênero assim como para a identificação destas larvas junto ao 
plâncton. 
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Canuleius Stål, 1875 inclui atualmente 21 espécies e, assim como a maioria dos gêneros brasileiros de bichos-
pau, é taxonomicamente confuso, com espécies mal definidas e pobremente descritas, muitas delas 
conhecidas por apenas um dos sexos. Realizamos neste estudo a redescrição de duas espécies sobre as quais 
nenhuma informação de biologia ou morfologia havia sido publicada após as descrições originais, a saber, 
Canuleius grandis Toledo Piza, 1936 e Canuleius sanguinolentus (Brunner von Wattenwyl, 1907), esta última 
sendo transferida de Bacteria Berthold, 1827. Foram examinados os tipos de ambas as espécies, depositados 
respectivamente no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP) e no Naturhistorisches 
Museum Wien, além de outros exemplares recentemente coletados e depositados no MZUSP. Os tipos de 
outras duas espécies do gênero, Canuleius affinis Toledo Piza, 1936 e Canuleius brevipes Toledo Piza, 1936, 
depositados respectivamente no MZUSP e no Instituto Biológico de São Paulo, também foram examinados, 
e ambas as espécies são sinonimizadas sob C. grandis. Os resultados deste estudo incluem a primeira 
descrição do macho de C. grandis, da fêmea de C. sanguinolentus, e dos ovos de ambas as espécies, tratando-
se das primeiras descrições de ovo para o gênero. Além das descrições morfológicas, são apresentadas 
medidas de material tipo e não-tipo e fotografias de exemplares fixados e vivos, incluindo imagens de ninfas 
e casais em cópula. Também apresentamos notas sobre a biologia de ambas as espécies, incluindo as 
primeiras observações de cópula e oviposição em Heteronemiidae, e discutimos aspectos gerais da 
taxonomia de Canuleius. 
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Trindade and Martin Vaz (TMV) is a highly isolated, oceanic volcanic archipelago located some 1200 km off 
the Brazilian coast and about 4200 km away from the nearest African coast. It has been almost 70 years since 
the first sea star, “Astropecten sp.”, was recorded from Trindade in 1951. In the following years (1955-1971; 
2006) six sea star species were added to the archipelago’s fauna. After that period, however, research on 
shallow water echinoderms practically ceased to be conducted in TMV and no further sea star species have 
been recorded from there since. From 2012 to 2019, 263 daytime SCUBA diving and intertidal samplings 
conducted at TMV yielded 91 lots of sea stars in 7 species: Linckia guildingi Gray, 1840; Oreaster reticulatus 
(Linnaeus, 1758); Astropecten aff. antillensis Lütken, 1859; Copidaster lymani A. H. Clark, 1948; Luidia 
alternata alternata (Say, 1825); Mithrodia clavigera (Lamarck, 1816); and Ophidiaster guildingi Gray, 1840. 
The last five species in this list represent new records to the archipelago, with C. lymani also being the first 
record of the species in the southwestern Atlantic. Twelve shallow water sea star species are currently known 
from TMV. A list of all shallow water sea star species known from the tropical southern-central Atlantic 
oceanic archipelagoes and islands with their gross distribution in the Atlantic Ocean was compiled in order 
to explore the existence of patterns of geographic distribution for the shallow water sea star species in the 
tropical southern-central Atlantic oceanic islands. It has been found that 44% of the species from TMV are 
western Atlantic in origin, 33% amphi-Atlantic, and 22% circumtropical in distribution. No endemic sea star 
species are known from TMV to date. The even more remote Ascension (ASC) and Saint Helena (STH) are 
more of a mosaic than TMV. 
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Desde a revisão taxonômica dos Ophidiasteridae por H. L. Clark (1921), em que 20 gêneros foram 
reconhecidos como válidos, cinco novos gêneros foram incluídos nesta família, e os limites entre alguns deles 
se tornaram largamente arbitrários. Isso também se aplica a Narcissia Gray, 1840. Os principais objetivos 
deste trabalho foram: revisar a taxonomia do gênero Narcissia; redescrever e caracterizar morfologicamente 
N. trigonaria Sladen, 1889 strictu senso; N. canariensis (d’Orbigny, 1839) e N. ahearnae Pawson, 2007; e 
rever a validade de N. trigonaria helenae Mortensen, 1933; e N. gracilis malpeloensis Downey, 1975. Cerca 
de 370 espécimes foram analisados, provenientes de coleções de museus nacionais e estrangeiros: Museu 
de Zoologia da Universidade Federal da Bahia; Museu Nacional do Rio de Janeiro; Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo; Museum of Comparative Zoology, Harvard University; National Museum of 
Natural History, Smithsonian Institution; Natural History Museum, Londres; Florida Department of Natural 
Resources; Florida Museum of Natural History. A terminologia para estruturas morfológicas seguiu os 
trabalhos mais relevantes da área. Todas as estruturas morfológicas de importância taxonômica foram 
ilustradas e, pela primeira vez, os caracteres internos deste grupo foram estudados a partir de microscopia 
eletrônica de varredura e tomografia. Uma nova diagnose para o gênero Narcissia foi disponibilizada. Todas 
as espécies do gênero foram revisadas e morfologicamente redescritas. Narcissia trigonaria, descrita a partir 
de um juvenil, foi redescrita a partir de um exemplar adulto, proveniente da localidade tipo (Bahia). Narcissia 
ahearnae é considerada uma espécie válida, e N. canariensis e N. trigonaria entidades distintas. Narcissia 
trigonaria helenae foi sinonimizada à N. trigonaria, e N. gracilis malpeloensis à N. gracilis. A classificação de 
Narcissia, dentro da Família Ophidiasteridae foi contestada, a partir de caracteres morfológicos. Os dados 
obtidos neste trabalho são, de longe, os mais completos já adquiridos para o gênero Narcissia. 
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Streblopus has been one of the most mysterious dung beetle groups thanks to its peculiar morphology and 
difficult placement among the scarabaeine lineages. Based on the examination of 130 specimens and a 
synthesis of some scattered, but deeply valuable, information available in the literature, we readdress 
questions posed by past authors. Our results show that Streblopus is a relict clade composed of two living 
species: S. opatroides Van Lansberge, 1874, from the Brazilian Atlantic Forest in Bahia and Espírito Santo, and 
S. punctatus (Balthasar, 1938), from humid Sub-Andean forests in Peru and Ecuador. Compelling evidence 
drawn from morphology and distribution points to their existence as independent species. Their present 
disjunct distribution is a consequence of the retreat of tropical forest corridors that once connected the 
Atlantic Forest to the Amazon through the South American Dry Diagonal during periods of the Neogene. 
Finally, relying upon publications on the phylogeny of the Scarabaeinae and a molecular dating of this 
framework, we propose an African origin for the clade based on its close relationship with some Old World 
taxa. Having diverged from them in the late Upper Cretaceous, the ancestor of Streblopus arrived in South 
America crossing the Atlantic by rafting. A growing body of instances of biotic transatlantic dispersals has 
accumulated over the past decades and so highlights the potential role of this kind of event in 
biogeographical histories. Early arguments questioning the dispersal potential of dung beetles are debunked 
by the presence of two independent lineages on the volcanic island of Mauritius, thus revealing that the 
question is not if dung beetles can disperse over oceans, but how often they have done so. We contend that 
dispersal between continents is a much more pervasive phenomenon than between continents and islands. 
Therefore, such hypotheses should be taken more seriously by scarab specialists. 
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O gênero Acidops (Acidopsidae) contém duas espécies, A. fimbriatus Stimpson, 1871 (espécie tipo do gênero) 
do Pacífico tropical das Américas e A. cessacii (A. Milne-Edwards, 1878) que é anfi-Atlântica com ocorrência 
em ilhas oceânicas remotas do Atlântico Sul (arquipélago São Pedro São Paulo, Ascensão, São Tomé e 
Annobon). Acidops fimbriatus e A. cessacii são morfologicamente muito semelhantes entre si e a adequada 
distinção entre ambas ainda hoje aguarda aprofundamento, pois atualmente as duas espécies são 
reconhecidas pelos menos por dois caracteres, sendo: região frontal guarnecida de longos pelos em forma 
de franja e margem ântero lateral com 4 dentes granulados. Com objetivo de melhor caracterizá-las 
taxonômicamente foram realizados estudos morfológicos e moleculares. De modo a documentar 
adequadamente as variações morfológicas observou-se carapaça, margens laterais, fronte, antênulas, 
antenas, maxilípodos, patas ambulatórias, abdome e telson analisando comparativamente objetivando a 
obtenção de caracteres diferenciais e descritivos e por meio de imagens por tomografia computadorizada 
(CT-scan), técnica não destrutiva que permite a visualização e análise em três dimensões das imagens 
obtidas, foi possível caracterizar detalhadamente os espécimes analisados. A partir dos genes COI e rRNA 
16S, amplamente utilizados na distinção entre espécies estreitamente relacionadas de crustáceos, foi 
realizada extração de DNA, amplificação (PCR) dos genes COI E 16S e sequenciamento. As sequências foram 
editadas e alinhadas no software Geneious e as distâncias genéticas foram obtidas pelo MEGA. E 
complementarmente e comparativamente foram utilizados dados do Genbank de sequencias de COI e 16S 
de A. fimbriatus. Acidops fimbriatus e Acidops cessaci são confirmadas como espécies válidas. 

Palavras-Chave: Acidops, Brachyura, Molecular, Morfologia, Taxonomia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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A última revisão de Creagrutus reportou duas espécies da bacia do rio Madeira no Brasil: C. anary, da calha 
do rio, e C. petilus, de tributários do rio Machado. Um inventário posterior acrescentou C. beni e C. maxillaris. 
Coletas recentes no rio Jamari revelaram vários espécimes de duas possíveis novas espécies. A análise desses 
e de outros 121 espécimes de diversas localidades na bacia, principalmente em Rondônia, revelaram uma 
alta e inesperada diversidade, incluindo mais oito morfotipos. Nossos resultados apontam a existência de 
dez novas espécies de Creagrutus na bacia do rio Madeira, Brasil. Estas podem ser agrupadas em três grupos 
artificiais. O grupo 1 inclui três espécies com coloração geral pálida, banda longitudinal muito difusa e 
ausência de mancha caudal, que se distinguem pelo formato da mancha umeral e posição da banda 
longitudinal. O grupo 2 inclui três espécies com uma série de marcas em V ao longo do corpo, que se 
distinguem pela forma da mancha umeral, intensidade da banda longitudinal, presença ou ausência de 
mancha caudal e proporções corporais. O grupo 3 inclui quatro espécies com banda longitudinal moderada 
a intensa e mancha caudal presente, que se distinguem pela forma da mancha umeral, número de séries de 
escamas acima da linha lateral e proporções corporais. Adicionalmente, nossos resultados indicam que 
registros prévios de C. beni representam identificações errôneas, já que o holótipo possui um número 
excepcionalmente alto de rastros branquiais totais no primeiro arco (21, vs. geralmente 16-18 nos nossos 
espécimes, apenas um com um máximo de 20), além de uma mancha umeral de formato distinto. A última 
redescrição desta espécie também se baseou em indivíduos pertencentes a uma espécie diferente e não 
descrita, que difere de C. beni por vários caracteres. 

Palavras-Chave: Bacia Amazônica, Espécies crípticas, Taxonomia 
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A família Histeridae possui aproximadamente 4.252 espécies, 391 gêneros, 17 tribos e 11 subfamílias 
descritas, sendo que 127 gêneros e 501 espécies ocorrem no Brasil. Este trabalho teve como objetivo 
preencher a lacuna de conhecimento dos histerídeos brasileiros através da elaboração de uma lista de 
espécies para a região Centro-Oeste do Brasil. Para gerar a lista dos táxons presentes nos estados do Centro-
Oeste, foi realizada uma revisão bibliográfica a partir dos principais indexadores de bibliografias (Portal de 
Periódicos CAPES, SciELO, Science Direct e Wiley Online Library), sendo consultadas 1.364 bibliografias, das 
quais 32 foram informativas entre um período de 1890-2019. Posteriormente, foram estudados exemplares 
depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP) e na Coleção de Entomologia, 
Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, Brasil (CEMT). A região Centro-Oeste apresentou 460 registros 
de espécies em 36 municípios distribuídos em quatro estados. Foram catalogados cinco subfamílias, oito 
tribos, 42 gêneros, sete subgêneros e 130 espécies de Histeridae. O Estado que apresentou maior número 
de registros foi o Mato Grosso (n = 303), seguido de Goiás (n = 101), Mato Grosso do Sul (n = 34) e Distrito 
Federal (n = 21). Para o estado do Mato Grosso foram registradas 85 espécies, Goiás 41 espécies, Mato 
Grosso do Sul 13 espécies e Distrito Federal apenas oito espécies. A riqueza observada para a região 
corresponde a 30% dos gêneros e 26% das espécies registradas para o Brasil. Os dados representam a 
primeira compilação de táxons de Histeridae para toda a região Centro-Oeste do Brasil. Maiores esforços 
devem ser realizados a fim de ampliar os registros dos histerídeos na região, principalmente no Distrito 
Federal. 

Palavras-Chave: Besouros, Biodiversidade, Histerídeos, Histeroidea, Região neotropical 
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A família Histeridae possui aproximadamente 4.252 espécies, 391 gêneros, 17 tribos e 11 subfamílias 
descritas, sendo que 127 gêneros e 501 espécies ocorrem no Brasil. Este trabalho teve como objetivo 
preencher a lacuna de conhecimento dos histerídeos brasileiros através da elaboração de uma lista de 
espécies para a região Nordeste do Brasil. Para gerar a lista dos táxons presentes nos estados do Nordeste, 
foi realizada uma revisão bibliográfica a partir dos principais indexadores de bibliografias (Portal de 
Periódicos CAPES, SciELO, Science Direct e Wiley Online Library), sendo consultadas 1.364 bibliografias, das 
quais 20 foram informativas entre um período de 1914-2019. A região Nordeste apresentou 109 registros de 
espécies em 16 municípios distribuídos em nove estados brasileiros. Foram catalogados cinco subfamílias, 
sete tribos, 26 gêneros, cinco subgêneros e 66 espécies de Histeridae para região. O Estado que apresentou 
maior número de registros compilados foi a Bahia (n = 72) seguido de Maranhão (n = 10), Pernambuco 
(n = 10), Ceará (n = 9), Rio Grande do Norte (n = 4), Paraíba (n = 2) e Piauí (n = 2), os estados Sergipe e Alagoas 
não obtiveram nenhum registro. Para o estado da Bahia foram registradas 53 espécies, Maranhão seis 
espécies, Pernambuco dez espécies, Ceará três espécies, Rio Grande do Norte quatro espécies, Paraíba uma 
espécie e Piauí duas espécies. A riqueza observada para a região corresponde a 19% dos gêneros e 13% das 
espécies registradas para o Brasil. Os dados representam a primeira compilação de táxons de Histeridae para 
a região Nordeste do Brasil. Maiores esforços devem ser realizados a fim de ampliar os registros dos 
histerídeos na região, principalmente nos estados de Sergipe e Alagoas. 

Palavras-Chave: Besouros, Biodiversidade, Histerídeos, Histeroidea, Região neotropical 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 77 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 462 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0729 

Revisitando o gênero Lauromacromia: descrição da fêmea de 
L. luismoojeni e novos registros de ocorrência 

(Insecta: Odonata: Corduliidae s.l.) 
JULIANA EHLERT ¹ 

ANGELO PARISE PINTO ¹ 

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

juliana.ehrt@gmail.com, appinto@ufpr.br 

As libélulas de Lauromacromia Geijskes, 1970 são raras e pouco estudadas taxonomicamente, 
correspondendo a um grupo de seis espécies sul-americanas, sendo cinco delas endêmicas do Brasil. Suas 
espécies podem ser agrupadas conforme a ocorrência em três domínios fitogeográficos baseado em seu 
relacionamento filogenético: Mata Atlântica, Lauromacromia melanica Pinto & Carvalho, 2010 e 
Lauromacromia picinguaba Carvalho et al., 2004; Amazônia, Lauromacromia dubitalis (Fraser, 1939); 
Cerrado, Lauromacromia bedei Machado, 2005, Lauromacromia flaviae Machado, 2002 e Lauromacromia 
luismoojeni (Santos, 1967). Compreende espécies mal representadas em coleções, ou seja, duas são 
conhecidas apenas pelo holótipo macho e as demais, com exceção de L. picinguaba, única fêmea conhecida, 
apenas por machos. As séries-tipo de L. luismoojeni, L. melanica e L. picinguaba foram perdidas no incêndio 
de 2018 ocorrido no Museu Nacional (UFRJ) o qual destruiu maior parte de suas coleções. 
Consequentemente para L. melanica não há mais um único exemplar em coleções. O objetivo desse estudo 
é descrever, ilustrar e diagnosticar a fêmea de L. luismoojeni e fornecer novos registros de ocorrência para o 
Brasil. Foram examinados 20 exemplares de L. dubitalis, L. luismoojeni e L. picinguaba. O estudo morfológico 
comparativo, a obtenção de medidas, elaboração de ilustrações e fotografias foram realizados com auxílio 
de um estereomicroscópio equipado com câmaras clara e fotográfica. Uma revisão bibliográfica foi realizada 
para elaboração de listas sinonímicas e para compilação de dados distribucionais. A fêmea de L. luismoojeni 
é descrita baseado em um exemplar proveniente do município de Mineiros, Goiás, correspondendo a 
primeira fêmea conhecida das espécies do Cerrado. O exemplar difere de L. picinguaba pela margem 
posterior retilínea e fenda mediana larga na placa subgenital, enquanto a primeira possui margem 
arredondada e fenda mediana estreita. São fornecidos três novos registros de ocorrência para os estados de 
Amapá (L. dubitalis), Goiás (L. luismoojeni) e Paraná (L. picinguaba). 
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O Brasil apresenta a maior diversidade de planárias terrestres do continente americano, sendo o gênero 
Obama Carbayo et al., 2013 o de maior riqueza, com 40 espécies formalmente descritas. No presente estudo, 
realiza-se a caracterização morfológica de uma nova espécie de Obama, com objetivo de determinação 
taxonômica. Os espécimes são procedentes de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista da Floresta 
Nacional de Irati, Paraná. Foram analisados seis exemplares coletados em 2014 e 2015 e incluídos na coleção 
científica do Instituto de Pesquisas Planárias da Unisinos. Na análise da morfologia externa, foram 
considerados padrão de coloração, disposição dos olhos, posição do gonóporo e da boca e medidas do 
comprimento e da largura do corpo. Após processamento histológico, realizou-se análise da morfologia 
interna. Foram realizadas reconstruções da anatomia da faringe e do aparelho copulador, com auxílio de 
microscópio óptico e câmara clara. Quanto à coloração, Obama sp. possui dorso marrom escuro com 
margens acinzentadas e fina estria mediana cinza claro. O ventre possui coloração amarelo claro com fina 
estria mediana cinza escuro. Os olhos são mono- e trilobulados, com halos, e invadem o dorso. Quanto à 
morfologia interna, o índice mc:h varia de 9% a 13%. A espécie possui faringe colarinho. A vesícula prostática 
é alongada e em forma de T com porções proximais voltadas para o ventre. A papila penial é assimétrica, 
invadindo o átrio feminino que é curto e afunilado. A espécie se diferencia da maioria das espécies descritas 
para o gênero pelo padrão de coloração e das espécies que apresentam vesícula em formato de T por possuir 
faringe colarinho, entre outras características. Assim, as análises comparativas indicam que Obama sp. 
representa uma nova espécie para a ciência. 
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As espécies americanas de Carepalxis são conhecidas a partir de poucos exemplares, todos fêmeas adultas 
ou imaturas. Neste estudo foram revisados os espécimes deste gênero tombados na Coleção de Aracnídeos 
do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília (DZUB). Os indivíduos foram observados, 
fotografados e medidos pelo microscópio estereoscópico Leica EZ4 HD com câmera acoplada e o software 
LAS EZ, respectivamente. As ilustrações foram feitas com base nas fotos através dos Softawares Illustrator e 
Photoshop, do pacote Adobe CC 2017. Uma nova espécie de Carepalxis de Cristalina, Goiás, é descrita. A 
espécie C. camelus é redescrita, com a caracterização do macho, sendo este o primeiro registrado para o 
gênero em continente americano. Ocrepeira pinhal é redescrita, e seu macho é descrito pela primeira vez. 
Apesar de estarem alocados em gêneros diferentes, C. camelus e O. pinhal são surpreendentemente 
semelhantes, bem como outras espécies de ambos os gêneros, que necessitam de atribuição mais clara de 
caracteres diagnósticos. 

Palavras-Chave: Arachnida, Araneae, Carepalxis, Ocrepeira, Orbitelas, Taxonomia 
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Os Scalpelliformes e Lepadiformes são duas ordens de crustáceos cirripédios comuns em ambientes de mar 
profundo e ocorrendo praticamente em todos os oceanos. Essas ordens são caracterizadas por um 
pedúnculo, liso ou coberto por placas calcarias, que conecta a concha ou capítulo ao substrato, este último 
sendo liso ou recoberto por até de 20 placas. No Atlântico Sul, existem poucos estudos de cirripédios de mar 
profundo e com o objetivo de ampliar o conhecimento desse ambiente, este trabalho estudou cerca de 650 
exemplares de duas regiões de mar profundo do Sudoeste do Atlântico: Bacia de Campos, bacia sedimentar 
localizada entre as costas das cidades de Vitória, ES e de Cabo Frio, RJ; e a Elevação do Rio Grande, cordilheira 
submarina basáltica localizada à cerca de 1.500 quilômetros a oeste do Rio Grande do Sul. Foram analisados 
488 exemplares de 8 estações na Bacia de Campos (47 a 1.912 metros) do projeto HABITATS/PETROBRAS e 
60 exemplares do projeto OCEANPROOF II; e 99 exemplares de 11 estações (625 a 2.638 metros) da Elevação 
do Rio Grande, do projeto PROERG. Foram identificadas um total de 11 espécies, seis Scalpelliformes e cinco 
Lepadiformes, com apenas uma espécie do gênero Arcoscalpellum comum para as duas regiões. Na bacia de 
Campos, foram identificadas quatro espécies nos gêneros Diceroscalpellum (1 sp.), Litoscalpellum (1 sp.), 
Planoscalpellum (1 sp.) e Poecilasma (1 sp.); e na Elevação do Rio Grande, cinco espécies nos gêneros 
Glyptelasma (2 sp.), Poecilasma (1 sp.), Smilium (1 sp.) e Calantica (1 sp.). Deste universo, quatro espécies 
pertencentes aos gêneros Planoscalpellum, Poecilasma, Glyptelasma e Calantica, tem o seu primeiro registro 
para o Atlântico Sul. Os resultados obtidos ampliam o conhecimento de uma região pouco conhecida, o mar 
profundo do oceano Atlântico Sul, e de relevância biogeográfica para a compreensão dos padrões de 
distribuição dos oceanos profundos. 

Palavras-Chave: Atlântico Sul, Cirripedia, Diversidade, Mar profundo, Taxonomia, Thoracica 
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Bombyliidae é uma das maiores famílias conhecidas dentro de Brachycera, com aproximadamente 250 
gêneros e 4.800 espécies descritas. Para a região Neotropical contamos com apenas 500 espécies e para o 
Brasil são registradas 110 espécies em 27 gêneros, um número que deve ser bem mais alto, já que faltam 
inventários para a maioria dos biomas, estados e regiões do país e os estudos taxonômicos ainda são 
escassos. Neste estudo, estamos inventariando áreas de Cerrado “stricto sensu” e ecótono Cerrado-Floresta 
Amazônica, nos estados de Goiás e Minas Gerais com o objetivo de avançar no conhecimento sobre a 
diversidade de Bombyliidae nesses estados. Todo o material é proveniente do projeto “Cerrado stricto sensu 
versus ecótono Cerrado-Floresta Amazônica: composição, riqueza e diversidade de himenópteros 
parasitóides (Insecta: Hymenoptera)” (FAPESP 2014/50940-2 e CNPq 465562/2014-0)”, coletado com o uso 
de armadilhas do tipo Malaise, Moericke e luminosa, durante 2018 e 2019. O material, ainda em via úmida, 
foi triado, identificado em nível de subfamílias e posteriormente alfinetado para a confirmação da 
identificação de gêneros e espécies com o auxílio de chaves, descrições originais e comparação direta com o 
acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Todo o material está depositado na 
coleção de Diptera do MZUSP. Até o momento, cerca de 1.000 exemplares de Bombyliidae foram 
identificados, sendo que 40% pertencem a divisão “Homeophthalmae” e 60% a “Tomophthalmae”. Do total, 
cerca de 58% dos espécimes são membros da subfamília Anthracinae, 18% de Ecliminae, 11% de Bombyliinae 
e 13% de Toxophorinae. Uma lista completa de espécies (já conhecidas e novas), com destaque para novas 
ocorrências nos estados estudados e no Brasil, será apresentada como principal resultado. A diversidade 
encontrada é bastante expressiva e de grande importância para o aumento do conhecimento sobre a família 
no Brasil e na Região Neotropical. 
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A Região Neotropical é conhecida por sua enorme biodiversidade e a ordem Characiformes está entre os 
grupos de peixes com maior diversidade. O rio Tocantins é o segundo maior curso d’água, e junto com o 
Araguaia forma a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira. Dentre os organismos patogênicos que 
acometem a saúde dos peixes os Monogenoidea são os principais, sendo encontrados comumente nas 
brânquias. Atualmente são consideradas válidas, 30 espécies de Urocleidoides Mizele & Price 1964, 
parasitando quatro ordens de peixes. Até o presente momento, Urocleidoides triangulus (Suriano, 1981) foi 
encontrado parasitando apenas peixes do gênero Cyphocharax. O objetivo deste trabalho é estudar 
exemplares de Urocleidoides triangulus em diferentes gêneros de Characiformes provenientes do rio 
Tocantins e seus afluentes, nos estados do Maranhão e Tocantins. Foram examinadas três espécies de 
Characiformes: Cyphocharax gilbert (Quoy & Gamard), Mylesinus paucisquamatus Jégu & Santos e 
Psectrogaster amazonica Eigenmann & Eigenmann, capturados em dois pontos do rio Tocantins: na cidade 
de Imperatriz e Estreito no Maranhão. Os peixes coletados foram eutanasiados e necropsiados e as brânquias 
foram removidas e fixadas em álcool 70% e enviadas para o Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes, 
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, onde realizou-se a coleta, processamento e identificação dos 
parasitos. Urocleidoides triangulus foi encontrado em 6 exemplares de C. gilbert, 6 de M. paucisquamatus e 
15 de P. amazonica. Urocleidoides triangulus é pela primeira vez registrado parasitando M. paucisquamatus 
e P. amazonica e o trecho médio do rio Tocantins é referido como uma nova localidade. A presença deste 
Monogenoidea, nos diferentes hospedeiros estudados, evidencia a abrangência desta espécie em diferentes 
gêneros de peixes e amplia o conhecimento da espécie. 
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As coleções biológicas são formadas por conjuntos de organismos, ou parte(s) deles, que são testemunhos 
da biodiversidade de uma região geográfica. As coleções são fonte de informações que possibilitam a 
realização de pesquisas de taxonomia, ecologia, biogeografia, dentre outros, para as mais diversas espécies. 
Nesse contexto, a Universidade Federal do Ceará (UFC) possui duas coleções de peixes marinhos. A mais 
antiga delas é a do Instituto de Ciências do Mar (Labomar). Esta foi fundada no início da década de 1960 pelo 
Dr. Melquíades Pinto Paiva. Já a coleção do Departamento de Biologia da UFC (DBUFC) é bem mais recente, 
tendo sido fundada apenas em 2016. Assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar estas 
coleções e as atividades aplicadas para a melhoria de ambas. As atividades de melhoria incluíram o 
tombamento dos lotes conservados em via seca e úmida. Além disso, os exemplares ressecados, mofados e 
apodrecidos foram limpos e recuperados, sempre que possível. Ao todo foram recuperados 558 lotes da 
coleção LABOMAR. Todos os lotes receberam numeração e registro em livro de tombo e planilha Excel. Em 
conjunto, as coleções contam com um acervo total de 1.370 lotes, distribuídas nas coleções LABOMAR (1.056 
lotes) e DBUFC (314 lotes). Deste total, 1276 são de peixes ósseos (1040 – LABOMAR e 236 – DBUFC) e 94 
são de peixes cartilaginosos, da subclasse Elasmobranchii (16 – LABOMAR e 78 – DBUFC. Os lotes são 
principalmente oriundos da costa do Nordeste brasileiro, em especial do estado do Ceará (969 lotes). Por 
fim, cabe destacar que estas coleções representam um inestimável acervo que permite estudos de 
diversidade, atual ou pretérita, dos peixes marinhos do Ceará e de outras partes do Brasil. 
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Cigarrinhas da subfamília Cicadellinae se alimentam nos vasos xilemáticos. Por conta desse hábito alimentar, 
são consideradas de importância agrícola, pois podem transmitir Xylella fastidiosa, bactéria que causa 
doenças em diversas culturas. Cicadellinae apresenta cerca de 320 gêneros e 2.000 espécies, sendo dividida 
em duas tribos, Cicadellini e Proconiini. Este trabalho aborda uma espécie nova de Cicadellini do gênero 
Erythrogonia. Esse gênero apresentava, até o momento, 89 espécies. Ele se distribui por toda a Região 
Neotropical, com exceção do Chile. Pode ser distinguido de outros gêneros pela seguinte combinação de 
características: coroa com margem apical arredondada; ocelos localizados sobre ou ligeiramente atrás da 
linha imaginária entre os ângulos anteriores dos olhos; largura pronotal menor que a distância transocular; 
cor do dorso geralmente conspícua e com padrão distinto (fundo vermelho pálido a escuro ou preto com 
manchas amarelas, marfins ou brancas); placa subgenital delgada, triangular e usualmente não se 
estendendo tão posteriormente quanto o pigóforo; edeago geralmente sem processos; paráfise geralmente 
presente. Os espécimes analisados foram coletados em vegetação rasteira de pomar de oliveira em Maria da 
Fé, MG, Serra da Mantiqueira; pertencem às coleções da ESALQ (USP) e Museu Nacional (UFRJ). Estruturas 
genitais masculinas foram preparadas em KOH 10%, dissecadas e armazenadas em microtubos com glicerina. 
Foram elaboradas fotografias e ilustrações, em nanquim, das partes externas do corpo e genitália. A espécie 
nova pode ser identificada pela seguinte combinação de caraterísticas: coroa negra, sem mácula mediana 
basal; pronoto com grande área amarela; asa anterior vermelha, exceto margem costal negra e porção apical 
castanho-escura; edeago com par de processos apicais espiniformes; tubo anal com par de conspícuos 
processos curvados (forma de “C”). O novo táxon se assemelha bastante à E. dorsalis (Signoret). Entretanto, 
pode ser facilmente distinguido de E. dorsalis pelos processos do tubo anal. 
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Pseudonannolene é um gênero de diplópodes neotropicais geralmente considerados troglófilos, isto é, 
podem estabelecer populações tanto no habitat subterrâneo quanto em habitats superficiais. Dentre as 60 
espécies descritas, 49 ocorrem no Brasil, 25 em cavernas e três são consideradas troglóbias (populações 
exclusivas do meio subterrâneo). Este estudo teve como objetivo descrever a quarta espécie troglóbia de 
Pseudonannolene para o Brasil, e a primeira para a região da Serra da Canastra em Minas Gerais. 
Pseudonannolene sp. n. possui gonopódio com coxa ampla e arredondada, com processos dentiformes 
reduzidos e três espinhos do lado esquerdo e quatro do lado direito na porção interna da coxa; porção final 
do solenomerito arredondada e telopodito com base alargada estreitando-se gradualmente, com longas 
cerdas na extremidade que excedem o solenomerito; o processo pré-femural é divergente sendo um 
pequeno prolongamento do pré-fêmur de forma arredondada e escamosa. Pseudonannolene sp. n. é 
troglóbio e endêmico da Gruta do Tesouro, encontrado em bancos de sedimento da drenagem subterrânea, 
microhabitat com elevada umidade e manchas de guano de morcegos. Os troglomorfismos (modificações 
morfológicas associadas ao isolamento subterrâneo) dessa espécie são a redução na pigmentação melânica 
e corpo delgado. A Gruta do Tesouro não está inserida em Unidades de Conservação, e é impactada com o 
turismo descontrolado e pastagens, o que interfere no aporte de alimento, trazido principalmente pelo rio e 
enxurradas. Realizamos uma avaliação preliminar sobre o status de conservação dessa espécie seguindo os 
critérios de classificação da IUCN (International Union of Conservation of Nature). Assim, consideramos 
Pseudonannolene sp. n. como Criticamente em Perigo (CR), segundo o critério B1ab(iii). Ainda, sabe-se da 
ocorrência de mais duas espécies subterrâneas para a região da Serra da Canastra, mostrando seu potencial 
e importância bioespeleológica, além da necessidade de proteção e manejo para as cavidades, entorno e 
paisagem. 
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O chuchuzeiro, Sicyos edulis Jacq. é uma trepadeira anual pertencente à família Cucurbitaceae amplamente 
distribuída nas Américas do Sul e Central. No Brasil é cultivada principalmente em pequenas propriedades 
rurais com produção de 270 mil toneladas anuais. Dentre os principais problemas fitossanitários da cultura 
estão as pragas. Phymatophosus squameus Faust, 1892 é relatada como praga da haste do chuchuzeiro no 
Brasil, no entanto, pouco se conhece sobre a taxonomia da espécie, que necessita de avanços. O objetivo 
desse estudo é contribuir com a taxonomia de P. squameus em hastes de chuchu no Brasil. O estudo foi 
realizado em uma propriedade no município de Amparo, São Paulo (22°44’42.80”S, 46°43’20.87”O). Hastes 
infestadas foram coletadas e transportadas para o Laboratório de Taxonomia de Insetos de Importância 
Agrícola da ESALQ/USP, onde foram acondicionadas em bolsas de tecido voal para a obtenção dos adultos. 
Os insetos emergidos foram montados e preparados para o estudo morfológico. A identificação dos besouros 
foi feita usando a chave de Clark (1978). Phymatophosus squameus se assemelha com Phymatophosus 
verrucula Clark, 1978, mas pode ser diferenciado pelos olhos convexos, sem margens dorsais salientes (olhos 
achatados, com saliência dorsal em P. verrucula), ausência de tubérculos proeminentes nos élitros e pelo 
lobo mediado do edeago arredondado (acuminado em P. verrucula). A genitália masculina e feminina de 
P. squameus é descrita pela primeira vez, exceto pelo edeago e o espículo ventral que foi ilustrado por Clark 
(1978). O estudo morfológico detalhado, com a descrição das outras estruturas das terminálias, permite a 
determinação mais acurada dessa espécie-praga de hastes de chuchuzeiro. Os resultados desta pesquisa 
fornecem dados inovadores sobre a taxonomia de P. squameus, no entanto, estudos moleculares que estão 
em andamento, bem como a análise do material-tipo, ainda são necessários para dar um melhor suporte na 
identificação da espécie estudada. 
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Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88882.317557/2019-01 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 472 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0791 

Duas novas espécies de Characidium 
(Actinopterygii: Characiformes: Crenuchidae) do rio Arinos 

(bacia do rio Tapajós), Mato Grosso, Brasil 
KARINA REBELO ELISIARIO GOMES ¹ 

GUSTAVO CEOLIN BORTOLO ¹ 
FLAVIO CESAR THADEO DE LIMA ¹ 

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

krealmeida@gmail.com, gustavogcb@outlook.com, fctlima@gmail.com 

O gênero Characidium Reinhardt inclui 70 espécies atualmente consideradas válidas, ocorrendo desde o 
Panamá até o Rio de La Plata na Argentina. Descrevemos duas novas espécies do gênero que ocorrem no rio 
Claro, um afluente do rio Arinos, que por sua vez é afluente do rio Juruena, bacia do rio Tapajós, Mato Grosso, 
Brasil. Characidium sp. 1 é diagnosticada das congêneres pela combinação da presença de faixas verticais 
largas, interrompidas imediatamente acima da linha médio-lateral, faixa médio-lateral larga, nadadeira 
caudal hialina e 12 escamas circumpedunculares, enquanto que Characidium sp. 2 possui faixas verticais 
estreitas, como padrão reticulado de pigmentação nas escamas entre as faixas, faixa médio-lateral estreita, 
nadadeira caudal com listras verticais estreitas, e também 12 escamas circumpedunculares. As duas novas 
espécies são simpátricas e sintópicas na bacia do rio Claro, onde co-ocorrem com outra congênere, 
Characidium steindachneri Cope. Comparações com as espécies congêneres mais similares serão 
apresentadas. 
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Ischnotoma possui três subgêneros: I. (Icriomastax), com dez espécies que ocorrem no Brasil e Argentina; 
I. (Ischnotoma) com 40 espécies na Austrália, Argentina e Chile e I. (Neotipula) com quatro espécies que 
ocorrem do Peru à Guatemala. Ischnotoma (Neotipula) tem como caracteres diagnósticos os flagelômeros 
tres a nove serreados; veia Rs mais curta que m-cu e veias R₄ e R₅ retas, sem constrição da célula r₄. O 
subgênero nunca foi revisado e apenas duas espécies possuem ilustrações. O presente trabalho tem como 
objetivos redescrever as espécies de I. (Neotipula) fornecendo ilustrações para todas as espécies; descrever 
pela primeira vez o macho de I. (Neotipula) paprzyckii; ampliar a distribuição do subgênero e descrever três 
novas espécies para Peru e Equador. As redescrições foram baseadas nos quatro holótipos depositados no 
National Museum of Natural History do Smithsonian Institute. Dentre os principais caracteres diagnósticos 
para I. (Neotipula) maya estão veia M₁₊₂ aproximadamente duas vezes maior que o comprimento de m e 
cerco com aproximadamente mesmo comprimento que a válvula hipoginial. Para I. (Neotipula) paprzyckii 
estão veia M₁₊₂ ligeiramente maior que m; válvula hipoginial alcançando a metade do comprimento do cerco 
e gonostilo interno largo com ápice arredondado. Ischnotoma (Neotipula) pectinella apresenta mancha 
escura longitudinal na margem distal do escuto e gonostilo interno largo com ápice estreito. Ischnotoma 
(Neotipula) penata possui veia M₁₊₂ aproximadamente 1 + 1/2 maior que m e região lateral do tórax com 
manchas escuras. Ischnotoma (Neotipula) sp1 do Peru tem gonostilo interno estreito e com ápice 
arredondado; I. (Neotipula) sp2 também do Peru, tem gonostilo interno longo e delgado e I. (Neotipula) sp. 3 
do Equador tem gonostilo interno mais curto e arredondado e nono tergito com margem distal em forma de 
U. Além disso, I. (Neotipula) maya foi registrada pela primeira vez em Honduras. 
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A família Ophiactidae é composta por 71 espécies distribuídas em dois gêneros, das quais seis espécies e os 
dois gêneros foram registrados no litoral brasileiro. Essa família é reconhecida como um grupo 
taxonomicamente complicado devido à sobreposição de caracteres morfológicos diagnósticos. Nosso 
objetivo foi realizar um estudo abrangente de novos caracteres taxonômicos, morfológicos e moleculares, 
para permitir uma melhor delimitação e descrição das espécies de Ophiactidae. Foram utilizados espécimes 
de seis ecorregiões: Ilhas Canárias (IC), Golfo do México (GM), Nordeste do Brasil (NB), São Pedro e São Paulo 
(SPSPA), Ilhas Trindade e Martin Vaz (TMV) e Sudeste do Brasil (SB). Os espécimes foram depositados nas 
coleções científicas do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas e Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo. Foram estudados 82 espécimes, os quais foram avaliados usando dois conjuntos 
de caracteres independentes: morfometria das placas externas e fragmentos do gene mitocondrial COI. A 
partir dos dados morfométricos foi realizada a Analise Linear Discriminante (LDA), que confirmou a existência 
de quatro morfotipos: i) Ophiactis savignyi de NB, SB e GM; ii) Ophiactis lymani de SB e SPSPA; iii) Ophiactis 
lymani de IC e iv) Ophiactis cf. quinqueradia de NB e TMV. As diferenças morfométricas indicadas por meio 
da LDA estão relacionadas ao comprimento da placa braquial ventral e do escudo oral. As análises 
moleculares, realizadas por meio de Inferência Bayesiana, separaram O. savignyi, O. lymani e 
O. cf. quinqueradia em três clados bem suportados (100%). Porém, dentro do clado de O. lymani há um 
subclado com baixo valor de suporte (57%). A distância genética estimada entre O. savignyi, O. lymani e 
O. quinqueradia foi de 22%, um alto valor, separando os taxa. Os resultados obtidos por meio das análises 
morfológicas e moleculares evidenciam a necessidade de mais estudos com o grupo. 
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The gen. nov. Garcia & Urso-Guimarães, new genus, is described for two new species, gen. nov. sp. nov. 1 
and gen. nov. sp. nov. 2. The new genus belongs to Cecidomyiidi, which has more than 2,480 described 
species. The gen. nov. sp. nov. 1 is the first species of cecidomyiid inducing leaf galls on Ouratea spectabilis 
(Ochnaceae) and also the first known species to Tocantins. The gen. nov. sp. nov. 2 induces leaf galls on an 
unidentified species of Heteropterys (Malpighiaceae). Branches with galls on Ouratea spectabilis were 
sampled in a gallery forest of Córrego da Vaca, Tocantins between September 2014 and June 2017 and the 
galls on Heteropterys sp. were sampled in rupestrian field vegetation in Serra do Cipó, Minas Gerais in 
November 2002. Some branches with galls of both host plants were transferred to plastic bags for rearing 
adults and some were dissected to obtain immature stages. The types are deposited at MZSP. Exsiccates are 
deposited at UFT and FFCLRP/USP herbaria. The new genus differs from other genera by the combination of 
characters: flagellomeres binodal and bicircumfilar in males and cylindrical in females; palpi four-segmented; 
tarsal claws simple, curved before midlength; gonocoxites cylindrical, gonostylus clove-shaped, hypoproct 
and aedeagus strongly sclerotized; hypoproct and cerci deeply bilobed, aedeagus large in the base tapering 
to the apex; female eighth abdominal segment with a setose ventral bulge, cerci dorso-ventrally flattened. 
Larval spatula bidentate, inner incision flat and wide; terminal segment with four papillae of equal size per 
side, two setose and two asetose. The females have a Contarinia-like cerci, however, the two new species 
share an ovipositor short and weakly protrusible, instead of a long and attenuate as in Contarinia, and a 
unique ventral bulge on the eighth abdominal segment. This combination of characters pointed to the 
description of a new genus closely related to Contarinia. 
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In Biological Sciences, trees are useful to present information on evolutionary relationships and 
biogeographical history. Trees may be based on genetic, molecular, morphological, geological, behavioral or 
geographical pieces of evidence. In large scope studies, when one is dealing with many different biological 
groups or complex biogeographical history, techniques such as supertree methods may be used to create a 
large tree combining convergent nodes of a set of smaller trees. Matrix Representation with Parsimony (MRP) 
is the most extensively used method for supermatrix reconstruction. However, the preparation of the matrix 
representations from the original topologies and the creation of the combined matrix is still either manually 
performed or through outdated and hard to use tools. Here we present two web-based tools that ease the 
process of generating the combined MRP-matrix. The first tool is Building MRP-Matrices (BuM), a free online 
tool for generating a combined matrix, following Baum and Ragan coding scheme, from files containing 
phylogenetic trees in parenthetical format. BuM is available at http://nuvem.ufabc.edu.br/bum. The second 
tool is the Interactive Topographic-Unit Parsimony Analysis (iTUPA), automation of the Topographic-Unit 
Parsimony Analysis (TUPA), which identifies areas of endemism based on topography. iTUPA generates 
species-occurrences matrices based on user-defined topographic units (TUs) and provides a parsimony 
analysis of the generated matrix. iTUPA is freely available at http://nuvem.ufabc.edu.br/itupa. After several 
tests, both Bum and iTUPA have shown themselves reliable tools for building combined MRP-matrices from 
original topologies and topographic-units data. BuM is the first part of a more comprehensive system that 
offers the whole supertree procedure in one web-based system. On the other hand, iTUPA may be seen as a 
relevant tool to help biologists and community stakeholders to decide upon environmental issues. 
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A sistemática de opiliões neotropicais tem avançado nas últimas três décadas graças à inclusão de novas 
fontes de dados. A família Gonyleptidae destaca-se por ser o principal componente da fauna brasileira de 
opiliões e é a mais bem estudada, com 16 subfamílias. Das subfamílias não revisadas, Pachylinae é um dos 
maiores desafios por ser polifilética e a mais rica em espécies. Em estudos filogenéticos na literatura usando 
dados moleculares, foram detectados sete grandes clados em Pachylinae, dos quais se pode destacar aquela 
que inclui a subfamília monotípica Pachylospeleinae Šilhavý. Nesse estudo, sua única espécie, Pachylospeleus 
strinatii Šilhavý, 1974 está filogeneticamente próxima a Hypophyllonomus longipes Giltay, 1928 e 
Pseudogyndesoides latus B. Soares, 1944 e ao agrupamento Ogloblinia loretoensis Canals, 1933 e 
Triglochinura curvispina Mello-Leitão, 1924. Considerando-se a morfologia relativamente homogênea dessas 
espécies, possivelmente Gyndesoides Mello-Leitão, 1933, Passosa Roewer, 1927, entre outros, também 
estão intimamente relacionados a esse clado, resultando em um agrupamento com mais de 30 espécies em 
nove gêneros não revisados, distribuídos majoritariamente na Mata Atlântica. Neste projeto, pretende-se 
revisar esse clado, procurando checar a identidade e validade dos gêneros aí incluídos, e testar o seu 
monofiletismo. Numa análise preliminar, com 23 terminais (10 dos quais grupos externos), usando-se 
parcimônia como critério de otimização, pesagem implícita com concavidade de valor três, obtiveram-se três 
árvores igualmente parcimoniosas, na qual Pachylospeleinae é monofilética (116 passos, IC 0,45 e IR 0,62). 
Segundo essa análise, há dois grandes clados nessa subfamília, uma incluindo Hypophyllonomus, 
Pseudogyndesoides e Singram, e outra, com P. strinatii, Ogloblinia, e espécies de Soaresia, Triglochinura e 
Uropachylus. Portanto, a topologia interna obtida difere consideravelmente daquela baseada em dados 
moleculares. A relação mais íntima de Ogloblinia, Triglochinura e Uropachylus merece destaque, pois é 
corroborada pela presença de processo adicional da glande do pênis, caráter neomórfico já ilustrado na 
literatura, mas nunca contextualizado. 
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No Brasil, a subordem Cavernicola é representada por duas espécies, sendo Hausera hauseri Leal-Zanchet & 
Souza, 2014 a única espécie registrada para ambiente hipógeo no nordeste do Brasil. Neste ambiente 
predominam fortes pressões ambientais que podem acarretar variadas modificações morfológicas e 
funcionais nos organismos, constituindo troglomorfismos. Espécies que possuem uma relação restrita com o 
ambiente cavernícola são classificadas como troglóbias. O objetivo desse estudo é analisar a morfologia de 
duas morfoespécies de Hausera coletadas na caverna Furna Feia, município de Baraúna, Rio Grande do Norte 
e fixados em álcool 70%. A morfologia externa foi analisada com auxílio de estereomicroscópio. A morfologia 
interna foi analisada após processamento histológico, através de microscópio óptico e câmara clara. 
Hausera spp. 1 e 2 possuem 3 a 5 mm de comprimento e 0,7 a 1 mm de largura. Aurículas, ocelos e 
pigmentação corporal são ausentes. Hausera sp. 1 possui testículos dorsoventrais e espermioductos 
desembocando separadamente na cavidade bulbar ampla e arredondada. Hausera sp. 2 apresenta testículos 
dorsais e espermioductos unindo-se para desembocar dorsalmente na cavidade bulbar de contornos 
irregulares. Em Hausera sp. 1 os oviductos penetram separadamente no ducto genital feminino, que é largo 
e pequeno. Nos indivíduos de Hausera sp. 2 os oviductos unem-se formando um longo oviducto. Um ducto 
genitointestinal ocorre nas duas morfoespécies, sendo mais curto em Hausera sp. 1 do que em Hausera sp. 2. 
Os dados sugerem que Hausera spp. 1 e 2 são organismos troglóbios. Análises comparativas indicam que os 
espécimes analisados pertencem a duas espécies novas para a ciência. 
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A maioria das espécies de planárias límnicas da subordem Continenticola na região Neotropical pertence ao 
gênero Girardia, havendo registros para ambientes epígeos e hipógeos. Neste último, têm sido registradas 
planárias troglófilas (com ciclo de vida no ambiente interno ou externo) e troglóbias (com ciclo de vida 
restrito às cavernas). No presente trabalho, objetivamos analisar três morfoespécies para determinação 
taxonômica: Girardia sp. 1, coletada na Caverna Lapa do Peixe, Bahia e Girardia spp. 2 e 3, coletadas nas 
Grutas do Apartamento e Ponte de Pedra, ambas em Minas Gerais. Os indivíduos foram fixados em formalina 
e observados com estereomicroscópio. A análise da morfologia interna foi realizada após processamento 
histológico, com auxílio de microscópio óptico e câmara clara. Em Girardia sp. 1 ocelos e pigmentação 
corporal são ausentes. Girardia spp. 2 e 3 apresentam ocelos e dorso com pigmentação irregular, bege claro 
a marrom claro. A cavidade bulbar é estreita e alongada em Girardia spp. 1 e 2 e ampla com grande 
divertículo lateral em Girardia sp. 3. A desembocadura dos espermioductos na cavidade bulbar ocorre 
terminalmente em Girardia sp. 1, lateralmente, de forma simétrica, em Girardia sp. 2 e dorsolateralmente 
em Girardia sp. 3. A papila penial é assimétrica em Girardia sp. 2, diferenciando-se da papila simétrica das 
outras duas morfoespécies. Para desembocar no canal da bolsa copulatória, os oviductos unem-se, formando 
longo oviducto comum, em Girardia spp. 1 e 2, o que não ocorre em Girardia sp. 3. Análises comparativas 
indicam que as morfoespécies são espécies novas para ciência. Em relação à dependência do ambiente 
hipógeo, os dados sugerem que Girardia sp. 1 é troglóbia e Girardia spp. 2 e 3 são troglófilas. 
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A Baía da Ilha Grande representa uma área de extrema relevância para conservação da biodiversidade 
marinha no Brasil. Em meados de 2000 foi realizada uma colaboração para se descrever essa biodiversidade, 
porém a espongiofauna da Ilha Grande permanece pouco conhecida. O objetivo deste trabalho é descrever 
duas espécies novas da família Callyspongiidae encontradas na Ilha Grande. Os espécimes foram coletados 
através de mergulho autônomo nas proximidades da Ilha Grande entre Junho e Setembro de 2013 e 
depositados na Coleção de Porifera da UERJ (UERJPOR). Os espécimes foram identificados através da 
observação de preparações de esqueleto e espículas dissociadas ao microscópio óptico e eletrônico de 
varredura. Callyspongia sp. nov. apresenta cor lilás a rosa ou bege in vivo, ósculos vulcaniformes e circulares 
(0,09-0,54 cm largura× 0,3-0,8 cm altura), esqueleto coanossomal reticulado, composto por fibras de 
espongina primárias (15,10-85.3 µm de espessura) e secundárias (8,50-61,83 µm espessura), formando 
malhas irregulares. Fibras terciárias ausentes. Esqueleto ectossomal tangencial, reticulado, de fibras de 
espongina primárias (17,17-84,12 µm de espessura) e secundárias (9,77-26,05 µm de espessura). Espículas: 
estrongilos. Microscleras ausentes; Siphonochalina sp. nov. é bege escura a marrom ou roxa in vivo, com 
ósculos tubulares e circulares (0,09-0,74 cm × 0,3-1 cm de altura). Esqueleto coanossomal reticulado, com 
fibras de espongina primárias (27,22-37,65 µm de espessura), secundárias (20,29-173,01 µm de espessura) 
e terciárias (11,93 ‒16,10 µm). Esqueleto ectossomal tridimensional, anisotrópico de fibras de espongina 
primárias (16,51-27,45 µm de espessura), secundárias (11,60-13,36 µm de espessura) e terciárias (8,50-
13,51 µm). Espículas: óxeas. Ambas as espécies são novas para a ciência e endêmicas da Ecorregião Sudeste 
do Brasil. 
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The gnathochilarium of the suborder Cambalidea is especially criticized due to the poorly understood 
evolution of its components. The structure is derived from the leg bases of the first maxilla. Morphologically, 
a traditional debate on the term duplomentum is focused on whether the sclerite corresponds only by a long 
mentum or a single median plate originating from the fusion of the promentum with the mentum. In order 
to evaluate the phylogenetic signal of the gnathochilarium independently of other morphological complexes, 
cladistics analyses were performed in this work. The terminals used in this study is focused largely on to 
better represent the diversity of Cambalidea. The analyses included 7 outgroup and 27 ingroup. The outgroup 
was composed by members of the order Julida. The root was Skleroprotopus coreanus. As ingroup we 
selected Harpagophoridae, Odontopygidae and Spirostreptidae (Spirostreptidea) and Cambalidae, 
Iulomorphidae, Choctellidae, Cambalopsidae and Pseudonannolenidae (Cambalidea). All belonging to the 
order Spirostreptida. The searches were carried out heuristically in TNT under implied weights (k = 6) with 
1000 replications and 100 trees held per replicate. Matrices were constructed considering duplomentum as 
mentum + promentum and only as an elongated mentum. The first matrix recovered 84 trees 
(total fit = 20.331), the second matrix recovered 90 trees (total fit = 19.286). All scenarios recovered 
Physiostreptinae within the clade Spirostreptidea. Considering the presence of the promentum as an 
ancestral condition, it is plausible to indicate that its loss occurred at three times along the evolutionary 
history of the suborder. The lack of characters from the gnathochilarium that support its monophyly is not 
surprising, considering that the majority of the apomorphic character states for this clade could be mainly 
linked to the sexual traits. This work presents the first results about the evolution of the gnathochilarium and 
a starting point for further cladistics studies. 
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Pseudonannolenidae is divided into three subfamilies Pseudonannoleninae, Physiostreptinae and 
Cambalomminae. Most of the taxa in the family are restricted to the New World, from the southern region 
of South America up to Central America and West Indies. Holopodostreptus Carl is a monotypic genus 
endemic to Ecuador. Although the systematic position of this monotypic genus has not been well understood, 
the morphology of the gonopod, and especially the spirostreptidean-like gnathochilarium, suggest a close 
relationship with the genera Physiostreptus and Phallorthus. In this study, we present a cladistics analysis to 
investigate the phylogenetic placement of the genus and its relationship with all genera belonging to 
Pseudonannolenidae. The dataset is composed by 41 morphological characters and 14 terminal taxa. The 
tree was rooted in Amastigogonus fossuliger (Iulomorphidae). The searches for the most parsimonious 
cladograms were carried out heuristically in TNT ver. 1. 5 under implied weighting (k = 6). The analysis was 
conducted following the Traditional search, with 2000 replications and 200 trees held per replicate. A single 
most parsimonious tree was obtained, with length = 67 steps, total fit = 35.86, CI = 0.66 and RI = 0.81. 
Holopodostreptus was recovered as sister-group of Physiostreptus, supported by one synapomorphy 
(absence of setae on the prefemoral process in the first legpair of males) and one homoplastic transformation 
(narrow telopodite) shared with the clade Epinannolene + Pseudonannolene. Physiostreptinae was recovered 
as monophyletic (Phallorthus + (Physiostreptinae + Holopodostreptus)) supported by absence of promentum 
and lateral of collum densely striated. Pseudonannolenidae was recovered as monophyletic and presenting 
three unambiguous synapomorphies only in males: subtriangular coxae in the first legpair, presence of 
basiconic setae and a mesal cavity on gonocoxae. This work presents important results concerning the 
phylogenetic placement of Holopodostreptus and insights on the phylogeny of Pseudonannolenidae. 
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O Brasil é o país da região Neotropical com maior riqueza de planárias terrestres. Na região sul, essa riqueza 
concentra-se principalmente em áreas de Floresta Ombrófila Mista. Porém, a maioria das espécies 
registradas para essas áreas é ainda desconhecida para a ciência. O gênero Obama compreende espécies de 
corpo achatado e foliáceo, átrio masculino com pênis protusível e átrio feminino amplo, longo ou em forma 
de funil. O presente estudo objetiva a determinação taxonômica de três espécies de Obama, através de 
análises morfológicas e moleculares. Os exemplares estudados são procedentes de áreas de Floresta 
Ombrófila Mista do sul do Brasil, representadas por duas áreas de preservação, a Floresta Nacional de Três 
Barras, localizada no estado de Santa Catarina e a Reserva Florestal Pizzatto, localizada no estado do Paraná. 
Na análise da morfologia externa, foram considerados padrão de coloração, disposição dos olhos e posição 
do gonóporo e da boca em relação à extremidade anterior. Após processamento histológico dos exemplares, 
realizou-se análise da morfologia interna das regiões cefálica, pré-faríngea, faringe e do aparelho copulador. 
Para as análises filogenéticas moleculares gene citocromo oxidase subunidade I, foram utilizados os métodos 
de Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana. As três morfoespécies se diferenciam em relação ao 
padrão de coloração e à disposição dos olhos. A faringe é cilíndrica em duas dessas espécies e colarinho na 
terceira. Quanto ao aparelho copulador, as morfoespécies diferenciam-se principalmente quanto à forma da 
vesícula prostática e da papila penial. Os resultados das análises morfológicas são corroborados pelas análises 
filogenéticas, indicando que as morfoespécies analisadas representam novas espécies. 
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O gênero Luteostriata ocorre exclusivamente na Região Neotropical e apresenta 9 espécies formalmente 
descritas. O gênero compreende espécies com músculo retrator cefálico e pênis eversível, ou seja, sem papila 
penial permanente. Além disso, espécies de Luteostriata geralmente apresentam uma cor dorsal amarela à 
marrom claro com estrias longitudinais escuras. No presente estudo, analisa-se uma morfoespécie de 
Luteostriata com objetivo de determinação taxonômica. Os espécimes são procedentes de remanescentes 
de Floresta Ombrófila Mista localizados em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e encontram-se incluídos 
na coleção científica do Instituto de Pesquisas de Planárias (UNISINOS). Na análise da morfologia externa, 
foram considerados padrão de coloração, disposição dos olhos e posição do gonóporo e da boca. Após 
processamento histológico, realizou-se análise da morfologia interna. Foram realizadas reconstruções da 
anatomia da faringe e do aparelho copulador, com auxílio de microscópio óptico e câmara clara. Quanto à 
coloração, Luteostriata sp. possui dorso de fundo amarelo com cinco estrias escuras, sendo a mediana e duas 
paramedianas finas e duas estrias paramarginais mais espessas. Entre as estrias paramedianas e 
paramarginais há pigmentação escura esparsa formando faixas laterais. Os olhos são inicialmente unisseriais 
e após tornam-se dorsais. A faringe é campanuliforme. O aparelho copulador apresenta vesícula prostática 
extrabulbar, longa e tubular, com espermioductos desembocando na região proximal, átrio masculino longo 
e pregueado. O átrio feminino é longo e sem dobras. Devido à combinação de caracteres, a morfoespécie 
diferencia-se da maioria das espécies descritas para o gênero, principalmente em relação ao padrão de 
coloração e pelos formatos da vesícula prostática e do átrio feminino, representando uma nova espécie para 
a ciência. 
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A coleção entomológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL), teve início 
em meados dos anos 2000 e, desde então, através de diversas pesquisas realizadas por docentes e 
estudantes de graduação e pós-graduação da UEL, juntamente com pesquisadores autônomos, seu acervo 
tem se expandido, em número de exemplares e abrangência. Atualmente a coleção do MZUEL conta com 
cerca de 10 mil exemplares alfinetados, 70 mil exemplares conservados em álcool e 3 mil exemplares 
conservados em mantas entomológicas. Dentre os insetos do MZUEL, destacam-se os besouros cetonídeos 
devido à sua importância e participação em processos ecológicos como polinização e ciclagem de nutrientes. 
Em sua grande maioria os exemplares de cetonídeos foram coletados no Brasil, com ênfase nas regiões Sul e 
Sudeste, regiões que sofreram intensa ação antrópica o que levou a uma perda significativa da biodiversidade 
local. Baseado no exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo disponibilizar um guia confiável, 
com fotografias de boa qualidade, de espécies de Cetoniinae para a comunidade de forma geral, a fim de 
facilitar a identificação por terceiros, sem que haja a necessidade de uma consulta física à coleção e/ou 
especialistas. As fotografias foram feitas com uma câmera fotográfica Canon T6i com lente 100 mm Macro e 
processadas usando o software Zerene Stacker. Para produzir imagens com alta nitidez foi utilizada a técnica 
de empilhamento, na qual uma sequência de fotografias, com diferentes regiões em foco, é mesclada em 
uma única fotografia, gerando uma imagem final onde é possível observar a espécie com todas as suas partes 
anatômicas focadas, possibilitando uma melhor visualização de sua morfologia. Até a presente data, mais de 
3.500 imagens foram feitas resultando em 64 espécies fotografadas. As fotografias, depois de processadas, 
estarão disponíveis para consulta no site do Laboratório de Entomologia Sistemática da UEL. 

Palavras-Chave: Entomologia, Escaravelhos, Fotografia, Insecta 
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Estudos taxonômicos são fundamentais para o conhecimento da biodiversidade. Contudo a fauna brasileira 
de Megaloptera tem sido pouco estudada. Megaloptera é uma ordem de insetos aquáticos holometábolos e 
devido sua associação a ambientes aquáticos, têm sido utilizados em programas de biomonitoramento. 
Possui 397 espécies viventes em duas famílias: Corydalidae e Sialidae. No Brasil estão registradas vinte 
espécies, 16 em Corydalidae (Chloronia Banks, 1908, Corydalus Latreille, 1802 e Puri Cardoso-Costa et al., 
2013) e quatro em Sialidae (Ilyobius Enderlein, 1910). Este trabalho tem como objetivo fornecer informações 
taxonômicas e distribucionais das espécies de Chloronia registradas no Brasil. Foram determinados todos os 
exemplares depositados na Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, DZoo/UFPR (DZUP), sua 
curadoria realizada e cada exemplar foi numerado para inclusão em repositório on-line (SpeciesLink). Dados 
da literatura e das etiquetas foram digitalizados em uma planilha eletrônica. Com auxílio da bibliografia foi 
realizado um estudo morfológico comparativo. Para exame da genitália o abdômen foi seccionado entre os 
segmentos VII e VIII e dissecados. O material foi macerado em solução de KOH (10%) e a reação neutralizada 
com ácido acético glacial. Foram analisados 41 exemplares de Chloronia, 8 machos e 28 fêmeas, sendo 5 de 
sexo indeterminado devido ao estado de conservação. Quatro novos registros de ocorrência foram 
reconhecidos: C. hieroglyphica (Rambur, 1842) (RO e MT), C. corripiens (Walker, 1858) e C. pennyi Contreras-
Ramos, 2000 (DF) e C. plaumanni Penny & Flint, 1982 (PR). Foi observada variações na coloração e no formato 
da genitália masculina de C. corripiens. Além disso, fêmeas provenientes do Paraná não puderam ser 
associadas a nenhum nome disponível e podem pertencer a uma espécie não descrita. A coleção do DZUP 
possui 100% da riqueza de Chloronia conhecida para o País. As próximas etapas visam a análise de outras 
coleções paranaenses e a inclusão de espécimes recentemente coletados. 

Palavras-Chave: Corydalinae, morfologia, novos registros, Região Neotropical 
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Coleções científicas são preservadas para resguardar informações sobre a diversidade biológica, registrando 
espécies e suas distribuições geográficas. Dados morfológicos, moleculares, comportamentais e ecológicos 
associados a essas coleções são importantes subsídios a projetos de manejo e conservação, bem como apoio 
ao desenvolvimento científico nas mais variadas áreas. O foco deste trabalho é o acervo de Odonata do 
Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CCT-UFMG). Segundo a planilha 
de tombo da coleção, 1451 espécimes foram tombados no CCT-UFMG. Estes exemplares pertencem a quatro 
famílias da subordem Anisoptera e nove famílias da subordem Zygoptera. Foram identificados 21% dos 
exemplares até gênero e 19% até espécie, incluindo exemplares de Minagrion mecistogastrum 
(Coenagrionidae), espécie vulnerável de ameaça. Dentre os espécimes-tipo, um é holótipo e 54 são parátipos. 
Cinquenta e um porcento dos exemplares provém de localidades de Minas Gerais, mas outras 20 unidades 
federativas brasileiras também possuem registros na coleção, além de países como Bolívia, Chile, Colômbia, 
México, Paraguai e Suécia. Os espécimes tombados, contudo, representam apenas uma pequena parcela do 
acervo da coleção. Além deles, a coleção recebeu doações da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo 
(UFSCAR), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e do Centro de Investigación Esquel de 
Montaña y Estepa Patagónica, Argentina (CIEMEP). Contudo, o segmento mais importante da coleção são os 
aproximadamente 35 mil exemplares de libélulas recebidos em doação do Dr. Angelo B. M. Machado que 
representam cerca de 1100 espécies e incluem 100 espécimes-tipo e é considerada hoje, após o acidente no 
Museu Nacional, a maior coleção de libélulas neotropical. O acervo do CCT-UFMG, assim, é uma das mais 
importantes coleções taxonômicas de Odonata do Brasil e América do Sul e estamos empenhados em sua 
organização para que seus exemplares e as informações associadas a eles estejam disponíveis à comunidade 
científica. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Coleções biológicas, Libélulas 
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O gênero Pareiorhina abriga sete espécies nominais: P. rudolphi (Miranda-Ribeiro, 1911), a espécie tipo, de 
Piquete, SP (Rio Paraíba do Sul); P. carrancas Bockmann & Ribeiro, 2003 (Rio Grande, Alto Rio Paraná); 
P. brachyrhyncha Chamon, Aranda & Buckup, 2005 (Rio Paraíba do Sul); P. cepta Roxo, Silva, Mehanna & 
Oliveira, 2012 (Rio São Francisco); P. hyptiorhachis Silva, Roxo & Oliveira, 2013 (Rio Paraíba do Sul); P. pelicicei 
Azevedo-Santos & Roxo, 2015 (Rio Grande, Alto Rio Paraná); e P. rosai Silva, Roxo & Oyakawa, 2016 (Rio São 
Francisco). Cinco das sete espécies foram descritas nos últimos 15 anos, entretanto pouco se tem avançado 
em iniciativas de comparação e análise de séries numerosas e representativas, envolvendo todas as amostras 
disponíveis em coleções científicas. Exemplares de várias coleções científicas e drenagens da região sudeste, 
incluindo tipos, foram examinados, medidos, contados e ilustrados, seguindo padrão para 
Neoplecostominae. As espécies foram redescritas e diagnosticadas com base em autapomorfias ou 
combinações exclusivas de caracteres. Pareiorhina pelicicei é sinônimo de P. cepta, com ocorrência ampliada 
para o Alto Rio Paraná. Pareiorhina rosai ocorre também no Alto Rio Paraná e no Rio Doce. As distribuições 
geográficas recuperadas indicam que eventos tectônicos de captura de cabeceiras tiveram um papel muito 
importante na dispersão e diversificação das espécies. Adicionalmente, Pareiorhina rudolphi representa um 
complexo de espécies: Pareiorhina rudolphi stricto sensu está restrita aos afluentes do Rio Piquete (Rio 
Paraíba do Sul), Piquete, SP; Pareiorhina “cf. rudolphi” sp. n. ocorre em várias localidades na bacia do Rio 
Paraíba do Sul; Pareiorhina “bocaina” sp. n. ocorre no Rio Perequê-Acú, Paraty, RJ, incluindo o Parque 
Nacional da Serra da Bocaina; Pareiorhina “itatiaia” sp. n. ocorre exclusivamente no Rio Campo Belo (Rio 
Paraíba do Sul), dentro do Parque Nacional de Itatiaia, Itatiaia, RJ; por fim, Pareiorhina “tietê” sp. n., em 
riachos de cabeceiras do Rio Tietê, SP. 

Palavras-Chave: Capturas-de-cabeceiras, Cascudos, Escudo-Cristalino-Brasileiro, Riachos 
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Chironomidae é uma família de Diptera com grande número de representantes e biomassa, presentes em 
todos ambientes terrestres. O gênero Ichthyocladius foi descrito por Fittkau em 1974 na América do Sul, sua 
fase larval é epizoonte aquática tendo como hospedeiros peixes das famílias Loricariidae, Astroblepidae e 
Trichomycteridae. Trabalhos sobre o gênero são obscuros quanto à metodologia de coleta de larvas quanto 
dos adultos, relatos sobre a captura de adultos são inexistentes e tentativas de coleta com armadilhas de 
rede, luminosas e redes entomológicas foram falhas. O trabalho visa elucidar um método alternativo de 
coleta e manutenção em laboratório desses animais. Para coleta em campo a técnica mais eficiente foi a 
coleta manual dos peixes (Loricariidae) utilizando-se de equipamentos de mergulho livre (máscara de 
mergulho, snorkel e roupa neoprene). Ambientes lóticos com alta correnteza foram os locais com predileção 
dos peixes e onde foram encontrados maior número de hospedeiros infectados com uma ou mais larvas. A 
manutenção em laboratório deu-se em aquários com alta oxigenação utilizando aeradores e filtros, os 
animais eram separados de acordo com o estágio de desenvolvimento larval, peixes que possuiam larvas em 
estágio de pupa eram isolados em potes vedados com tampa e um aerador até que o adulto emergisse e 
fosse possível coletar e associar as exúvias com o inseto para posterior montagem de lâminas para 
microscopia. Foram coletados 150 exemplares entre Loricariidae, Tricomicteridae e demais peixes locais, 
somente Loricariidae foram encontrados como hospedeiros e 37 larvas foram coletadas, mantidas vivas e 
triadas. As coletas foram realizadas em rios da região de Delfinópolis e Itutinga, MG. 

Palavras-Chave: Chironomidae, Coleta, Epizoonte, Ichthyocladius 
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Psocoptera é uma das ordens de insetos cujos membros não possuem nome popular no Brasil sendo 
conhecidos popularmente como piolhos dos livros, piolhos das cascas de árvores ou psocídeos. Atualmente, 
após a confirmação de que Psocoptera não é um grupo monofilético, existe uma vertente que junta 
Psocoptera e Phthiraptera numa ordem denominada de Psocodea. Neste plano de trabalho vamos continuar 
reconhecendo Psocoptera como uma ordem, uma vez que as relações dentro do possível táxon Psocodea 
ainda não estão bem estabelecidas. Ptiloneuridae é uma das 4 famílias de Epipsocetae (Psocomorpha) que 
ocorrem no Brasil, e está dividida em 12 gêneros, sete dos quais ocorrem no Brasil. Triplocania é o gênero 
com maior diversidade da família, com 91 espécies conhecidas na Região Neotropical e 24 espécies 
conhecidas no país. Neste trabalho são descritas quatro novas espécies de Triplocania com base em 7 machos 
coletados no semiárido e em regiões úmidas do estado da Bahia; (sp. n. 1 – Milagres), (sp. n. 2 – Morro do 
Chapéu), (sp. n. 3 – Camacan), (sp. n. 4 – Milagres). As dissecções dos espécimes foram realizadas em etanol 
80% numa lâmina escavada e com auxílio de estereomicroscópio óptico. As seguintes partes foram 
dissecadas, mensuradas e montadas em lâmina permanente com balsamo de Canadá: cabeça, antena direita, 
aparatos bucais (labro, lábio, lacínias, mandíbulas, palpos maxilares), asas direitas anteriores e posteriores, 
paraproctos, epiprocto, hipândrio, falossomo. As quatro espécies novas se diferenciam de todas as espécies 
de Triplocania com machos conhecidos por detalhes de seus hipândrios e falossomos. Na região Nordeste 
existia registro de apenas duas espécies de Triplocania (Bahia: T. calori Silva-Neto, Garcia Aldrete & Rafel e 
Ceará: T. manueli Silva-Neto, Garcia Aldrete & Rafel). Após esse trabalho a Bahia passa a ter 5 espécies de 
Triplocania ampliando a diversidade deste gênero no Nordeste para 6 espécies. 
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A classe Calcarea compreende as esponjas com esqueleto mineral inteiramente composto de carbonato de 
cálcio, com espículas livres e eventualmente um esqueleto basal calcificado. São conhecidas 64 espécies de 
Calcarea no Brasil e 23 no litoral do Rio de Janeiro. Apesar dos estudos taxonômicos em Calcarea terem se 
intensificado na década de 2000, o conhecimento da diversidade do grupo é ainda bastante subestimado. A 
Baía da Ilha Grande (BIG), localizada no litoral oeste do Rio de Janeiro, compreende um sistema estuarino 
oligotrófico de grande biodiversidade de fauna e flora marinha. Entretanto, no que se refere às esponjas 
calcareas, apenas nove espécies foram registradas para toda BIG. O objetivo deste estudo é fazer um 
levantamento de Calcarea na BIG. Espécimes foram coletados por meio de mergulho autônomo, entre os 
anos de 2013 e 2015 em 11 localidades. Os espécimes foram fixados e preservados em etanol 92,8 gL e 
tombados na coleção de Porifera da UERJ (UERJPOR). A descrição e identificação dos espécimes foram feitas 
por meio de análises de lâminas histológicas e de dissociação espicular. As seguintes características foram 
avaliadas: morfologia externa, anatomia interna (sistema aquífero), organização do esqueleto e composição 
e morfologia das espículas. Foram identificadas sete espécies de Calcarea: Clathrina aurea Solé-Cava, et al., 
1991, Clathrina conifera Klautau & Borojevic, 2001, Clathrina luteoculcitella Wörheide & Hooper, 1999, 
Borojevia brasiliensis (Solé-Cava, et al., 1991), Heteropia glomerosa (Bowerbank, 1873), Paraleucilla magna, 
Klautau, et al., 2004. e Sycettusa hastifera Row, 1909. Borojevia brasiliensis e Clathrina luteoculcitella 
representam novas ocorrências para a BIG, enquanto que Heteropia glomerosa, com localidade tipo no 
extremo sul da África, é um caso de introdução de espécie exótica. Este estudo é ainda bastante preliminar 
e novos registros poderão ser feitos, especialmente em locais menos investigados como, por exemplo, na 
face oeste e sul da Baía da Ilha Grande. 
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Os animais ocorrentes em cavernas podem ser classificados como troglófilos, troglóxenos e troglóbios. Esses 
últimos podem apresentar adaptações ao meio subterrâneo, chamadas de troglomorfismos. Atualmente, 
conhecem-se três espécies de planárias terrestres ocorrentes em cavernas no Brasil, duas em Minas Gerais 
e uma na Bahia. Este estudo tem como objetivo realizar a determinação taxonômica de três espécies 
ocorrentes em ambientes espeleológicos da Serra da Bodoquena, no bioma Cerrado. Foram amostrados o 
interior e o entorno de cavernas em cinco áreas de Floresta Estacional Semidecidual, nos municípios de 
Bonito e Bodoquena, Mato Grosso do Sul, e os indivíduos foram coletados de maneira direta. Para a 
determinação taxonômica, foram analisados caracteres da morfologia externa e interna. Para a análise da 
morfologia externa, observaram-se o padrão de coloração, as medidas corporais e a distribuição dos olhos. 
Para a análise da morfologia interna foi realizado processamento histológico de fragmentos das regiões 
anterior, faríngea, pré-faríngea e do aparelho copulador. Foram identificadas três espécies pertencentes aos 
gêneros Paraba, Notogynaphallia e Pasipha. Paraba sp. apresenta farínge cilíndrica, pênis protusível e 
vesícula prostática extrabulbar e bifurcada. Notogynaphallia sp. apresenta faringe cilíndrica, pênis invertido 
e vesícula prostática intrabulbar e bifurcada. Pasipha sp. apresenta faringe colarinho, pênis eversível e 
vesícula prostática extrabulbar e ímpar. Somente um espécime de Notogynaphallia sp. foi coletado no 
interior de uma caverna. Os demais indivíduos foram encontrados no entorno das cavernas. Nenhuma das 
espécies apresentou troglomorfismos. As análises comparativas indicam que as espécies se diferenciam de 
seus congêneres pela combinação de características da morfologia externa e interna, como o padrão de 
coloração e morfologia do aparelho copulador e faringe, representando novas espécies para a ciência. Os 
resultados obtidos ampliam o conhecimento taxonômico de planárias terrestres no bioma Cerrado, sendo 
essas as primeiras espécies de planárias terrestres a serem descritas para a região Centro-Oeste do Brasil. 
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The Boana polytaenia group is an ingroup of that of B. pulchella which includes 12 species, from which almost 
all have had advertisement calls described previously. Problems such as that of obsolesce of record and 
analysis technologies appear to have influence on the call characterization of the component species. 
Considering the importance of vocalization for anuran taxonomy it is necessary an acoustic revaluation of 
the identity of many populations and species to understand the richness and the distribution patterns of the 
group species. Herein we characterize the calls of some populations and species of the group to elucidate 
taxonomic problems. Calls were recorded with professional recorders and microphones and were analysed 
in Raven Pro 1.4 (window Hann, length 256 samples; overlap 90%; DFT size 1024 samples). We analysed 
acoustic variables as Number of Notes, Call Duration, Number and Duration of Pulses, Pulse Rate, Intercall 
Duration, Call Rate, Dominant Frequency and Max and Minimum Frequencies. In most species, males release 
calls in one single note whereas calls where released in groups of pulsed notes in three species. B. cipoensis 
differed from other populations at all the acoustic traits. Topotypic B. stenocephala calls overlapped with a 
population from Serra da Canastra. Among those species with calls released as a single note, B. polytaenia, 
B. bandeirantes, B. aff. bandeirantes were well discriminated among themselves and from the other species. 
Boana beckeri calls coincide with a population from Passos-MG. Boana cipoensis represents a separated 
species from the other two populations. Boana stenocephala may be considered as also occurring in the Serra 
da Canastra. The distribution of B. beckeri may also be extended to Passos. So, B. stenocephala and B. beckeri 
are not endemic to the Poços de Caldas Plateau. Boana aff. bandeirantes diverged from putative conspecific 
populations and may represent a new species. 

Palavras-Chave: Anura, Bioacoustics, Taxonomy, Type locality 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 494 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0755 
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Exame de material depositado no Instituto de Ciencias Naturales de Bogotá, permitiu a detecção de um novo 
gênero, Cosmetidae gen. nov., conformado por três espécies (duas delas inéditas) das florestas úmidas da 
costa pacifica e a encosta ocidental dos Andes no sul da Colômbia. Cynorta clunipecten Roewer, 1947, foi 
descrita de uma localidade ambígua: “Colombien Pena bei Carmen”, levando a pensar-se que podia ser em 
Santander ou Boyacá, departamentos dos Andes do centro-leste da Colômbia. Entretanto, foram 
encontrados exemplares recentemente coletados no município de Tumaco (Nariño), fronteira com o 
Equador. Propõe-se a transferência de C. clunipecten ao novo gênero e dois novos táxons de Barbacoas 
(Nariño) são ilustrados. Cosmetidae gen. nov. é caracterizado por espécies de tamanho médio, pernas 
compridas com um pente apical na região proventral do fêmur IV, olhos marcadamente separados, 
quelíceras dimórficas e padrão de manchas no escudo dorsal em forma de “V”. Análises em andamento 
indicam que o novo gênero pode ser aparentado com o gênero amazônico Taito, com o qual compartilha a 
ornamentação da perna IV, mas as relações dentro de Cosmetinae ainda são difusas. 

Palavras-Chave: Laniatores, Morfologia, Neotropical, Sistemática 
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Gafanhotos possuem a morfologia do complexo fálico conhecida e utilizada na taxonomia, enquanto 
estruturas genitais femininas são praticamente desconhecidas na maioria dos táxons. Neste contexto, a 
espermateca é um órgão de origem ectodérmica e consiste em uma cápsula formada por um epitélio simples, 
associado a um ducto muscular. É o órgão responsável pelo armazenamento e manutenção da viabilidade 
dos espermatozoides oriundos da cópula até a fertilização dos ovócitos. Baeacris punctulata (Thunberg, 
1824) é uma espécie sul-americana considerada praga agrícola e apresenta importância econômica. Com o 
objetivo de descrever anatômica e histologicamente a espermateca de B. punctulata, indivíduos foram 
coletados através de busca ativa no município de Rio Paranaíba, Minas Gerais. Foram dissecados em solução 
salina para retirada da espermateca, posteriormente fixada em glutaraldeído, desidratada, incluída em 
historesina e seccionada a 3μm de espessura. As lâminas foram coradas com azul de toluidina. A espermateca 
de B. punctulata é dividida em duas regiões, bulbo e ducto tubular. O bulbo apresenta epitélio simples 
colunar recoberto por uma cutícula espessa. Há dois tipos de células epiteliais no bulbo: (i) células secretoras 
com vesículas no ápice e núcleos mais basais com cromatina predominantemente descondensada; (ii) células 
com núcleos alongados e cromatina mais condensada. Por não haver glândulas acessórias na espermateca 
dessa espécie, o epitélio assume a função de secretar substâncias para nutrição dos espermatozóides. O 
ducto apresenta epitélio simples cúbico, com células secretoras da classe III, também revestido por cutícula. 
Na região basal das células do bulbo e do ducto são encontradas fibras musculares estriadas que são 
responsáveis pelo controle de liberação dos espermatozoides. Investigar os aspectos reprodutivos em 
espécies que causam impacto econômico é essencial para traçar métodos de manejo e controle adequados. 
Os estudos de morfologia e histologia ainda são escassos nesses grupos, porém, são relevantes na 
delimitação das espécies. 

Palavras-Chave: Fêmeas, Gafanhotos, Órgãos reprodutivos 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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As coleções taxonômicas são conjuntos organizados de registros espaço-temporais da biodiversidade e 
possuem uma grande importância para o conhecimento da biota do nosso planeta. A coleção de insetos do 
CCT-UFMG possui um vasto acervo de exemplares e, atualmente, passa por um processo de informatização, 
com suas informações inseridas em um banco de dados digital. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
informações gerais sobre a procedência geográfica e a representação taxonômica dos insetos depositados 
no CCT-UFMG, com a finalidade de divulgar a coleção para a comunidade científica. Para a obtenção das 
informações foram analisados os bancos de dados digitais das coleções de Insetos do CCT. O acervo de 
Hexapoda conta com mais de 230 mil exemplares registrados em sua base de dados, representantes de 17 
ordens. As ordens mais representativas são: Hymenoptera (84%), Diptera (6%), Lepidoptera (4%) e 
Coleoptera (3%). A maioria dos exemplares foram coletados com rede entomológica e armadilhas luminosa 
e aromáticas. A coleção inclui 52 holótipos, 512 parátipos, 3 alótipos e 3 neótipos. Todos os estados 
brasileiros estão representados no acervo, sendo que Minas Gerais corresponde a 50% dos registros. Além 
do Brasil, existem espécimes das três Américas, Europa, África e Austrália, conferindo à coleção importância 
mais do que apenas regional. Esses dados, apesar de significativos, representam apenas uma parcela 
minoritária do acervo, visto que existe um vasto backlog seco ou em via úmida para ser identificado e 
tombado. O CCT é utilizado principalmente por alunos e pesquisadores da UFMG, mas o número de visitantes 
externos e de empréstimos para pesquisadores de outras instituições tem crescido rapidamente. Dessa 
forma, fica clara a importância das coleções mantidas pelo CCT para o registro da entomofauna brasileira e 
manutenção de material testemunho. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Diptera, Hexapoda, Hymenoptera, Lepidoptera 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Levantamento faunístico de mutucas (Diptera, Tabanidae), 
com ocorrência em Bom Jesus, Piauí, Brasil 
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Tabanidae corresponde a um grupo de moscas cosmopolita, conhecidas como mutucas, butucas ou tavões. 
Apresentam corpos robustos e tamanhos que variam de 5 a 25 mm de comprimento. Alimentam-se de grão 
de pólen e néctar, porém as fêmeas praticam hematofagia por necessitarem de proteínas presentes no 
sangue dos animais para a maturação de seus ovos. Exercem grande importância médica-veterinária, uma 
vez que durante o repasto sanguíneo transmitem mecanicamente diversos microrganismos patogênicos 
(vírus, bactérias, protozoários e nematelmintos). Além disso, é um grupo bastante diverso com 
aproximadamente 480 espécies descritas para o Brasil e apenas 17 para o Piaui. O objetivo deste trabalho foi 
realizar o levantamento faunísticos de mutucas em área de Ecótono no sudoeste do Piaui. As amostragens 
foram realizadas no período de um ano, com coletas bimestrais com início em agosto de 2018 a junho de 
2019, utilizando armadilha tipo malaise, em três áreas de fragmento vegetal (urbano, peri-urbano e rural). 
Foram amostrados 442 espécimes de Tabanidae, distribuídos em 6 gêneros, com 15 espécies e 2 subespécies. 
Tabanus foi o gênero com maior riqueza, com registro de sete espécies. Todas as espécies são registradas 
pela primeira vez para o município de Bom Jesus-PI, e Chrysops varians, Diachlorus xynus, Phaeotabanus 
cajennensis, Phaeotabanus fervens, Phorcotabanus cireneus, Tabanus pungens são registradas pela primeira 
vez para o estado do Piauí. Esses números mostram que a tabanofauna de Bom Jesus é rica e há muito para 
se conhecer sobre a diversidade do grupo na região. 

Palavras-Chave: Ecótono, Mutuca, Tabanidae 
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Taxonomia de Hypolampsis Clark, 1860 
(Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini: Monoplatina) 
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Hypolampsis Clark, 1860 é o gênero com maior número de espécies dentro de Monoplatina (Chrysomelidae, 
Galerucinae, Alticini) possuindo atualmente 102 espécies. É um gênero essencialmente Neotropical com 
várias espécies registradas para o Brasil. Desde sua proposição vem sendo considerado por vários autores 
como o que apresenta sérias dificuldades em sua definição devido a dissimilaridade entre as espécies. Além 
disso, os poucos autores que estudaram Hypolampsis (ex. G. Scherer e J. Bechyné) estabeleceram um grande 
número de novas combinações e sinonímias que contribuem, de certa forma, para a dificuldade do 
entendimento do gênero. Assim, este trabalho teve como objetivo realizar um estudo taxonômico de 
Hypolampsis estabelecendo uma diagnose para o gênero além de revisar, redescrever as espécies estudadas 
e descrever novas espécies que sejam reconhecidas. Para isso foram estudadas estruturas morfológicas 
externas de 35 espécies descritas originalmente por Clark ou Bechyné e quando possível foram incluídas 
informações sobre genitália. Hypolampsis pode ser caracterizado por apresentar cabeça curta, com vértice 
densamente e fortemente pontuado, poro supraorbital indistinguível, com sulco médio-frontal profundo, 
ausência do sulco médio-cranial e supraorbital, carena anterofrontal ampla e triangular e, pronoto 
retangular, mais largo do que longo, constrito pós-medianamente, impressão basal do pronoto presente, 
disco pronotal elevado, élitro pontuado, com pontuações dispostas em nove linhas, piloso, presença de 
depressão entre os calos basal e humeral. Das espécies estudadas, Hypolampsis ferrugineonotata Clark, 1860 
e H. nigripes Clark, 1860 foram revalidadas, duas novas combinações foram estabelecidas (Physimerus 
inornatus nov. comb. (= H. minutus sin. nov.) e P. eppiphium nov. comb.) e três novas espécies foram 
descritas, uma delas pertencente à Physimerus. Assim, neste estudo foram dados os primeiros passos que 
contribuirão para o entendimento Hypolampsis. 

Palavras-Chave: Espécie Nova, Nova Combinação, Revisão, Sinonímia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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A subfamília Scarabaeinae é composta em sua maioria por besouros coprófagos, alguns dos quais possuem 
o hábito peculiar de rodar bolas de excrementos de mamíferos, daí serem chamados vulgarmente rola-
bostas. Atualmente, são conhecidas mais 6200 espécies pertencentes a 270 gêneros. Há muitos grupos de 
pesquisa trabalhando com diversos aspectos biológicos de besouros dessa subfamília, e é muito difícil ter 
uma identificação precisa das espécies, uma vez que há uma defasagem de taxônomos especializados no 
grupo. Muitas vezes esses especialistas ficam sobrecarregados acarretando na diminuição da produção dos 
mesmos, pois ao se dedicarem a identificar materiais de outros grupos de pesquisa, deixam de realizar 
revisões taxonômicas que são importantíssimas para a sustentação da taxonomia séria do grupo. Portanto, 
com a elaboração deste guia pretendemos facilitar a identificação dos gêneros reportados para a região do 
Pantanal em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o intuito de facilitar a identificação e dar mais 
autonomia a pesquisadores que não possuem conhecimento específico no grupo. Para a realização do guia 
foi feito um levantamento de espécies reportadas no Pantanal através de revisão bibliográfica e coleções. 
Além disso, foram usadas revisões taxonômicas e chaves de identificação para auxiliar na produção das 
chaves. As fotos foram feitas com um equipamento de automontagem e foram editadas usando programas 
especializados para tal. O guia inclui 30 gêneros, sendo que 20 deles foram reportados para a região do 
Pantanal (dados da revisão bibliográfica), e os outros dez são de ocorrência esperada para a região. Espera-
se que outros trabalhos sejam realizados no Pantanal, uma vez que esta área úmida no Brasil requer muita 
atenção pois está em constante ameaça pelas alterações do homem. 

Palavras-Chave: Identificação, Pantanal, Rola-bostas 
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O monofiletismo do gênero Trachycephalus (Anura: Lophyohylini) é sustentado apenas por evidências 
moleculares, sendo a única sinapomorfia morfológica putativa a presença de sacos vocais pareados que se 
projetam em ângulo posterior à mandíbula quando inflados. Nós analisamos a variação na anatomia 
muscular de Trachycephalus, definindo séries de transformação. Então, realizou-se análise cladística 
conjunta de dados miológicos e moleculares, testando: (1) o monofiletismo do gênero; e (2) se estados 
associados aos sacos vocais são sinapomorfia deste grupo. A matriz de caracteres incluiu 54 caracteres 
miológicos e sequencias de DNA para três loci mitocondriais e dois nucleares, com 31 terminais. Foram 
representadas 14 das 17 espécies de Trachycephalus, além de 9 dos 11 demais gêneros de Lophyohylini e o 
grupo externo (Acris crepitans e Pseudacris regilla de Hylini). A análise filogenética foi realizada sob máxima 
parcimônia no programa TNT. Buscas foram conduzidas com search level = 100 empregando algoritmos 
Ratchet, Tree Drifting, Sectorial Searches e Tree fusing. Suporte foi calculado pelos índices Jackknife e 
Goodman-Bremer. A análise filogenética mostrou que o gênero Trachycephalus é monofilético 
(Jackknife = 87%; GB = 3), sendo delimitado por três sinapomorfias: Projeção posterolateral do 
M. interhyoideus ocupando o espaço entre a cabeça e o corpo, formando um tubo largo que ultrapassa o 
anel timpânico (caráter 5(6)); Mucosa dos sacos vocais com desenvolvimento lateral extenso, ultrapassando 
a dobra supratimpânica (caráter 9(3)); e M. flexor brevis superficialis III com inserção carnosa (caráter 37(0)). 
Neste contexto, foi mostrado que T. hadroceps representa um caso de reversão pelo reestabelecimento do 
estado ancestral em caracteres associados aos sacos vocais: M. interhyoideus com projeção posterolateral 
ocupando espaço entre a cabeça e o corpo, mas não ultrapassando a altura do anel timpânico (caráter 4(4)), 
e a mucosa com desenvolvimento lateral moderado, não ultrapassando a dobra supratimpânica (caráter 
9(2)). 

Palavras-Chave: Filogenia, Miologia, Trachycephalus 
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A família Culicidae (mosquitos) possui o maior número de espécies de insetos vetores de patógenos ao 
homem. Agrupada em duas subfamílias, Culicinae e Anophelinae, com 3.564 espécies. Dentre as dez tribos 
neotropicais de Culicinae, Sabethini se caracteriza pela maior diversidade morfológica, ecológica e 
comportamental. Além disso, algumas espécies do gênero Sabethes estão envolvidas no ciclo silvestre de 
transmissão de alguns arbovírus, incluindo o vírus da febre amarela. Contudo, as espécies de Sabethes são 
de difícil identificação, sobretudo as fêmeas, muito semelhantes entre si morfologicamente. Esse fato, aliado 
à inexistência de chaves dicotômicas ilustradas e atualizadas, torna a identificação correta das espécies uma 
tarefa bastante desafiadora. O objetivo principal deste estudo foi confeccionar uma chave ilustrada, 
permitindo a identificação precisa das espécies que ocorrem no Brasil, principalmente na região Sudeste. 
Para isso, foram examinadas e fotografadas espécies depositadas em coleções entomológicas além de outras 
provenientes de coletas realizadas durante esse estudo. Foram analisadas 33 espécies válidas, das quais 
foram geradas 685 imagens de diferentes caracteres morfológicos e, a partir dessas, foram selecionadas as 
imagens inseridas na chave de identificação que distinguiram todas as espécies, exceto duas. Chaves foram 
construídas em dois formatos: uma dicotômica tradicional e outra interativa, on-line, utilizando-se a 
plataforma web Xper3. Como consequência desse estudo, o acervo da Coleção de Culicidae da FIOCRUZ 
recebeu o depósito de 167 espécimes expandindo-se para 27 espécies a representatividade do gênero 
Sabethes. Além disso, algumas novas formas foram reveladas, que possivelmente consistem em novas 
espécies para a ciência e foram feitos novos registros de ocorrência de espécies de Sabethes no Brasil. 

Palavras-Chave: Chave dicotômica, Coleção, Sabethes, Sabethini, Taxonomia 
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Os sifonóforos são um grupo de hidrozoários (Cnidaria, Medusozoa) de grande importância no ambiente 
pelagial marinho, sendo potencialmente um dos maiores predadores de zooplâncton dessas áreas. Apesar 
disso, estudos sobre a sistemática dos sifonóforos são escassos na literatura. A maioria dos estudos 
conduzidos ao redor do mundo são focados em levantamentos faunísticos, restritos a áreas geográficas 
específicas. Nesse contexto, o presente estudo buscou preencher essa lacuna por meio de uma análise 
morfológica detalhada de coleções de sifonóforos de diversas partes do mundo. O material examinado é 
proveniente de diversas localidades ao redor do mundo, e pertencente a três instituições: Laboratório de 
Zooplâncton Gelatinoso da Universidade Federal do ABC (LabGel), Smithsonian National Museum of Natural 
History (SMNH) e Yale Peabody Museum of Natural History (YPM). Inicialmente, o material foi fotografado 
utilizando um estereomicroscópio com câmera digital acoplada e, posteriormente, os espécimes foram 
medidos com um software de processamento de imagens (Fiji). Após esse procedimento, descrições 
morfológicas dos espécimes analisados foram feitas, com base nos dados obtidos das medições. Por fim, 
desenhos esquemáticos dos espécimes em melhor estado de preservação foram feitos, usando um editor de 
gráficos vetoriais (Inkscape). Ao todo, 41 espécies da coleção do LabGel, 90 espécies da coleção do SMNH, e 
71 espécies da coleção do YPM foram examinadas. Dentro dessa amostragem, 2166 espécimes foram 
fotografados (533 do LabGel, 1284 do SMNH e 349 do YPM). Foram analisadas 153 de 188 espécies válidas 
de sifonóforos, representando mais de 80% da diversidade de espécies do grupo. 

Palavras-Chave: Cnidaria, Sifonóforos, Taxonomia 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
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Asterocheridae é uma grande família de copépodes sifonostomatóides que vive associada à invertebrados 
marinhos e algas. Ela apresenta 56 gêneros conhecidos, sendo Asterocheres Boeck, 1860 o seu gênero tipo. 
Estudos recentes restringiram a diagnose de Asterocheres, ao padrão de fusão dos artículos antenulares e a 
seis caracteres da armadura de suas pernas natatórias. Seguindo tal proposta, o gênero possui 63 espécies 
válidas, as quais vivem em associação com diversos invertebrados, principalmente esponjas. Há poucos 
registros de associação com corais no Brasil, sendo em sua maioria reportados para esponjas. No entanto, 
corais também podem abrigar uma miríade de simbiontes e desde a década de 80 os recifes brasileiros 
passaram a apresentar o coral sol em sua composição, tanto em substratos artificiais como em naturais, 
expandindo a sua distribuição ao longo da costa brasileira. Para o mundo há apenas dois estudos sobre 
Siphonostomatoida associado a corais Dendrophyilliidae, sendo eles descrições de espécies de 
Coralliomyzontidae Humes, 1997 associadas a Tubastraea micranta (Ehrenberg, 1834) e T. aurea (Quoy & 
Gaimard, 1833). Nesse contexto, foram realizadas coletas do coral sol na Marina de Itaparica, que revelaram 
três novas espécies do gênero Asterocheres. Todas as espécies encontradas apresentam variações, sobretudo 
em suas antenas e peças bucais, que combinadas, resultam em diferenças notáveis em relação aos seus 
congêneres. Tal estudo representa o primeiro registro de Asterocheridae associado ao coral sol para o mundo 
e o primeiro registro de Siphonostomatoida associado a esse hospedeiro no Atlântico Sul, ampliando a nossa 
compreensão sobre tais associações e reforçando a necessidade de mais estudos com esses corais invasores. 

Palavras-Chave: Asterocheres, Copépodes, Coral-sol, Fauna associada 
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Dulichiella Stout, 1912 é um anfípode melitídeo conhecido por mostrar gnatópode 2 assimétrico em machos. 
O gênero é comumente encontrado em oceanos tropicais e temperados, às vezes associado a recifes de coral, 
esponjas e recifes de areia. Existem 15 espécies de Dulichiella no mundo, duas delas registradas no Brasil: 
D. anisochir Kroyer, 1845 e D. ankeri Alves, Johnsson & Senna, 2014. Com isso, descrevemos a terceira 
espécie do gênero no litoral brasileiro, sendo o primeiro registro de Dulichiella no estado da Bahia. No 
presente trabalho, os espécimes foram coletados associados a Tubastraea coccínea através de mergulho livre 
na Marina de Itaparica, baía de Todos-os-Santos. Colônias de T. coccinea foram acondicionadas em sacos 
plásticos e fixadas em álcool a 70% e separadas em laboratório. Espécimes de Dulichiella sp. nov. foram 
dissecados sob estereomicroscópio, os apêndices e peças bucais foram montados em lâminas de vidro e 
desenhados sob microscópio óptico com câmera Lucida. Os desenhos foram digitalizados usando o 
CorelDraw X8. Dulichiella sp. nov. difere de seus congêneres brasileiros ao mostrar diferenças na palma do 
própodo do gnatópodo 2 de machos e carpo do pereópodo 4. A nova espécie também é diferente de 
D. appendiculata, D. terminus e D. celestum, do Atlântico pela forma do dáctilo do gnatópodo. Este trabalho 
relata pela primeira vez a associação entre Dulichiella e o coral invasor T. coccinea. 

Palavras-Chave: Anfípodes, Coral-sol, Fauna associada, Taxonomia 
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Duas novas espécies de Cryptopontius Giesbrecht, 1899 
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Cryptopontius Giesbrecht, 1899 possui 25 espécies, e é o gênero com o maior número de espécies na família 
Artotrogidae. Junto com Bradypontius Giesbrecht, 1895 e Artotrogus Boeck, 1859 representam mais da 
metade do número de espécies da família. Além disso, Artotrogidae possui nove gêneros monoespecíficos. 
Há diversos registros de ocorrência do gênero no mar Mediterrâneo, Oceano Pacífico, Índico, Atlântico e 
costa antártica, o que evidencia uma distribuição cosmopolita. As duas novas espécies foram coletadas na 
Praia de Periperi, na Baía-de-Todos-os-Santos, associadas com o octocoral Phyllogorgia dilatata (Esper, 1806) 
e com a esponja Clathria (Thalysias) curacaoensis Arndt, 1927. Os espécimes foram clareados em ácido lático, 
corados com Black Chlorazol E, dissecados e montados em lâminas permanentes com CMC-9. As medições e 
ilustrações foram realizadas com o auxílio de câmara clara montada em um microscópio Olympus CH30, além 
disso, todas as estruturas foram analisadas em um microscópio Eclipse Ci equipado com uma câmera digital. 
Os espécimes da série tipo foram depositados na coleção do Museu de História Natural da Universidade 
Federal da Bahia. Cryptopontius sp. nov. 1 difere dos seus congêneres por possuir diferenças na segmentação 
da antênula, no número de elementos do terceiro segmento do exópodo da quarta perna, de exópodo da 
antena e dos lobos da maxílula. Cryptopontius sp. nov. 2 difere das demais espécies do gênero por 
apresentarem fusão entre os segmentos antenulares anteriores, modificações no número de elementos no 
terceiro segmento do exópodo e no segundo segmento do endópodo da primeira perna, no segmento livre 
da perna cinco, no exópodo da antena e em ambos os lobos da maxílula. 
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Biomphalaria straminea é um molusco de importância médico-veterinária por ser transmissor de 
Schistosoma mansoni, trematódeo que causa a esquistossomose. Sua principal característica diagnóstica é 
um enrugamento vaginal, porém outras espécies congenéricas também apresentam esse enrugamento: 
Biomphalaria kuhniana e Biomphalaria intermedia, e as três juntas constituem o “complexo-straminea”. Para 
um melhor entendimento sobre a relação entre as espécies deste complexo, é importante conhecer a 
variação intraespecífica e interespecífica das espécies que o compõem. Este estudo tem como objetivo 
analisar sequências da região do segundo espaçador transcrito interno do DNA ribossomal (ITS2) de 
populações de B. straminea de diferentes regiões do Brasil (região Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e 
Nordeste). Foi realizada extração de DNA e amplificação de parte do ITS2, utilizando os primers ITS2/ETTS1. 
As sequências foram editadas no programa Seqman e alinhadas no MEGAX. Uma árvore filogenética 
preliminar foi construída pelo método de Neighbor-Joining, utilizando as sequências obtidas e duas outras 
do Genbank: B. kuhniana e Biomphalaria tenagophila utilizadas como outgroup. Até o momento foram 
obtidas 45 sequências, as quais formaram alguns clados sustentados por altos índices de suporte, embora as 
relações entre estes não tenham ficado resolvidas. A distância máxima entre populações de B. straminea foi 
igual a máxima entre B. straminea e B. kuhniana (2,74%), demonstrando a proximidade genética entre as 
duas espécies. Foram encontrados diferentes haplótipos entre populações do mesmo estado, como Magé, 
Paracambi e Rio de Janeiro (RJ) e dentro da mesma população, como naquelas de Uruaçu e Barro Alto (GO), 
as quais mostraram-se mais relacionadas com B. kuhniana do que com os demais espécimes dessas 
populações. Os resultados demonstram a importância de ampliação do estudo, visando incluir também 
representantes de B. kuhniana e B. intermedia, procedentes de suas localidades-tipo, o que permitirá avaliar 
com mais segurança a eficiência deste marcador na identificação das espécies deste complexo. 
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Bothriurus asper Pocock, 1893 é amplamente distribuída pelo cerrado e pela caatinga, sendo raros seus 
registros em regiões de mata atlântica. Uma distribuição geográfica tão grande sugere a potencial existência 
de espécies crípticas em escorpiões pequenos e cujas fêmeas apresentam baixa mobilidade, como já 
mostrado para Bothriurus bonariensis. Esta baixa mobilidade pode isolar determinadas populações, que ao 
longo do tempo podem se diferenciar morfologicamente, resultando em isolamento reprodutivo. Em outro 
estudo ainda não publicado, evidenciamos a existência de diferenciação morfológica em caracteres 
somáticos de B. asper do sul (Parque Nacional da Serra das Confusões; PNSCO) e populações de localidades 
ao norte do Piauí. Assim, objetivamos investigar a existência de espécies distintas entre as populações 
avaliadas, através da análise da morfologia dos hemiespermatóforos dos machos, uma estrutura de grande 
importância para a taxonomia de Bothriuridae. Para isto, foram tomadas cinco medidas (comprimentos 
interno e externo do lóbulo externo, comprimento externo do lóbulo interno e largulas dos lóbulos interno 
e externo) de 13 indivíduos, sendo cinco do PNSCO (Caracol e Guaribas, PI), quatro da Fazenda Nazareth (José 
de Freitas, PI) e quatro da Floresta Nacional de Palmares (Altos, PI). Análises de variância não revelaram 
qualquer diferença significativa entre os caracteres medidos das três populações analisadas. Esta ausência 
de diferença também foi evidenciada com uma análise de componentes principais, que relevou quase total 
sobreposição entre as populações. A ausência de diferença na genitália, aliada à existência de diferenças 
significativas em caracteres somáticos entre as populações, indica que a escolha críptica por fêmeas, se 
presente em B. asper, pode ocorrer somente em caracteres sexuais secundários, tais como pedipalpos, 
quelíceras e télson, estruturas importantes em movimentos de corte e pré-cópula. Os dados aqui 
apresentados são ainda preliminares, carecendo de aumento do número de hemiespermatóforos analisados, 
das mesmas e de outras populações. 
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As espécies Bothriurus asper Pocock, 1893 e Bothriurus rochai Mello-Leitão, 1932 são amplamente 
distribuídas pelo Brasil, ocorrendo especialmente em regiões áridas e semiáridas. Uma distribuição 
geográfica tão grande suscita a possibilidade da existência de espécies crípticas. Foram analisados machos 
de B. asper (93 espécimes) e B. rochai (44 espécimes, incluindo espécimes das subespécies B. r. rochai e 
B. r. occidentalis) coletados em diferentes localidades pelo Estado do Piauí. De cada indivíduo, foram 
tomadas nove medidas: comprimento da carapaça; comprimento, largura e altura da quela do pedipalpo; 
comprimento do dedo móvel da quela do pedipalpo; comprimento e altura do télson; comprimento dos 
péctines e número de dentes nos péctines. A análise dos dados revelou que os B. asper do PARNA Serra das 
Confusões apresentaram entre 6-9 variáveis significativamente diferentes dos indivíduos de outras três 
localidades, todas mais ao norte do Piauí. Por outro lado, nenhuma das variáveis apresentou diferenças 
significativas entre as populações analisadas de B. rochai. Os caracteres que mais contribuíram para as 
diferenças observadas entre as populações de B. asper foram o comprimento e a altura da quela do 
pedipalpo, estruturas importantes na captura de presa e em comportamentos pré-copulatórios. Os 
resultados aqui apresentados indicam a provável existência de uma espécie críptica de Bothriurus do grupo 
B. asper e que as duas subespécies atualmente válidas de B. rochai, devem ser sinonimizadas. As próximas 
ações a serem desenvolvidas no presente trabalho envolvem análise da tricobotriotaxia e morfologia e 
morfometria dos hemiespermatóforos, bem como a inclusão de indivíduos de populações de fora do Estado 
do Piauí, para ambas espécies. 
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Pelo menos seis subfamílias de gorgulhos (Curculionidae) habitam ambientes aquáticos e semiaquáticos 
associados a macrófitas. O gênero Amalactus possui poucas informações sobre sua biologia e sobre plantas 
hospedeiras, fator motivador desse estudo. A Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), em Cachoeiras de 
Macacu, RJ, possui três lagos com potencial para abrigar a diversidade do grupo, cada um com composição 
florística diferenciada ao longo de suas bordas. Foram realizadas coletas manuais de macrófitas localizadas 
na beira dos lagos da REGUA no mês de outubro de 2019. Neste estudo, pelo menos 50 indivíduos de Typha 
dominguesis Pers. foram dissecados nas partes submersas e emergentes com auxílio de estilete, e 
examinados à procura de imaturos e adultos, galerias e/ou câmara pupal. A identificação dos adultos foi feita 
em microscópio estereoscópio e um morfotipo foi identificado como Amalactus nigritus Gyllenhal, 1836, 
baseado no padrão de pontuação do prosterno, mesosterno, metasterno e dos segmentos abdominais. 
Foram encontrados 29 indivíduos adultos, sendo 18 A. nigritus e 11 de outro morfotipo (Baridinae: 
Apostasimerini sp. 1), além de três larvas de Curculionidae. As larvas foram localizadas na região mais interna 
do caule, em galerias longitudinais contendo sinais de alimentação formados por fibras da planta. Os adultos 
de A. nigritus foram registrados pela primeira vez em T. dominguesis, sendo o primeiro registro dessa espécie 
de gorgulho em associação com a planta. Anteriormente o besouro havia sido descrito associado somente à 
Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye (Cyperaceae). Por ser altamente adaptável, a T. dominguensis é 
considerada praga em muitos locais. Agora confirmada como planta-hospedeira de A. nigritus, o gorgulho 
poderia assumir importante papel de controle biológico da espécie. Casos bem-sucedidos de controle 
biológico de plantas por curculionídeos são registrados na literatura, como o controle de Salvinia molesta D. 
S. Mitch (Salviniaceae) por Cyrtobagous salviniae Calder & Sands, 1985 (Curculionidae: Brachycerinae). 
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O gênero Dasmeusa Melichar, 1926 está registrado para o norte e nordeste do Brasil e Guianas, e atualmente 
possui seis espécies descritas: D. basseti Cavichioli & Chiamolera, 1999, D. flavescens Metcalf, 1965, 
D. isabellina Cavichioli & Chiamolera, 1999, D. imperialis Pecly et al., 2019, D. mendica Young, 1977 e 
D. pauperata (Fabricius, 1803) (espécie-tipo). Essas espécies compartilham características morfológicas com 
membros do grupo de gêneros Paromenia Melichar, 1926, podendo ser distinguidas pelos seguintes 
aspectos: coloração, em geral, amarelo-clara, muitas vezes com manchas ou tons alaranjados próximos ao 
ápice das asas anteriores; corpo delgado; cabeça bem pronunciada anteriormente e com a margem anterior 
arredondada; genitália masculina com paráfise. Neste trabalho, apresentamos a primeira análise filogenética 
de Dasmeusa. O material estudado pertence às coleções DZRJ, DZUP, INPA e MNRJ. A matriz de dados foi 
compilada no programa Mesquite (v. 3.6). Foi realizada uma análise de parcimônia, com base em 47 
caracteres morfológicos de 16 táxons terminais, utilizando-se o TNT (v. 1.5). Os cladogramas foram 
produzidos por busca exaustiva com enumeração implícita. Quatro árvores igualmente mais parcimoniosas 
foram obtidas (97 passos, IC = 0,544, IR = 0,595). A utilização do mesmo método de busca, porém com pesos 
implicados (k = 3), gerou apenas uma árvore: (Acrocampsa diminuta (Onega bracteata (Sailerana solitaris 
(Jeepiulus flavus (Paromenia auroguttata (Tacora johanni (Jozima leucopa (((Dasmeusa sp. nov. 3, Dasmeusa 
sp. nov. 1) (D. mendica, D. isabellina)) ((Dasmeusa sp. nov. 4, D. imperialis) (D. basseti (D. pauperata, 
Dasmeusa sp. nov. 2))))))))))). Dasmeusa foi recuperado como monofilético e ficou posicionado como grupo-
irmão de Jozima Young, 1977, sendo definido por cinco sinapomorfias: margem posterior do pronoto 
retilínea, ápice da asa anterior obliquamente truncado, porção basiventral do pigóforo masculino com lobo, 
conectivo em forma de “T” e paráfises presentes. As descrições das quatro espécies novas estão em fase de 
preparação. 
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Hisonotus francirochai é uma espécie de cascudinho caracterizada pela presença de uma crista de 
odontódeos aumentados na ponta do parieto-supraoccipital, uma faixa longitudinal que se estende 
posteriormente ao pedúnculo caudal e pela nadadeira caudal que possui áreas hialinas em ambos os lobos. 
Esses peixes se distribuem ao longo da bacia do alto rio Paraná sobrepondo sua distribuição com outras 
espécies que compartilham grande semelhança morfológica, Otothyropsis biamicus e O. polyodon, o que 
causa grande confusão taxonômica. Nesse estudo é realizada uma revisão taxonômica de Hisonotus 
francirochai e comparando com as espécies de Otothyropsis por meio de análises integradas de dados 
morfológicos e moleculares. Para isso foram analisados diferentes populações O. biamicus, O. polyodon e 
H. francirochai incluindo amostras de topótipos de H. francirochai. Para análise morfológica foram realizadas 
medidas e contagens do lado esquerdo dos espécimes. E para análise molecular, foram sequenciados 
segmentos parciais do gene Citocromo C Oxidase Subunidade I (COI) com exemplares de varias localidades 
para a bacia do alto rio Paraná. A partir dos dados morfológicos não foi possível a distinção entre as três 
espécies, o que é corroborado em parte pela análise molecular. As amostras de O. polyodon não apresenta 
nenhuma divergência genética em relação as amostras de H. francirochai do Rio Tietê e baixa divergência em 
relação às populações dos rios Grande e Piquiri (0,7%) sugerindo que O. polyodon trata-se de um sinônimo 
júnior de H. francirochai. Por outro lado, os dados moleculares obtidos foram suficientes para discriminar 
H. francirochai e O. biamicus, com divergência genética relativamente alta (7%), mesmo que essas sejam 
indistintas morfologicamente. Esse resultado indica que O. biamicus é uma espécie válida e restrita a bacia 
do rio Iguaçu. A partir de novas análises osteológicas será possível decidir se o rearranjo taxonômico sugerido 
deve pode ser proposto com maior segurança. 
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O gênero Obama Carbayo et al., 2013 agrupa 40 espécies de planárias terrestres da subfamília Geoplaninae 
com distribuição para o Brasil, Bolívia e Argentina. O presente estudo tem como objetivo realizar a 
determinação taxonômica de uma morfoespécie do gênero Obama ocorrente em área de floresta ombrófila 
mista do Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata, RS. Realizou-se a análise morfológica de 
três espécimes de Obama sp. coletados em 2004 e incluídos na coleção científica do Instituto de Pesquisas 
Planárias da Unisinos. Na análise da morfologia externa, foram considerados padrão de coloração, disposição 
dos olhos, posição da boca e do gonóporo em relação à extremidade anterior e medidas de comprimento e 
largura do corpo. A análise da morfologia interna foi realizada após processamento histológico. Foram 
realizadas reconstruções da faringe e do aparelho copulador com auxílio de microscópio óptico e câmara 
clara. Em relação ao padrão de coloração, Obama sp. apresenta ventre alaranjado e dorso amarelo 
esverdeado, com manchas de pigmentação pretas e uma estria marginal preta. Os olhos são marginais e 
pluriseriais. Em relação à morfologia interna, o índice de espessura da musculatura subepidérmica em relação 
à altura do corpo (mc:h) é de aproximadamente 12% na região pré-faríngea. A faringe é cilíndrica. O átrio 
masculino apresenta papila penial cilíndrica e assimétrica, ocupando a parte distal do átrio feminino e 
vesícula prostática extrabulbar tubular simples em forma de U invertido, com porção proximal globosa, onde 
desembocam os espermioductos. O átrio é feminino afunilado, com epitélio pseudoestratificado, e o 
oviducto glandular comum é curto. As análises morfológicas indicam que Obama sp. é uma espécie nova para 
a ciência, ampliando o conhecimento sobre a diversidade do gênero. 

Palavras-Chave: Análise morfológica, Geoplaninae, Planárias terrestres, Taxonomia, Tricladida 
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O gênero Pasipha Ogren & Kawakatsu, 1990 é caracterizado por apresentar ausência de papila penial 
permanente, átrio masculino com dobras e oviductos com disposição ventral ao átrio feminino. O presente 
estudo tem como objetivo a determinação taxonômica de uma morfoespécie de Pasipha, ocorrente em área 
de floresta ombrófila mista da Floresta Nacional de São Francisco de Paula. Foram analisados seis exemplares 
de Pasipha sp. coletados entre 1998 e 2004 e incluídos na coleção científica do Instituto de Pesquisas 
Planárias da Unisinos. Na análise da morfologia externa, foram observados padrão de coloração, disposição 
dos olhos, posição do gonóporo e da faringe e medidas de comprimento e largura do corpo. A morfologia 
interna foi analisada após processamento histológico. Foram realizadas reconstruções da anatomia do 
aparelho copulador e da faringe, com auxílio de microscópio óptico e câmara clara. Em relação ao padrão de 
coloração, Pasipha sp. apresenta ventre amarelo claro e dorso com margens amarelo claro, estria mediana 
amarelo escuro e duas largas faixas laterais acinzentadas delimitadas por estrias escuras. Os olhos são 
dorsais. Em relação à morfologia interna, o índice de espessura da musculatura cutânea subepidérmica em 
relação à altura do corpo (mc:h) varia de 13% a 15% na região pré-faríngea. A faringe é cilíndrica. O átrio 
masculino é longo, com dobras e apresenta três regiões com secreções distintas. A vesícula prostática é 
extrabulbar, simples e oval alongada, com espermioductos desembocando no seu terço médio. Os oviductos 
ascendem posteriormente ao átrio feminino, que é alongado; sua região proximal é revestida por epitélio de 
aparência estratificada e com lacunas. As análises morfológicas indicam que Pasipha sp. é uma espécie nova 
para a ciência, ampliando, assim, o conhecimento sobre a diversidade do gênero. 
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Forcepsioneura Lencioni, 1999 is a damselflies genus endemic to Brazil and predominantly an Atlantic Forest 
dweller. This group has had a bloom of newly described species with many more waiting to be discovered or 
published. The representatives of Forcepsioneura are small-sized and very thin odonates that live in shaded 
swampy areas of small streams near or within forested areas. Dedicated to the late odonatologist Wolfgang 
Lopau, a new species of this genus, Forcepsioneura sp. nov. (holotype male deposited in DZUP: Brazil, São 
Paulo State, Cananéia, Ilha do Cardoso State Park) is described, illustrated and diagnosed based on two males 
and one female. This small dark yellowish-orange Forcepsioneura inhabiting typical restinga-like formations 
occuring in southeastern Brazil. Individuals of this newly species were observed in the same mesohabitats of 
the damselflies Idioneura celioi Lencioni, 2009 and an undescribed Idioneura from which are virtually 
indistinguishable in the field. The orange coloration and short ventrobasal process of the male of 
Forcepsioneura sp. nov. make it similar to the larger montane species of the orange-black group, i.e., 
F. grossiorum Machado, 2005, F. itatiaiae (Santos, 1970), F. janeae Pimenta et al., 2019, F. lucia Machado, 
2000, and F. serrabonita Pinto & Kompier, 2018, however it occurs in lowlands and the cercus is slender as 
in the light blue group, i.e., F. gabriela Pimenta et al., 2019, F. garrisoni Lencioni, 1999, F. haerteli Machado, 
2001, F. regua Pinto & Kompier, 2018, and F. sancta (Hagen in Selys, 1860). The very acute, spur-like process 
on the mediobasal process of the male cercus is unique. This is one of the undescribed species recently 
discovered in Forcepsioneura, and it reaffirms the necessity for additional investigations to understand the 
richness and diversification in Forcepsioneura. 

Palavras-Chave: Dragonfly, Protoneuridae, Protoneurinae, Taxonomy 
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O gênero Echinanthera atualmente é constituído por seis espécies de serpentes endêmicas da Mata 
Atlântica. Echinanthera melanostigma ocorre desde o sudeste da Bahia até a porção oeste de São Paulo, 
ocorrendo em simpatria com outras congêneres, incluindo E. cephalostriata Di-Bernardo, 1996 que possui 
características morfológicas muito similares. Aqui a variação morfológica de E. melanostigma foi avaliada 
através do exame de caracteres merísticos (folidose), coloração, morfométricos e de hemipênis de 144 
exemplares (70 machos e 74 fêmeas) que foram comparados a dados de E. cephalostriata. Houve 
sobreposição dos seguintes caracteres: comprimento rostro-cloacal (292-612 mm, x = 426 ± 74 mm; 
n = 100), comprimento caudal (123-285 mm, x = 204 ± 41 mm; n = 100); 17 fileiras de dorsais no meio do 
corpo, ventrais (141-165, x = 154 ± 5,6; n = 100), subcaudais (75-109, x = 96 ± 6,5 mm; n = 98). Dentre os 
caracteres de coloração avaliados, tanto na faixa lateral pós-ocular quanto na região dorsal próxima à cabeça, 
observa-se um gradiente de variação ao longo de dois padrões distintos encontrados. Ainda, ambos os 
hemipênis são unilobados, subcilíndricos, possuem base ornamentada por espinhos, incluindo dois ganchos 
e ápice com cálices de diferentes tamanhos; face assulcada possui 7-8 fileiras de espinhos de tamanho 
decrescente no sentido base-ápice e na porção medial entre essas fileiras há uma região nua de 
ornamentações, somente com uma fileira longitudinal composta por espínulas; a face sulcada apresenta 
sulco espermático com orientação centrípeta, estendendo-se desde a base até a porção apical do órgão e 
bifurcando-se na altura do primeiro terço do corpo do hemipênis. Devido a sobreposição dos caracteres 
avaliados não é possível distinguir esses dois táxons, tornando-se necessário um estudo comparativo mais 
aprofundado com o objetivo de testar a validade taxonômica dessas espécies. 
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Hypostomus Lacépède, 1803, com aproximadamente 145 espécies válidas, compõe o maior gênero de 
Loricariidae, e o segundo maior gênero de Siluriformes. A bacia do rio Ivaí, é a segunda maior em área e o rio 
Ivaí é o segundo maior em extensão do Estado do Paraná, percorrendo mais ou menos 685 km. Nesta bacia, 
aproximadamente 12% das espécies nativas correspondem a espécies endêmicas, isoladas pela presença de 
inúmeras cachoeiras em rios e riachos afluentes. Neste trabalho apresentamos a descrição de uma nova 
espécie de Hypostomus da bacia do rio Ivaí. Foram analisados cinquenta e sete exemplares da bacia do rio 
Ivaí. As medidas e contagens foram tomadas segundo os procedimentos de Boeseman (1968) e Weber 
(1985), com modificações de Zawadzki, Weber e Pavanelli (2008). A nomenclatura osteológica adotada foi 
segundo Schaefer (1997), modificado por Oyakawa, Akama e Zanata (2005), totalizando 27 medidas e 12 
contagens. Hypostomus sp. n. difere de todas suas congêneres pela combinação dos seguintes caracteres: 
número elevado de dentes na maxila (62-109) e dentário (65-104); diâmetro da órbita 18-22% do 
comprimento da cabeça; abdômen parcialmente nu; quilhas moderadamente desenvolvidas nas placas da 
região latero dorsal do tronco. O padrão de pigmentação é facilmente distinguível de todas os congêneres 
por apresentar vermiculações escuras sobre um fundo claro na cabeça, tronco e nadadeiras. Hypostomus 
sp. n. é abundante em trechos de corredeira com fundo rochoso, principalmente nos trechos médio e alto 
do rio Ivaí. 
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O gênero Rhinella (Bufonidae) apresenta glândulas produtora de veneno (glândula paratóide) dos lados da 
cabeça e na maioria das espécies tubérculos na superfície da pele na região dorsal do corpo. O objetivo deste 
trabalho foi obter dados morfológicos e moleculares de anfíbios do grupo Rhinella granulosa de ocorrência 
em diferentes biomas na região Meio Norte do Brasil (Maranhão e Piauí) a fim de caracterizar as espécies. 
As coletas foram realizadas no período da noite através dos métodos: Amostragem em Sítios Reprodutivos, 
Pitfall Trap (armadinha de queda) e Busca Ativa. Os espécimes coletados em campo foram alocados em sacos 
plástico e transportados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular do Centro de Estudos Superiores 
de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão – CESC/UEMA para as devidas identificações morfológicas 
e procedimentos moleculares. Coloração, presença ou ausência de listra dorsal e tamanho e formato da 
glândula paratóide foram usados para caracterização morfológica. Quanto a caracterização molecular, foram 
obtidas sequências do gene rRNA 16S com 563 pares de bases. A análise dos dados morfológicos corroborou 
com a literatura quanto às espécies R. granulosa e R. mirandaribeiroi. Os dados do gene rRNA 16S recelou 
dois clados distintos, fortemente suportados, confirmando os dois status taxonômicos. No entanto, alguns 
espécimes que morfologicamente apresentavam características de R. mirandaribeiroi agruparam fortemente 
com R. granulosa, mostrando discordância entre os dados moleculares e morfológicos. Tal resultado levanta 
a hipótese de que pode estar ocorrendo hibridação e/ou introgressão gênica entre as duas espécies, tendo 
em vista que a Região Meio Norte do Brasil se mostra como grande hotspot de zonas de transição, com alto 
potencial de hibridação de espécies próximas. 
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Astyanax Baird & Girard (1854) é um gênero incertae sedis de peixes da família Characidae. Atualmente são 
conhecidas mais de 150 espécies válidas no gênero, cuja distribuição total vai desde o Texas ao norte da 
Patagônia Argentina. Astyanax é um dos gêneros mais complexos taxonomicamente em Characidae, devido 
à grande similaridade entre as espécies e falta de caracteres diagnósticos exclusivos do gênero. Astyanax 
giton Eigenmann 1908 é considerada uma espécie endêmica da bacia do rio Paraíba do Sul, no sudeste do 
Brasil. A espécie foi redescrita em 1921 e 2001, mas em ambos os casos não foram considerados um maior 
conjunto de espécies e nem a plasticidade morfológica. O exame de 57 espécimes, incluindo os sintipos, e a 
expansão na área analisada, possibilitou a determinação de caracteres diagnósticos que melhor definem a 
espécie. Astyanax giton pode ser distinguido de todos os congêneres pela seguinte combinação de 
caracteres: dentes do dentário decrescendo gradualmente em tamanho, duas manchas umerais, e o terceiro 
infraorbital em forma de quadrado, sempre em contato com o interopérculo (sem área nua). A espécie é 
amplamente distribuída em bacias hidrográficas costeiras do leste do Brasil, incluindo os rios Paraíba do Sul, 
Doce e Santa Maria do Vitória. 
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Cicadellidae abrange mais de 25.000 espécies, sendo a maior família de Hemiptera. Cavichiana Mejdalani 
et al., 2014 é um gênero de cigarrinhas que pertence aos Cicadellinae, grupo grande e diversificado, que 
possui aproximadamente 320 gêneros e mais de 2.000 espécies. Atualmente, esse gênero (Cicadellini) possui 
duas espécies, C. bromelicola Mejdalani et al., 2014 e uma cuja publicação se encontra no prelo, 
exclusivamente associadas a bromélias do Sul e Sudeste do Brasil. Cavichiana pode ser distinguido de outros 
gêneros da tribo pela seguinte combinação de caracteres: (1) cabeça deltoide, fortemente pronunciada 
anteriormente, superfície lisa; (2) ocelos localizados anteriormente aos ângulos anteriores dos olhos; (3) 
edeago tubular e alongado; (4) paráfise com haste e ramos alongados, os últimos delgados, com projeção 
dentiforme basidorsal. Este trabalho possui como objetivos relatar uma terceira espécie de Cavichiana e 
também descrever o ovo e os cinco estádios ninfais de C. bromelicola. Espécimes da espécie nova (MNRJ, 
DZRJ, DZUP) foram coletados no Parque Nacional do Itatiaia, RJ. Essa espécie pode ser distinguida de 
C. bromelicola e daquela que aguarda publicação pela presença de (1) uma mácula esbranquiçada na face, 
(2) edeago com lobo ventral e (3) paráfise com ramos expandidos lateralmente. Ninfas de C. bromelicola 
foram coletadas no Bromeliário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ovos foram obtidos por meio da 
dissecção de fêmeas adultas; possuem 1,4-1,5 mm de comprimento, sendo estreitos e em forma de elipse, 
com presença de poros no cório. As ninfas possuem os seguintes tamanhos: primeiro estádio 1,4-1,9 mm, 
segundo 1,9-2,7, terceiro 2,9-3,6, quarto 3,9-5,1 e quinto 5,2-6,9. As tecas alares podem ser observadas a 
partir do terceiro estádio. Foi realizada a microscopia eletrônica de varredura do ovo e das ninfas, 
possibilitando o estudo das estruturas da cabeça, tórax e abdome, incluindo a terminália dos estádios 
imaturos. 

Palavras-Chave: Bromélia, Cigarrinha, Hemimetabolia, Mata Atlântica, Morfologia, Taxonomia 
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Primeira espécie do gênero Laselva 
(Chrysomelidae: Galerucinae: Alticini) registrada no Brasil 
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Alticini é um grupo fitófago com 9.900 espécies agrupadas em 577 gêneros e dentre eles Monoplatina 
Chapuis, 1875, que compreende atualmente 48 gêneros e mais de 575 espécies distribuídas principalmente 
na Região Neotropical, a maioria delas na América do Sul. Para o Brasil há registros de 27 gêneros e 223 
espécies. Laselva Furth, 2007 é um gênero monotípico de Monoplatina descrito da floresta tropical da Costa 
Rica, caracterizado por apresentar corpo pequeno (> 2 mm), oval, densamente pubescente e pontuado, 
olhos grandes, antenas curtas, pronoto 2x mais largo que longo, élitros com pontuações dispostas em dez 
linhas (incluindo justaescutelar), metatíbia se estendendo além da inserção tarsal, metafêmur bem 
desenvolvido e último metatarsômero subgloboso. Porém, uma nova espécie foi encontrada no Brasil, no 
sudoeste do Paraná, uma região de grande exploração agrícola e bastante fragmentada e que ainda assim 
tem revelado novas descobertas, mostrando a importância dos inventários faunísticos. Dessa forma, neste 
estudo descreve-se a segunda espécie de Laselva, a primeira registada para o Brasil. Os adultos foram 
coletados com armadilha Malaise no Projeto Diversidade de Alticini em Fragmentos Florestais no Sudoeste 
do Paraná. A descrição é baseada na morfologia externa e segue a terminologia de Konstantinov (1998). 
Laselva sp. nov. difere de L. triplehorni Furth, 2007 pelo formato triangular formado pela carena frontal e 
antero-frontal, com as margens laterais elevadas e levemente curvadas para fora (em L. triplehorni, carena 
frontal com margens pouco elevadas, não curvadas para fora), 4º antenômero menor de todos (em 
L. triplehorni, o 6º antenômero é o menor), pronoto retangular, com cerdas nos ângulos anteriores e 
posteriores (em L. triplehorni, pronoto trapezoidal com cerdas apenas nos ângulos anteriores) e 
metatarsômero apical subgloboso e liso (em L. triplehorni, metatarsômero apical subgloboso e rugoso). Não 
existem ainda informações sobre a biologia deste alticínio. 
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A costa peruana é fortemente influenciada pelos fenômenos de El Niño e La Niña, que provocam grandes 
alterações oceanográficas e climatológicas em ampla área do planeta. O conhecimento acerca das esponjas 
peruanas ainda se mostra incipiente, havendo apenas três registros para a ordem Poecilosclerida (a mais 
diversa de Porifera). Destes, apenas um foi efetuado para águas profundas. O objetivo do presente estudo é 
descrever duas novas espécies de Poecilosclerida do mar profundo peruano (212 m), coletadas com dragas, 
no Banco de Máncora (Piura). A preservação e identificação foram feitas conforme o protocolo padrão para 
estudo de esponjas. Ambas foram comparadas com espécies do gênero presentes no Pacífico SE. Clathria 
(Thalysias) sp. nov. apresenta conjunto espicular composto de tilotos (493-602 × 28-36 μm), estilos (I: 476-
590 × 31-38 µm. II: 258-317 × 20-26 µm), subtilóstilos (I: 411-567 × 6-10 µm. II: 245-393 × 4-8 µm), toxas (I: 
57-125 µm. II: 21-46 µm) e isoquelas (18-21 µm). Ela difere de C. (T.) amabilis por apresentar mais categorias 
de megascleras (tilotos e subtilóstilos), lisas e pela presença de microscleras, e de C. (T.) membranácea, por 
aquela apresentar megascleras de diferentes tipos (tilotos e subtilóstilos) e dimensões (estilos), toxas 
menores, e isoquelas no lugar de anisoquelas. Já Antho (Acarnia) sp. nov., apresenta três categorias de 
megascleras que variam entre estilos e subtilóstilos (I: 415-664 × 5-9 µm. II: 262-382 × 3-5 µm. III: 158-
251 × 3-4 µm), acantóstilos (I: 426-597 × 24-45 µm. II: 205-293 × 22-30 µm), toxas (I: 163-251 µm. II: 110-
159 µm. III: 31-79 µm) e isoquelas palmadas contorcidas (20-25 µm). Ela difere de sua congênere An. (Ac.) 
inconspícua nas dimensões de estilos e subtilóstillos, ausência de tilotos, e pela presença de acantóstilos e 
toxas. Estes são os primeiros registros desses subgêneros para o Peru. 
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Análise filogenética das espécies de Daidatarsonemus 
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O gênero Daidalotarsonemus é composto atualmente de 39 espécies descritas, sendo um dos únicos gêneros 
tarsonemídeos registrado em todos os continentes, exceto a Antártida. Apesar disso é um gênero ainda 
pouco estudado quanto a seus aspectos evolutivos. Assim, é proposta aqui uma hipótese filogenética para o 
gênero. Foram utilizadas todas as espécies de Daidalotarsonemus como terminais do grupo interno. Já para 
formação do grupo externo, foram consideradas as espécies-tipo proveninentes de 15 outros gêneros de 
Tarsonemidae das subfamílias Acarapinae, Pseudotarsonemoidinae e Tarsoneminae, esta última a qual 
Daidalotarsonemus pertence. Foram considerados 98 caracteres morfológicos para a matriz. O software 
usado foi o TNT versão 1.1 como interface gráfica para os algoritmos de busca heurística “Sectorial Search” 
e “Tree Fusing”. Foi obtida uma árvore mais parcimoniosa com 213 passos, com Ci = 45 e Ri = 76. Nesta árvore 
observa-se a formação de três ramos baseados nas sinapomorfias apresentadas. O ramo 1 compartilha a 
forma subdesenvolvida das setas dorsais e (em comparação com outros ramos), sendo que os seis terminais 
mais derivados deste ramo também compartilham a posição posterior das setas c1 e o formato da tégula. 
Este ramo é composto basicamente por espécies do continente americano, além de três espécies da China. 
O ramo 2 é formado pelas espécies de Daidalotarsonemus sensu stricto, as quais apresentam setas e 
simétricas e elípticas em forma e ornamentação do dorso geralmente reticulada. Este possui espécies 
provenientes de quatro continentes, América, África, Ásia e Europa. Já o ramo 3 apresenta dois sub-ramos, 
sendo um destes formado principalmente pelo estado assimétrico das setas e. Percebe-se aqui a relevância 
deste par de setas para a evolução do grupo, uma vez que provavelmente está envolvido em funções 
diversas, tais como dispersão e obtenção de recursos. 
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The genus Pseudotarsonemoides is composed of nine species at present and has been recorded in association 
with Scolytinae and Cerambycidae beetles. Females are distinguished by their prodorsum which extends over 
most of the gnathosoma, having dorsal setae f inserted closely posteromediad of e, and the tegula enlarged 
and tongue-like. All previously known species also share other features e.g., a horseshoe-shaped pharynx, 
stigmal opening far behind setae v₁; shields D and EF with lateral and medial emarginations, dorsal setae c₁, 
d and e slender, with sharp-pointed ends; margin of metapodosomal plate bilobate and tibiotarsus I longer 
than wide at its base. A new Pseudotarsonemoides species was found in bark beetle galleries in Mexico. It 
does not present all of the apomorphies known so far for the genus, making the identification complicated. 
Therefore, a new subgenus is proposed and the genus diagnosis updated to accommodate this species. The 
new subgenus differs from Pseudotarsonemoides s.s. by having the pharynx fusiform; the stigmal opening 
near setae v₁; posterior margins of tergite D and EF convex medially; dorsal setae c₁, d and e stout, blunt-
pointed; margin of metapodosomal plate entire, concave; and tibiotarsus I as long as wide at its base. While 
some character states above are considered plesiomorphic, others derived ones warrant the establishment 
of a distinct new subgenus. 
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Caracterização do terceiro instar larval de Parastenopa oglobini 
(Blanchard, 1929) (Diptera: Tephritidae) 
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O gênero Parastenopa Hendel inclui dez espécies, com maior diversidade na região Neotropical. A espécie 
Parastenopa oglobini (Blanchard, 1929) foi descrita na região de Misiones na Argentina. No Brasil, P. oglobini 
possui registro para o estado de Santa Catarina, sendo relatada como praga de ponteiros tenros de erva-
mate, Ilex paraguariensis St. Hil. Neste trabalho, foi caracterizado morfologicamente o terceiro instar larval 
de P. oglobini. As larvas foram coletadas em ponteiros de erva-mate na Linha Caravágio, município de 
Chapecó, Santa Catarina (27°02’50.93”S, 52°37’09.77”O, 693 m). Obtivemos 25 larvas que foram fervidas em 
água por 1 minuto a fim de distender as estruturas corporais. Após, as larvas foram conservadas em álcool 
99%. Para o estudo óptico, cinco larvas foram mensuradas, colocadas em solução quente de KOH 10%, e 
dissecadas seguindo métodos de Steck & Wharton (1988) para observação do esqueleto céfalo-faríngeo, 
espiráculos anteriores e posteriores. Três larvas foram preparadas e montadas para fotografias de 
Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. As larvas de terceiro instar são alongadas, apresentam tamanho 
entre 7,1-9,4 mm, coloração creme amarelado, formato subcilíndrico e tegumento com pequenos dentes na 
região ventral de cada segmento. O esqueleto céfalo-faríngeo possui comprimento total variando entre 0,55-
0,62 mm, é bem esclerotinizado, com mandíbulas curtas e robustas. Os espiráculos anteriores apresentam 
comprimento médio de 264,4 µm e largura basal média de 106,6 µm; possuem 19 a 21 aberturas cônicas, 
curtas e distribuídas irregularmente, sem formar fileiras definidas. Os espiráculos posteriores apresentam 
comprimento médio de 321,5 µm; três aberturas em forma de fenda, dispostas paralelamente umas às 
outras, com comprimento médio de 165,5 µm e largura média de 47,3 µm. Abertura anal sem lobos. O estudo 
morfológico detalhado, com a descrição das estruturas da larva de terceiro instar de P. oglobini, permite a 
determinação mais acurada dessa espécie-praga de ponteiros de erva-mate. 
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No subgênero Decamyia, gênero Wyeomyia Theobald, estão inseridas três espécies válidas: Wyeomyia 
pseudopecten Dyar & Knab, 1906, Wyeomyia ulocoma Theobald, 1903 e Wyeomyia felicia Dyar & Núñez 
Tovar, 1927 e sete espécies consideradas sinônimas das duas primeiras. Verificamos que além dessas, uma 
espécie sem subgênero definido, Wyeomyia rorotai Senevet, Chabelard and Abonnec, 1942, compartilha as 
mesmas características morfológicas das espécies desse subgênero. A validação de Decamyia como 
subgênero do gênero Wyeomyia foi proposta por Harbach & Peyton (1990) com base em alguns caracteres 
morfológicos e o monofiletismo do subgênero foi confirmado posteriormente. Entretanto, considerando as 
diferentes características morfológicas ilustradas por diferentes autores para uma mesma espécie e 
considerando o grande número de espécies sinônimas, acredita-se que o subgênero Decamyia mereça ser 
revisado. O objetivo desse estudo é revisar e redescrever espécies de Decamyia, considerando espécies 
sinônimas e uma espécie sem subgênero definido, por meio de análise morfológica e molecular, com 
abordagem filogenética. Para isso, foram utilizados espécimes de acervo de coleções e material coletado no 
campo. A identificação das espécies foi realizada utilizando bibliografia especializada e exame dos espécimes-
tipo. Foram realizadas coletas em Monte Dourado, PA, Oiapoque, AP e Pacaraima, RR, onde foram obtidos 
242 espécimes de Decamyia, incluindo as espécies: Wy. rorotai, Wy. pseudopecten e Wy. ulocoma. Análises 
morfológicas e sequenciamento do gene mitocondrial COI (Citocromo Oxidase I), reforçaram o 
monofiletismo do subgênero e que Wy. rorotai deve ser incluída no subgênero Decamyia. A partir da 
comparação com espécimes-tipo depositados em Coleções, consideramos que Wyeomyia cara Dyar and 
Knab, 1909 e Wyeomyia bicompressa Lutz, 1928 devem ser mantidas como sinônima de Wyeomyia 
pseudopecten. 
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Primeiro registro de Longipedia scotti G.O. Sars, 1903 
(Copepoda: Longipediidae) no Atlântico Sul 
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Longipediidae Boeck, 1865 (Canuelloida) é uma família de Copepoda cujas espécies são caracterizadas por 
apresentarem o endopodo da P2 com o segmento distal extremamente alongado com fortes espinhos. As 
espécies de Longipedia são amplamente distribuídas, podendo ser encontradas em pequenas quantidades 
no plâncton costeiro, em algas marinhas e em depósitos costeiros e subcosteiros, em profundidades de até 
150 m. Algumas espécies aparentam estar mais intimamente associadas a depósitos de lama de águas rasas 
organicamente ricos. Este estudo relata, pela primeira vez, a ocorrência de Longipedia scotti na Margem 
Continental de Sergipe, nordeste do Brasil. O material analisado foi coletado na região do cânion submarino 
São Francisco (10°35’49.909”S, 36°20’55.208”W) em 2013, durante duas campanhas oceanográficas, 
referentes ao Projeto MARSEAL, em meses inseridos no período de estiagem (entre 12 de março e 5 de abril 
de 2013) e chuvoso (entre 10 de outubro e 30 de novembro de 2013) da região. As amostras de sedimento 
foram coletadas com o auxílio de um pegador de fundo tipo box corer. Longipedia scotti ocorreu na 
profundidade de 50 m, no estrato de 0-2 cm do sedimento, em ambos os períodos. Apenas 1 exemplar 
ocorreu no período chuvoso, enquanto 20 exemplares foram registrados no período de estiagem. Longipedia 
scotti possui registro no noroeste da Europa, Mar Mediterrâneo, Moçambique, Austrália e Samoa. O material 
analisado encontra-se depositado na sala de coleções do Laboratório de Bentos Costeiros, do Departamento 
de Biologia da UFS. 
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As moscas da família de Sarcophagidae são cosmopolitas e classificadas em três subfamílias. A fauna 
Neotropical possui maior riqueza de espécies da subfamília Sarcophaginae, um grupo monofilético bem 
suportado, mas as relações filogenéticas interespecíficas da maioria dos gêneros ainda são pouco conhecidas. 
O gênero Lepidodexia sensu Pape conta com 187 espécies em 32 subgêneros morfologicamente 
caracterizado por possuir parede pós-alar nua, edeago com juxta formando um ângulo em relação ao distifalo 
e lóbulo espinhoso próximo a vesica. No entanto, nem sempre todas as características estão presentes nas 
espécies desse táxon e existe certa controvérsia quanto a composição genérica do grupo. Além disso, suas 
relações internas são completamente desconhecidas. O presente estudo conta com uma análise filogenética 
de Lepidodexia utilizando dados morfológicos, incluindo 43 espécies de 28 subgêneros. Os resultados da 
análise mostram que o gênero não é monofilético com sua composição atual e que os subgêneros de 
Lepidodexia podem ser caracterizados principalmente através da morfologia do falo. Estudos mais 
abrangentes sobre as relações entre os membros de Sarcophaginae são necessários para estabelecer o 
relacionamento dos 32 subgêneros atualmente alocados nesse pouco estudado táxon. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Sarcophaginae, Sistemática 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: Protax II 88887.176040/2018-00 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 528 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0097 

Novos registros de Bennarella Muir 
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Bennarella Muir é um pequeno gênero Neotropical da tribo Bennarellini de Cixiidae. Duas espécies são 
conhecidas: B. bicoloripennis Muir e B. fusca Muir. O gênero tem registro para a Guiana e Brasil (Amazonas 
e Pará) e é identificado pelo vértice separado da fronte por uma carena transversal, carena lateral do clípeo 
subigual em altura à carena mediana, e primeira célula cubital semitriangular. O material examinado 
pertence a Coleção de Invertebrados do INPA, Manaus. Todo o material foi fotografado com câmera digital 
acoplada a um estereomicroscópio binocular. Para as análises das estruturas da terminália do macho e fêmea 
o abdômen foi tratado com ácido lático. Para a análise da asa anterior, esta foi submersa no xilol e montada 
com Euparal entre lamínulas. Os mapas foram compilados no websoftware Simplemappr a partir de 
informações das etiquetas e da bibliografia. Foram estudados 388 espécimes pertencentes à Bennarella. 
Neste trabalho foi acrescentada uma espécie nova ao gênero, que se caracteriza pela fronte e pedicelo 
castanho-escuros, asa anterior castanho-escura, células distais da asa com manchas hialinas arredondadas e 
ápice do segmento anal com duas projeções espiniformes. Ela difere de B. bicoloripennis por ter o pedicelo 
e asa anterior castanho-escuros e de B. fusca pela fronte castanho-escura e ápice do segmento anal com 
projeções. No Brasil o registro do gênero foi expandido para os estados do Acre, Amapá, Bahia, Maranhão e 
Roraima. A presença do gênero na Bahia indica que o mesmo não é restrito a Amazônia, sugerindo que existe 
uma grande lacuna no conhecimento do grupo que necessita ser explorado também em outras regiões. 
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O gênero Oligacanthorhynchus compreende atualmente 32 espécies descritas dentro da família 
Oligacanthorhynchidae e está distribuído entre hospedeiros do mundo todo. Dentro do gênero, 13 espécies 
ocorrem na América do Sul podendo ser encontrados em mamíferos (8) ou em aves e répteis (5). Desde a 
proposta de criação do gênero por Travassos em 1915, muitas descrições das espécies têm se referenciado 
em órgãos e estruturas externas que não estão presentes em todas as descrições originais o que tem 
dificultado a comparação entre duas ou mais espécies. O objetivo do trabalho foi comparar as lacunas nas 
descrições das espécies de Oligacanthorhynchus spp. e O. microcephalus presentes no Brasil. Para avaliar 
estas características, utilizamos a literatura para analisar as descrições morfológicas de cada espécie com 
base nas características encontradas entre machos e fêmeas. As duas espécies são encontradas em 
marsupiais presentes no Brasil e ocorrem no intestino delgado. Elas foram escolhidas devido à grande 
semelhança entre elas, quando comparadas com as outras espécies do gênero. As características destacadas 
constam das descrições de outras espécies. Em O. microcephalus não foi descrito, por exemplo, o hemipênis 
e a disposição das glândulas de cemento no macho, enquanto na fêmea não estão presentes os ovos imaturos 
e a morfologia do poro genital, entre outras características. Além disso, a O. microcephalus apresenta 
lemniscos de tamanhos diferentes, mas na sua redescrição aparece como lemniscos de tamanhos iguais. 
Estas características são essenciais para comparação entre os sexos nas discrepâncias entre os machos e 
fêmeas das duas espécies. A partir desses resultados, se torna indispensável uma descrição completa dos 
órgãos internos e estruturas externas que são específicos de ambas as espécies. 
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Bondariella Hustache & Bondar, 1942 (Curculionidae: Baridinae) é registrado exclusivamente no Brasil, e em 
associação com flores de palmeiras dos gêneros Euterpe Mart e Syagrus Mart. As seis espécies descritas no 
gênero ocorrem no bioma Amazônia (duas espécies) – em associação com Euterpe; e nos biomas Caatinga 
(duas espécies) e Mata Atlântica (duas espécies) – em associação com Syagrus. Neste estudo, uma espécie 
nova de Bondariella foi coleta na Amazônia (Altamira, Pará), em flores de Euterpe sp. A espécie nova foi 
descrita, ilustrada e comparada com holótipos das espécies, sendo diagnosticada pelo rostro quase reto; 
machos com esternito 8 em formato de C e com 3 cerdas no ápice, edeago romboidal com tectum 
esclerotizado e nitidamente menos esclerotizado na metade postero-mediana; fêmeas com lâmina do 
esternito 8 em formato de U, espermateca com corpo túmido e corno truncado no ápice. Também, foram 
descritas e ilustradas as peças bucais da espécie nova, o que representa o primeiro estudo desses caracteres 
para Bondariella. Além disso, foram descritas e ilustradas a terminália feminina das seis espécies já 
conhecidas de Bondariella. Os caracteres da terminália feminina mostram-se diagnósticos e foram 
acrescentados à descrição do gênero e das espécies, e à chave de identificação de espécies. A espécie nova 
descrita representa a terceira para o bioma Amazônia e a sétima para o gênero. 
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Nos 40 anos desde a publicação do primeiro e único trabalho de revisão dos gêneros de Hydroptilidae, um 
interesse considerável foi gerado na família. Atualmente, sua fauna mundial é quase cinco vezes maior, com 
2570 espécies em 74 gêneros. Apesar disso, pouco ainda se sabe sobre a sistemática de Hydroptilidae. Neste 
estudo, uma análise filogenética de Ochrotrichiinae (~400 spp.) foi realizada, considerando seus nove 
gêneros: Angrisanoia Özdikmen, Metrichia Ross, Nothotrichia Flint, Ochrotrichia Mosely, Ragatrichia Oláh & 
Johanson e Rhyacopsyche Müller, majoritariamente neotropicais; Dibusa Ross, endêmico dos EUA; e 
Caledonotrichia Sykora e Maydenoptila Neboiss, restritos à região australiana. As hipóteses de 
relacionamento filogenético foram obtidas usando a Inferência Bayesiana utilizando dados morfológicos 
combinados a sequências de DNA de cinco genes (CAD, COI, EF-1α, POL-II e 28S-D1). Foram analisadas 75 
espécies dos nove gêneros de Ochrotrichiinae (grupo-interno), além de 17 espécies das outras cinco 
subfamílias de Hydroptilidae e uma espécie de Glossosomatidae (grupo-externo). Os Ochrotrichiinae foram 
recuperados como um grupo monofilético com a exceção de Dibusa, o qual foi recuperado junto aos 
Stactobiinae. Apesar do consenso de maioria ter apresentado pouca resolução quanto ao relacionamento 
dos gêneros de Ochrotrichiinae, todos foram recuperados como monofiléticos, exceto Angrisanoia e 
Nothotrichia. A espécie N. tupi Holzenthal & Harris foi recuperada dentro da linhagem que incluiu as espécies 
de Angrisanoia e, portanto, deverá ser transferida para esse gênero. A análise indicou uma distribuição 
gondwânica para a linhagem dos Ochrotrichiinae ao recuperar os grupos neotropicais e australianos em um 
mesmo clado. Segundo as hipóteses de IB é possível que a diversificação de Caledonotrichia e Maydenoptila 
tenha ocorrido após a diversificação dos Ochrotrichiinae em táxons hoje exclusivamente Neotropicais, no 
entanto, somente análises de tempo de divergência poderão corroborar essa informação. Novos caracteres 
serão incluídos em análises futuras, assim, uma classificação mais estável para a subfamília poderá ser 
proposta. 
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O gênero Stylopoma Levinsen, 1909 compreende 42 espécies de briozoários, incluindo sete espécies fósseis. 
Esse gênero é amplamente relatado em águas rasas e quentes, principalmente em áreas recifais tropicais e 
subtropicais. Sete espécies de Stylopoma foram relatadas para a costa do Brasil, incluindo quatro espécies 
descritas na última década. Neste estudo, realizamos um levantamento da biodiversidade de espécies de 
briozoários do gênero Stylopoma do estado da Bahia, nordeste do Brasil, incluindo a caracterização 
morfológica e comparação com outras congêneres. O estudo foi desenvolvido através de análises 
morfológicas e morfométricas em microscópio estereoscópico (Nikon SMZ 745) e microscópio eletrônico de 
varredura (JEOL JSM-6390LV). Os espécimes estão depositados no Museu de Zoologia da Universidade 
Federal da Bahia, Brasil (MZUFBA) e na Coleção Bryozoa da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 
(UFPE). Seis espécies de Stylopoma foram encontradas, incluindo Stylopoma aurantiacum Canu & Bassler, 
1928 e Stylopoma hastata Ramalho, Taylor, Moraes, Moura, Amado-Filho & Bastos, 2018, e outras quatro 
espécies foram designadas como novas. Stylopoma aurantiacum, espécie mais comum ao longo do Nordeste 
do Brasil, é considerada sinônimo sênior de outras três espécies previamente descritas para o país: 
Stylopoma carioca Winston, Vieira & Woollacott, 2014, Stylopoma rotundum Winston, Vieira & Woollacott, 
2014 e Stylopoma variabilis Ramalho, Taylor, Moraes, Moura, Amado-Filho & Bastos, 2018. Mais estudos são 
necessários para avaliar a diversidade do gênero Stylopoma na costa brasileira, incluindo áreas 
subamostradas. 
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Paraba é um gênero de planárias terrestres da subfamília Geoplaninae ocorrente nas regiões sul e sudeste 
do Brasil. Atualmente, 15 espécies são descritas, porém inventários e estudos ecológicos realizados no sul do 
Brasil indicam a ocorrência de espécies de Paraba desconhecidas para a ciência. No presente trabalho são 
analisadas, com objetivo de determinação taxonômica, duas espécies de Paraba ocorrentes em áreas de 
Floresta Ombrófila Mista do Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata, localizado em São 
Francisco de Paula, no sul do Brasil. Na análise da morfologia externa foram observados padrão de coloração 
e disposição dos olhos. A morfologia interna foi analisada após processamento histológico. Paraba sp. 1 
possui dorso acinzentado com manchas irregulares de pigmentação preta e olhos laterais com halos, 
enquanto Paraba sp. 2 apresenta dorso preto e olhos marginais. O índice de espessura da musculatura 
cutânea em relação à altura do corpo (mc:h) é de 8% em Paraba sp. 1 e aproximadamente 7% em 
Paraba sp. 2. A faringe, nas duas espécies, é cilíndrica com inserção dorsal deslocada. Paraba spp. 1 e 2 
apresentam átrio feminino com luz estreita revestido por epitélio de aparência estratificada e átrio masculino 
ocupado por uma papila penial simétrica em Paraba sp. 1 e assimétrica em Paraba sp. 2. A vesícula prostática 
é globosa, simples e voltada para o ventre em Paraba sp. 1, enquanto em Paraba sp. 2 é tubular e sinuosa, 
com duas porções globosas conectadas por um ducto. A combinação de caracteres indica que as espécies 
Paraba spp. 1 e 2 constituem duas novas espécies para a ciência, diferenciando-se entre si e dos congêneres, 
ampliando a diversidade do gênero Paraba. 
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O gênero Synalpheus Spence Bate, 1888 ainda contém imprecisões quanto a sua classificação. Neste sentido, 
estudos de descrição larval contribuem para elucidar aspectos sobre a biologia, taxonomia e filogenia, 
fornecendo informações sobre a morfologia dos primeiros estágios larvais da espécie. O objetivo deste 
estudo foi descrever detalhadamente a morfologia do primeiro estágio larval (zoea I) do camarão Synalpheus 
apioceros Coutière, 1909. Fêmeas ovígeras foram coletadas na região subtidal da Ilha das Couves, Ubatuba, 
São Paulo por meio de substrato artificial. Em laboratório, as fêmeas ovígeras foram acondicionadas em 
aquários com temperatura e salinidade controladas até a eclosão das larvas. Dez larvas foram separadas 
aleatoriamente e preservadas em uma solução 1:1 de álcool 70% + glicerina para dissecação e ilustração. A 
morfologia larval do primeiro estágio desta espécie foi comparada com outras espécies do mesmo gênero 
previamente descritas (S. biuguiculatus, S. brooksi, S. neomeris, S. neptunus e S. tumidomanus). A única 
característica morfológica compartilhada entre as espécies foi a ausência de espinhos na carapaça. Para 
S. apioceros foram encontradas seis caracteres morfológicos exclusivos: endópodo da maxílula com 2 cerdas 
simples e 1 cerda serrada; endito coxal da maxila bilobado com 2 + 2 cerdas simples; base do maxilípede I 
com 5 espinhos; endópodo do maxilípede II com 4-segmentos portando 0, 0, 1 cerda simples, 5 (1 simples 
+ 1 plumosa + 1 serrada + 1 cuspidada + 1 serrada); endópodo do maxilípede III com 5 segmentos portanto 
0, 0, 0, 1, 3 cerdas simples; 5 pares de pereópodos,1º a 3º birremes, 4º e 5º unirremes. Nosso estudo contribui 
com informações morfológicas inéditas e de grande importância na identificação das larvas de S. apioceros. 
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Os insetos constituem o grupo mais diversificado de organismos, representando cerca de 60% das espécies 
conhecidas. Um método simples de amostragem de insetos é a utilização de armadilhas de Moericke, que 
consiste de pratos coloridos contendo uma solução de água e detergente. A atração de determinados grupos 
de insetos vai depender da cor do prato. A cor amarela geralmente é a mais eficiente para atrair 
Hymenoptera e Diptera; o branco atrai alguns grupos de Diptera e Orthoptera, e a cor azul, dependendo do 
ambiente, atrai abelhas e vespas Aculeata. Neste estudo nós apresentamos dados preliminares da 
composição de insetos coletados por pratos coloridos em um fragmento de área de mata, descrevemos a 
composição de famílias de vespas parasitóides e verificamos se o método é eficiente para coletar abelhas. A 
amostragem foi realizada na mata do campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (01°27’05.6”S, 
48°26’37.8”W), Belém, Pará. Foram disponibilizados mensalmente, entre outubro/2018 e março/2019, 30 
pratos-armadilha, 10 amarelos, 10 brancos e 10 azuis, sobre o solo em trilhas dentro da mata por 24 horas. 
Os pratos foram distribuídos distando 5 m entre si, com as cores intercaladas. No total foram obtidos 10.306 
insetos, 42,1% nos pratos amarelos, 29,6% nos azuis e 28,3% nos brancos, distribuídos em oito ordens. As 
três ordens com maior número de indivíduos foram Collembola (43,9%), Diptera (24,2%) e Hymenoptera 
(18,4%). Foi amostrado um total de 614 exemplares de himenópteros parasitóides pertencentes a 18 
famílias. As famílias Scelionidae, Diapriidae e Ceraphronidae apresentaram as maiores abundâncias relativas, 
com 320 indivíduos (52,1%), 136 (22,1) e 32 (5,2%), respectivamente. A armadilha de cor amarela foi a mais 
eficiente na coleta de himenópteros (61,1%), seguida da cor branca (20,4%) e azul (18,5%). O tipo de 
vegetação local e a disponibilidade hídrica podem explicar o baixo número de abelhas coletadas (cinco 
indivíduos). 
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Os morcegos da ordem Chiroptera estão entre os mamíferos mais diversificados e amplamente distribuídos. 
A diversidade e as amplas radiações adaptativas dos morcegos contribuíram para a diversidade e dispersão 
de seus ectoparasitas, compreender a relação entre a fauna do parasita e seus hospedeiros fornece 
informações importantes sobre a biologia, sistemática e filogenia desses organismos. A pesquisa objetiva-se 
por identificar as espécies dos parasitos que estão presentes nos morcegos da Floresta Nacional do Araripe, 
Crato-CE de (coordenadas: 07°16’54”S, 39°26’22”W; 07°16’56”S, 39°26’18”W; 07°16’30”S, 39°26’39”W e 
07°16’36”S, 39°26’41”W). As coletas foram realizadas durante 8 noites de cada mês, entre outubro de 2018 
e janeiro de 2019; os morcegos foram coletados através de redes de neblina; os ectoparasitos recuperados 
foram acondicionados em frascos com etanol, sendo posteriormente identificados no laboratório de 
Entomologia e Acarologia da URCA – LEA. Foram coletados 440 morcegos pertencentes a 13 espécies, onde 
272 estavam parasitados por 1260 ectoparasitos pertencentes 4 famílias diferentes. Dentre os morcegos 
coletados, Carollia pesrpicillata com 172 indivíduos, onde destes 150 estavam parasitados (P* 46,61) por 960 
ectoparasitos, pertencentes a 3 famílias, Spinturnicidae (6) com intensidade média de (0,04), Argasidae (4) 
com (IM 0,02), e Streblidae (950) (IM 6,3). A espécies Artibeus planirostis apresentou 86 espécimes 
(P* 23,31), parasitados 102 ectoparasitos distribuídos em 3 famílias, Spinturnicidae (46) (IM 1,76), Argasidae 
(7) (IM 0,26), e Streblidae (49) (IM 1,88). De 15 morcegos Sturnira lilium, 10 eram hospedeiros de 2 famílias, 
Spinturnicidae (8), (IM 0,8), e Streblidae (16), (IM 1,6), por outro lado Myotis nigricans apareceu uma vez, 
sendo a única das 13 espécies de morcegos do estudo a ser parasitado por Nycteribiidae (3) (IM 3). Deste 
modo, os resultados alcançados buscam expandir o conhecimento e biogeografia de parasitos de morcegos 
para Área de Proteção Ambiental APA Araripe, Ceará, Brasil. 
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As moscas ectoparasitos de morcegos são insetos da ordem Diptera, existem 5 famílias em todo o mundo, e 
três dessas estão presentes no novo mundo, Streblidae, Nycteribiidae e Hippoboscidae. A pesquisa teve 
como objetivo identificar as espécies desses parasitos que estão presentes nos morcegos da Área de Proteção 
Ambiental APA Araripe Ceará. As coletas foram realizadas durante 8 noites de cada mês, entre outubro de 
2018 e janeiro de 2019; os morcegos foram coletados através de redes de neblina; os ectoparasitos 
recuperados foram acondicionados adequadamente, nos quais, posteriormente foram devidamente 
identificados, no laboratório de Entomologia e Acarologia da Universidade Regional do Cariri – LEA. Foram 
coletados 441 morcegos pertencentes a 13 espécies, onde 265 estavam parasitados por 1079 ectoparasitos 
distribuidos em nove gêneros. As principais espécies de morcegos que estavam parasitadas, foram Carollia 
pesrpicillata onde 185 estavam parasitados (48,3%), sendo resgatados 971 ectoparasitos, pertencentes a 7 
gêneros, Anastrebla sp., Anatrichobius sp., Megistopoda sp., Paratrichobius sp., Speiseria sp., Strebla sp. e 
Trichobius sp., que foi o gênero mais abundante com 774 parasitos. Para morcegos da espécie Artibeus 
planirostis foram capturados 108 quiropteros (24,4%), contendo 55 ectoparasitos distribuídos em três 
gêneros, apresentando, Megistopoda sp., Paratrichobius sp. e Trichobius sp. Outros dípteros apareceram em 
menor quantidades, sendo eles, Basilia sp. um gênero que pertence a famílias Nycteribiidae, e outros dois 
gêneros da família Streblidae, Speiseria sp. e Aspidoptera sp. O presente trabalho traz novos registros de 
ocorrência para o estado do Ceará ampliando o conhecimento e a biogeografia de parasitos em morcegos da 
Área de Proteção Ambiental APA Araripe, Ceará, Brasil. 
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Lumbrineridae Schmarda (1861), incluída na Ordem Eunicida, é composta por indivíduos com caracteres 
externos reduzidos e estruturas maxilares complexas. Até a década de 1990, a taxonomia dessa família era 
baseada em caracteres morfológicos do prostômio e parapódios, mas isso não era suficiente para uma 
identificação precisa das espécies. Nos últimos anos, diversos caracteres relativos às estruturas maxilares 
foram incorporados, o que permitiu uma melhor delimitação taxonômica. O material deste estudo é 
proveniente dos Projetos AMBES e HABITATS, coletado na foz dos rios Doce (10-50 m) e Paraíba do Sul (12-
24 m), respectivamente, na plataforma continental (25-150 m) e no talude (400-3000 m), entre 2009 e 2013. 
Os exemplares foram identificados até gênero (Augeneria, Abyssoninoe, Eranno, Lumbrineris, Lumbrinerides, 
Lumbrineriopsis, Ninoe e Paraninoe) e depositados no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de 
Campinas (ZUEC-Poli). Entre estes foi priorizado o estudo de Lumbrineriopsis, que se caracteriza pela 
presença de um aparato bucal constituído de um conjunto de quatro pares de maxilas dorsais, um par de 
mandíbulas ventrais e pigídio sem cirros anais. Após o exame de 120 exemplares, uma nova espécie deste 
gênero é proposta a partir da constatação de diferenças específicas, como: duas cerdas simples limbadas e 
um gancho bidentado encapuzado ao longo de todo o corpo, a partir do primeiro setígero. Maxilas I em forma 
de fórceps e presença de suportes nas laterais, maxilas II com 6-7 dentes aduncos, maxilas III com um a três 
dentes e expansões aliformes, maxilas IV com cerca de 12 dentes. As mandíbulas, apresentam linhas de 
crescimento e são cobertas por uma placa ramiforme. 
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Os códigos de nomenclatura tradicionais, como o Código de Nomenclatura Zoológica (ICZN) e o Código de 
Nomenclatura Botânica (ICBN), utilizam ranqueamento lineano como reino, filo, classe, para representar 
níveis mais ou menos inclusivos dos táxons, apesar deste não possuir significado biológico/evolutivo e ser 
arbitrário. Em 2000, tornou-se público o primeiro rascunho do PhyloCode, um código de nomenclatura 
alternativo que não necessariamente segue os ranqueamentos lineanos e baseia-se nas relações dos táxons 
nos cladogramas. Neste trabalho, analisa-se o impacto da proposta do PhyloCode na literatura científica, 
desde o surgimento de seu primeiro rascunho (um período de quase 20 anos, entre 2000-2019). Analisamos 
quais áreas mais assimilaram a proposta, as críticas ao longo do tempo e se houve uma adesão crescente ao 
uso dessa proposta até os dias atuais. Para o levantamento de dados analisados foi consultada a base Web 
of Science, onde foram encontrados 110 artigos envolvendo o PhyloCode, seja o utilizando, explicando ou 
criticando. Os termos de busca utilizados foram PhyloCode* e PhyloCod* e o parâmetro ano de publicação 
(2000-2019). Até o momento de coletas de dados pôde-se concluir que apesar das críticas ao PhyloCode, a 
proposta foi utilizada em pesquisas de diversas áreas, como na Zoologia (27 artigos), Botânica (11 artigos), e 
em menor número na Ficologia, Micologia e Ecologia, como uma alternativa ao sistema de categorias 
lineanas. Entretanto, a maioria dos artigos pertence a área da Sistemática e Taxonomia (63 artigos), os quais 
tratam diretamente dos prós e contras do código. O pico de publicações foi em 2005 (14 artigos), sendo que 
a maioria dos artigos são entre 2003 e 2007 (56 artigos), tendo poucas publicações nos últimos 5 anos, entre 
2015 e 2019 (8 artigos). 
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Há 23 anos, Eleonora Trajano fez o primeiro registro de um representante da Ordem Palpigradi em cavernas 
brasileiras, para a Gruta Olhos d’Água, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, Minas Gerais. Desde então, 
dezenas de expedições de pesquisa à esta caverna foram feitas, e apenas recentemente, em 2014 essa 
Ordem foi registrada novamente nessa localidade. O material amostrado pela equipe do Laboratório de 
Estudos Subterrâneos da UFSCar foi clareado em Lactofenol e montado em lâmina permanente com líquido 
Hoyer. Utilizando-se de microscopia de contraste de fase, esses organismos foram analisados e comparados 
com descrições na literatura. Após discussões e revisões do trabalho, verificamos tratar-se de uma espécie 
já conhecida de Palpigradi, da família Eukoeneniidae, Eukoenenia florenciae (Rucker, 1903). Esta espécie é 
conhecida por ser sub cosmopolita e provavelmente partenogenética. Tem ocorrência nas Américas, Europa, 
África e Oeste Asiático. O espécime registrado na Gruta Olhos d’Água estava cerca de 1,5 km da entrada 
principal da caverna, isolado do ambiente superficial. Além disso, esta cavidade é a que contém o maior 
número de troglóbios (organismos exclusivos do ambiente subterrâneo) em Minas Gerais. Outros registros 
de aracnídeos invasores em cavernas já foram feitos, como Schizomida e aranhas da família Oonopidae. Por 
fim, é necessário atenção, uma vez que habitats subterrâneos abrigam uma fauna endêmica, frágil e 
populações pequenas, que pode ser diretamente afetadas por espécies invasoras. Assim, é necessário 
estudos de monitoramento para verificar-se os impactos dessas espécies invasoras. 
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Myloplus schomburgkii tem como principal característica diagnóstica a presença de uma faixa transversal 
escura no meio do flanco que se estende desde a região dorsal até a ventral. A espécie foi descrita para o rio 
Negro e apresenta ampla distribuição nas bacias do rio Orinoco e principais tributários do médio e baixo rio 
Amazonas. Na mais recente filogenia molecular (DNA Barcoding) de Serrasalmidae, a espécie foi recuperada 
parafilética, representada por três clados (um amplamente distribuído pela bacia Amazônica, outro restrito 
ao rio Xingu e o terceiro ao rio Nanay e Água Boa do Univini, tributário do rio Branco), com distância genética 
de até 13% entre essas linhagens. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi realizar a análise morfológica da 
espécie, a fim de verificar seu status taxonômico. Para isso, foram realizadas 40 medidas e 24 contagens de 
117 exemplares de 9 drenagens diferentes. Os resultados levaram ao reconhecimento de grandes diferenças 
morfológicas e morfomerísticas nas populações dos rios Xingu e Nanay/Água Boa do Univini. Indivíduos da 
bacia do rio Xingu apresentam 17 a 20 raios ramificados na nadadeira dorsal (vs. 21 a 25 nas demais 
populações), base da nadadeira adiposa mais longa correspondendo de 7,1 a 11,2% do CP (vs. 4,9 a 7,2% CP), 
além de diferença no padrão de colorido, onde a faixa é mais clara e se afunila conforme chega as 
extremidades. Exemplares do rio Nanay/Água Boa do Univini apresentam 46 a 53 espinhos totais na serra 
abdominal (vs. 29 a 40) e faixa transversal mais larga em toda sua extensão. Dessa forma, o estudo 
taxonômico realizado aqui corroborou os dados moleculares já publicados, mostrando que M. schomburgkii 
se trata de um complexo de espécies, onde os morfotipos da bacia do rio Xingu e rio Nanay Água Boa do 
Univini representam novas espécies para ciência. 
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O grupo externo é um conjunto de táxons utilizados para determinar a polarização dos estados dos caracteres 
do grupo de interesse de uma análise filogenética. Operacionalmente o conjunto de táxons pertencentes ao 
grupo externo é definido como grupo externo funcional. Sabe-se que a escolha do grupo de enraizamento 
pode mudar o sentido da polarização dos estados, o que, por sua vez, altera a topologia final do cladograma. 
No entanto, não se sabe qual o tipo de influência esta escolha (e o número de táxons) pode causar na 
qualidade do resultado final. O objetivo do presente estudo foi estimar o quanto a amostragem taxonômica 
do grupo externo em termos de número de táxons (completitude) e distância ao grupo interno interferem 
na acuidade e resolução da topologia final. Para tal, criamos um índice de similaridade repesada, baseado 
em distâncias SPR. As filogenias de base foram utilizadas a partir de matrizes reais publicadas em artigos, 
depositadas no Morphobank. Os resultados indicam, preliminarmente, que não há influência da 
completitude do grupo externo, nem da distância, na acuidade e resolução da filogenia do grupo interno. 
Reconhecemos os fatores que podem enviesar esta baixa correlação: a) amostragem no grupo externo; b) 
baixa amostragem geral de táxons, c) baixa quantidade de caracteres; d) dados ausentes (missing data). 
Ainda que preliminares, os resultados mostram que, independente da escolha do grupo externo (que já são 
baseadas em hipóteses filogenéticas) a amostragem taxonômica, de caracteres e os cuidados com missing 
data ainda são preponderantes para um resultado com acuidade e robustez. 
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As coleções taxonômicas têm ganhado grande importância no contexto da crise da biodiversidade que 
vivemos. Quanto mais as espécies são ameaçadas, as coleções brasileiras ganham notoriedade como os 
repositórios de espécimes que garantem o conhecimento sobre a maior diversidade biológica no planeta. A 
Coleção de Aracnídeos e Miriápodes da UFPB existe desde os anos 70, construída pela Profa. Paula Frassinete 
Lins Duarte, mas foi retomada, após anos de hiato, em 2010. Atualmente ela contém 3528 lotes (1699 de 
aranhas, 845 de opiliões, 484 de escorpiões, 53 de outras ordens de aracnídeos, 367 de diplópodes, 62 de 
quilópodes e sínfilos e 18 onicóforos), principalmente dos estados de Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Ceará, 
e por volta de 3000 estimados não tombados. Também estão depositados tipos de 12 espécies de opiliões 
(três delas são tipos de gêneros), de uma espécie de aranha migalomorfa e de três espécies de aranhas 
araneomorfas recém-descritas. Em 2013, a coleção fez parte do edital de modernização e informatização de 
coleções (CNPq 406091/2013-7, Chamada Pública 67/2013), unificando os repositórios de mamíferos, peixes, 
répteis, insetos e o herbário da UFPB, consolidando a vocação em biodiversidade do Departamento de 
Sistemática e Ecologia da universidade. A região nordeste é uma das menos conhecidas quanto a sua biota. 
A Caatinga é um bioma pouco estudado e a sua Mata Atlântica é a mais ameaçada. Assim, as coleções 
taxonômicas da UFPB uma alta importância regional, guardando especifidades e endemismos que as grandes 
coleções brasileiras ou mundiais não alcançaram. O fortalecimento das coleções taxonômicas brasileiras e a 
sua expansão pelo território, fora dos grandes centros, reafirmam a necessidade da produção de 
conhecimento local. Defende-se uma lógica de soberania nacional e regional sobre a biodiversidade – o 
conhecimento deve estar globalizado e integrado, mas deve chegar e ser produzido por todos os recantos e 
populações. 
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Existem 588 espécies válidas de Syrphidae registradas no território brasileiro, das quais 28 ocorrem no 
Nordeste, e apenas 10 registros sendo para o Estado do Piauí. Devido à sua importância como polinizadores, 
indicadores de qualidade do meio ambiente e da flutuação no número de espécies de insetos, este grupo 
precisa ter sua fauna conhecida em todas as regiões em que ocorre para, assim, serem estudados em níveis 
mais aplicados. O objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar a composição, riqueza e abundância de 
Syrphidae em uma zona de transição entre os biomas Cerrado e Caatinga no sudoeste do estado do Piauí. 
Amostragens foram feitas bimestralmente, entre 2018 e 2019, nos municípios de Bom Jesus e Cristino Castro 
utilizando-se a armadilha do tipo Malaise para a coleta dos insetos. Os exemplares de Syrphidae foram 
triados, alfinetados, etiquetados, identificados e depositados na Coleção de Entomologia do Laboratório de 
Zoologia – Universidade Federal do Piauí (UFPI), campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), Bom Jesus, PI. 
Foram coletados 101 espécimes de Syrphidae, distribuídos em 9 gêneros e 24 espécies/morfoespécies: 
Allograpta (Allograpta) sp.; Copestylum spp.; Copestylum (Phalacromyia) cf. pallens (Wiedemann, 1830); 
Dioprosopa clavata (Fabricius, 1794); Eristalinus (Eristalodes) taeniops (Wiedemann, 1818); Microdon 
(Chymophila) spp.; Ocyptamus dimidiatus (Fabricius, 1781); Ornidia obesa (Fabricius, 1775); Palpada spp.; 
Palpada vinetorum (Fabricius, 1798); Toxomerus spp.; Toxomerus politus (Say, 1823); Toxomerus cf. 
pulchellus (Macquart, 1846). Este trabalho representa o primeiro registro de Syrphidae para os municípios 
de Bom Jesus e Cristino Castro, sendo 4 gêneros e 4 espécies novos registros para o Piauí. Os resultados 
subsidiarão as tomadas de decisões por parte das autoridades responsáveis pela conservação da 
biodiversidade no estado. 
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Tetrigidae é uma família de gafanhotos cosmopolita que são distinguidos dos demais por possuir (i) pronoto 
recobrindo parcial ou completamente o abdômen, com variadas formas e ornamentações, (ii) tégmina, 
quando presente, reduzida e disposta lateralmente ao corpo e (iii) fórmula tarsal 2-2-3. Esta família engloba 
oito subfamílias das quais cinco são encontradas na região Neotropical: Batrachideinae, Cladonotinae, 
Lophotettiginae, Tetriginae e Metrodorinae. Dentre essas subfamílias, Batrachideinae são tetrigídeos 
definidos por apresentarem (i) fêmures anteriores e medianos com cristas dorsais em pelo menos parte do 
comprimento femoral e (ii) espermateca com um divertículo dorsal mais longo e um ventral pouco 
expandido. Nesta subfamília, encontra se Halmatettix, um gênero presente no Peru, Bolívia e Brasil, nos 
estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Atualmente é composto por cinco espécies: H. allardi Grant, 1955; 
H. cristinotus Hancock, 1909; H. major Grant, 1955; H. sordidus Grant, 1955 e H. furcatus Grant, 1955. Neste 
trabalho apresentamos uma nova espécie para o gênero Halmatettix coletada no Parque Estadual Serra do 
Brigadeiro (Trilha do Muriqui, 04-06/iv/2017), na Zona da Mata de Minas Gerais. O parque é considerado 
uma área de extrema importância biológica, pois é uma das últimas áreas remanescentes de Mata Atlântica 
no estado de Minas Gerais, bioma considerado hotspot furcatus devido ao alto grau de endemismo e 
degradação. Esta nova espécie se diferencia das demais por apresentar sinus tegminal bem marcado, crista 
frontal superior ao vétex e fêmures posteriores robustos. Em Minas Gerais, os estudos envolvendo 
ortópteros, em especial tetrigídeos são escassos. O presente trabalho representa o primeiro registro de 
Tetrigidae para o estado. Além disso, incrementa o conhecimento acerca da diversidade e distribuição 
geográfica do gênero Halmatettix, um gênero com baixa vagilidade cuja última espécie foi descrita há 
sessenta e quatro anos, enfatizando a importância de estudos que incluam áreas pouco amostradas para 
determinados grupos. 
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FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) 
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Primeiro registro de ocorrência da família Eumastacidae 
(Insecta, Orthoptera, Caelifera) no estado do Rio de Janeiro 
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Gafanhotos eumastacídeos são ortópteros de pequeno porte de hábito arborícola/arbustivo e possuem 
ampla distribuição geográfica, ocorrendo principalmente no Neotrópico. A característica morfológica mais 
marcante dessa família, em comparação com os proscopiídeos (Proscopioidea, grupo irmão de 
Eumastacoidea), é a manutenção das pernas posteriores abertas em posição de repouso. Outros caracteres 
que diferem eumastacídeos de proscopiídeos são a morfologia mais simples do complexo fálico distinto, 
presença de espinho (s) no primeiro metatarsômero e órgãos de Brunner. No Brasil são registrados 10 
gêneros e 36 espécies, sendo que não há nenhum registro no estado do Rio de Janeiro. Apresentamos aqui 
o primeiro registro da família para a Mata Atlântica carioca. Um espécime de Eutemnomastax (Eumastacidae, 
Temnomastacinae, Temnomastacini), uma fêmea adulta, foi coletado ativamente na parte baixa do Parque 
Nacional do Itatiaia (22°27’09.1”S, 44°36’38.5”W) entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2019 pela equipe do 
Laboratório de Orthoptera do Museu Nacional/UFRJ. Por ser uma fêmea, a determinação se limita ao nível 
de gênero, pois neste grupo os principais caracteres utilizados na determinação de espécie são relacionados 
à genitália dos machos. Esse gênero é registrado para a região Nordeste (Pernambuco e Bahia) e Sudeste 
(Espírito Santo e Minas Gerais), abrangendo Caatinga e Mata Atlântica. O indivíduo coletado está fixado em 
via seca e depositado na Coleção Entomológica do Departamento de Entomologia do Museu Nacional 
(MNRJ). O espécime foi coletado na primeira expedição do projeto “A ordem Orthoptera no Rio de Janeiro: 
diversidade, distribuição e novos táxons – subsídios para a nova Coleção de Orthoptera do Museu Nacional”. 
A obtenção deste importante registro logo no início deste projeto evidencia o desconhecimento da 
diversidade de Orthoptera no estado do Rio de Janeiro e a importância de estudos de inventariamento 
faunístico na região. 

Palavras-Chave: Eumastacidae, Gafanhoto, Mata Atlântica, Orthoptera, Taxonomia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

Orthopterists’ Society 
FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) 
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Novas combinações para as espécies neotropicais de 
Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae) 
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Hercostomus Loew (Diptera: Dolichopodidae) é um gênero amplo de moscas predadoras, com 
aproximadamente 470 espécies descritas e ocorre em todas as regiões zoogeográficas. Atualmente o gênero 
possuí cinco espécies descritas para Região Neotropical: Hercostomus flavimanus Van Duzee, 1934 (Guiana), 
H. panamensis Van Duzee, 1931 (Panamá), H. petulans Parent, 1939 (Costa Rica), H. plumitarsis Parent, 1931 
(Bolívia) e H. problematicus Parent, 1930 (Brasil). Robinson, no catálogo de Diptera das Américas ao Sul dos 
Estados Unidos, foi o primeiro a apontar que as espécies neotropicais deveriam ser reexaminadas e que 
possivelmente pertenceriam a outros gêneros. As relações filogenéticas entre os gêneros de Dolichopodinae, 
proposta por Brooks, indicaram Hercostomus como polifilético, sendo um agrupamento de espécies 
caracterizadas por possuir veia M₁ reta ou com apenas uma fraca curvatura anteriormente. No entanto, esse 
é um caráter homoplástico, variando muito dentro dos gêneros da subfamília. Após a análise de fotografias 
dos tipos de H. flavimanus, H. panamensis e H. problematicus, foi constatado de que não se trata de espécies 
de Hercostomus. H. flavimanus pertence a Tachytrechus Haliday, ao passo que H. panamensis e 
H. problematicus são claramente espécies de Paraclius Loew. Não obtivemos fotografias do tipo de 
H. plumitarsis, e o tipo de H. petulans está perdido, mas, o exame das descrições e ilustrações originais, 
incluindo características das asas, modificações sexuais secundárias e hipopígio, é seguro afirmar que 
também pertencem a Paraclius. Desta forma, o registro do gênero Hercostomus deve ser excluído da fauna 
Neotropical e as seguintes novas combinações devem ser realizadas: Tachytrechus flavimanus (Van Duzee), 
Paraclius panamensis (Van Duzee), Paraclius petulans (Parent), Paraclius plumitarsis (Parent) e Paraclius 
problematicus (Parent). 

Palavras-Chave: Dolichopodinae, Moscas-de-pernas-longas, Região Neotropical 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 304313/2018-1 
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Revisão taxonômica do gênero neotropical de predadores 
Trybomia Karny, 1911 (Thysanoptera: Phlaeothripidae) 
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Trybomia Karny, 1911 é um gênero de ampla ocorrência nos neotrópicos que compreende seis espécies: 
Trybomia brevitubus, T. cesari, T. elongata, T. gossypii, T. intermedia e T. mendesi. A única chave para 
identificação das espécies do gênero foi disponibilizada por Moulton (1933). O objetivo do presente trabalho 
foi realizar uma revisão taxonômica de Trybomia, complementar a diagnose do gênero, e propor uma nova 
chave de identificação para indivíduos fêmeas das espécies com base nos caracteres morfológicos. Material-
tipo e exemplares adicionais das espécies de Trybomia foram examinados a partir de empréstimos de 
depositários – California Academy of Sciences, São Francisco, EUA (CAS); Smithsonian National Museum of 
Natural History, Washington, EUA (USNM), Natural History Museum, Londres, Reino Unido (NHM), material 
depositado na Coleção de História Natural da UFPI (CHNUFPI), Floriano, PI e na Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), Piracicaba, SP. Os caracteres diagnósticos do gênero são: Antena 8-
segmentada; segmentos IV-VI assimétricos; cabeça alongada, aproximadamente 1,6-1,8 vezes mais longa do 
que larga e com inúmeras cerdas laterais; olho ventralmente mais alongado do que dorsalmente; pronoto 
com cinco pares de cerdas bem desenvolvidas (ântero-marginal; ântero-angular; médio-lateral; epimeral e 
póstero-angular); um par de cerdas póstero-marginal; póstero-angular e epimeral aproximadamente 2,5x 
maiores que os demais. As espécies do gênero foram redescritas. O exame do holótipo de T. elongata, 
anteriormente relatada com o segmento abdominal VIII mais longo do que o VII, permitiu concluir que o 
segmento VII é maior que o VIII, diferindo da observação apresentada na descrição original, visto que à 
montagem do indivíduo, levava a uma interpretação equivocada. Além disso, a espécie T. fiebrigi foi retirada 
da sinonímia com T. intermedia com base na coloração do antenômero IV, amarelo na metade basal e 
marrom-escuro na metade apical na primeira espécie, e uniformemente marrom-escuro na última espécie. 

Palavras-Chave: Diagnose, Redescrição, Status revisado, Taxonomia, Tripes 
Número de Processo: 88887336653/2019-00 
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Duas novas espécies Hypostomus (Siluriformes: Loricariidae) 
do Brasil central 
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¹ Universidade de Brasília (UNB) 

yfellipe@gmail.com, pedropua@gmail.com, grcolli@icloud.com 

Descrição de duas novas espécies endêmicas de Hypostomus para o Brasil central, que foram previamente 
identificadas em um estudo genômico, promovendo uma descrição e diagnose baseada no conjunto de dados 
morfológicos. Uma técnica de aprendizado de máquina (random forest) foi utilizada para identificar a 
variação morfológica e identificar características diagnósticas para as espécies. A nova espécie 
Hypostomus sp. (clado 3) é caracterizada pelo tamanho reduzido, pontos escuros sobre fundo de cor clara, 
pedúnculo caudal mais alto, comprimento do primeiro raio da nadadeira peitoral e da base da nadadeira 
dorsal menores quando comparada com os seus congêneres. Hypostomus sp. (clado 3) é conhecido para as 
cabeceiras do rio Maranhão, bacia do alto rio Tocantins, Distrito Federal, Brasil. A outra nova espécie, 
Hypostomus sp. (clado 6) é caracterizada por ter pontos escuros sobre fundo de cor clara, ausência de placas 
na região do abdômen e pelo tamanho reduzido do comprimento do primeiro raio da nadadeira pélvica, 
primeiro raio da nadadeira peitoral e tamanho corporal. Hypostomus sp. (clado 6) é conhecido para as 
cabeceiras do rio São Bartolomeu, bacia do alto rio Paraná, Distrito Federal, Brasil. A rápida conversão de 
habitats naturais e o isolamento de áreas protegidas representam sérias ameaças às espécies descritas. 

Palavras-Chave: Água doce, Região Neotropical, Siluriformes, Taxonomia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

FAP-DF (Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Distrito Federal) 
Número de Processo: 002/2018 
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Acervo da coleção de zoologia da Universidade Federal 
de Sergipe, Brasil: sub-coleções de invertebrados aquáticos 
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Os acervos biológicos resguardam registros de estudos taxonômicos que fornecem dados para conhecimento 
e preservação da biodiversidade de um determinado local sendo ainda importante instrumento de 
conhecimento e divulgação científica. Esse trabalho visa apresentar a Coleção de Zoologia da Universidade 
Federal de Sergipe (CZUFS) e seu acervo. O mesmo engloba diversas sub-coleções dos principais grupos de 
invertebrados aquáticos coletados ao longo dos últimos 40 anos nas regiões de plataforma, talude 
continental e estuários do estado de Sergipe. Até o momento, estão registrados espécimes provenientes de 
projetos desenvolvidos entre 1999 e 2017 no Laboratório de Bentos Costeiro da UFS. O material já tombado 
na coleção (1390 lotes) está identificado a nível específico, conservado em via liquida (álcool 70% ou formol 
4%), e apresenta informações como nome do projeto, data de coleta, estação, profundidade e nome do 
determinador. As sub-coleções já estruturadas possuem representantes da fauna bêntica dos seguintes 
grupos taxonômicos: Porifera (80 espécies), Cnidaria (58 espécies), Mollusca (77 espécies), Crustacea (142 
espécies) e Echinodermata (10 espécies). Essas sub-coleções vem sendo utilizadas para a realização de 
diversos trabalhos como monografias, dissertações, teses e artigos de descrições de novas espécies e 
inventários da fauna de Sergipe. Paralelamente está sendo organizada uma coleção didática que poderá ser 
visitada por estudantes e emprestada para exposição em escolas e espaços de educação não formais, 
constituindo uma importante ferramenta de disseminação do conhecimento da diversidade faunística. 
Atualmente, a coleção está em processo de sistematização e informatização dos dados para integração ao 
SIBBr – Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. A disponibilização dos dados é crucial para 
que a CZUFS possa contribuir mais com o conhecimento acerca dessa fauna e possibilitar o acesso da 
comunidade cientifica a um banco de dados zoológicos sistematizados. 

Palavras-Chave: Acervo zoológico, Coleção zoológica, Curadoria, Museu, Taxonomia 
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Novas espécies de Araneus e Parawixia do Brasil Central e os 
machos de Araneus cuiaba (Araneae: Araneidae) 
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Foram revisadas as espécies de Araneus e Parawixia depositadas na Coleção de Aracnídeos do Departamento 
de Zoologia da Universidade de Brasília (DZUB). Os organismos examinados são, em sua maioria, originários 
de áreas de cerrado do Distrito Federal e de Goiás. Os espécimes imersos em álcool 70% foram observados 
e fotografados através do microscópio estereoscópico Leica EZ4 HD com câmera acoplada. As medições em 
milímetros foram feitas pelo software LAS EZ. Com base nas fotografias, usou-se o Adobe Illustrator CC 2019 
e o Adobe Photophosp CC 2019 para criar as ilustrações. Das 17 espécies de Araneus da Coleção, três são 
novas e quatro são registros pioneiros para o Cerrado. Em Parawixia, identificaram-se duas novas espécies. 
As cinco espécies aqui descritas são conhecidas apenas por indivíduos do sexo feminino. Os machos de 
A. cuiaba são descritos pela primeira vez. 

Palavras-Chave: Arachnida, Araneus, Orbitelas, Parawixia, Taxonomia 
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O girino de Osteocephalus taurinus (Anura, Hylidae) 
com comentários sobre a distribuição da espécie no 

Nordeste do Brasil 
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Osteocephalus taurinus é uma espécie amazônica com grande variação morfológica. O girino foi descrito por 
Duellman (1978) e mais tarde, outros trabalhos acrescentaram dados a partir de exemplares também 
Amazônicos. Nós apresentamos a morfologia externa do girino e notas sobre a distribuição da espécie. 
Coletamos 40 espécimes estágios 24-46 na APA do Inhamum, Caxias, Maranhão (04°53’30”S, 43°24’53”O), 
descrevemos com base nos estágios 35, 37 e 39. Identificamos os girinos via literatura e metamorfose. Os 
girinos apresentam: corpo deprimido vista lateral e elíptico vista dorsal; focinho inclinado vista lateral e oval 
vista dorsal; olhos posicionados dorsolateralmente; disco oral anteroventral formando tubo protráctil, com 
estruturas queratinizadas, emarginação ausente, papilas marginais presentes, interrompidas na parte 
superior por um curto espaço, papilas submarginais presentes, fórmula dentária 2(2)/6(1); bico córneo 
presente, estreito, parte posterior em forma de “V”, anterior em forma de arco; narinas situadas 
dorsolateralmente formato circular; espiráculo sinistral fundido ao corpo, situado lateroventralmente, 
espiráculo aberto posteriormente; intestino circular no centro do abdomen; tubo ventral posicionado na 
porção mediana, dirigido destrolateralmente preso à nadadeira ventral; cauda longa, altura médiana, 
terminando de forma aguda; nadadeira dorsal pouco convexa originada no terço posterior do corpo; 
nadadeira ventral com margem externa convexa, origem na altura do tubo ventral; coloração em vida 
marrom a marrom avermelhado, com manchas claras e pontuações de cor dourada. A nova ocorrência 
extende a distribuição da espécie em 278 km e assinala sua presença em ecótone de Matas dos Cocais e 
Cerrado, regiões naturais sob forte pressão antrópica. 

Palavras-Chave: Cavidade oral, Cerrado, Mata Cocais, Morfologia Externa, Taxonomia 
Agência Financiadora: Universidade Estadual do Maranhão 
Número de Processo: 2049 
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Agromyzidae (Insecta, Diptera) do Brasil: plantas hospedeira 
e distribuição 
VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA ¹ 

MARCIA SOUTO COURI ¹ 

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Museu Nacional 

cousavrodrigues@gmail.com, courimarcia@gmail.com 

Agromyzidae (Insecta, Diptera) é composta por pequenos dípteros acaliptrados, que ocorrem em todas as 
regiões biogeográficas. Grande parte das espécies são fitófagas e as larvas desenvolvem minas nas plantas 
hospedeiras, representando a maior família de Diptera com o hábito minador. A maioria das espécies não 
são generalistas quanto às suas plantas hospedeiras, no entanto algumas ocorrem em uma variedade de 
plantas de interesse econômico e são consideradas pragas agrícolas em cultivos. No Brasil, espécies de 
Agromyzidae são pouco estudadas e a maioria das contribuições datam das décadas de 60 e 70. O objetivo 
desse trabalho foi atualizar e consolidar as espécies de Agromyzidae com os dados das plantas hospedeiras 
e respectivas distribuições. Os resultados foram obtidos através de consultas bibliográficas, sites e catálogos. 
O total de 132 espécies em 14 gêneros representam o atual conhecimento de Agromyzidae registrados no 
Brasil: Agromyza Fallén (7); Calycomyza Hendel (28); Cerodontha Rondani (5); Chromatomyia Hardy (1); 
Haplopeodes Steyskal (4); Japanagromyza Sasakawa (7); Liriomyza Mik (18); Melanagromyza Hendel (23); 
Nemorimyza Frey (2); Ophiomyia Braschnikov (9); Phytobia Lioy (20); Phytoliriomyza Hendel (5); Phytomyza 
Fallén (2); Pseudonapomyza Hendel (1). As plantas hospedeiras com maior número de espécies foram 
Asteraceae, Lamiaceae, Amaranthaceae, Fabaceae, Cucurbitaceae, Poaceae, Verbenaceae, Solanaceae e 
Brassicaceae. Os gêneros Liriomyza e Calycomyza possuem uma grande diversidade de plantas registradas 
como hospedeiras. Japanagromyza se mostrou ocorrendo quase exclusivamente em Fabaceae, com exceção 
de uma espécie em Combretaceae. Os estados brasileiros que possuem maior representação de Agromyzidae 
no Brasil são: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará e Mato Grosso. Os dados revelaram que no 
Brasil pouco se conhece acerca da diversidade brasileira dos agromízideos e os gêneros mais representativos, 
como por exemplo Liriomyza possivelmente se deve ao fato de algumas espécies com grande potencial de 
praga se incluírem nesse gênero, tendo como consequência serem mais estudadas. 

Palavras-Chave: Distribuição, Diversidade, Mosca-minadora 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 116088075 
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A escorpiofauna brasileira abrange uma diversidade relativamente expressiva, com cerca de 131 espécies 
distribuídas em 23 gêneros e quatro famílias, representando aproximadamente 5,4% da diversidade mundial 
de escorpiões. Mesmo com a evidente importância do estudo sobre os escorpiões brasileiros, observa-se que 
poucos trabalhos taxonômicos direcionados especificamente a esse grupo foram realizados, em razão da 
carência de especialistas e pela disparidade das amostragens, havendo extensas áreas no Brasil não 
amostradas ou pouco exploradas. O presente estudo está realizando uma atualização da lista das espécies 
de escorpiões presentes no estado de Goiás e estabelecendo padrões de distribuição das mesmas. Procede-
se por busca bibliográfica para o levantamento das espécies com registro para o estado, bem como 
amostragens em áreas estratégicas contendo remanescentes de Cerrado. As amostragens foram realizadas 
por meio de coleta ativa no período noturno, nas quais os indivíduos foram localizados com o uso de 
lanternas emissoras de raios ultravioletas. Anteriormente, existiam 15 espécies conhecidas para esse estado, 
entretanto as buscas na literatura evidenciaram a sinonímia de duas espécies registradas em Goiás: 
Rhopalurus acromelas (Lutz & Melo) em Rhopalurus agamemnon (Koch), a qual foi realocada em outro 
gênero, sendo atualmente Jaguajir agamemnon (Koch) totalizando, portanto, 14 espécies válidas. As 
amostragens realizadas revelaram a existência de uma espécie do gênero Bothriurus Peters, ainda não 
descrita, estando tal processo sendo efetivado. Até o momento, as amostragens compreenderam cerca de 
57% da diversidade total da escorpiofauna conhecida do estado de Goiás, nas quais foram coletados e 
registrados em fotografia de alta resolução, indivíduos de oito espécies, dentro de quatro gêneros e duas 
famílias (Bothriuridae e Buthidae), além da espécie não descrita. Os mapas de distribuição revelaram padrões 
de distribuição heterogêneos entre as espécies, o que revela a ocupação de diferentes ambientes em Goiás, 
principalmente pela diversidade das fitofisonomias do Cerrado. 

Palavras-Chave: Escorpiofauna, Fitofisionomias, Mapas, Sinonímia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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A família Bothriuridae Simon (Arachnida: Scorpiones) compreende atualmente 17 gêneros distribuídos em 
158 espécies em todo o mundo, com registros na América do Sul, África e Austrália. São conhecidas 
aproximadamente 17 espécies pertencentes a cinco gêneros dessa família no Brasil, havendo ocorrência de 
apenas duas destas no estado de Goiás: Bothriurus araguaye Vellard e Brachistosternus simonae Lourenço. 
A pouca diversidade de espécies, bem como a baixa importância médica dos bothriurídeos em relação aos 
buthídeos (Scorpiones: Buthidae), resultou em um conhecimento precário sobre diversos aspectos dos 
representantes dessa família, principalmente em Goiás, onde mesmo a ordem Scorpiones é negligenciada 
nas produções acadêmicas. Em um estudo sobre a diversidade e distribuição de escorpiões presentes em 
remanescentes de vegetação de Cerrado do estado de Goiás, puderam ser levantadas informações mais 
precisas sobre esses animais. Foram escolhidos pontos de coleta estratégicos ao longo do estado no intuito 
de produzir um inventário de espécies representativo, sendo eles o Parque Nacional das Emas, o Parque 
Estadual da Serra dos Pirineus, o Parque Estadual da Serra Dourada, arredores da Cidade de Goiás, margens 
do Lago Corumbá IV e região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Os indivíduos foram amostrados 
por meio de coletas ativas, realizadas no período noturno, sendo localizados com o uso de lanternas 
emissoras de raios ultravioletas. A espécie Bothriurus araguaye Vellard foi encontrada em todos os pontos 
de coleta, exceto no Parque Nacional das Emas, onde foi amostrada outra espécie pertencente ao gênero 
Bothriurus Peters. A identificação revelou se tratar de uma espécie ainda não descrita, estando tal processo 
sendo efetivado. Nenhum indivíduo pertencente à espécie Brachistosternus simonae Lourenço foi 
amostrado, fato que indica um possível endemismo específico para sua localidade tipo, as formações de 
Cerrado próximas ao município de Serranópolis. 
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The Neotropics comprise the world’s most diverse ichthyofauna with over 6.000 freshwater species 
distributed mainly in the tropical regions of Central and South America. That assemblage has a remarkable 
diversity of ancient lineages, particularly within the clade Characiphysi, which includes three orders: 
Characiformes, Siluriformes, and Gymnotiformes. The most diverse group therein is the Characiformes, with 
approximately 1.960 species inhabiting lowland rivers, upland streams, perennial lakes, and floodplains 
throughout the Americas. Characiformes was classically divided into 14 to 16 families. Currently, the order 
comprises 24 families in two suborders: Characoidei and Citharinoidei, with the latter including two closely-
related African families Distichodontidae and Citharinidae. The suborder Characoidei includes two African 
families, the Alestidae and Hepsetidae, and the other 20 Neotropical families accounting for nearly 90% of 
the species-richness of Characiformes. Relationships within the suborder Characoidei are still controversial, 
in particular, those between the African and Neotropical clades. This study uses cutting-edge methods for 
downloading (e.g., phylotaR), trimming (e.g., trimAL), and filtering genomic-wide alignments. We employ 
automatized pipelines to estimate a compressive molecular phylogeny of Characiformes including more than 
900 terminals representing over 700 species. The results support the monophyly of the two suborders of 
Characiformes, the Citharinoidei and Characoidei. Within Characoidei, the African clades Alestidae and 
Hepsetidae are closely related and the sister group of the remaining Neotropical clades corroborating 
previous molecular-based studies. Uncertainties remain among some species complexes (e.g., Astyanax, 
Hyphessobrycon, Moenkhausia) within the family Characidae. The newly-proposed tree is compared with 
other previously published studies. 
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The weakly-electric fishes of the genus Sternarchorhynchus comprise 32 species of elongated and 
downwards-pointed snouts distributed in the cis-Andean region of South America, being especially species-
rich in the Amazon basin. The genus is the most species-rich of its family (Apteronotidae) and includes highly 
specialized species with grasp-suction feeding modes inhabiting deep-channels, rapids, caves, and waterfall 
pools. Several species are endemic to small river systems and only known from their type series. Given the 
rarity of many of its species, attempts to propose a comprehensive hypothesis of relationships within 
Sternarchorhynchus have relied on morphological characters, which so far have been almost exclusively 
qualitative traits of external morphology and osteology. The use of quantitative traits such as body 
measurements has been often ignored most likely because of controversies surrounding the quantification 
of continuous traits into categorial intervals. This study addresses this issue differently and employs modeling 
of continuous traits as a viable alternative to their use in phylogenetic reconstruction. We apply a Brownian 
Motion model of continuous trait evolution and Bayesian inference to propose relationships across 32 
species of Sternarchorhynchus. The tree topology estimated from continuous traits is presented and 
compared with previously published studies. The benefits and caveats of using continuous traits in 
systematics are discussed. 
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Chalcis é o gênero tipo de Chalcididae e atualmente possui 60 espécies reconhecidas. Tem distribuição 
mundial e maior diversidade em regiões temperadas do hemisfério Norte. Algumas espécies são parasitóides 
ovo-pupal ou larvo-pupal de Stratiomyidae aquáticos (Diptera). São conhecidas revisões taxonômicas para 
as faunas das regiões Neotropical, Neártica, Paleártica e Oriental. Em 1992, foram propostos dois grupos de 
espécies de Chalcis baseados no comprimento do hipopígio feminino: microgaster e divisa. Apesar de haver 
um esforço no estudo morfológico, não se conhece o relacionamento filogenético entre as espécies do 
gênero. Neste estudo é apresentado a primeira filogenia de Chalcis através de análises de caracteres 
morfológicos e moleculares combinados. A amostragem taxonômica compreendeu 39 espécies em uma 
matriz combinada de 101 caracteres morfológicos e 1762 nucleotídeos provenientes dos genes mitocondriais 
COI e Cyt B e do gene nuclear ribossomal 28S, regiões D1-D2, D2-D3, D5-D9. Três metodologias de inferência 
filogenética foram utilizadas – máxima parcimônia, máxima verossimilhança e análise de inferência 
bayesiana. Análises com matrizes morfológica, molecular e combinada suportam fortemente o 
monofiletismo de Chalcis. Duas grandes linhagens são recuperadas e corroboram a subdivisão do gênero nos 
grupos de espécies divisa e microgaster. Os resultados mostram o monofiletismo de Chalcis, entretanto o 
posicionamento de Chalcis dentro de Chalcidini permanaceu controverso nas diferentes análises. As análises 
morfológicas sugerem que Chalcis é grupo-irmão de Melanosmicra immaculata e as análises combinadas 
sugerem que Chalcis é grupo-irmão do clado que inclui as demais linhagens de Chalcidini, ambas com baixo 
suporte. Uma nova delimitação genérica de Chalcis é proposta para incluir duas espécies não descritas que 
não se encaixavam na caracterização morfológica tradicional do gênero. 
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Tettigoniidae é a família mais diversa de Orthoptera com aproximadamente 7700 espécies. Seus 
representantes apresentam frequentemente formas de mimetismo e camuflagem. Scaphura nigra 
(Thunberg, 1824), uma das 11 espécies do gênero sul-americano Scaphura Kirby, 1825 (Phaneropterinae), 
apresenta polimorfismo, com três formas que mimetizam diferentes vespas: “Entypus”, “Pepsis” 
(Pompilidae) e “Polistes” (Vespidae). Esses três morfotipos são considerados co-específicos por análises de 
coloração, comportamento e reprodução. O presente trabalho visa realizar um estudo taxonômico 
integrativo de S. nigra baseado em dados morfológicos, morfométricos e moleculares. Estruturas 
morfológicas foram examinadas com estereomicroscópio Zeiss Stemi DV4, e mensurações realizadas com 
régua micrométrica acoplada ao estereomicroscópio Leica MZ9.5. Fotografias foram feitas com câmera 
digital Leica MC170 acoplada ao estereomicroscópio Leica MZ16 e com câmera digital Canon Eos Rebel T5i, 
e posteriormente montadas no software Helicon Focus. Edições foram realizadas no Adobe Photoshop CS6 
e as pranchas montadas no Adobe Illustrator CS6. Foram sequenciados fragmentos dos genes mitocondriais 
COI, 12S e 16S. Sequências foram alinhadas no programa MAFFT, editadas e concatenadas no programa 
SeaView. Análise de pairwise distance bem como árvores de neighbor-joining e máxima verossimilhança 
foram obtidas no programa MEGA. A análise morfológica não demonstra diferenças significativas nas 
estruturas observadas entre os 3 morfotipos como: venação alar, placas subgenital e supra-anal, ovipositor 
e cercos. As medições e as proporções corpóreas obtidas apresentaram diferença insignificante entre os 
morfotipos, porém é necessária maior amostragem. Análise de pairwise distance (K2P) das sequências de 
barcode (COI) revelou que as distâncias entre e dentre os morfotipos se sobrepõem. As distâncias máximas 
encontradas entre e dentre os morfotipos foram ambas de 3,6%. As árvores de neighbor-joining e máxima 
verossimilhança formaram agrupamentos compostos por morfotipos distintos. O presente estudo conclui 
que os três morfotipos de S. nigra representam uma única espécie. Caracteres morfológicos, morfométricos 
e moleculares aqui analisados são congruentes. 

Palavras-Chave: Análise molecular, Barcode, Esperanças, Mimetismo, Morfologia, Polimorfismo 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: Bolsa Processo 88887.302155/2018-00, Auxílio Processo 403165/2016-4, Auxílio Protax Processo 

440452/2015-5 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 560 

Sistemática e Taxonomia 
Poster 

Código: 0815 

Taxonomia e levantamento de Diplopoda do Nordeste ao norte 
do Rio São Francisco 

DALYNE MENEZES TELES ¹ 
MARCIO BERNARDINO DA SILVA ¹ 

¹ Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

dalyneteles@gmail.com, 1940@uol.com.br 

Diplopoda é uma classe pouco conhecida taxonomicamente, apesar da sua grande abundância, diversidade 
e de serem animais conspícuos e conhecidos pela população em geral. Nos últimos anos, novos 
pesquisadores sistematas têm abordado esse grupo, o que tem revelado diversos novos táxons. No presente 
trabalho, apresentamos um levantamento com tratamento taxonômico das espécies de Diplopoda no 
Nordeste que ocorrem ao norte do Rio São Francisco, nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas, principalmente depositados na Coleção de Aracnídeos e Miriápodes da UFPB. O Rio 
São Francisco é um divisor biogeográfico importante para a fauna terrestre e a região ao norte dele é o foco 
desta coleção. Foram analisados 1.018 espécimes, sendo 541 da ordem Spirostrepida, de duas famílias e 16 
espécies, 248 Polydesmida, de quatro famílias e 11 espécies, 185 Spirobolida, de uma família e quatro 
espécies, além de 44 Siphonophorida, Polyzoniida e Polyxenida, que são ordens mais raras e desconhecidas. 
Do total, 15 espécies foram reconhecidas como já descritas e 22 não puderam ser identificadas – destas, 15 
podem vir a ser novas espécies, com oito novos gêneros. Como a taxonomia do grupo é pouco estudada, 
encontrou-se bastante dificuldade em chegar a uma boa determinação de todo o material. Entretanto, o 
presente estudo demonstrou que existem muitos novos táxons a serem descritos (será o próximo passo dos 
autores), ainda mais na região Nordeste, que possui uma fauna um tanto quanto negligenciada. 
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No contexto do conhecimento atual sobre a diversidade de espécies de insetos Cecidomyiidae já figura 
dentre as famílias mais diversificadas da ordem Diptera, com 6.500 espécies em 812 gêneros conhecidos. 
Estimativas assumem ainda que a família possa ser a mais diversa dentre todos os Diptera; estimativas que 
foram corroboradas no extensivo inventário de dipterofauna de Zurqui, na Costa Rica. Posicionada em um 
dos ramos basais de Diptera, na superfamília Sciaroidea, incluída na infraordem Bibionomorpha, 
Cecidomyiidae atualmente está organizada em seis subfamílias: Catotrichinae, Lestremiinae, Mycromyinae, 
Winnertziinae, Porricondylinae e Cecidomyiinae. O hábito micófago, compartilhado com os demais 
Sciaroidea, permanece em Lestremiinae, considerada como uma subfamília basal dentro de Cecidomyiidae. 
As espécies micófagas de Cecidomyiidae representam cerca de 25% da diversidade de espécies da família, 
mas em contraste com a elevada riqueza que estimativas e inventários apontam há relativamente poucos 
estudos sobre os Cecidomyiidae na região Neotropical. Neste estudo foi analisado material coletado em 
todas regiões do Brasil. Os espécimes encontrados são provenientes principalmente dos inventários 
SISBIOTA-Diptera (Centro-Oeste), BIOTA (Nordeste, Sudeste, Sul), Hymenoptera Pararasitóides da região 
Sudeste, Diversidade de Diptera em Sertãozinho (Sudeste), Diversidade de Diptera do Parque Nacional de 
Emas (Centro-Oeste) e da Rede BIA (INPA, Norte); e também de alguns outros países da América do Sul. A 
identificação foi realizada principalmente por meio da caracterização morfológica da terminália masculina 
em associação com a morfologia das sensilas antenais, que foram estudadas por meio de microscopia 
eletrônica de varredura pela primeira vez. Foram reconhecidas 16 morfoespécies, sete gêneros descritos e 
quatro potenciais gêneros novos. Além dos gêneros já registrados em literatura para a região Neotropical, 
Anarete, Conarete, Insulestremia e Lestremia, foram encontrados os gêneros Allaretella, Anarete, Anaretella 
e Wasmanniella. A espécie Anaretella defecta é registrada pela primeira vez na região Neotropical. Todos os 
registros são novos para o Brasil. 
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Odontopus Say, 1831 (Coleoptera, Curculionidae, Curculioninae, Camarotini, Prionomerina) abriga 52 
espécies e está distribuído no sul dos USA, México, América Central e América do Sul. Suas larvas são 
características pois vivem em sociedade, sendo minadoras do parênquima foliar de plantas dicotiledôneas e 
utilizando seus excrementos para construção do casulo pupal. Enquanto que os adultos, se alimentam 
externamente, roendo as folhas novas da planta hospedeira. O Brasil registra a maior diversidade de espécies 
de Odontopus (32 espécies) porém, ainda sem registro para a Amazônia. Em 2018, larvas de Odontopus, 
observadas em folhas de Guarea guidonia (L.) Sleumer, foram coletadas em Belém, Pará, Brasil. Os adultos 
obtidos em laboratório foram comparados com fotos, disponíveis on-line, dos holótipos das espécies de 
Odontopus, e com as ilustrações e descrições originais das espécies. Os gorgulhos coletados em Belém foram 
considerados como uma espécie nova de Odontopus, a qual difere das demais espécies do gênero pela 
combinação dos seguintes caracteres: interestria III com dente mediano grande, evidente; úmero com dente 
lateral, obtuso; metade distal da interestria IX com projeção lateral, alargada, obtusa; margem distal dos 
élitros oblíqua, sem projeções; tegumento castanho uniforme. As terminália masculina e feminina da espécie 
nova foram descritas e ilustradas, e ambas configuram o primeiro estudo de terminália disponivel para 
Odontopus. Também, a espécie nova representa o primeiro registro de Odontopus para a Amazônia 
brasileira, além do primeiro registro de uma espécie do gênero criando-se em folhas de Guarea guidonia. 
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Acalyptini (Curculioninae) é uma tribo de besouros gorgulhos que reúne, segundo classificação baseada no 
método cladístico, 42 gêneros e mais de 200 espécies classificadas em cinco subtribos: Derelomina, 
Acalyptina, Staminodeina, Notolomina e Phyllotrogina. Os Acalyptini estão originalmente associados às flores 
de palmeiras (Arecaceae), porém Staminodeina evoluiu para a associação com flores de Cyclanthaceae e, 
dentro de Phyllotrogina surgiram associações independentes com flores de Cyclanthaceae, Araceae e 
dicotiledôneas. Neste trabalho, coletamos em flores das palmeiras Euterpe oleracea Barb. Rodr. (Pará, Brasil) 
e Euterpe longebractea Mart. (Mato Grosso, Brasil), indivíduos de Acalyptini com morfologia notável – 
apresentam pronoto com uma projeção ântero-mediana, evidente. Esse padrão morfológico não é 
encontrado em nenhuma espécie de Acalyptini; além disso, é incomum em outros grupos de curculionídeos. 
Após o estudo da morfologia externa e interna, conclui-se que os gorgulhos coletados nas diferentes 
localidades e espécies de Euterpe Mart. pertencem a um único táxon, o qual foi considerado como uma 
espécie nova de um gênero novo de Acalyptini. O novo táxon pode ser diagnosticado por caracteres únicos 
dentro de Acalyptini: presença de uma projeção ântero-mediana, evidente, que se estende sobre a cabeça, 
dimorfismo sexual muito discreto e margem posterior do edeago projetada e dobrada ventralmente, em 
forma de gancho. A espécie se caracteriza por apresentar corpo pequeno (2 a 3 mm de comprimento), 
castanho-amarelado e coberto por cerdas douradas. Também, foram feitas descrições e ilustrações das peças 
bucais. O novo gênero é incluído na subtribo Derelomina. 
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Dilychnia Motschulsky é um gênero de vaga-lumes pouco conhecido que ocorre na região Neotropical. As 
descrições são baseadas em padrões de cor que não discriminam suas espécies. Nós revisamos Dilychnia e 
suas espécies com base no material tipo e apresentamos a análise filogenética do grupo, incluindo 70 
caracteres morfológicos em 15 espécies. Elaboramos uma chave de identificação e fornecemos sua 
distribuição geográfica e ilustração dos caracteres diagnósticos. Redescrevemos D. guttula (Fabricius 1801), 
D. ruficollis Motschulsky, 1853, D. cavicollis Olivier, 1912, e D. disparilis Olivier, 1911, transferimos Lucidota 
propinqua Olivier, 1909, e Photinus succensus Olivier, 1907 para Dilychnia, e descrevemos uma nova espécie. 
Observamos espécies em campo com o padrão de flash alaranjado, sendo o primeiro vaga-lume neotropical 
com esse aspecto. A diversidade fenotípica no gênero é notória nos caracteres que envolvem encontro de 
parceiros (antenas, olhos e lanternas). A integração fenotípica é alvo de investigação em diferentes grupos. 
Nos vaga-lumes, observamos ampla variação morfológica nos caracteres sexuais secundários. Essa variação 
é observada em Dilychnia, no qual apresenta diferentes padrões de comunicação e hábito circadiano. 
Utilizamos morfometria tradicional e geométrica no gênero e no grupo irmão Vesta thoracica (Olivier, 1790) 
para explorar: integração fenotípica entre esses caracteres; e quais caracteres melhor discriminam essas 
espécies. Estruturas que envolvem comunicação por feromônio e por bioluminescência estão negativamente 
correlacionadas na Análise de Componentes Principais. Além disso, a largura da lanterna e largura do 
antenômero foram os caracteres que melhor discriminam as espécies de Dilychnia na Análise Linear 
Discriminante. Com isso, encontramos um gradiente de caracteres sexuais secundários ocorrendo no gênero 
que estão relacionados com o hábito circadiano dessas espécies. Por fim, nós corroboramos com a hipótese 
que a comunicação em vaga-lumes diurnos tem estruturas sensoriais alongadas para detecção de feromônios 
enquanto que noturnos apresentam olhos e lanternas alargados para percepção e emissão de 
bioluminescência. 

Palavras-Chave: Integração fenotípica, Lampyrinae, Lucidotina, Morfometria, Photinini 
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Lutjanidae é uma família de peixes marinhos distribuídos ao longo dos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, 
com 21 gêneros e 135 espécies, organizadas em cinco subfamílias: Etelinae, Apsilinae, Paradicichthyinae, 
Lutjaninae e Caesioninae. As relações filogenéticas dos Lutjaninae são incertas, havendo questionamentos 
quanto a validade dos gêneros Ocyurus e Rhomboplites. Assim, uma análise integrando DNA mitocondrial e 
nuclear foi realizada para espécies de Lutjaninae, objetivando avaliar as controversas relações entre Lutjanus, 
Ocyurus e Rhomboplites. Para isso, isolamos fragmentos mitocondriais de 16S rDNA, COI, Cit b e ND 4; e 
nucleares de Rodopsina, TMO-4C4 e RAG-1. Estes marcadores foram obtidos de 24 indivíduos, incluindo 11 
espécies de Lutjaninae, além de Etelis oculatus e Conodon nobilis, utilizados como grupo externo nas análises 
filogenéticas. Com base no conjunto de dados multilocus (4,4 kb), estimou-se as relações filogenéticas 
através de máxima verossimilhança, inferência bayesiana e árvore de espécies. Cada análise foi realizada 
adotando os melhores esquemas de partição e modelos evolutivos, escolhidos previamente. Os resultados 
corroboraram a sinonímia entre os monotípicos e Lutjanus, mostrando que Rhomboplites e Ocyurus se 
originaram de linhagens distintas em Lutjaninae, mas proximamente relacionadas a Lutjanus, que assim, se 
mostra parafilético. Esses gêneros monotípicos foram propostos como distintos de Lutjanus com base em 
características morfológicas como: tipo de nadadeira caudal, forma do dente vomeriano, número de rastros 
branquiais no membro inferior do primeiro arco, presença de dentes no ectopterigóide e número de espinhos 
na nadadeira dorsal. Tais diferenças morfológicas, tidas como suficientes para separar esses gêneros, podem 
se dever a processos de adaptação, em virtude de diferenças na profundidade e alimentação preferenciais, 
podendo ter surgido várias vezes ao longo da evolução e, portanto, se tratando de homoplasias. Este trabalho 
representa a mais robusta análise multiloci direcionada para a sinonimização dos três gêneros de Lutjaninae. 

Palavras-Chave: DNA, Filogenia molecular, Lutjanidae, Sistemática, Taxonomia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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Os Bombyliidae estão entre as famílias de Diptera com maior diversidade biológica, incluindo mais de 5.000 
espécies. A subfamília Phthiriinae é composta por 12 gêneros, duas tribos e 134 espécies. O gênero 
Tmemophlebia está incluído na tribo Poecilognathini, sendo composto por 16 espécies, das quais 13 ocorrem 
na região neártica e três na neotropical. O gênero pode ser facilmente diferenciado dos demais membros da 
subfamília pelo tamanho diminuto, pela veia costal incompleta, terminando junto a veia M1, ausência de 
colares esclerotizados no duto espermático e presença, na terminália masculina, de vilosidade castanho-
escuro no ápice do epândrio. Com base na análise de material-tipo e triagem de material não identificado 
coletado no âmbito do projeto SISBIOTA, uma nova espécie da região neotropical foi identificada. O presente 
estudo tem como objetivo redescrever o material-tipo das espécies da região neotropical (T. albida, 
T. fasciventris e T. testacea) e descrever a nova espécie (T. sp. nov. 1), apresentar fotografias dos tipos, 
ilustrar os principais caracteres diagnósticos de morfologia externa, além das terminálias masculinas e 
femininas e, ainda, apresentar uma chave de identificação e um mapa de distribuição atualizados. Através 
do estudo do material-tipo, nota-se que T. fasciventris não pertence a este gênero devido à veia costal ser 
completa e a terminália masculina apresentar padrão correspondente a Poecilognathus, gênero para o qual 
deverá ser transferida em nova combinação. Sobre a nova espécie, esta pode ser reconhecida por apresentar 
padrão de coloração distinto das espécies do gênero, principalmente no escuto, escutelo e abdômen, além 
de apresentar diferenças no formato do epândrio, ocasionando um diferente posicionamento da vilosidade 
característica do gênero. Para realização do projeto, utilizou-se material pertencente à coleção do Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), do American Musem of Natural History (AMNH), Museum 
National d´Historie Naturelle (MNHN) e Museum für Naturkunde Humboldt (ZMHB). 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Mosca-abelha, Neotropical, Revisão, Taxonomia 
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Omophoita Chevrolat, 1836 (Chrysomelidae, Galerucinae) possui cerca de 126 espécies distribuídas na 
Região Neotropical. No Brasil o gênero é amplamente distribuído, integrando 83 espécies. Apesar da grande 
diversidade pouco se conhece sobre suas espécies havendo inclusive muitas questões taxonômicas a serem 
solucionadas. Dessa forma, como primeiro passo para o entendimento de Omophoita, o objetivo foi construir 
o histórico taxonômico deste gênero. Para isso foram consultadas bibliografias originais, sendo que as mais 
antigas estão disponíveis na plataforma eletrônica Biodiversity Heritage Library. O nome Omophoita foi 
proposto por Chevrolat em 1836 juntamente com Asphaera e Litosonycha, no II catálogo de Dejean (1833-
1836), porém sem nenhuma descrição distintiva. Em 1847 no Dictionaire Universel D’Histoire Naturelle 
(D’Orbigny), Chevrolat caracterizou Omophoita ressaltando a mácula branca no vértice da cabeça, os 
metatarsômeros apicais globosos e a proximidade com Oedionychus Berthold, 1827. Ainda em 1847 Erichson 
propôs Homophoeta, caracterizado por fêmures posteriores moderadamente engrossados e último 
tarsômero globoso (“não como em Oedionychis”) e incluiu como sinônimos Ptena Chevrolat, 1836 e 
Omophoita Chevrolat, 1836. Em 1849 Chevrolat definiu Litosonycha sem apresentar caracteres distintivos. 
Em 1863 Clark sinonimizou Ptena a Omophoita, sem considerar a sinonimização anterior de Erichson e em 
1865 caracterizou Asphaera e Litosonycha de maneira detalhada e distintiva. Em 1875 Chapuis, redescreveu 
Omophoita detalhadamente, porém não mencionou a mácula branca no vértice, considerada característica 
do gênero, mas apresentou caracteres distintivos entre Omophoita e Oedionychis. Weise em 1921, usa a 
grafia Homophoita, o qual não passa de um erro de grafia, pois não há descrição alguma do gênero. Em 1954 
Bechyné estabeleceu Homophoeta como subgênero de Omophoita mas em 1955 retorna ao status genérico 
afirmando que Homophoeta é mais oblonga do que Omophoita. Estudos mais recentes colocam Homophoeta 
e Homophoita como sinônimos de Omophoita sendo, portanto, Omophoita considerado como nome válido 
a ser utilizado. 

Palavras-Chave: Descrição, Revisão, Taxonomia 
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Considerando a influência que os padrões de variação dos índices pluviométricos, provenientes dos volumes 
de chuvas, tem na concentração de poluentes na água, e a influência da temperatura na fisiologia dos peixes. 
Tais parâmetros associados aos índices de danos genômicos podem contribuir para o diagnóstico ambiental. 
Se considerando que a atividade turística, principalmente nas piscinas naturais, resulta em impactos e 
descaracterização do cenário, o presente estudo relacionou os parâmetros mensais de temperatura e 
pluviometria com os índices mensais de danificação genômica em eritrócitos de Abudefduf saxatilis de 
janeiro/2017 a março/2018 nas piscinas naturais de Porto de Galinhas (Ipojuca, PE). Cerca de 10 animais 
foram coletados por mês no regime de maré baixa, sempre na mesma piscina natural. Foram retiradas 
amostras de sangue periférico de cada animal para se confeccionar os esfregaços sanguíneos dos mesmos 
em lâminas de microscopia para a análise de genotoxicidade. As lâminas foram fixadas em metanol absoluto 
(5 min) e coradas com Giemnsa (3 min). Foram avaliados três mil (3000) eritrócitos de cada indivíduo em 
microscópio óptico (objetiva 100×) se contabilizando os micronúcleos. A temperatura foi medida no 
momento de cada coleta e os índices pluviométrico mensais foram coletados na APAC (www.apac.pe.gov.br). 
A comparação (pela ANOVA e teste a posteriori de Tukey) entre as frequências de micronúcleos observadas 
em cada mês mostrou uma diferença significativa (p < 0,05). A correlação estabelecida pelo teste de Pearson 
demonstrou uma alta correlação (r = 0,9436) entre a temperatura da água e as médias de micronúcleos 
observadas, não ocorrendo o mesmo em relação aos índices pluviométricos mensais e médias mensais de 
micronúcleos (r = 0,2151). Os resultados apontam para a contribuição da temperatura da água na expressão 
de micronúcleos, tendo como uma possível causa o aumento do fluxo turístico nas piscinas naturais de Porto 
de Galinhas, com pouca influência da incidência de chuva nesta região, neste período. 

Palavras-Chave: Dano genômico, Diagnóstico ambiental, Micronúcleo, Piscinas naturais 
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Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) é uma das pragas mais importantes de brassicáceas em todo 
o mundo. No Brasil causa danos principalmente a cultivares de couve, com perdas que chegam a um bilhão 
de dólares por ano. A utilização de agrotóxicos sintéticos ainda é o seu principal método de controle, porém 
sabe-se dos malefícios causados por esses produtos à saúde e ao meio ambiente. Diante disso, este estudo 
teve como objetivo desenvolver um inseticida natural a base da alga Lithothamnion calcareum 
(Florideophyceae: Corallinales) associado a guar-guar (biopolímero natural) e testar sua eficiência no 
controle de P. xylostella. Inicialmente foi realizada a complexação do extrato obtido da farinha de algas com 
guar-guar, o qual foi submetido a análise de UV-Vis que mostrou o surgimento de um novo composto a partir 
da interação entre os produtos. Em seguida, lagartas de segundo instar foram borrifadas com extratos nas 
concentrações 7,5%, 5% e 2,5%, além de seus respectivos controles (ácido acético, biopolímero, farinha de 
algas + ácido acético). O experimento foi realizado em triplicata com 10 lagartas em cada repetição 
totalizando 360 indivíduos. As lagartas foram avaliadas a cada 30 min por 360 minutos após exposição. 
Dentre as concentrações analisadas apenas a de 2,5% foi eficiente no controle de P. xylostella (p = 0,0103) 
diferindo significativamente dos controles. Além disso, o extrato 2,5% apresentou as melhores características 
uma vez que não foi agressivo as folhas de couve quando comparados aos extratos 7,5% e 5%. Também, após 
120 minutos de exposição ao produto mais de 90% dos indivíduos estavam mortos mostrando que este 
inseticida natural é eficaz no controle desta praga. 

Palavras-Chave: Bioinseticida, Biopolímero, Farinha-de-algas, Traça-das-crucíferas 
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Ceratitis capitata (Wied. 1824) é uma importante praga da fruticultura mundial, uma vez que as fêmeas 
ovipositam no interior de um fruto e as larvas se alimentam de sua polpa, inviabilizando-o para o comércio. 
Para monitorar essa espécie de moscas-das-frutas nos agrossistemas uma técnica muito popular é o 
monitoramento com armadilhas atrativas. Entretanto, a eficácia dos tipos de atrativos utilizados pode ser 
uma limitação, o que tem levado a uma série de estudos voltados para o desenvolvimento de atrativos mais 
eficientes. Tais estudos geralmente envolvem espécimes de colônias mantidas em laboratório, sem analisar 
possíveis diferenças entre essas e as selvagens. Neste trabalho o objetivo foi comparar a resposta 
comportamental olfativa de adultos de C. capitata de uma população selvagem (coletada em Terminalia 
cattapa) e uma de laboratório com 20 anos de colonização, frente ao atrativo extrato glicólico de café. Os 
testes foram realizados em um túnel de vento com as dimensões: 150 × 60 × 60 cm, com o fluxo de ar de 
40 cm/s, e a plataforma com a fonte de odor distante 1,2 metros da plataforma onde as moscas foram 
liberadas. Para cada população foram realizadas 10 réplicas (1 réplica = 1 mosca entre 5-7 dias de idade) com 
tempo de observação de 10 minutos no período de 07:00-10:00 h. Os resultados foram analisados com o 
teste de Qui-quadrado no software R. Ao realizar uma comparação direta entre as populações, foram 
encontradas diferenças significativas quanto a atratividade, com p = 1.097e-12 e p = 2.94e-06, para fêmeas 
e machos, respectivamente. Os dados indicam que há uma maior resposta de atratividade para a população 
selvagem, diminuindo a confiabilidade de testes que utilizam gerações muito antigas de moscas mantidas 
em laboratório. 
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Na América do Sul, a espécie Potos flavus ocorre em todas as áreas florestadas do continente, nos biomas 
Amazônia e Mata Atlântica. Apresenta comportamento solitário, territorialista, hábito noturno e arborícola. 
Sua alimentação é considerada onívora, composta por pequenos vertebrados, invertebrados (cupins e 
formigas), frutas, sementes, mel e néctar. Em relação ao grau de ameaça que vem sofrendo, está classificado 
como pouco preocupante, contudo, suas populações sofrem com a caça e a perda de habitat proveniente do 
desmatamento. O presente trabalho refere-se ao primeiro registro da espécie na cidade de Capitão Poço-
Pará, descrevendo a composição da sua dieta. O espécime do sexo masculino foi encontrado próximo à PA-
124 que conecta os municípios de Ourém e Capitão Poço (01°38’58.4”S, 47°03’50.7”W) em maio de 2017, 
sendo trazido à Universidade por terceiros, após ter vindo a óbito devido a um contato acidental com fios de 
alta tensão. O espécime foi devidamente registrado, taxidermizado e incorporado à Coleção Zoológica de 
Vertebrados da UFRA. Para análise da dieta, seu estômago foi retirado, pesado e os itens alimentares foram 
identificados até o menor nível taxonômico possível. Analisou-se os itens quanto a frequência de ocorrência 
(FO%) e frequência de peso (FP%). O item Hymenoptera Formicidae foi o mais frequente (9%), seguido por 
sementes (5,8%), Isoptera (soldados Nasutitermitinae; 2,3%), pupas de formigas (2%) e larvas de díptera 
(1,5%). O item sedimentos (terra e material particulado) apresentou maior frequência de peso (23,2%), 
seguido por frutas (6,77%), sementes (5%), pupas de formigas (3,12%), Hymenoptera Formicidae (0,6%), 
Larvas de Díptera (0,17%) e Isoptera (soldados Nasutitermitinae, 0,02%). O espécime apresentou uma dieta 
composta, principalmente por formigas, cupins e material botânico (folhas, frutas e sementes). As sementes 
não puderam ser identificadas, pois perderam a sua capacidade germinativa. Acreditamos que o consumo 
de sedimento seja acidental, proveniente da ingestão de alimentos que vivem no solo. 

Palavras-Chave: Alimentação, Amazônia, Dispersão, Frugivoria, Kikajou, Macaco-da-noite 
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A família Myrmecophagidae está composta por dois gêneros e três espécies de tamanduás. Dentre estes, o 
tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla (L.) se distribui no continente Sul-americano, desde a Venezuela 
até o sul do Brasil. A espécie apresenta hábito noturno, embora também possa estar ativa durante o dia, 
tanto em ambientes abertos como em florestas, onde alimenta-se principalmente de presas gregárias como 
cupins, formigas e abelhas. Atualmente a espécie está classificada pela IUCN como pouco preocupante, 
porém ela sofre com ameaças frequentes, tais como atropelamento e diminuição do habitat por 
desmatamento. O objetivo deste trabalho foi descrever a composição da dieta do T. tetradactyla coletado 
através do monitoramento da fauna atropelada no trecho da PA 124, entre as cidades de Capitão Poço e 
Ourém, nordeste Paraense. Para o desenvolvimento do estudo, um espécime macho adulto foi coletado nas 
coordenadas geográficas 01°35’20,9”S, 47°04’56,9”W, transladado ao Laboratório de Ecologia e Conservação 
da Amazônia (LABECA), foi registrado, taxidermizado e incorporado a Coleção Zoológica de Vertebrados da 
UFRA campus de Capitão Poço. Assim o estômago foi pesado, aberto e o conteúdo interno analisado para 
calcular análise da frequência de ocorrência (FO%) e da frequência de peso (FP%). Como resultados 
obtiveram-se os seguintes valores FO%: Pheidole (42,07), Camponotus (23,4), Solenopsis (16,5), 
Crematogaster (6,43), ovos de formiga (1,5) e Ectatoma com (0,2) (Hymenoptera: Formicidae) e 
Nasutitermitinae (1,8) (Blattodea: Termitidae) e de FP% Camponotus (5,16), Pheidole (3,92), Solenopsis 
(2,33), Crematogaster (0,26), Ectatoma (0,1), Nasutitermitinae (1,52) e ovos de formiga (0,6). O espécime 
apresentou dieta composta por formigas que variou de operárias menores até rainhas aladas. Pelo conteúdo 
estomacal analisado, infere-se que o T. tetradactyla é um animal de suma importância para regular 
naturalmente populações de formigas e cupinzeiros arbóreos e terrestres, cujas populações muitas vezes 
comportam-se como pragas nos capinzais destinados para alimentação de rebanhos. 

Palavras-Chave: Alimentação, Blattodea, Formicidae, Hymenoptera, Tamanduá mirim, Termitidae 
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A Tribo Onciderini Thomson, 1860 (Cerambycidae, Lamiinae) incluí 507 espécies em 80 gêneros amplamente 
distribuídos exclusivamente nas Américas. Dentro da tribo Onciderini podemos destacar o gênero Lesbates 
descrito por Dillon & Dillon em 1945 que possui características típicas de onciderinis, tais como, escapo em 
forma de bulbo ou clava, antenas longas nos machos, além do úmero projetado. Atualmente Lesbates 
engloba cinco espécies e sua distribuição conhecida se limita à América do Sul (Brasil e Venezuela), 
principalmente Floresta Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Apresentamos aqui a descrição de um Lesbates 
sp. nov. e chave para as espécies do gênero. Também apresentamos novos registros de Onciderini para os 
estados do Rio de Janeiro e Paraná. Os resultados aqui apresentados, são provenientes de coletas realizadas 
no Parque Nacional do Iguaçu e em áreas de restinga na cidade de Arraial do Cabo (RJ). A série tipo de 
Lesbates sp. nov. foi coletada por Leonardo Chaves Gomes, na qual homenageamos com esse trabalho. 
Ilustrações de Lesbates sp. nov. e dos novos registros são fornecidas. As principais características de Lesbates 
sp. nov. é a fronte, pronoto e élitros totalmente pretos; lóbulos oculares inferiores pequenos, não 
ultrapassando a porção mediana das genas; margem interna dos tubérculos antenais proeminentes, 
projetadas como um corno e antenômeros pretos. A espécie lembra Lesbates axillaris por causa do 
tegumento preto, mas difere pelas seguintes características: ausência de pubescências na cabeça, tórax e 
élitros; lóbulos oculares inferiores pequenos, não ultrapassam a porção mediana das genas; margem interna 
dos tubérculos antenais proeminentes, projetadas como um corno; antenômeros pretos; escapo glabro. 

Palavras-Chave: Armadilha luminosa, Mata Atlântica, Poço Preto 
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A entomologia forense vem sendo aplicada como uma ferramenta na estimativa do intervalo post-mortem 
(IPM). Enquanto a oviposição diurna é bem conhecida em moscas saprófagas, há um considerável debate 
sobre a ocorrência de oviposição noturna. A inatividade noturna de moscas e, portanto, uma falta de 
confiança em um IPM noturno, poderia afetar tais estimativas em até 12 horas, e poderiam levar a erros 
judiciais. Objetivou-se monitorar o comportamento noturno de Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) a 
fim de verificar se tais dípteros apresentam-se ativos e ovipõem em períodos noturnos. Os indivíduos da 
espécie foram submetidos às seguintes condições experimentais: 1) Noturno sem luz (condições noturnas 
típicas), 2) Noturno com luz (luz artificial após às 18:00), 3) Diurno com luz (condições diurnas típicas) e 4) 
Diurno sem luz (artificialmente escuro após às 06:00). Pode-se constatar que as fêmeas de C. megacephala 
realizaram oviposição noturna quando os insetos foram mantidos em total escuridão, bem como, quando 
foram submetidos a luz artificial durante a noite, porém a análise de Variância (ANOVA) e pós-teste Tukey 
indicaram que durante a “Verificação 1”, apenas a média de massa de ovos (g) produzidas entre as condições 
experimentais “1” (0,0146 g) e “4” (0,0028 g), diferiram significantemente (p = 0,0177). Assim, observa-se 
que os dípteros dessa espécie, ovipuseram em maior quantidade nos períodos noturnos, sob ausência de luz, 
entre 18:00 e 21:00, em relação aos períodos diurnos entre 06:00 e 09:00. Já na “Verificação 2”, a média de 
massa de ovos produzidas durante as condições experimentais diurnas, foram significativamente maiores em 
relação aos experimentos noturnos. Observa-se então que os dípteros ovipuseram em maior quantidade nos 
períodos diurnos, sob ausência ou presença de luz, entre 09:00 e 17:00, em relação aos períodos noturnos, 
entre 21:00 e 05:00. A oviposição noturna de C. megacephala é uma possibilidade que deve ser levada em 
consideração. 

Palavras-Chave: Chrysomya megacephala, Entomologia forense, Intervalo post-mortem, Oviposição noturna 
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Dezenas de espécies animais coexistem conosco nas cidades, deslocadas pelo urbanismo, busca de alimentos 
ou criação e abandono. O ato de colecionar é um comportamento humano universal que marca a história da 
ciência originando os primeiros museus. O uso de TICs no levantamento da fauna é estratégica para 
colecionar e aprender sobre zoologia. Assim, esse trabalho objetivou construir estratégias de comunicação 
em redes sociais para fazer uma coleção zoológica virtual da fauna urbana na cidade Teresina, PI. Foi utilizada 
a divulgação em redes sociais e coleta de imagens de animais visualizados em área urbana, enviados pelos 
seguidores. O desenvolvimento está baseado em três ferramentas de TICs: um perfil profissional na rede 
social Instagram (@ecomap_the), responsável pela divulgação e interação com a comunidade; uma conta 
em aplicativo de mensagens (WhatsApp) para recebimento e processamento dos dados; uma conta de 
armazenamento em nuvem (GDrive) para a construção de bancos de dados. Por serem ferramentas 
dinâmicas, novas informações são adicionadas e analisadas semanalmente. O levantamento mais recente 
mostra que @ecomap_the possui 287 seguidores, 68% destes na faixa etária de 18 a 34 anos. Foram 
identificados animais silvestres de 15 espécies: 5 répteis, 5 aves (Passeriformes), 2 artrópodes, 2 mamíferos 
e 1 anfíbio; localizados nas regiões leste (63,6%), sul (27,3%) e centro-sul (9,1%) do município. Exemplares 
de uma mesma espécie são registrados, porém são publicados no stories da rede social. A participação 
comunitária nessa coleção virtual zoológica é mais que coleta de dados, é inserir cada um no processo e 
despertar interesse pela biodiversidade (mensurado pelos comentários no perfil após cada postagem). 
Também direciona a atenção na fauna silvestre em áreas urbanas. Esse trabalho contribui para discussão e 
conservação da nossa fauna, trazendo novas tecnologias de comunicação e aproximando a sociedade da 
temática zoológica. 

Palavras-Chave: Coleção, Levantamento, Silvestres, TCIs, Teresina 
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As borboletas possuem velocidades e padrões de voo distintos e um dos aspectos que demonstra essa 
diferença está ligada à sua palatabilidade, pois as borboletas palatáveis tendem a ter voo mais rápido do que 
as impalatáveis que tem um voo mais lento. O objetivo do presente estudo é identificar as espécies e avaliar 
o padrão de voo e velocidade de diferentes famílias. As borboletas foram coletadas com rede entomológica 
e armadilhas atrativas e introduzidas no viveiro, para observação da altura de voo, frequência do bater de 
asas, trajeto e velocidade de voo. Foram analisadas 23 espécies, sendo 18 da família Nymphalidae, quatro 
Pieridae e uma Papilionidae, totalizando 68 espécimes. Para o trajeto de voo considerou-se a altura e bater 
das asas durante o percurso, sendo que para os exemplares da família Nymphalidae observou-se um trajeto 
linear e tendência a voo diagonal; para a família Pieridae uma trajetória em zig-zag e voo diagonal e 
horizontal, enquanto para a família Papilionidae a trajetória foi linear e voo horizontal. Para a observação da 
velocidade foram utilizados 19 espécimes, sendo 15 da família Nymphalidae e quatro Pieridae, por meio de 
um arco com dois metros de altura e fitas para medição da trajetória. Os exemplares eram liberados 
individualmente em uma base no centro do arco, e seu voo era gravado, para mensuração da trajetória. A 
partir da gravação era obtido o tempo do trajeto e calculado a sua velocidade. Para Phoebis philea resultou 
uma velocidade de 2,61 m/s, enquanto Greta oto 0,57 m/s, sendo considerados o com maior e menor 
velocidade respectivamente, entre os exemplares observados. A partir da análise dos resultados, pode se 
concluir que as famílias Nymphalidae, Pieridae e Papilionidae apresentam diferentes padrões e velocidades 
de voo, servindo de auxílio na identificação de famílias por observações na natureza. 

Palavras-Chave: Etologia, Lepidópteros, Voo 
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Ações antrópicas com alteração de matas ciliares e contaminação por efluentes impactam os ecossistemas 
aquáticos, e interferem nas comunidades biológicas com perda de qualidade da água. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a integridade de cursos d’água com diferentes coberturas vegetais e com interferência 
antrópica. Com composição da entomofauna aquática, e condições físicas do hábitat aplicou-se o Protocolo 
de Avaliação Rápida de Habitat (PAR), Índice Biological Monitoring Working Party (BMWP) e análise de 
atributos ecológicos baseado em grupos tróficos. Foram realizadas 200 amostras utilizando-se rede D para 
insetos aquáticos em 13 áreas de Londrina: Ribeirão Cambé (ambiente urbano, grande densidade 
populacional e baixa cobertura vegetal), Ribeirão Andorinha (ambiente periurbano, menor densidade 
populacional e boa cobertura vegetal) e Ribeirão dos Apertados (ambiente natural, nenhuma/baixa 
densidade populacional e grande cobertura vegetal). Coletou-se 1719 espécimes, distribuídas em 26 táxons. 
Ribeirão Cambé apresentou maior degradação, com trechos variando entre alterado a impactado de acordo 
com PAR; águas muito poluídas, conforme BMWP; ambiente autotrófico, substrato instável e sem associação 
com a zona ripária, sem variedade de grupos tróficos, prevalecendo organismos predadores e coletores. 
Ribeirão dos Apertados e Andorinha, apresentaram maior integridade, classificando-se como trecho natural 
pelo PAR; com variedade de grupos tróficos, substrato estável e forte ligação com a zona ripária, mas 
qualidade duvidosa da água, de acordo com BMWP. A presença de efemerópteros e tricópteros indica que 
estas áreas ainda mantêm características de ambientes silvestres, pois abriga grupos sensíveis às 
perturbações, mas a interferência antrópica, ainda que baixa, é suficiente para provocar mudanças na 
frequência desses organismos, refletida no índice BMWP. A análise da integridade biótica mostrou como 
atividades antrópicas afetam os ambientes aquáticos, fragmentando-os, e desestruturando a composição da 
entomofauna aquática. Ressalta-se a importância dos fragmentos ambientais e o isolamento dessas áreas 
para o equilíbrio das comunidades, manutenção da biodiversidade e serviços naturais. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, BMWP, Degradação ambiental, Vegetação marginal 
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Mosquitos (Diptera: Culicidae) estão presentes em ecossistemas aquáticos e terrestres, apresentam 
importância ecológica, sanitária e grande parte tem capacidade de resistência a ambientes antrópicos. O 
objetivo desse trabalho foi verificar a relação entre diversidade da culicideofauna adulta e grau de 
integridade ambiental dos cursos d’água, com diferentes coberturas vegetais, em 13 áreas de Londrina: 
Ribeirão Cambé (ambiente urbano, grande densidade populacional e baixa cobertura vegetal), Ribeirão 
Andorinha (ambiente periurbano, menor densidade populacional e boa cobertura vegetal) e Ribeirão dos 
Apertados Godoy (ambiente natural, nenhuma ou baixa densidade populacional e grande cobertura vegetal). 
A culicideofauna foi amostrada com aspirador de “Nasci” e armadilhas “CDC” (Communicable Diseases 
Center). Foram calculados diversidade de Shannon, riqueza de Margaleff e Índice de Nortueva para avaliar o 
grau de sinantropia dos culicídeos. Coletou-se 580 culicídeos, distribuídos em 16 espécies. A maior 
diversidade e riqueza foi registrada na Mata Daher, pequena àrea de floresta, no ambiente urbano, num 
trecho do ribeirão Cambé, sob pressão de atividades antrópicas. Por ser um refúgio para animais (como 
lagartos, aves e pequenos mamíferos), oferece criadouros naturais e está em uma área residencial (sendo 
encontrados objetos descartados que servem de criadouros artificiais). Essa situação cria ambiente favorável 
para espécies igualmente associados a ambientes silvestres e antrópicos (como Aedes albopictus), mas 
também aqueles associados apenas a ambientes íntegros e de floresta (como Wyeomia galvaoi). Pelo índice 
de Nortueva, espécies mais sinantrópicas, como Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Aedes albopictus, 
estiveram associadas a áreas em ambiente urbano e com baixa integridade. Considerando a grande 
plasticidade genética dessas espécies, estudos contínuos são necessários para aumentar as informações 
sobre possíveis mudanças na biologia desses vetores, bem como novas estratégias de controle dessas 
populações, que em geral têm sua disseminação associada à perda progressiva da integridade ambiental. 

Palavras-Chave: Ambiente antrópico, Culicideofauna, Integridade, Mata residual, Sinantropia 
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No Brasil há a ocorrência de oito espécies de felinos sendo que destas sete ocorrem no estado do Paraná. 
Muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, sendo as principais causadas por ações antrópicas 
como a fragmentação de habitats e pressão de caça. Este trabalho tem como objetivo registrar a ocorrência 
de felinos na Unidade de Conservação Estação Ecológica Municipal Cantú. A Unidade de conservação localiza-
se na região Centro-Oeste do Paraná no município de Mato Rico e possui uma área com 257,20 hec. A 
vegetação predominante desta região é remanescente de Floresta Ombrófila Mista com influência da 
Floresta Semidecidual. Foram aplicadas metodologias consagradas para estudos mastofaunisticos, tais como: 
armadilhas fotográficas, busca direta e indireta durante o período de julho de 2018 setembro de 2019. Foram 
percorridos aproximadamente 132 km com um esforço de aproximadamente 72 horas de busca direta e 
37.145 horas de armadilhamento fotográfico com um total de 5.519 fotos das quais 50 pertencem a Felidae, 
sendo de 41,27% dos registros do Puma concolor (Onça parda); 23,08% do Leopardus pardalis (Jaguatirica); 
15,38% do Puma yagouaroundi (Gato mourisco); 10,58% do Leopardus guttulus (Gato do mato pequeno) e 
9,69% do Leopardus wiedii (Gato maracajá). Foram registrados cinco das seis espécies de felinos esperados 
para o estado do Paraná e os registros da ocorrência desses felinos além de fornecer dados da espécie para 
serve para futuros estudos já que é um grupo chave e ecologicamente são cruciais para o equilíbrio e 
manutenção dos ecossistemas. 

Palavras-Chave: Conservação, Leopardus, Puma 
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Aproximadamente 29.000 casos de envenenamentos provocados por serpentes são reportados a cada ano 
no Brasil. A maioria dos acidentes ofídicos no país acomete indivíduos do sexo masculino, trabalhadores 
rurais, com idade entre 15 e 49 anos, que tem os membros inferiores mais atingidos, sendo o acidente 
botrópico o mais comum. Entre as regiões brasileiras, a Amazônia se destaca por apresentar a maior 
incidência de casos por habitantes. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o perfil clínico e 
epidemiológico dos acidentes ofídicos ocorridos no município de Capitão Poço, Pará, que tem sua economia 
baseada em atividades rurais, como agropecuária, cultura de citros em geral e pimenta do reino. Foram 
utilizados dados referentes aos anos de 2010 a 2017, provenientes das fichas do Sistema de Informação de 
Agravo de Notificação (SINAN), obtidas na Secretaria de Saúde. Os dados foram tabulados e analisados por 
meio de estatística descritiva, usando o software Microsoft Excel. Foram registrados 244 acidentes durante 
os oito anos estudados, com as maiores taxas de envenenamento sendo observadas durante a estação 
chuvosa, nos meses de janeiro a junho. A maior parte dos acidentes ocorreu na zona rural (89,12%), em 
homens adultos (83,6%), agricultores (60,7%), com idade entre 20 e 39 anos e que tiveram os membros 
inferiores mais frequentemente acometidos. Os acidentes botrópicos foram mais frequentes, representando 
97,54% de casos reportados, sendo Bothrops atrox a espécie mais abundante na região. As manifestações 
locais mais frequentes foram dor, sangramento e edema e a maioria dos acidentes foram classificados como 
leves (90,98%), com 95,9% dos casos evoluindo para cura do paciente. Os resultados obtidos neste estudo 
corroboram o perfil epidemiológico nacional e evidenciam a necessidade de conscientização da população 
com relação à importância do uso do vestuário adequado durante o desenvolvimento de atividades agrícolas, 
que são a base da economia local. 

Palavras-Chave: Amazônia, Animais peçonhentos, Ofidismo, Serpentes, SINAN, Toxinas 
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O estudo objetiva realizar a estimativa do Intervalo Post-mortem Mínimo de cadáveres humanos que foram 
encaminhados ao Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, em Campina Grande (PB), no período de outubro 
de 2017 a maio de 2019. No laboratório de Sistemática e Bioecologia de Insetos, os imaturos coletados foram 
acondicionados em recipientes plásticos contendo carne bovina moída e maravalhas até a emergência dos 
adultos. Os cadáveres, provenientes das mesorregiões da Mata Paraibana, do Agreste Paraibano, da 
Borborema e do Sertão Paraibano, encontravam-se nas fases gasosa, coliquativa e de esqueletização. Para a 
análise dos dados, foram avaliadas a frequência, dominância e constância das espécies. A estimativa do IPM 
foi realizada com base no cálculo do Grau Dia Acumulado (GDA). Dos 518 dípteros coletados, 510 eram 
Calliphoridae e oito Sarcophagidae. As espécies inventariadas foram Cochliomyia macellaria (63,51%), 
Chrysomya albiceps (20,27%), C. megacephala (11,97%), C. putoria (2,7%), Peckia (Sarcodexia) lambens 
(0,97%) e Peckia (Squamatodes) ingens (0,58%). Peckia (Squamatodes) ingens foi registrada pela primeira vez 
colonizando cadáveres humanos na região Neotropical. No Agreste Paraibano foi registrada a presença de 
todas as espécies supracitadas. O caso 1 (corpo em fase gasosa) foi o que apresentou a maior 
representatividade de espécies. Assinaladas em todas as mesorregiões, Cochliomyia macellaria e Chrysomya 
albiceps foram consideradas dominantes e constantes, sendo a primeira muito frequente. Para realizar os 
cálculos da estimativa do IPM mínimo foram utilizadas Cochliomyia macellaria, Chrysomya albiceps e 
C. megacephala. O confronto entre os IPMs estimados por métodos médico-legais e o entomológico 
demonstrou discrepâncias em alguns casos, haja vista que a Medicina Legal se baseia unicamente nos 
fenômenos cadavéricos e a Entomologia Forense no cálculo de uma variável matemática independente 
daqueles fenômenos. A pesquisa contribui para o conhecimento das espécies necrófagas na Paraíba e reitera 
a sua importância como ferramenta mais precisa para se estimar o IPM. 

Palavras-Chave: Chrysomya albiceps, Chrysomya megacephala, Cochliomyia macellaria, GDA 
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Abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) possuem uma alta produtividade importante para a apicultura; 
contudo, apresentam também um forte comportamento agressivo, provocando acidentes quando 
perturbadas. Vários fatores podem desencadear a resposta agressiva, como fatores genéticos e ambientais. 
Durante o ataque ocorre a inoculação do veneno, sendo que, em humanos, este contato pode provocar 
reações alérgicas que variam desde manifestações dérmicas ao choque anafilático, podendo levar ao óbito. 
Neste sentido, o presente trabalho buscou analisar os registros oficiais de acidentes com A. melífera, entre 
2000 e 2018, em Minas Gerais e em todo Brasil, disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Os dados estão 
divididos em “casos de acidentes por abelhas”, “incidência de acidentes por abelhas”, “casos de acidentes 
por abelhas por mês em 2018” e “óbitos – acidentes por abelhas”. Foram realizadas análises estatísticas 
diferentes em cada conjunto de dados, dentre elas o teste correlação de Spearman, regressão e teste t, 
executadas no software R v3.5.0. Além disso, foram plotados mapas referentes aos dados “casos de acidentes 
por abelhas” e “óbitos – acidentes por abelhas”, em Minas Gerais e no Brasil, no software QGIS v3.10.0. A 
região Sudeste possui o maior número de relatos de acidentes, provavelmente devido à alta densidade 
populacional e maior realização de registros. Em geral, os acidentes no país tenderam ao aumento, 
especialmente entre 2007 e 2008, com súbito crescimento em 2017. O estado de Minas Gerais teve o maior 
número de óbitos em comparação aos outros estados do Brasil. No estado, no ano de 2018, também houve 
maior número de casos de acidentes na estação quente e úmida em comparação à estação fria e seca. Sendo 
assim, é necessário que os órgãos competentes estejam atentos a esses dados para o desenvolvimento de 
políticas de manejo, visando diminuir o aumento do número de acidentes e óbitos provocados por abelhas. 

Palavras-Chave: Abelhas africanizadas, Acidentes, Brasil 
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As aranhas são animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico do meio ambiente, uma vez 
que são consideradas predadoras e possuem a capacidade de regular o tamanho de certas populações, como 
a de insetos e pequenos vertebrados, além de contribuírem significativamente com o avanço da ciência, 
através de estudos relacionados à produção de inseticidas e medicamentos. A partir de conhecimentos 
prévios sobre caixas entomológicas, buscou-se adaptar o uso dessas caixas e estender esse método de 
conservação às aranhas, mais especificamente da família Teraphosidae, utilizando, também, técnicas de 
taxidermia. Para a realização desse trabalho, foram feitas coletas sob autorização expedida pelo IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), através do SISBIO (Sistema de 
Autorização e Informação em Biodiversidade), após essa etapa realizou-se a taxidermia, adaptando-a para 
as necessidades específicas das aranhas. Por fim, as tarântulas foram fixadas sobre uma plataforma de isopor, 
com alfinetes entomológicos, buscando retratar seu formato natural, sendo, posteriormente, levadas a 
estufa. Depois do processo de secagem, fez-se a identificação e tombamento das aranhas, a fim de colocá-
las dentro de suas respectivas caixas. Os dados alcançados foram de 10 espécimes de aranhas taxidermizadas 
e devidamente acondicionadas em 02 caixas adaptadas para o processo. Os resultados obtidos 
demonstraram ser possível a aplicação das técnicas de taxidermia em aranhas da família Theraphosidae. 
Desse modo, o projeto tornou-se válido e alcançou seus respectivos objetivos, e também pode ser usado, 
como material didático em aulas da área de Ciências Biológicas e estarão expostos na coleção zoológica do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), campus Abaetetuba. 

Palavras-Chave: Aracnídeos, Taxidermia, Theraphosidae 
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A entomofauna associada à carcaça é utilizada na Entomologia Forense para estimar o intervalo pós-morte 
(IPM) e Coleoptera é uma das ordens de maior interesse forense. O objetivo deste trabalho foi verificar a 
composição da comunidade de besouros que são atraídos por carcaças de macaco prego 
(Sapajus libidinosus), nos diferentes estágios de decomposição, em uma Unidade de Conservação no 
município de Goiânia, GO. Foram realizados quatro experimentos no Bosque Auguste Saint-Hillarie utilizando 
carcaças de macaco-prego. As iscas foram colocadas em uma bandeja forrada com vermiculita e foram feitas 
observações e coletas diárias durante quinze dias. As coletas de besouros foram feitas manualmente num 
período de 10 minutos por dia (150 minutos de esforço amostral por experimento). Após a coleta foram 
acondicionados em tubos contendo álcool 70% para posterior identificação. Foram realizados dois 
experimentos durante a estação chuvosa e dois durante a estação seca. No período chuvoso foram coletados 
no total 592 indivíduos, pertencentes à 14 gêneros diferentes de 7 famílias distintas: Staphylinidae (51%), 
Histeridae (42%), Leiodidae (3%), Dermestidae (1%), Hydrocasphidae (1%), Hydrophilidae (1%) e 
Scarabaeidae (1%). Já no período de seca foram coletados no total 379 indivíduos, pertencentes à 9 gêneros 
diferentes de 4 famílias distintas Histeridae (47%), Staphylinidae (44%), Dermestidae (7%) e Nitidulidae (2%). 
Aleochara, Euspilotus e Omalodes estiveram presentes em todos os experimentos independente da estação, 
embora os indivíduos pertencentes ao gênero Omalodes foram encontrados apenas nas fases de inchaço e 
decomposição ativa. Dermestes foi encontrado em ambas estações, porém, na estação chuvosa apareceu 
apenas durante a fase de decomposição ativa enquanto na seca foi observado em todas as fases, exceto na 
fresca. Dos 14 gêneros encontrados na fase chuvosa, 4 são necrófagos (Deltochilum, Dermestes, Dissochaetus 
e Cercyon) enquanto os outros 10 são predadores, parasitóides ou fitófagos. Na estação seca, apenas dois 
gêneros necrófagos (Carpophilus e Dermestes). 

Palavras-Chave: Besouros, Decomposição, Entomofauna, Entomologia Forense, Insetos necrófagos 
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São conhecidas aproximadamente 7.000 espécies de hemípteros da família Reduviidae organizadas em 25 
subfamílias incluindo insetos com hábitos predadores e hematófagos. A identificação delas tem sido 
realizada com chaves pictóricas, porém uma alternativa é o desenvolvimento de métodos de identificação 
automática a partir de fotografias. Esse método mostrou resultados promissores para identificação de 
espécies da subfamília Triatominae e baseado nisso nós testamos as seguintes hipóteses: 1) o processamento 
automático de fotos de smartphones com deep learning (método de aprendizagem de máquina baseado em 
redes neurais) diferencia reduvídeos de diferentes subfamílias e 2) o sucesso de identificação é influenciado 
pela quantidade de fotos processadas e dos ângulos de fotografia. Para isso utilizamos 872 imagens de 
reduvídeos de 5 subfamílias: Harpactorinae (n = 504), Saicinae (n = 198), Ectrichodiinae (n = 90), Peiratinae 
(n = 56) e Stenopodainae (n = 24) da coleção entomológica do departamento de Zoologia da UnB. As imagens 
foram obtidas utilizando smartphone Moto G6 Play tiradas com distância padronizada de 9 centímetros e 
iluminação artificial (laboratório) em nove posições diferentes (uma dorsal e oito dorsolaterais). Neste 
trabalho utilizamos um algoritmo baseado em deep learning que leva o computador a “aprender” padrões 
em imagens e classificá-las. O algoritmo foi treinado para diferenciar 5 subfamílias de reduvídeos que 
ocorrem no cerrado. O algoritmo classificou corretamente as subfamílias com os seguintes percentuais de 
sucesso: fotos dorsais (77,7%), fotos dorsolaterais (88,6%), fotos dorsais e dorsolaterais (80,6%) e um único 
ângulo dorsolateral (66,6%). Verificamos que a maior quantidade de erros ocorreu quando o algoritmo foi 
solicitado a classificar as subfamílias que tinham poucas imagens disponíveis para treino. Concluímos que 
que a identificação automática de fotos de insetos das subfamílias de Reduviidae é promissora e que o 
número de imagens analisadas e a posição de fotografar os insetos são fatores que influenciam o treino da 
rede e consequentemente a capacidade de discriminação das subfamílias. 

Palavras-Chave: Classificação, “Deep Learning”, Redes neurais, Reduviidae 
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A pesquisa objetiva investigar a diversidade da microbiota associada a formigas coletadas em um hospital de 
Campina Grande (PB) e averiguar a sensibilidade dessas bactérias a antibióticos. Foram realizadas coletas 
matutinas em maio e junho de 2019. As formigas foram coletadas com papel Kraft e pinças estéreis, em 
Unidades de Tratamento Intensivo, e acondicionadas em frascos estéreis. Em laboratório, cada frasco coletor 
recebeu caldo BHI (10 ml) e foi incubado em estufa (24 h/37°C). Os conteúdos dos frascos com crescimento 
microbiano foram semeados por esgotamento em Ágar Sangue (5% sangue humano), Ágar de MacConkey, 
Ágar Eosina Azul de Metileno, Ágar Sal Manitol, e após incubados (24 h/37°C). As placas com crescimento 
seguiram para a identificação. Nas Gram-positivas, foi realizado o teste de coagulase em tubo, sendo 
consideradas negativas as que não apresentaram formação de coágulos. Nas Gram-negativas, foram feitos 
testes bioquímicos (Ágar TSI, Ágar Citrato, Ágar Fenilalanina, Ágar Ureia, Meio MIO, Ágar Ferro Lisina). Para 
o antibiograma, utilizou-se a metodologia de disco-difusão idealizada por Bauer e colaboradores (1966). A 
resistência das cepas de Staphylococcus spp. foi testada para a Oxacilina, enquanto que 13 antibióticos foram 
avaliados nas Gram-negativas. Foram coletados 126 espécimes de Tapinoma melanocephalum (Fabricius) e 
identificadas 20 cepas de Staphylococcus spp. (coagulase negativa) (55%), Bacillus spp. (25%), Pantoea 
agglomerans (Ewing e Fife) (15%) e Citrobacter freundii (Braak) (5%). As Gram-positivas ocorreram em todas 
as coletas. Verificou-se que 27,3% das cepas de Staphylococcus spp. foram resistentes à Oxacilina. Todas as 
cepas Gram-negativas foram resistentes à Ceftazidima, Cefoxitina, Cefepime e ao Imipenem. Citrobacter 
freundii apresentou a maior diversidade de resistência frente aos 13 antibióticos testados (84,3%) e 
sensibilidade somente à Polimixina. Na Paraíba, o estudo é pioneiro e comprova a capacidade de as formigas 
carrearem microrganismos resistentes em ambiente hospitalar. 

Palavras-Chave: Bactérias multirresistentes, Tapinoma melanocephalum, UTIs 
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Terapia larval é uma bioterapia que utiliza larvas de moscas necrobiontófogas previamente esterilizadas para 
desbridar feridas necrosadas. Há um gradual aumento de aceitabilidade desta terapia, principalmente nos 
casos de feridas crônicas, como o “pé diabético”, levando ao risco de amputação. Objetivou-se avaliar o peso 
médio de trinta larvas (L2) de Chrysomya megacephala, após esterilização pelo Glutaraldeído. As etapas de 
esterilização dos ovos ocorreram a partir da obtenção de duas massas de ovos de 0,15 g imersas em solução 
salina estéril (5 mL) e dissociadas com pincel. Foram submetidas ao processo de esterilização por 15 minutos 
em Glutaraldeído (Glutacin 28®), ativada com Solução Saturada de Bicarbonato de Sódio, atingindo pH 8,3-
8,5. Após filtração, o material foi rinsado com 30 mL de Caldo Soja Tripticaseína (TSB), em Cabine de 
Segurança Biológica tipo Classe I. Visando obter L2, as massas de ovos foram transferidas para placas de Ágar 
Sangue e após 72 horas, já em L2 para um Becker e lavadas com água destilada. Foram transferidas 
individualmente 30 L2 para uma Coluna Spin (750 µL) com Tubo de Coleta (2 mL) para extração/purificação 
de DNA (Norgen®), contendo água destilada. Com o auxílio de uma microcentrífuga, o excesso de água 
destilada foi removido da coluna para avaliação do peso das larvas que foi realizada em balança analítica em 
dez repetições. A temperatura média registrada durante os três dias de experimento foi de 27°C (dia) e 20°C 
(noite). Observou-se que a média do peso para 30 L2 de C. megacephala foi de 0,129 g, com peso mínimo de 
0,09 g e o peso máximo de 0,18 g. De acordo com a literatura científica, para o biodesbridamento da lesão 
necrótica recomenda-se a aplicação de dez larvas por cm². Desta forma, conhecendo-se o peso referente a 
30 L2 pode-se calcular a quantidade de larvas a serem usadas em qualquer ferida necrótica. 

Palavras-Chave: Desbridamento, Esterilização, Pé diabético, Terapia larval 
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Teste Cometa é um método para observar danos genéticos, núcleos intactos aparecerão redondos e nos 
lesados o DNA livre migrará em direção ao ânodo. O objetivo foi analisar o dano genético em planárias 
Girardia tigrina e Girardia sp., submetidas a condições estressoras. Doze espécimes foram selecionados e 
distribuídos em: controle; temperatura máxima 33°C G. tigrina e 37°C Girardia sp. e pH 4,0 expostos por 3 
horas e seccionados na região pós-auricular. Posteriormente acondicionados em eppendorfs e desintegrados 
mecânica e quimicamente com tripsina 0,48% (W/V) por 5 minutos em tampão fosfato-salino (PBS) pH 7,3. 
Após a centrifugação por 5 minutos (1.000 rpm) as células remanescentes foram ressuspendidas em 500 mL 
de PBS dos quais, 20 mL foram adicionados em 60 mL de agarose de baixo ponto de fusão a 0,5% em PBS e 
transferidos para lâmina pré-revestida com agarose normal, e posteriormente recobertos com lamínulas. 
Após incubação por dez minutos a 4°C, as lamínulas foram retiradas e a lâmina incubada por 1 hora em 
tampão de lise contendo NaCl 2,5 M, 100 mM Na₂EDTA, Tris-HCL 0,4 M (pH 10), Triton X-100, DMSO 1%. As 
lâminas foram imersas em tampão alcalino 300 mM NaOH e 1 mM EDTA, pH 13,0 por 20 minutos, seguindo 
uma eletroforese a 300 mA (25 V) por 20 minutos, em mesmo tampão. A reação de neutralização foi em 
tampão 0,4 M Tris, pH 7,5 por 5 minutos, seguida de lavagem em água destilada, repetida por três vezes. As 
lâminas foram coradas com brometo de etídio (2 μg/ml), fotografadas com microscópio de epifluorescência 
e avaliadas com o software OpenComet (V. 1.3). Foram realizados os controles positivo e negativo. A análise 
revelou danos no material genético das células expostas aos estímulos estressores, porém mais severos 
quando o pH foi alterado. As células controle, sem os agentes estressores, não apresentaram lesão no DNA. 

Palavras-Chave: Dano genético, DNA, Platyhelminthes 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 589 

Zoologia Aplicada 
Poster 

Código: 0145 

Processo regenerativo de planárias límnicas Girardia sp. sob 
efeito do extrato hidroalcóolico de Aloe vera (L.) Burm 

EDUARDA VILELA DE PAULA ¹ 
MILENA SARAIVA ¹ 

MATHEUS SALGADO DE OLIVEIRA ¹ 
KARLA ANDRESSA RUIZ LOPES ¹ 

WALDEREZ MOREIRA JOAQUIM ¹ 
NADIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS VELHO ¹ 

¹ Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 

dudavilela2016@outlook.com, milenasaraiva19@gmail.com, italiamatheus@hotmail.com, karla@univap.br, wal@univap.br, nvelho@univap.br 

As planárias límnicas apresentam neoblastos em abundância em seu corpo, as quais migram para áreas onde 
ocorreu perda tecidual, podendo sofrer diferenciação em células características do tecido lesado. A planta 
medicinal Aloe vera (L.) Burm conhecida como babosa, possui um gel mucilaginoso utilizado comumente 
como cicatrizante e que pode acelerar o processo de cicatrização de feridas. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar a regeneração tecidual de Girardia sp., após exposição a diferentes concentrações do extrato 
hidroalcóolico de Aloe vera. Foram utilizados 144 espécimes, sendo um grupo controle e três grupos 
experimentais com 12 indivíduos cada e o experimento realizado em triplicata. As concentrações utilizadas 
foram: 0,01 mg/mL, 0,1 mg/mL, 1 mg/mL e o grupo controle em água de manutenção. Os espécimes foram 
seccionados na região pós-auricular e submetidos ao Teste de Toxicidade Agudo, com observações a cada 
3 h por 12 h consecutivas e posteriormente, a cada 24 h até completar 96 h. O extrato hidroalcóolico bruto 
foi obtido por maceração da folha com etanol 70%, mantidos por 14 dias em ambiente sem iluminação, e 
posteriormente concentrado em rota-evaporador. A concentração do extrato de 1 mg/mL foi letal para 
Girardia sp., pois resultou no óbito de todos os exemplares (DL100). Os fragmentos pós-auriculares 
regenerantes expostos a concentração de 0,01 mg/mL apresentaram formação do blastema com 
características morfológicas semelhantes ao grupo controle. Entretanto para a concentração de 0,1 mg/mL 
observou-se uma epiderme pigmentada e início da formação dos ocelos. O presente estudo mostrou a 
toxicidade da concentração de 1 mg/mL no decorrer das 96 horas de exposição com letalidade para todos os 
exemplares. Os organismos-teste submetidos as concentrações de 0,01 mg/mL e 0,1 mg/mL demonstraram 
capacidade regenerativa e ausência de mortalidade. 

Palavras-Chave: Babosa, Platyhelminthes, Regeneração 
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Um novo gênero e espécie de Stigmoderini Lacordaire, 1857 
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Na região Neotropical, a tribo Stigmoderini compreende oito gêneros e 164 espécies. Em geral, as espécies 
Stigmoderini não excedem 30 mm de comprimento e são representadas por espécies de colorido intenso, 
que atraem a atenção de pesquisadores e amadores há séculos. Ainda assim, várias espécies novas e novos 
gêneros foram descritos na região Neotropical nos últimos anos, principalmente do Brasil. Aqui 
apresentamos Lampygnatha, um novo gênero para uma nova espécie que descrevemos recentemente, 
incluindo detalhes de sua biologia e discussão sobre um potencial complexo mimético com outros gêneros 
de Coleoptera. Além disso, uma chave para os gêneros de Stigmoderini do novo mundo é apresentada. O 
gênero Lampygnatha é similar aos gêneros Semiognatha e Conognatha por apresentar as peças bucais 
prolongadas e também por apresentar um processo proesternal plano. Difere por não possuir estrias nos 
élitros, além do que, cada élitro possui uma única carena longitudinal. O pronoto é fortemente mais amplo 
que o élitro e possui projeções globiformes nas laterais. A espécie foi nomeada Lampygnatha ikuoi sp. nov. 
dedicada a Ikuo Koike, pai do segundo autor que faleceu em 2018. Trata-se do primeiro registro de um 
buprestídeo da tribo Stigmoderini imitando besouros lampyrídeos, isso em cores, habitat e período de 
atividade. Os Stigmoderini geralmente apresentam cores aposemáticas, como uma primeira linha de defesa 
contra a predação. A impalatabilidade com substâncias desagradáveis aos vertebrados já foi observada em 
algumas espécies. Também observamos adultos de Lampygnatha se alimentado de flores de Croton 
alchorneicarpus Croizat, espécie vegetal que possui componentes aromáticos, o que pode contribuir para a 
impalatabilidade desse gênero para vertebrados guiados visualmente. O mimestismo de Lampygnatha ikuoi 
sp. nov. parece ser uma segunda linha de defesa, incomum entre as espécies de Stigmoderini. 

Palavras-Chave: Aposematismo, Cerambycidae, Conognatha, Lampyridae 
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Danos de Thraupis cyanoptera Vieillot, 1817 (Passeriformes: 
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O chuchuzeiro, Sicyos edulis Jacq. é uma liana pertencente à família Cucurbitaceae. Nativa da América Central 
e do México é amplamente cultivada nas zonas tropicais e subtropicais do mundo. O Brasil é um dos maiores 
produtores do fruto, o qual está entre os dez vegetais mais consumidos no país. O sanhaçu-de-encontro-azul, 
Thraupis cyanoptera Vieillot, 1817 apresenta ampla distribuição na Floresta Atlântica, ocorrendo da Bahia ao 
Rio Grande do Sul. O objetivo desse estudo é registrar os danos de T. cyanoptera em plantas de chuchu. O 
estudo foi realizado no bairro Santa Rita, Piracicaba, São Paulo, Brasil (22°45’03.60”S 47°35’19.15”O, 608 m). 
Foram observados ataques de três casais de T. cyanoptera em duas plantas de chuchu no período de agosto 
a novembro de 2018. No início da manhã e no final da tarde, horas mais amenas do dia, as aves visitam as 
plantas para se alimentar. Os ataques foram diários ocasionando danos nas brotações, flores e frutos 
pequenos. Os pássaros preferem comer os brotos e folhas do ápice das hastes, interrompendo o 
desenvolvimento das plantas. As hastes danificadas secam do ápice para a base; em alguns casos ocorre a 
rebrota e novas hastes são formadas, no entanto, ataques sequenciais levaram à morte das hastes e 
consequentemente das plantas. As folhas desenvolvidas são menos preferidas, no entanto, quando atacadas, 
os danos ocorrem nas bordas, reduzindo a área foliar e a capacidade fotossintética da planta. As aves 
normalmente comem parcialmente os frutos com até 2 cm, e os danos realizados com o bico, durante a 
alimentação, causam o amarelecimento dos frutos, que na sequência caem da planta. Normalmente danos 
em plantas de chuchuzeiro são causados por doenças fúngicas e ataques de insetos. O registro de 
T. cyanoptera atacando brotações, folhas, flores e frutos também pode reduzir o estande e/ou a 
produtividade da cultura. 

Palavras-Chave: Aves, Chuchuzeiro, Frutos, Prejuízos, Sanhaçu-de-encontro-azul 
Agência Financiadora: Universidade de São Paulo – Programa Unificado Bolsas (PUB) 
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O conhecimento da fauna nativa, regional ou local, é um passo muito importante para começarmos a pensar 
em estudos voltados para a conservação da biodiversidade e esse papel é primorosamente executado pela 
existência de coleções de história natural; no qual espécimes e suas biologias são preservadas e estudadas 
para fins diversos. Na Faculdade de Educação de Crateús (FAEC) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
o curso de biologia não possuía materiais didáticos como suporte para as aulas de zoologia, o que causava 
uma limitação e comprometia o ensino-aprendizagem na área. O presente trabalho objetiva relatar o 
desenvolvimento da primeira coleção didática zoológica na FAEC. A coleção didática desenvolvida conta com 
espécimes que representam a diversidade de metazoários vivos. É composta por animais vertebrados (Filo 
Chordata – Aves: 8 espécimes taxidermizados, Répteis: esqueleto de Phrynops sp. e Boa constrictor) e 
invertebrados (Filo Mollusca: 72 espécimes e Arthropoda: 272 espécimes), além de modelos didáticos de 
zoologia. Todo o material utilizado para a montagem desta coleção foi oriundo de doações e coletas de cunho 
didático de diversas instituições (CETAS/IBAMA), universidades (UEMA, IFPI, UECE), e escolas da região. O 
desenvolvimento do trabalho seguiu as regras de curadoria: triagem, identificação, catalogação, 
armazenamento e conservação adequada. Depois de organizada, a coleção foi disponibilizada como recurso 
didático, não somente para os discentes do curso de biologia da FAEC, mas para toda a comunidade 
acadêmica do município de Crateús. Concluiu-se que a montagem de coleções didáticas exigem 
conhecimentos técnicos, como: curadoria, taxonomia, sistemática e biologia das espécies, além de uma 
continua manutenção da mesma. Coleções didáticas são necessárias e representam excelentes ferramentas 
para o ensino de zoologia, além de suporte para aulas teóricas, elas suprem também lacunas em outras 
atividades executadas na universidade, como a pesquisa e a extensão. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Estratégias didáticas, Zoologia 
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Atividade tafonômica de Necrobia rufipes (Coleoptera, Cleridae) 
em lesões provenientes de agentes instrumentais em 

modelo animal 
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O estudo objetiva verificar a atividade tafonômica de Necrobia rufipes em lesões provenientes de agentes 
instrumentais em modelo animal. Para o experimento, foram utilizados pés de Sus scrofa, previamente 
fervidos e expostos por 24 horas ao ar livre, em recipiente protegido. Foram utilizados os tratamentos lesão 
incisa (agente cortante, faca), lesão corto-contusa (agente corto-contundente, machado) e grupo controle, 
cada um com três repetições. Em recipientes plásticos, cada pé do suíno foi posicionado sob uma camada de 
areia lavada estéril, simulando um corpo no solo, e acrescidos 20 adultos. Os bioensaios foram realizados em 
B.O.D. à 28°C ± 3°C e escotofase de 24 horas. As alterações tafonômicas provocadas pela espécie foram 
acompanhadas a cada dois dias, por um mês, e registradas através de fotografias. Embora o besouro não 
tenha descaracterizado as lesões originais causadas pela ação da faca, pode-se constatar que alterou o seu 
aspecto original, fato mais evidenciado a partir do 9º dia de observação. Foi verificado que não houve 
modificação nas lesões originais causadas pela ação do agente corto-contundente. Entretanto, nesse 
tratamento, foram constatadas novas lesões, principalmente, após o 6º dia de observação. É notório que os 
insetos visitaram as lesões, uma vez que foram verificadas partículas do solo no interior das mesmas. Os 
adultos entraram no tecido cadavérico através do trauma ou da porção ventral do pé, e se alimentaram do 
tecido conjuntivo dos ligamentos e das articulações. O encontro de pelotas fecais nos pés e nas laterais do 
recipiente, além dos registros fotográficos, indica a atividade do inseto. No grupo controle foi identificada a 
presença de novas lesões produzidas pelo besouro. Percebe-se que a espécie é capaz de alterar tanto lesões 
ante-mortem como de realizar danos post-mortem. Portanto, os estudos necessitam de continuidade para 
que as informações geradas possam auxiliar peritos e médicos legistas na interpretação de lesões 
cadavéricas. 

Palavras-Chave: Besouro, Lesão corto-contusa, Lesão incisa, Necrófago, Traumatologia forense 
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A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV), tem como princípio de funcionamento a 
possibilidade de apresentarem menor comprimento de onda do que os contidos no espectro de luz visível, e 
os elétrons acelerados podem ser capazes de identificar elementos químicos presentes nas amostras. A 
emissão de poluentes compromete a saúde da população. Borboletas são potenciais bioindicadores da 
qualidade ambiental, sendo possível observar em algumas espécies o processo de migração como Danaus 
plexippus, e desta forma tornam-se vítimas involuntariamente de dispersão de metais. O presente estudo 
objetiva identificar e quantificar a presença de metais pesados nas asas de borboletas da espécie Hamadryas 
februa. Os exemplares foram coletados no campus da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), São José 
dos Campos, SP em três locais distintos: borboletário; interior de um fragmento de Mata Atlântica e entorno 
do Centro de Planejamento e Desenvolvimento da Educação. Foram selecionados no total cinco espécimes 
de borboletas para remoção do setor circular de área 1,0472 cm² da asa inferior, e imediatamente realizada 
a soltura dos exemplares. Os fragmentos foram fixados em porta amostras, seguindo o processo de secagem, 
tratados com metalização de ouro e analisados em Microscópio Eletrônico de Varredura. Os resultados foram 
obtidos a partir do software da Oxford, INCA POINT and ID. Os metais encontrados foram quantificados com 
base na porcentagem atômica total dos mesmos em cada amostra: ferro (0,28%), manganês (0,74%), níquel 
(0,77%), cobalto (2,32%), cobre (4,96%), zinco (11,71%), bromo (12,83%), alumínio (19,57%), chumbo 
(21,79%) e mercúrio (24,98%). Segundo as análises quantitativas por MEV, as amostras apresentaram 
concentrações acentuadas de chumbo e mercúrio. Este trabalho pode indicar que as borboletas da espécie 
Hamadryas februa são capazes de acumular em suas escamas, metais pesados advindos da atmosfera. 

Palavras-Chave: Bioindicadores, Dispersão involuntária, Gases tóxicos 
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As moscas-das-frutas do gênero Anastrepha Schiner estão amplamente distribuídas nas Américas e várias 
espécies possuem como hospedeiros frutos economicamente importantes. No Brasil, estão registradas 121 
espécies de Anastrepha com ocorrência em todos os biomas. Algumas espécies são consideradas 
importantes pragas de frutíferas cultivadas, como Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) e 
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835), que são espécies polífagas. Ambas espécies consistem em um 
complexo de espécies crípticas, aqui consideradas como lato sensu. Anastrepha fraterculus ocorre em 23 
Estados, sendo registrada em 116 plantas hospedeiras e A. obliqua, em 25 Estados com 50 plantas 
hospedeiras. Neste trabalho, foi avaliada a infestação de A. fraterculus e A. obliqua em frutos de uvaia, 
Eugenia pyriformis Cambess (Myrtaceae). Os frutos foram coletados em duas plantas, uma no bairro Santa 
Rita e outra no campus da ESALQ em Piracicaba, SP. A amostra foi transportada para o laboratório de 
Taxonomia dos Insetos de Importância Agrícola da ESALQ/USP, onde foram contados, pesados e 
acondicionados em potes plásticos contendo vermiculita. As amostras foram mantidas em condições 
controladas (25 ± 3°C, UR 70 ± 10% e fotofase de 12 h) e umedecidas semanalmente até a emergência dos 
adultos. Foi avaliada a infestação média por fruto e por quilo de fruto, viabilidade pupal e o percentual de 
parasitismo. Foram coletados 57 frutos, dos quais emergiram 74 espécimes, 51 de A. fraterculus, 13 de 
A. obliqua e 10 parasitóides identificados como Doryctobracon areolatus (Szépligeti, 1911). A infestação 
média por fruto foi 1,3 moscas-das-frutas e por quilo de fruto 134,4 indivíduos. A viabilidade pupal foi 82% e 
o percentual de parasitismo 12,8%. A utilização de frutos de uvaia para o desenvolvimento das larvas de 
A. fraterculus e A. obliqua favorecem a manutenção de populações elevadas dessas espécies-praga, que 
podem causar danos nas frutíferas cultivadas comercialmente, já que o parasitismo natural foi reduzido. 

Palavras-Chave: Danos, Espécies-praga, Moscas-das-frutas, Parasitóide, Planta hospedeira 
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Ocorrência de Rhagoletis sp. (Diptera: Tephritidae) em frutos de 
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O gênero Rhagoletis Loew compreende 70 espécies e é economicamente um dos mais importantes, incluindo 
17 espécies-praga. Muitos aspectos das interações dos tefritídeos e suas plantas hospedeiras não foram 
esclarecidos, especialmente para as espécies economicamente importantes. Isto é particularmente 
verdadeiro para as espécies de Rhagoletis na América do Sul. No Brasil, o único registro de tomates, 
danificados por Rhagoletis blanchardi Aczél, foi observado em Lajes, SC. Assim, aqui está sendo relatada a 
segunda ocorrência de Rhagoletis sp. danificando tomates. Os danos foram observados em um pequeno 
cultivo orgânico de tomate, não comercial, plantado em condições de campo, no município de Colombo, PR. 
As fêmeas de Rhagoletis sp. foram observadas ovipositando em frutos em desenvolvimento (18 a 20 mm de 
diâmetro). Uma amostra aleatória de tomates foi coletada (17 frutos; 1156 g) e os frutos cortados para 
observar os danos e o número de larvas por fruto. Foram encontradas 38 larvas nos tomates amostrados 
(taxas de infestação: 32,8 larvas/kg de frutos e 2,2 larvas/fruto), variando de 1 a 5 larvas por fruto. No 
desenvolvimento dos frutos, as larvas atacaram apenas a polpa, sem danificar as sementes. Os danos à polpa 
dos frutos variaram com o número de larvas e o estágio de desenvolvimento dos frutos. As larvas do terceiro 
instar abrem orifícios de saída nas bordas dos frutos, que facilitam a entrada de patógenos e outros micro-
organismos que, combinados com o ataque da mosca, aceleram a podridão dos frutos. Devido à infestação 
de Rhagoletis sp. nos frutos, o cultivo orgânico de tomate foi totalmente comprometido e o consumo não foi 
viável devido aos danos causados pelas larvas. Este é o segundo registro de dano de uma espécie de 
Rhagoletis em tomates no Brasil. Estudos morfológicos e moleculares estão sendo conduzidos para a 
identificação da espécie de Rhagoletis. 

Palavras-Chave: Danos, Espécie-praga, Moscas-das-frutas, Planta hospedeira, Tomate 
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Infestação de Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) 
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Anastrepha fraterculus corresponde a um complexo de espécies crípticas, que aqui está sendo considerada 
como lato sensu. As espécies do complexo fraterculus causam danos em diversas frutíferas cultivadas 
comercialmente, reduzindo a produtividade. No Brasil, das 116 espécies de plantas hospedeiras do complexo 
fraterculus, 33,6% pertencem à família Myrtaceae. Neste trabalho, foi avaliada a infestação de A. fraterculus 
(lato sensu) em frutos de cereja-da-terra, Eugenia involucrata DC. Os frutos dessa planta hospedeira, caídos 
ao solo, foram coletados no departamento de Entomologia e Acarologia da ESALQ/USP, Piracicaba, São Paulo 
(22°42’46.49”S, 47°37’36.24”O). A amostra foi transportada para o Laboratório de Taxonomia dos Insetos de 
Importância Agrícola da ESALQ, onde foram contados, pesados e acondicionados em potes plásticos 
contendo vermiculita. A amostra foi mantida em condições controladas (25 ± 3°C, UR 70 ± 10% e fotoperíodo 
de 12 h) e umedecida semanalmente até a emergência dos adultos. Foi avaliada a infestação média por fruto 
e por quilo de fruto, de viabilidade pupal e o percentual de parasitismo. Foram coletados 61 frutos, dos quais 
emergiram 77 espécimes, sendo 50 de A. fraterculus (lato sensu) e 27 parasitóides, identificados como 
Doryctobracon areolatus (Szépligeti, 1911). A infestação média por fruto foi 1,2 moscas-das-frutas e 427,7 
por quilo de fruto. A viabilidade pupal foi 64,9% e o percentual de parasitismo, 35%. Eugenia involucrata é 
um hospedeiro nativo de A. fraterculus (lato sensu) e está amplamente distribuída nas regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso do Sul) e Nordeste (Bahia). Apesar do parasitismo por D. areolatus ser 
da ordem de 35%, essa planta hospedeira facilita a multiplicação de populações do complexo fraterculus, 
que podem utilizar plantas frutíferas cultivadas como hospedeiros, ocasionando problemas para o manejo 
dessa espécie-praga nos agroecossistemas. 

Palavras-Chave: Danos, Espécie-praga, Moscas-das-frutas, Parasitóide, Planta-hospedeira 
Agência Financiadora: Universidade de São Paulo – Programa Unificado Bolsas (PUB) 
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Ocorrência de Anastrepha grandis (Macquart, 1846) 
(Diptera: Tephritidae) em Sicana odorifera (Vell.) 
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Anastrepha grandis (Macquart, 1846) tem como hospedeiros frutos de plantas da família Cucurbitaceae. No 
Brasil, a mosca-das-cucurbitáceas tem sido registrada em Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 
Cucumis anguria L., Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita maxima Duchesne ex Lam., Cucurbita 
moschata Duchesne, Cucurbita pepo L. e Lagenaria siceraria (Molina) Standl. O melão croá, Sicana odorifera 
(Vell.) Naudin (Cucurbitaceae) é uma liana perene nativa do Brasil, mas não endêmica, com ocorrência 
confirmada nas regiões Norte (Amazonas), Nordeste (Pernambuco), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo). Os frutos com polpa suculenta são utilizados de forma artesanal para 
preparo de sucos, cremes e sorvetes. O objetivo deste estudo é relatar a ocorrência de larvas de A. grandis 
em frutos de S. odorifera. O melão croá foi coletado na área experimental do Departamento de Entomologia 
e Acarologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ/USP, Piracicaba, São Paulo 
(22°42’46.49”S, 47°37’36.24”O). As plantas foram cultivadas para a utilização dos frutos na alimentação das 
borboletas mantidas no borboletário do Departamento. No interior de alguns frutos, caídos no chão, foram 
encontradas larvas de moscas-das-frutas, que foram acondicionadas em frascos com vermiculita para 
emergência dos adultos. Os espécimes emergidos foram montados e preparados para a identificação. A 
espécie de moscas-das-frutas encontrada nos frutos de melão croá foi Anastrepha grandis (2 machos e 1 
fêmea), depositada na coleção da ESALQ. Este é o primeiro registro de A. grandis em frutos de S. odorifera. 
A ocorrência em hospedeiros nativos, como o melão croá, pode ter impacto nos níveis populacionais de 
A. grandis em plantas hospedeiras cultivadas em áreas agrícolas. 
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As moscas-das-frutas do gênero Anastrepha estão entre os maiores e mais diversificados grupos de insetos 
fitófagos de importância econômica em razão de seus danos na fruticultura. No Brasil, Anastrepha fraterculus 
corresponde a um complexo de espécies crípticas, aqui consideradas como lato sensu. O complexo 
fraterculus possui registro em 23 Estados, ocorrendo em 116 plantas hospedeiras. Neste trabalho, foi 
avaliada a infestação do complexo fraterculus em frutos de pitanga, Eugenia uniflora L. Os frutos foram 
coletados em duas plantas no bairro Santa Rita, município de Piracicaba, SP (22°45’3.60”S 47°35’19.15”O). A 
amostra foi transportada para o laboratório de Taxonomia dos Insetos de Importância Agrícola da 
ESALQ/USP, onde foram contados, pesados e acondicionados em potes plásticos contendo vermiculita. A 
amostra foi mantida em condições controladas (25 ± 3°C, UR 70 ± 10% e fotofase de 12 h), umedecida 
semanalmente até a emergência dos adultos. Foi avaliada a infestação média por fruto e por quilo de fruto, 
viabilidade pupal e o percentual de parasitismo. Foram coletados 80 frutos, dos quais emergiram 59 
espécimes, sendo 11 de A. fraterculus (lato sensu) e 48 parasitóides identificados como Doryctobracon 
areolatus (Szépligeti, 1911). A infestação média por fruto foi 0,8 moscas-das-frutas e 225,6 por quilo de fruto. 
A viabilidade pupal foi 16,2% e o percentual de parasitismo 73,8%. As espécies do complexo fraterculus 
causam danos em diversas frutíferas cultivadas comercialmente, reduzindo a produtividade. Entretanto, na 
pitanga houve um elevado percentual de parasitismo, que auxilia na redução populacional da praga, que 
pode ter efeito em outras plantas de interesse econômico, cultivadas na região estudada. 
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Os nematoides constituem um grupo importante para a agricultura, devido aos danos que eles podem causar 
a diversas culturas, como por exemplo, soja, cana-de-açúcar, cacau, bananeira. Eles podem causar desde 
deformações a lesões nas raízes o que dificulta a absorção de água e nutrientes. O objetivo desse estudo foi 
fazer o levantamento de fitonematoides em área de frutíferas integradas ao Sistema Agroflorestal e uma 
área de forrageira irrigada. O qual foi realizado no IFTO, campus Araguatins, em duas áreas distintas, uma 
formada por frutíferas (Musa sp. e Theobroma cacao L.) em consórcio de SAF’s e outra área formada por 
uma forrageira Megathyrsus maximus Jacq. desde 2003 (anteriormente Panicuns maximus Jacq.) em área 
irrigada, essa condição contribui para a proliferação e ocorrência dos mesmos. O delineamento dos dois 
experimentos foi inteiramente ao acaso e foram realizadas 30 coletas na área de frutíferas e 60 na área de 
pastagem de solo e raízes em cada área, as coletas aconteceram no período de junho/2019 a agosto/2019. 
Os dados foram compilados no programa AgroEstat. As análises apontaram valores significativos de 
fitonematoides na forrageira num total de 33% do valor referentes as 60 amostras coletadas na área da 
forrageira, enquanto que na área das frutíferas representadas pelas 30 amostras em consórcio de SAF’s não 
foram encontrados valores significativos que possam oferecer riscos a essas culturas. A espécie de nematoide 
identificada na área da forrageira foi Meloidogyne incognita, também conhecida como nematoide das galhas. 
O presente resultado aponta que a área com forrageiras possui considerável risco para a proliferação desses 
nematoides e para realização de um manejo adequado o conhecimento de qual tipo de espécie predomina 
no local e do efeito da mesma se fazem necessário para a adoção de medidas de controle que possam 
minimizar os efeitos de maneira eficiente. 

Palavras-Chave: Agricultura, Forrageira, Nematoides, Solo 
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Hábito alimentar de Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758) 
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A Ilha da Trindade (IT) é um ambiente de origem vulcânica considerado um hotspot isolado 
biogeograficamente. Os substratos consolidados biogênicos que a margeiam abrigam uma comunidade 
bêntica singular na qual se destacam os equinoides. No presente estudo é analisada sazonalmente a dieta de 
E. lucunter num trecho da IT (20°31’30.2”S, 29°19’30”W). Coletas mensais intervaladas entre 2014 e 2016 
amostraram por busca ativa cerca de 15 individuos adultos com diâmetro da carapaça (DC) 
aproximadamente > 30 mm, em poças de maré durante baixamares. Os espécimes foram fixados (formalina 
10%) e transportados até a UNESPAR. Em laboratório foram mensurados (0,02 mm) e dissecados para a 
análise do conteúdo alimentar. Os itens íntegros ou passíveis de identificação foram separados 
qualitativamente, utilizando-se estereomicroscopia. Para cada mês foi contabilizada a riqueza da dieta dos 
equinoides (26,1 < DC < 58,6 mm), a frequência relativa e a constância de taxa. Um total de 4 itens de origem 
animal e 56 ficológicos foram descritos. Destes últimos registraram-se 19 taxa de Rhodophyta, 11 de 
Chlorophyta, 11 de Phaeophyceae e 5 de Cyanobacteria com destaque para as ocorrências de Jania sp., 
Sphacelaria sp., Centroceras clavulatum e Lyngbia majuscula. A riqueza oscilou entre 9 (janeiro/2015) e 27 
(julho/2014) com predomínio de morfotipos calcáreos articulados (Rhodophyta) e filamentosos ramificados 
(Phaeophyceae). Na costa brasileira a ampla preferência alimentar de E. lucunter delineia um hábito 
generalista. No entanto a diversidade ficológica na IT – dominada por associações entre distintos morfotipos 
(designados turf) parece influenciar a alimentação do equinoide. Considerando a escassez do conhecimento 
sobre a dieta dos equinodermos em ilhas oceânicas brasileiras os resultados revelam de modo inédito que a 
disponibilidade/conformação espacial das algas determina a composição, a abundância e a periodicidade dos 
itens consumidos por E. lucunter. Tais evidências são uma clara demonstração de oportunismo sobre os 
recursos alimentares momentaneamente mais ocorrentes no ambiente ocupado por esses consumidores. 

Palavras-Chave: Atlântico Sul, Dieta, Equinodermatofauna, Ficoflora marinha, Ilhas oceânicas 
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Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) é uma espécie de mosca de importância econômica e médico-
sanitária por ser vetora de bactérias entéricas, protozoários e helmintos, podendo causar miíases 
secundárias. Os óleos essenciais das espécies vegetais atuam como um inseticida natural, realizando um 
controle viável, natural e biodegradável. Objetivou-se analisar a atuação dos óleos essenciais dos extratos 
vegetais de boldo do Chile (Peumus boldus) como inseticida natural contra C. megacephala. Papel de filtro 
foi colocado no fundo de uma placa de Petri e 50 μL do óleo essencial foram aplicados topicamente em 10 
larvas (L3)/quatro repetições/quatro tratamentos, totalizando 160 larvas. No grupo controle utilizou-se 
Tween 80 a 2% (4 repetições/10 larvas). Foram testadas quatro concentrações: T1: 10; T2: 25; T3: 50 e T4: 
300 mg/mL e controle. A avaliação da viabilidade larval foi realizada após 24 h e 48 h, e os adultos emergidos 
foram analisados quanto à normalidade. Para estudo da ação pupicida realizou-se a mesma metodologia e 
foram testadas as concentrações: T1: 50; T2: 150, T3: 300 mg/mL e controle em 4 repetições/10 
pupas/totalizando 160 pupas. Com os insetos adultos foram testadas as concentrações: T1: 0,5; T2: 5; 
T3: 50 mg/mL e controle, também com 160 indivíduos. Após a aplicação tópica, os insetos foram mantidos 
em 32 mini gaiolas com cinco insetos cada. Os testes com L3 indicaram que a partir da concentração de 
25 mg/mL registra-se elevado percentual de pupas deformadas e as viabilidades larvais diminuem 
significativamente, diferindo-se do controle. A ação pupicida do óleo essencial foi a partir da concentração 
de 50 mg/mL onde o percentual de mortalidade foi de 52,5%. Os adultos apresentaram uma alta mortalidade 
a partir da concentração de 5,0 mg/mL, diferindo significativamente do controle. Essa substância mostrou-
se promissora para ser utilizada como bioinseticida contra C. megacephala, visando o desenvolvimento de 
produtos toxicologicamente seguros e ambientalmente sustentáveis. 

Palavras-Chave: Ambientalmente sustentável, Ascaridol, Boldo, Controle, Eucaliptol, Produtos naturais 
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Em Squamata, a perda de membros evoluiu diversas vezes entre os diferentes grupos de serpentes, lagartos 
e anfisbenas. De maneira geral, animais sem membros são frequentemente confundidos com serpentes, 
grupo que sofre preconceito devido à presença de peçonha em algumas espécies. Por isto, animais 
inofensivos como anfisbenas, cecílias e alguns lagartos, são temidos e, consequentemente, mortos pela 
população. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento e percepção da população do município de 
Capitão Poço acerca das anfisbenas. Para tanto, entre 23 e 30 de agosto de 2019, sessenta questionários 
semiestruturados com perguntas abertas e fechadas foram aplicados em três bairros da zona urbana. No 
início das entrevistas, uma imagem da espécie Amphisbaena fuliginosa foi mostrada a cada entrevistado para 
evitar a confusão com outros animais ápodos. Entre as pessoas avaliadas, a maior parte foi composta por 
mulheres, com idade entre 18 e 60 anos, cursando o ensino médio. Menos de 52% dos entrevistados 
afirmaram nunca ter visto uma anfisbena, enquanto os demais alegaram ter encontrado inúmeras vezes em 
áreas próximas de plantações, sendo mais frequente durante o período da manhã, na estação chuvosa. 38% 
dos entrevistados afirmaram que matariam o animal caso encontrassem, enquanto 63% afirmaram se tratar 
de um animal peçonhento por ser desprovido de membros. Foi possível observar que a maior parte dos 
entrevistados (52%) realmente acredita que as anfisbenas possuem duas cabeças, embora 92% destes não 
tivessem conhecimento de estórias relacionadas ao grupo. Foi possível evidenciar que as anfisbenas são 
pouco conhecidas, provavelmente em decorrência do seu hábito fossorial, embora muitas pessoas temam o 
grupo por total desconhecimento sobre sua biologia. Ficou evidente a necessidade de realização de práticas 
educativas que visem desmistificar o grupo, esclarecendo o seu papel biológico nos ecossistemas. 

Palavras-Chave: Cobra-de-duas-cabeças, Educação Ambiental, Etnozoologia, Nordeste Paraense 
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O estudo etnozoológico é um instrumento importante para verificar os usos e costumes realizados por uma 
população referente à fauna silvestre de uma determinada área geográfica. O trabalho teve como objetivo 
levantar o uso da fauna presente no município de Ponta de Pedras, localizado na Ilha do Marajó, no Pará. 
Realizou-se pesquisa de campo na comunidade ribeirinha do rio Fortaleza, área rural do município destinada 
à produção agroflorestal de açaí, aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba. Os 
dados foram coletados em julho/2019, por entrevistas, utilizando as técnicas de amostragem Bola de neve e 
teste projetivo por meio de tablet, com o intuito de interagir com os entrevistados a partir de fotos dos 
animais que vivem na região. A aplicação dos formulários ocorreu em 21 domicílios, representando 10% do 
total de residências do setor censitário do IBGE. A população entrevistada conseguiu identificar animais que 
são encontrados na região com frequência, que deixaram de ser visualizados e que são caçados por essa 
mesma população, para atender suas necessidades alimentares. Foram levantados 72 animais, sendo os mais 
representativos: pica-pau-de-coleira (Celeus torquatus pieteroyensi), em perigo de extinção, araçari-de-
pescoço vermelho (Pteroglossus bitorquatus bitorquatus), vulnerável no Pará e guaxinim (Procyon 
cancrivorus). Entre os animais que não são mais visualizados, destacam-se: a paca (Agouti paea), citada por 
16%, o veado (Mazama americana), citado por 11% e o macaco guariba (Alouatta belzebul), citado por 7% 
dos entrevistados. Com relação aos animais que são caçados, com finalidade de consumo, foram mais citados 
pelos ribeirinhos: veado (Mazama americana), 54%, a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), 27% e a paca 
(Agouti paea), 18%. A pesquisa demonstrou que o teste projetivo foi fundamental na abordagem com os 
moradores, e que a caça foi apontada como o principal fator para o desaparecimento da fauna. 
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As estatísticas da pesca, quando existentes, são feitas principalmente através do registro dos nomes 
populares dos peixes, que são posteriormente traduzidos em uma identificação científica. Muitas vezes, 
nomes populares se referem a um grupo de espécies ou, em alguns casos, variam de local para local, 
aumentando a incerteza da identificação. Por outro lado, variações de nomes locais podem revelar o papel 
que determinadas espécies desempenham em uma cultura. Espécies que têm um valor cultural significativo 
e único para uma determinada comunidade tradicional são conhecidas como “espécies culturalmente 
importantes” (CIS). Essa importância cultural aumenta o sucesso de medidas de conservação locais quando 
uma CIS é usada como espécie-alvo no manejo. Nesse estudo, avaliamos o conhecimento ecológico local dos 
pescadores para investigar os peixes da família Clupeidae comercializados como “ginga”, reconhecido como 
patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Por meio de 103 questionários aplicados junto 
aos pescadores, nos principais pontos de desembarque pesqueiros dos estados do RN, Paraíba e 
Pernambuco, determinamos a abrangência taxonômica de “ginga” e onde esse nome comumente é usado. 
O nome “ginga” está associado a, pelo menos, três espécies de clupeídeos: Opisthonema oglinum, 
Harengula sp. e Lile piquitinga, que possuem um tamanho médio de 7 cm e, quando maiores, são vendidos 
como sardinha. Embora esse nome possa ser conhecido em outros locais do RN, seu comércio, como um 
conjunto de espécies contidas em um nome popular, é exclusivo para área metropolitana de Natal. Dessa 
forma, espécies de sardinhas que são vendidas ainda juvenis, são chamadas de “ginga”. Além disso, tendo 
em vista o papel cultural da “ginga” no RN, podemos caracteriza-la como uma CIS. Embora nenhum dos 
clupeídeos incluídos sob o nome popular de “ginga” esteja em perigo, seu status de CIS é uma ferramenta 
potencialmente útil no gerenciamento da pesca. 

Palavras-Chave: Clupeidae, Etnotaxonomia, Etnozoologia, LEK, Recursos pesqueiros 
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O estado de conservação do cateto, Pecari tajacu, é pouco preocupante. Contudo, fragmentação, perda de 
habitat e pressão de caça vem acarretando extinções locais. Em Minas Gerais, a espécie é vulnerável. Seu 
status na região de Ouro Preto, MG, foi avaliado com base na percepção da população humana local e em 
campo. Primeiramente, entrevistamos 64 moradores de 11 localidades. Informantes-chave apontaram áreas 
propícias ao encontro dos animais na floresta em turnês guiadas. Monitoramos 4 armadilhas fotográficas por 
30 dias. Três câmeras foram instaladas em áreas de mata ciliar e uma, nos fundos de uma propriedade 
próxima a um abacateiro. Manteve-se 7 a 10 km entre elas. Como resultado, o animal foi considerado uma 
ameaça por destruir roças, embora muitos entrevistados nunca o viram ou sofreram invasões. Esses 
indicaram ocorrência da espécie na região como menos abundante que no passado, contradizendo os relatos 
dos informantes. Na etapa de campo, foram encontradas pegadas, fezes e lameiros. Os catetos foram 
fotografados em 3 das 4 câmeras. Aquela instalada próxima ao abacateiro rendeu maior número de registros. 
A câmara do barreiro registrou dois bandos de 5 indivíduos. A terceira câmara registrou apenas um indivíduo. 
Ao todo, foram obtidos 17 registros independentes, sendo 4 pela manhã e 13 a tarde/noite, concentrados 
entre 17-23 h. Foram fotografados 9 indivíduos solitários e 8 bandos, contendo até 6 indivíduos. A espécie 
parece em declínio na região, pois não foi percebida pela população da maioria das localidades e os bandos 
são pequenos, comparados à literatura. Antigamente, a extração de madeira nativa para produção de carvão 
era principal atividade econômica dessa região. Milho e mandioca cultivados nas áreas desmatadas eram 
atacados pelos catetos e esses eram frequentemente caçados para consumo. Assim, o animal está presente 
na memória local como ameaça às plantações, contudo, atualmente é mais provável que ele se encontre 
ameaçado. 
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Apesar de amplamente distribuído na América do Sul, Central e Sul da América do Norte, o porco-do-mato, 
Pecari tajacu, em Minas Gerais, ocupa categoria de Em Perigo, segundo a Lista Vermelha das Espécies 
Ameaçadas. No sentido de contribuir para a reversão dessa situação, foi proposta a translocação de 
indivíduos dessa espécie, mantidos em cativeiro, para a Floresta Estadual do Uaimií, no município de Ouro 
Preto, MG. Para tanto, um grupo de pesquisadores e um centro autorizado de criação de animais silvestres 
se reuniram para produzir informações que subsidiassem essa iniciativa. Foram desenvolvidos estudos 
genéticos, parasitológicos e comportamentais com os animais cativos e realizado um estudo etnozoológico 
junto à população humana local. O diálogo com as comunidades que vivem em áreas de unidades de 
conservação de uso sustentável é imprescindível para o planejamento de ações de manejo. Neste sentido, 
este trabalho relata a elaboração de uma cartilha idealizada para as atividades de educação ambiental. O 
conteúdo da cartilha foi baseado no conhecimento das comunidades locais sobre o porco-do-mato. Dessa 
forma, a cartilha reflete a percepção de moradores que vivem em povoados e sítios no entorno dessa unidade 
de conservação quanto ao porco-do-mato e quanto à iniciativa de translocação e é complementada com 
informações obtidas na literatura sobre essa espécie. Os moradores da região de estudo conhecem o porco-
do-mato, descrevem bem suas características e seu modo de vida e o percebem como animal invasor de 
plantações, principalmente de milho e mandioca. Esse aspecto implica em potenciais conflitos de interesse 
quanto à translocação por parte de moradores. O uso da cartilha nas atividades de educação ambiental tem 
sido importante para mediar esses conflitos, sanar dúvidas e refletir junto às comunidades sobre a 
importância da fauna de grande porte para manutenção a floresta e para o bem-estar das populações 
humanas. 
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A exploração dos bivalves na costa paranaense ocorre de modo artesanal, voltada aos estuários da região e 
ainda é mal equacionada e pouco referenciada. As informações biológicas básicas sobre os estoques naturais 
são incipientes e pulverizadas. Neste estudo foram analisados dados relativos aos modos de exploração, 
produção e desembarques desta atividade a partir dos recentes relatórios do Programa de Monitoramento 
da Atividade Pesqueira no litoral do Paraná. De outubro/2016 a julho/2019 cerca de 150 pontos de descarga 
foram monitorados nos municípios de Antonina (AN), Guaraqueçaba (GQ), Paranaguá (PG), Pontal do Paraná 
(PP), Matinhos (MT) e Guaratuba (GB). As espécies Phacoides pectinata, Anomalocardia flexuosa, Mytella sp., 
Perna perna e Crassostrea brasiliana são capturadas por 218 unidades produtivas. A razão 
produtor/produção é discrepante e reflete o grau de dependência econômica e a periodicidade da atividade. 
Um total de 6 mil desembarques e cerca de 900ton de bivalves foram contabilizados no período de 
monitoramento. As capturas predominam em PG (46,1%) e GQ (36,9%). PG é o principal local de escoamento 
dos bivalves com detaque para A. flexuosa (85,9%). Juntamente com GB (14,1%) configuram ¾ de toda a 
atividade (~680.000 kg). A extração de Mytilus sp. é bastante difundida entre os municípios estuarinos, mas 
sua produção é desprezível (2%). A menor representatividade das capturas em GB e PP e a inexistência em 
MT reafirmam a tradição nesses municípios das pescarias marinhas, concentradas sobre peixes e crustáceos; 
exceto pelas práticas de cultivo de C. brasiliana estabelecidas há 3 décadas em GB. O ineditismo dos 
resultados deste monitoramento contribui de modo substancial para o panorama das pescarias de 
invertebrados. A pressão das capturas, as mudanças na qualidade dos habitats aquáticos, o desconhecimento 
biológico e a ausência de políticas de gestão das pescarias podem comprometer a curto prazo os estoques 
naturais dos bivalves na região. 

Palavras-Chave: Estuário, Extrativismo, Moluscos bivalves, Produção pesqueira, Região sul 
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O sistema recifal amazônico abriga diversos organismos marinhos, mas apenas recentemente esses recifes 
foram melhor descritos, onde foram observados os hidroides como cnidarios abundantes nesta área. Os 
hidróides são animais que se adaptam a diferentes condições ambientais, desde águas rasas e transparentes 
até zonas estuarinas. A fauna de hidroides do Brasil ainda não foi bem amostrada ao longo de toda a sua 
costa, e segundo levantamentos recentes, a parcela significativa desta diversidade é registrada 
exclusivamente nas regiões Sudeste/Sul, sem registros para a região Norte do Brasil. As amostras foram 
coletadas por dragagem em profundidades entre 27 e 80 metros na foz do rio Amazonas que influencia a 
costa dos estados do Amapá, Pará e Maranhão. Foram encontradas 31 espécies de hidroides das famílias 
Sertulariidae (9), Aglaoheniidae (7), Halopterididae (4), Syntheciidae (3), Thyroscyphiidae (3), Plumulariidae 
(2), Campanulariidae (1), Lafoeidae (1), e Haleciidae (1). Dentre as espécies encontradas Sertularia 
trigonostoma, Aglaophenia elongata, Gymnangium hians e Gymnangium montagui representam novos 
registros para o Brasil. As espécies mais comuns nas 36 estações amostradas foram Thyroscyphus ramosus, 
Lytocarpia tridentata e Hyncksella formosa que ocorreram em 79%, 53% e 47% das estações, 
respectivamente, seguidas de Aglaophenia latecarinata, Aglaophenia rhynchocarpa e Sertularella 
cylindritheca em 42% das estações. A maioria das espécies coletadas ocorreram na área central do sistema 
recifal, litoral do estado do Pará, entre 32 e 91 metros, evidenciando que este setor é o de maior riqueza 
(80% das espécies). O setor central sofre forte influência do grande aporte de água oriundo do rio por estar 
à frente da foz. Acreditamos que a riqueza encontrada neste setor está relacionada principalmente às 
condições ambientais que favorecem a abundância de esponjas, que foram os principais basebiontes 
utilizados pelos hidroides epizóicos coletados, por aumentar a disponibilidade de substrato e fornecem 
nutrientes aos hidroides. 

Palavras-Chave: Anthoathecata, Brasil, Leptothecata, Recifes mesofóticos, Taxonomia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) 
Número de Processo: APQ-0913-2.04/17 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 610 

Zoologia Marinha 
Poster 

Código: 0219 

Coleções científicas de invertebrados marinhos: estratégias 
para conservação da biodiversidade 

ANTONIA CECILIA ZACAGNINI AMARAL ¹ 
FOSCA PEDINI PEREIRA LEITE ¹ 

MICHELA BORGES ¹ 
FLAVIO DIAS PASSOS ¹ 

ANDRE RINALDO SENNA GARRAFFONI ¹ 
SILVANA GOMES LEITE SIQUEIRA ¹ 

TATIANA MENCHINE STEINER ¹ 

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

ceamaral@unicamp.br, fosca@unicamp.br, borgesm@unicamp.br, flaviodp@unicamp.br, arsg@unicamp.br, silvsbio@yahoo.com.br, tatims@unicamp.br 

As coleções científicas dos museus de zoologia desempenham importante papel em estudos que envolvem 
estratégias de atuação governamental e/ou educacional, como a gestão do meio ambiente, conservação da 
biodiversidade, procedimentos necessários à sua preservação, monitoramento de ecossistemas e avaliação 
de impactos ambientais. Neste contexto está inserido o presente projeto, que tem como objetivo o 
refinamento taxonômico de cerca de 150 mil espécimes depositados no Museu de Zoologia da Universidade 
Estadual de Campinas (ZUEC). Esta pesquisa visa produzir um estudo integrado e atender à demanda das 
principais coleções científicas de invertebrados marinhos: Macrofaunais (M1) Bivalvia, Polychaeta, Crustacea 
e Echinodermata, e Meiofaunais (M2): Tardigrada. A raridade deste material está na diversidade das 
amostras, de até 3300 m de profundidade, incluindo cânions, em diferentes regiões do País. Este estudo 
pretende realizar uma análise aprofundada de novos caracteres taxonômicos, tanto morfológicos como 
moleculares, que possibilitem a descrição desta biodiversidade e propiciem bases sólidas para análises 
filogenéticas e biogeográficas. A análise dessas coleções está sendo desenvolvida por pesquisadores 
especializados nos diferentes grupos, comprometidos com a formação de recursos humanos para o 
incremento da taxonomia. Os primeiros resultados vêm revelando novas descobertas em diferentes níveis 
taxonômicos, inclusive possibilitando a consolidação da primeira coleção de referência da meiofauna para o 
Brasil. Estes resultados têm propiciado o enriquecimento de um banco de dados on-line, por meio da Rede 
SpeciesLink, estrutura já em funcionamento no ZUEC. Desta forma, vem ocorrendo uma importante 
contribuição de novas espécies para a ciência, novos registros de ocorrência, assim como informações 
consistentes para análises filogenéticas dos diferentes grupos, diminuindo as lacunas no conhecimento da 
biodiversidade brasileira e mundial. 
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Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2018/10313-0 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 611 

Zoologia Marinha 
Poster 

Código: 0945 

Estudo preliminar da ocorrência do gênero Stenella na 
Plataforma Continental Amazônica (Brasil) 

LIA TORRES AMARAL ¹ 
CASSIA VIANA ARAUJO ² 

MAURA ELISABETH MORAES DE SOUSA ² 
ANABELA SILVA MIRANDA ² 

MARCELO ROLLNIC ¹ 

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA) 
² Universidade Federal do Pará (UFPA), Laboratório de Pesquisa em Monitoramento Ambiental Marinho 

amaraliatorres@gmail.com, cviana117@gmail.com, maura.manatee@gmail.com, silvamiranda14@hotmail.com, rollnic@hotmail.com 

Das pesquisas realizadas com o gênero Stenella (Ordem Cetacea; Família Delphinidae) poucos foram 
realizados no Atlântico Sul, bem como no litoral amazônico. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
resultados preliminares da ocorrência do gênero Stenella na Plataforma Continental Amazônica (PCA). Foram 
realizadas doze campanhas de monitoramento embarcado no âmbito do Projeto Costa Norte, entre fevereiro 
de 2018 e fevereiro de 2019, na Bacia do Foz do Amazonas e na Bacia Pará-Maranhão, com cerca de 2.200 km 
percorridos a cada campanha com auxílio de binóculos reticulados e câmera digital para registros 
fotográficos. O regime foi de 1 hora e 30 minutos de observação direta seguida de 30 minutos de descanso, 
totalizando, em média, 8 horas de esforço por dia. Foram obtidos 28 registros, distribuídos em três espécies 
do gênero: S. frontalis, S. attenuata e S. longirostris. A espécie mais avistada foi S. frontalis 67,8% (n = 19), 
composta com grupos de 1-19 (min-máx.) indivíduos, seguida por S. attenuata 25% (n = 7), 2-20 (min-máx.) 
e S. longirostris 7,14% (n = 2), 3-5 (min-máx.) Os comportamentos observados para o gênero foram de 
deslocamento 57,14% (n = 16), socialização 39,28% (n = 11) e misto de socialização/deslocamento 3.57% 
(n = 1). As avistagens para o gênero foram em 14,3% (N = 4) na Bacia do Foz do Amazonas e 85,7% (N = 24) 
na Bacia Pará-Maranhão, e, em sua maioria registradas no período da manhã 60,7%, contra 39,3% no período 
da tarde, considerando manhã até as 12 h. Com esses dados preliminares confirmamos a ocorrência do 
gênero Stenella na PCA, futuras analises poderão averiguar possíveis variações anuais de composição de 
grupo e área de ocorrência. Este é o primeiro estudo direcionado para o gênero na região e contribuindo 
para os conhecimentos dele no Atlântico Sul. 
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O golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) é um mamífero marinho de pequeno porte que tem 
distribuição cosmopolita. Pode ser encontrado de ambientes costeiros (foz de rios e estuários) até regiões 
mais oceânicas. Sendo assim, o objetivo desse estudo é conhecer a composição e o tamanho de grupos de 
T. truncatus na Plataforma Continental Amazônica (PCA). Os dados deste trabalho foram obtidos no âmbito 
do Projeto Costa Norte, em 12 cruzeiros realizados entre fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. As avistagens 
ocorreram no período diurno. Para a composição de grupos, foi definido como filhotes, animais com 
estrutura corporal inferiores a metade de um adulto e coloração característica (mais clara). Os 
comportamentos foram classificados em: deslocamento, alimentação, socialização e comportamento misto. 
Durante as 12 campanhas, foram observados 225 indivíduos. A composição de grupo teve um total de 89% 
(n = 201) adultos e 10,4% (n = 24) filhotes. E o tamanho de grupo variou de 3 a 20 indivíduos, com média de 
5,48 indivíduos avistados, o que era o esperado, já que esses animais são gregários. O maior grupo registrado 
durante as campanhas foi de 20 indivíduos. Em 61,3% (n = 138) dos casos o comportamento mais exibido foi 
o de deslocamento, seguido do comportamento de socialização com 30,2% (n = 68). A baixa frequência de 
filhotes pode estar associada à maior distância da zona costeira, já que os indivíduos avistados estão 
classificados como população offshore (que é avistado mais distante da costa). Dessa forma, foi possível 
verificar que as populações de T. truncatus avistadas na PCA são de grupos pequenos e animais adultos, mas 
ainda são necessárias mais campanhas para que possam entender melhor essa população e possíveis 
variações sazonais. 
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Centenas de toneladas de petróleo atingiram mais de quatrocentas localidades ao longo da costa dos nove 
estados do nordeste, sendo esta a pior tragédia da história envolvendo derramamento de óleo na região. Os 
veículos de comunicação têm enfatizado o impacto apenas nos vertebrados de grande porte ou com apelo 
midiático e algumas pesquisas acadêmicas em andamento tem como foco espécies de interesse comercial, 
desconsiderando como o óleo pode estar afetando centenas de outras espécies, em especial os 
invertebrados bentônicos sésseis ou de pouca mobilidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar algumas 
espécies de Porifera e Cnidaria em busca de vestígios de óleo pós-impacto agudo no litoral de Salvador, Bahia. 
Foi feita uma expedição à praia da Pituba, conhecida por sua diversidade de poríferos e cnidários, onde além 
de coletar exemplares aleatoriamente durante a baixa-mar para análises em laboratório, foi feita uma 
varredura nas rochas e areia em busca de resquícios de petróleo após a limpeza feita por voluntários e 
funcionários da prefeitura. Em laboratório os exemplares coletados foram identificados e passaram por 
necropsia sobre microscópio estereoscópico. Como resultado das observações de campo verificou-se que 
mesmo após a limpeza, a praia continua apresentando diversos vestígios de óleo na areia, nas rochas e 
também nas algas. Nos trabalhos feitos em laboratório foram identificadas oito espécies, sendo quatro de 
Porifera (Amphimedon viridis, Cinachyrella apion, Cliona varians e Desmapsamma anchorata) e quatro de 
Cnidaria (Bellactis ilkalyseae, Bunodosoma cangicum, Palythoa caribaeorum e Zoanthus sociatus). Foram 
encontrados vestígios de petróleo na espongiocele de D. anchorata e na faringe de B. ilkalyseae. Tais 
registros ampliam o número de taxa afetados pelo impacto agudo após o evento de derramamento de óleo 
no nordeste em 2019. O fato do petróleo ser encontrado em espécies filtradoras (Porifera) e carnívoras 
(Cnidaria) evidencia que o impacto está permeando diferentes níveis tróficos. 

Palavras-Chave: Bellactis ilkalyseae, Desmapsamma anchorata, Hidrocarbonetos, Poluição 
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Ao longo do tempo, a Baía do Araçá, localizada no Canal de São Sebastião (São Sebastião, SP), sofreu 
constantes mudanças que geraram severos impactos na hidrodinâmica e no ambiente como um todo. No 
entanto, a região matém sua alta diversidade e produtividade, fatores estes evidenciados pelos resultados 
do projeto temático Biota/FAPESP-Araçá (2012-2017), que indicam Monokalliapseudes schubarti como uma 
espécie dominante na comunidade infaunal da baía, em sedimentos areno-lamosos. O crescimento do 
tanaidáceo M. schubarti foi estudado por meio de amostragens mensais de dezembro de 2016 a novembro 
de 2017 na planície de maré da baía. O comprimento total da ponta da carapaça à margem distal posterior 
do pleotelson foi utilizado como indicador de tamanho. No total foram amostrados 6.888 indivíduos de 
diferentes classes de tamanho, dentre os quais os estágios larvais representaram uma parcela significativa 
da população. Picos maiores de densidade média foram obtidos em setembro (6.949,75 ind.m⁻²), novembro 
(5.888,18 ind.m⁻²) e outubro (5.661,71 ind.m⁻²) devido à incidência de juvenis. Atestou-se pouca correlação 
com a matéria orgânica, que se manteve em quantidades similares ao longo do ano, excetuando-se janeiro, 
quando foi registrado o maior percentual de matéria orgânica e menor densidade de indivíduos, esta 
representada por fêmeas pré-ovígeras ou juvenis. Cinco coortes foram identificadas e a curva de crescimento 
demonstrou baixa oscilação sazonal e rápido crescimento. A presença de fêmeas ovígeras e pré-ovígeras ao 
longo de todo o estudo, bem como a incidência de juvenis e fases larvais e o constante surgimento de novos 
indivíduos na população, corroboram com a alta fecundidade e rápida reprodução observadas previamente 
para a espécie, fatores que caracterizam seu modo de vida como oportunista. 

Palavras-Chave: Crescimento, Crustacea, Fauna bentônica, Tanaidacea 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88882.435372/2019-01 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 615 

Zoologia Marinha 
Poster 

Código: 0131 

Efeitos da sazonalidade na estrutura populacional de 
Litopenaeus schmitti e de sua ictiofauna acompanhante na 

RESEX de Cururupu, Maranhão 
LORRANE GABRIELLE CANTANHEDE ¹ 

POLLIANA FARIAS VERAS ² 
ZAFIRA DA SILVA DE ALMEIDA ² 

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), Museu Paraense “Emílio Goeldi” 
² Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

lorranegabrielle@hotmail.com, polliana_veras@hotmail.com, zafiraalmeida@gmail.com 

A pesca de zangaria está direcionada principalmente à captura do camarão branco Litopenaeus schmitti 
(Burkenroad 1936), entretanto, uma variedade de espécies de peixes juvenis ou residentes em áreas de 
ocorrência de zangarias compõe sua fauna acompanhante, definido como bycatch. Este cenário pode levar à 
uma redução da biomassa e, consequentemente, da produtividade de estoques que são a base de diferentes 
pescarias. Avaliar o efeito da sazonalidade sobre os estoques, tanto da fauna acompanhante como do 
camarão branco, pode ajudar na mitigação de efeitos antrópicos. Logo, este estudo teve por objetivo avaliar 
os efeitos da sazonalidade sobre a estrutura e produção da ictiofauna acompanhante e do camarão branco 
(L. schmitti) capturados na pescaria de zangaria na Ilha de Peru, Maranhão, Brasil. Foram realizadas coletas 
mensais entre setembro/2014 e agosto/2015 e a produção, identificação taxonômica e biometria da 
ictiofauna acompanhante e da espécie-alvo foi obtida. Testou-se a influência da pluviosidade sobre a 
estrutura e produção da ictiofauna acompanhante e espécie-alvo. A riqueza, abundância e composição das 
espécies foram testadas entre os períodos através de testes univariados e multivariados. Realizou-se o 
cálculo da primeira maturidade sexual para as espécies Bagre bagre (Linnaeus, 1766) e Mugil incilis (Hancock, 
1830). Não houve diferenças significativas quanto à riqueza e abundância, mas a composição de espécies 
diferiu entre os períodos. Houve influência da pluviosidade apenas na produção de camarão branco. Três 
espécies apresentaram médias de comprimento total menores que o tamanho da primeira maturidade, 
evidenciando o problema ecológico da pesca de indivíduos juvenis pela zangaria. Com esse estudo, buscou-
se gerar informações para a elaboração de normas e ações que permitam administrar a pescaria de zangaria, 
com base na gestão compartilhada dos recursos pesqueiros. 

Palavras-Chave: Ambientes marinhos, Camarão branco, Conservação, Gestão compartilhada, Maturidade sexual, Riqueza 
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Os tanaidáceos são pequenos crustáceos da Superordem Peracarida que vivem associados ao substrato e 
dependem diretamente deste para a sua sobrevivência. São amplamente distribuídos em todo o mundo, 
ocorrendo desde zonas intertidais até abissais. São abundantes em regiões profundas e pouco estudados em 
cânions submarinos. No Brasil, a família Tanaellidae é representada por apenas duas espécies, Araphura 
arvedlundi e Tanaella kroyeri, ambas com registro no talude da Bacia do Espírito Santo. Assim, o presente 
trabalho tem como objetivo ampliar a distribuição espacial e batimétrica de Tanaella kroyeri para o Nordeste 
do Brasil. Os espécimes de T. kroyeri foram coletados no âmbito do Projeto MARSEAL (Caracterização Físico-
Química das Águas Marinhas e Geológica, Geoquímica e Biológica dos Sedimentos do Talude de Sergipe e Sul 
de Alagoas), onde foram realizadas campanhas em dois períodos amostrais, com auxílio de Box Corer, em 
dois cânions submarinos, São Francisco e Japaratuba, ambos na costa de Sergipe. As coletas foram realizadas 
em 7 isóbatas que variaram de 50 a 3000 m de profundidade. Em laboratório o material foi lavado sobre 
peneiras de 300 μm, triado e posteriormente identificado com auxílio de microscópio-estereocópico e 
microscópio ótico. Larsen e Araújo-Silva (2009), ao descreverem a espécie, verificaram uma distribuição 
batimétrica entre 650 m e 1480 m, porém, no presente trabalho, os espécimes de T. kroyeri foram 
registrados em profundidades que variaram entre 1000 e 3000 m nos dois cânions submarinos. As principais 
características diagnósticas de T. kroyeri que corroboram com a identificação dos espécimes encontrados 
nos cânions são: endópodo do urópodo uniarticulado, urópodo mais curto que o pleotelson, endito do 
maxilípede com pequena prolongação espiniforme lateral no canto distal, dedo fixo do quelípodo com quatro 
dentículos e depressão proximal serrada, além de dátilo sem processos. Desse modo, amplia-se a tanto a 
distribuição batimétrica quanto geográfica de T. kroyeri para Brasil. 

Palavras-Chave: Crustacea, Peracarida, Sergipe, Talude 
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This report provides 29 new occurrences of hydroids species of the order Leptothecata (Cornelius, 1992) to 
the marine fauna of Cuba, Caribbean, classified in 7 families and 14 genera. Hydroids were sampled between 
2-4 m, in two habitats of the north mainland: the Havana coral reef (February/2013) and the seagrass 
meadow of two bays in the Archipelago Sabana Camaguey, San Juan de Los Remedios and Buena Vista 
(May/2013). The genus Gastroblasta Keller, 1883 is confirmed for the Caribbean region, with abundant 
colonies (one fertile) occupying two new substrates (Bryozoa and Thalassia testudinum). One morphospecie 
of Othophyxis sargassicola described for Brazilian waters was recorded for the Havana coral reef. The genus 
Cuspidella Hincks, 1866, a new record for Cuban waters, is discussed about trophosoma similarities with the 
species registered in the Caribbean. Halecium pusillum Sars, 1856 is recorded for the first time for the 
Caribbean region. Zooxanthellae symbiosis is reported for the first time for two genus, Dynamena 
Lamouroux, 1812 and Antennella Allman, 1877. Two new species are proposed, Antennella thalassis sp. nov. 
and Halecium maritonium sp. nov., both were found in the seagrass habitat. We accepted the genus 
Hebellopsis Hadži, 1913 as valid for the species H. gigas (Pieper, 1884) and also the new combination of 
Amphisbetia distans (Lamouroux, 1816) as proposed respectively by Calder (2013) and Calder et al. (2019). 
We also recognized the revalidation of the genus Monotheca for Monotheca margaretta (Nutting, 1900) 
following the phylogram results of Moura et al. (2018) for the superfamily Plumularioidea. The first 
occurrence of fertile colonies confirms the identification of three species for Cuba. With this study the 
number of Leptothecata reported for Cuba raised to 101 species. 

Palavras-Chave: Havana, Hydroids, Hydrozoans, Sabana-Camaguey Archipelago, Thecates, Zooxanthellae 
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Petróleo no conteúdo intestinal de 
Holothuria (Halodeima) grisea (Echinodermata: Holothuroidea) 

durante impacto agudo do derramamento de óleo no 
nordeste brasileiro 
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A costa nordestina sofreu no ano de 2019 o maior impacto agudo de petróleo da história brasileira, com 
todos os estados da região sendo afetados por óleo extra-pesado, uma das formas mais impactantes para a 
biodiversidade por conta das suas características fisíco-químicas. Holothuria (Halodeima) grisea é um 
holoturoide detritívoro, que ingere sedimento para se alimentar, e em função disso pode ingerir de forma 
passiva petróleo oriundo de derramamentos existente no sedimento. Para investigar a ocorrência de 
petróleo no conteúdo intestinal de H. (H.) grisea foi coletado um N de 20 indivíduos no litoral de Salvador 
(BA) no mês de outubro de 2019, durante trabalho voluntário de limpeza das praias no trecho entre Pedra 
do Sal e Itapuã (12°57’S, 38°20’O). Foram coletados 10 indivíduos encontrados mortos no ambiente e 10 
coletados vivos, para fins de comparação. Os animais vivos foram anestesiados em água doce antes dos 
procedimentos de disseção e os mortos foram abertos diretamente para a necropsia, feita sob microscópio 
estereoscópico em laboratório. O sedimento foi analisado, registrando-se, quando presente, o petróleo nas 
amostras. Dos 10 indivíduos encontrados mortos nas praias, 4 (40%) estavam eviscerados (sem intestino) 
não sendo possível fazer as análises de conteúdo. Dos 6 indivíduos mortos restantes, 4 (67%) apresentaram 
petróleo no sedimento do conteúdo intestinal. Para as 10 holotúrias coletadas vivas, nenhuma estava 
eviscerada e todas estavam com o intestino cheio, sendo observado petróleo no conteúdo intestinal de 
apenas 1 espécime (10%). Apesar dos dados serem iniciais e não terem sido feitas analises histológicas, 
moleculares ou químicas, o teste do χ² confirmou com α de 0,025 a relação do petróleo do conteúdo 
intestinal com a mortalidade de Holothuria (Halodeima) grisea, evidenciando que o óleo do impacto agudo 
está deslocando-se pelos níveis tróficos e compromentendo a biodiversidade da fauna marinha bentônica do 
nordeste do Brasil. 

Palavras-Chave: Espécies bentônicas, Hidrocarbonetos, Mortalidade, Níveis tróficos 
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Padrões de distribuição de Ostracoda (Crustacea) bentônicos 
entre cabo de São Roque (RN) e Cabo Frio (RJ), Brasil 
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É analisada a distribuição geográfica de 131 espécies de ostracodes bentônicos presentes em amostras de 
sedimentos coletadas entre Cabo de São Roque (lat. 05°30’S) e Cabo Frio (lat. 23°S), uma imensa área 
correspondente às regiões marinhas nordeste e leste. As 104 amostras estudadas provêm de profundidades 
entre 12 e 110 m, e pertencem às expedições números 4 e 7 do Projeto REMAC/Petrobras. As espécies 
cosmopolitas, assim como as compartilhadas com a região do Caribe e/ou Golfo do México, representam 
uma pequena parte dos ostracodes aqui analisados. A dispersão destes táxons foi influenciada por processos 
ligados a eventos de mudanças relativas do nível do mar durante o Neogeno e o Quaternário. O registro fóssil 
de algumas espécies se estende ao Neogeno, principalmente da costa atlântica das Américas do Norte e 
Central, enquanto uma espécie tem origem no Mar de Tétis. Três espécies conhecidas do Neogeno do Caribe 
foram registradas como relictos na área de estudo. Das 131 espécies identificadas, 36,5% são mais 
amplamente distribuídas nas águas temperadas ao sul do município de Cabo Frio, 46,5% ocorrem nas águas 
mais quentes ao norte da cidade de Cabo Frio, 4% estão presentes apenas na área estudada e 11,5% são 
raras e provavelmente restritas à região marinha leste. Uma nova província, denominada Província Brasileira, 
é aqui proposta respaldada no padrão de distribuição das espécies 

Palavras-Chave: Arthropoda, Biogeografia, Margem Continental, Meiofauna 
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Se ha realizado un estudio sobre la Biodiversidad del Orden Polycladida (Platyhelminthes) en la Macaronesia 
(Azores, Islas Salvajes, Madeira, Islas Canarias y Cabo Verde). Conectado con el hotspot de la cuenca 
mediterránea, la Macaronesia cuenta con unas condiciones climatológicas y geológicas compartidas, que les 
permiten presentar una biodiversidad muy similar entre los distintos archipiélagos. Destacar los últimos 
estudios que separan Cabo Verde del resto de archipiélagos de la Macaroneria (Freitas et al., 2019). En este 
trabajo se abordaron tres hipótesis: A) Basándonos en los nuevos estudios y hallazgos ¿se pueden mantener 
los límites de la región biogeográfica conocida como la Macaronesia?; B) La biodiversidad de los archipiélagos 
de Macaronesia y Eumacaronesia ¿es comparable con el hotspot mediterráneo? ¿y con costas del continente 
americano?; C) Con los resultados moleculares y morfológicos ¿se mantiene la sistemática actual o un cambio 
estructural es necesario? A través de estudios histológicos, tanto de la anatomía externa como interna, se 
determinaron más de 50 especies, de las cuales nuevas citas y especies como: Prostheceraeus moseleyi y 
Stylochus sp. (Azores); Cycloporus gabriellae, Discocelis tigrina, Gnesioceros sargassicola, Discocelis tigrina y 
Latocestus plehni (Islas Canarias); Planocera pellucida (Madeira); Stylochus pillidium y Stylochus neapolitanus 
(Marruecos) y Eurylepta cornuta var. melobesiarum, Prostheceraeus crisostomum n. sp., Anonymus ruber, 
Pericelis cata, Marcusia alba n. sp., Monobiceros langi, Pseudoceros velutinus, Pseudoceros mororum, 
Pseudoceros rawlinsonae var. galaxy, Cycloporus gabriellae, Stylochus pillidium, Stylochus n. sp., Euplana 
caridade n. sp., Parviplana funana n. sp., Leptostylochus n. sp. 1 y Leptostylochus n. sp. 2 (Cape Verde). 
Únicamente se encontraron cinco especies en común con los trabajos realizados en esta región (Laidlaw 
1902, 1906). Para confirmar los resultados morfológicos se han realizado análisis moleculares a través del 
gen nuclear 28S, abordando la actual problemática de la sistemática de las superfamilias en el orden 
Polycladida (Litvaitis et al., 2019, Dittmann et al., 2019). 
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As comunidades bentônicas do litoral brasileiro encontram-se entre as mais ameaçadas pelas atividades 
humanas e, no entanto, o estudo da biodiversidade desses organismos é ainda incipiente, particularmente 
no que diz respeito à meiofauna marinha. Apesar de representar um dos mais abundantes e diversos grupos 
do meiobentos, o filo Nematoda é pouco estudado taxonomicamente devido à ausência de caracteres 
morfológicos conspícuos, à alta plasticidade fenotípica e ao déficit de especialistas. O presente trabalho 
pretende avaliar de forma integrada dados morfológicos e moleculares, buscando encontrar caracteres 
homólogos e auxiliar na organização taxonômica da família Cyatholaimidae, uma das mais diversas dos 
nematóides marinhos de vida livre na costa brasileira. Os espécimes coletados estão sendo analisados com 
auxílio de microscópio óptico e eletrônico e os dados moleculares serão obtidos pelo sequenciamento de 
regiões dos gene 18S e 28S. Muitas espécies de Cyatholaimidae apresentam distribuição restrita e baixa 
abundância, por essa razão serão incluídos dados morfológicos retirados da literatura e de material 
depositado em coleções científicas na construção da filogenia do táxon. A análise morfológica minuciosa com 
o auxílio de diversas técnicas deve ampliar o conhecimento sobre os caracteres de interesse para a 
sistemática filogenética do grupo. Foram analisadas amostras de sedimento e algas coletadas em praias, 
estuários e costões ao longo da costa brasileira. Até o momento, mais de 200 indivíduos de 15 morfotipos 
foram encontrados. Ao menos três representam novas espécies para a ciência. Destaca-se a importância das 
características da cutícula, dos órgãos sensoriais da região anterior e do sistema reprodutor na definição das 
relações filogenéticas dentro da família. Com resultados preliminares já é possível observar que a abordagem 
integrativa é uma maneira eficiente de investigar as grandes lacunas no conhecimento da biodiversidade de 
nematóides e da meiofauna em geral. 
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A construção do tubo em Ceriantharia é conhecido como um processo complexo que depende do sedimento 
disponível na região. Por meio deste estudo, nós avaliamos a contrução de tubos de ceriantários utilizando 
microplásticos como sedimento, além de discutir as implicações comportamentais do uso desse material 
artificial. Pólipos de Ceriantheomorphe brasiliensis foram coletados no Pântano do Sul (Florianópolis), sendo 
utilizados na avaliação da construção do tubo ceriantário em dois experimentos. No primeiro, os pólipos 
foram removidos de seu tubo original e colocados em aquário com substrato composto de areia média. No 
segundo experimento, o substrato fornecido foi microplástico. Durante a construção do tubo, os pólipos 
foram alimentados diariamente com náuplios de Artemia sp. e ambos experimentos foram filmados através 
de filmagens em time-lapse ininterruptamente até que um novo tubo tenha sido construído. No experimento 
1, o ceriantário foi capaz de se enterrar na areia utilizando a extremidade aboral de sua coluna, construindo 
um tubo vertical em formato de L em 17 horas. Por outro lado, no experimento 2, quando partículas de 
microplastico então presentes no substrato, os pólipos não foram capazes de cava-lo, nem de se alimentar 
ou construír um novo tubo. Portanto, nossos resultados sugerem que a presença de grandes quantidades de 
microplasticos no fundo marinho podem alterar o comportamento de construção do tubo em Ceriantharia, 
impedindo a construção de novos tubos e interferindo no comportamento alimentar destes animais. Desta 
forma, o estudo indica a veemência de estudos sobre a influência do microplástico nos diferentes grupos de 
animais marinhos. 
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O Golfo do México é a região com maior número de plataformas de petróleo. Após o acidente mais grave 
envolvendo a indústria de petróleo e gás em todo o mundo, atingindo as águas e zona costeira no ano de 
2010. Essa região ainda é pouco conhecida para a classe Ascidiacea, registrando 106 diferentes espécies 
através de referências bibliográficas e banco de dados online, das quais 36 delas pertencem a Stolidobranchia 
(Ordem). Diante disso, o objetivo desse trabalho foi melhorar o conhecimento sobre os Stolidobranchia 
provenientes da plataforma continental do Golfo do México coletadas após o acidente de vazamento da 
plataforma Deepwater Horizon. A amostragem ocorreu através de mergulho autônomo em 2012 ao largo da 
costa da Flórida (E.U.A.), sendo obtidos 81 espécimes que foram fixados logo após a coleta em formalina 
(10%) e posteriormente transferido para etanol (70%). A partir das 81 amostras analisadas, foram observados 
espécimes pertencentes a nove diferentes gêneros das famílias Pyuridae e Styelidae. Para a família Pyuridae, 
foram identificadas as espécies Polycarpa spongiabilis, Polycarpa aurita, Molgula occidentalis, Molgula sp. e 
Pyura cf. vittata. Para a família Styelidae, foi possível identificar Styela plicata, Metandrocarpa sterreri, 
Eusynstyela gravei, Eusynstyela floridana, Eusynstyela tincta, Botryllus cf. planus, Botrylloides niger, 
Botrylloides giganteus e Symplegma viride. Diante desse resultado, podemos observar que a maioria das 
espécies já havia sido previamente registrada para o Golfo do México, verificando, portanto, a permanência 
desses organismos na área de estudo após o acidente de vazamento da plataforma Deepwater Horizon. Além 
disso, foram identificadas duas espécies inéditas para a área de estudo (Molgula sp. e Metandrocarpa 
sterreri), mostrando que há ainda um contingente de espécies a ser conhecido. 
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As expedições oceanográficas são realizadas com a finalidade de se estudar ambientes marinhos ainda pouco 
conhecidos, obtendo informações bastante valiosas. Os cruzeiros “Hourglass” foram conduzidos na década 
de 1960 pelo Laboratório de Pesquisa Marinha da Diretoria de Conservação da Flórida e considerados uma 
das maiores expedições oceanográficas na região do Golfo do México. Durante as campanhas foram 
coletadas amostras de vários táxons, entre eles representantes da classe Ascidiacea, um grupo ainda hoje 
pouco conhecido na região. Os animais foram coletados por meio de uma draga de aço e permaneceram em 
formalina a 10% por pelo menos 24 horas para fixação, sendo posteriormente colocados em álcool 
isopropílico a 40% e finalmente em etanol a 70% como meio final para conservação. Foram analisadas 27 
colônias, pertencentes às famílias Holozoidae, Polycitoridae e Euherdmaniidae. Foram observadas 13 
espécies, pertencentes a quatro diferentes gêneros das famílias Holozoidae, Polycitoridae e Euherdmaniidae. 
Para a família Holozoidae, foi possível identificar Distaplia cf. bermudensis, Distaplia cf. corolla e Distaplia 
bursata. Para Polycitoridae, foram encontradas as espécies Cystodytes cf. dellechiajei, Eudistoma 
capsulatum, Eudistoma carolinense, Eudistoma clarum, Eudistoma hepaticum, Eudistoma olivaceum, 
Eudistoma recifense e Eudistoma saldanhai. Para Euherdmaniidae, apenas as espécies Euherdmania morgani 
e Euherdmania vitrea foram observadas. A fauna de ascídias encontrada no presente trabalho abrange 12 
espécies já registradas para o Golfo do México através de referências bibliográficas e banco de dados online 
e uma espécie inédita para a região (Distaplia cf. corolla). Além disso, foi possível observar que as ascídias 
identificadas formam uma mistura de espécies tropicais e temperadas, um padrão semelhante ao observado 
para outros táxons. 
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Costões rochosos são ambientes costeiros entremarés sob influência terrestre e marinha. A fauna de 
macroinvertebrados de costões é formada por organismos, majoritariamente, sésseis ou sedentários. Essa 
baixa mobilidade e sua sensibilidade a alterações ambientais os tornam adequados para pesquisa e 
monitoramento. Com o objetivo de verificar se há correlação entre a urbanização costeira e a fauna de 
macroinvertebrados associados a costões rochosos no litoral centro-sul catarinense, foram realizadas 
amostragens em março de 2019 em cinco costões rochosos localizados em Imbituba e Laguna. Nos costões 
foram traçados transectos horizontais de 20 m, cada um com 10 perfis verticais equidistantes em 2 m. Foram 
fotografados quadrantes de 400 cm² (20 × 20 cm), da linha d’água até o limite superior dos organismos. As 
fotografias foram analisadas no programa photoQuad por pontos estratificados aleatórios para obtenção da 
composição da fauna de macroinvertebrados. A urbanização foi estimada por observação de quatro 
indicadores e cálculo de índice adaptado de González et al. (2014). Foram encontrados 17 táxons reunidos 
nos filos: Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata e Annelida. A maior diversidade foi encontrada 
entre os moluscos (11 espécies). O cirripédio Cthamalus bisinuatus foi o táxon mais abundante, seguido pelo 
poliqueta Phragmatopoma caudata. Chthamalus bisinuatus também apresentou a maior frequência 
absoluta em todos as praias, exceto Itapirubá Norte, onde P. caudata foi o mais frequente. O índice de 
urbanização se mostrou mais alto em Itapirubá Norte e mais baixo na Praia do Maneloni. Os testes 
estatísticos não mostraram relação significativa entre urbanização e a fauna de macrozoobentos nos costões 
rochosos estudados. A maior diversidade foi encontrada na Praia do Gravatá, 13 espécies, a menor na Praia 
da Barra, sete espécies. A maior porcentagem de recobrimento foi observada em Itapirubá Norte (51,67%), 
a menor na Praia do Maneloni (33,56%). Esta pesquisa amplia o conhecimento sobre estes ecossistemas, 
ainda pouco estudados no litoral centro-sul catarinense. 
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O oceano profundo é o maior ecossistema na Terra e estima-se que entre 10 e 15% da diversidade de peixes 
marinhos ocorra abaixo dos 500 metros. No Brasil, embora o conhecimento da ictiofauna de mar profundo 
tenha sido substancialmente incrementado com as coletas empreendidas pelo Projeto REVIZEE, ainda existe 
grandes lacunas de conhecimento. No presente trabalho, é apresentado um levantamento da ictiofauna de 
mar profundo coletada em expedições do NV Alucia em 2017, no sudeste do Brasil. Foram coletados 725 
exemplares de peixes, pertencentes a 28 espécies e 12 famílias. As famílias mais diversificadas foram 
Myctophidae, com 14 espécies, e Gonostomatidae, Stomiidae e Sternoptychidae, com 4 espécies cada. As 
espécies capturadas com maior frequência foram Lepidophanes guentheri (51% do total de indivíduos 
capturados), Cyclothone cf. pseudopallida (13% do total), Cyclothone cf. pallida (9% do total), Diaphus 
garmani e Myctophum affine (3% do total cada). A prevalência de espécies da família Myctophidae (ex. 
Lepidophanes guentheri e Myctophum affine) e da ordem Stomiiformes (ex. Cyclothone cf. pseudopallida e 
Cyclothone cf. pallida) é algo esperado levando-se em conta que são espécies importantes nas comunidades 
mesopelágicas, e que os táxons supracitados são comuns no sudeste do Brasil. Embora não haja novo registro 
de espécie no material coletado, ele é valioso porque contempla exemplares em excelente estado de 
conservação e que possuem baixa representatividade em coleções científicas brasileiras, como Dysalotus 
alcocki (Trachinoidei: Chiasmodontidae), Odontostomops normalops (Aulopiformes: Evermannellidae) e 
Rondeletia cf. bicolor (Cetomimiformes: Rondeletiidae), podendo assim subsidiar estudos taxonômicos 
futuros. 

Palavras-Chave: Myctophidae, Região Mesopelágica, Stomiiformes 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: CNPq 433050/2016-0, 159146/2018-6 

FAPESP Biota – Jovem Pesquisador (2017/12909-4) 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 627 

Zoologia Marinha 
Poster 

Código: 0781 

Hidroides (Cnidaria, Hydrozoa) da costa subtropical do Brasil: 
registros, biodiversidade e suficiência amostral 

LARISSA AJALA BATISTA ¹ 
MARIA ANGELICA HADDAD ¹ 

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

lari.bio1@gmail.com, mahaddad.2014@gmail.com 

A fauna de hidroides da região compreendida entre o estuário de Cananéia (SP) e o sul do Rio Grande do Sul 
tem sido estudada, desde 1941, quanto à ocorrência e distribuição sazonal das espécies, biogeografia e 
endemismo. Entretanto, uma compilação detalhada dos registros de ocorrência espacial e temporal, bem 
como a análise da suficiência amostral deste grupo para a região ainda é deficiente. Assim, neste trabalho 
disponibiliza-se (i) uma lista de morfotipos de hidroides de águas marinhas e estuarinas, juntamente com o 
status das espécies quanto à origem geográfica, (ii) um banco de dados com os registros de ocorrência das 
espécies encontrados para a área de estudo, (iii) a distribuição espaço-temporal desta fauna e (iv) a 
suficiência amostral das coletas, desde 1941. Por meio do levantamento de literatura branca e cinza, foram 
identificados os estudos que dispunham de informações sobre a ocorrência dos hidroides (e.g., local e data). 
Também foram analisadas placas de recrutamento recentes e materiais biológicos de coleções. Foram 
levantados 116 morfotipos (87 em nível de espécie e 29 em nível de gênero) em 2.119 registros. A área de 
estudo abriga 17,4% e 48,6% dos morfotipos já identificados para a América do Sul e Brasil, respectivamente. 
A ordem, família, gênero e espécie mais registradas foram Leptothecata, Campanulariidae, Obelia e Obelia 
dichotoma, respectivamente. Os resultados apontam que o número de registros, morfotipos e referências 
de espécies de hidroides têm aumentado substancialmente na última década, mas, apesar destes 
acréscimos, a fauna de águas subtropicais do Brasil ainda está subestimada, de acordo com as diferentes 
projeções obtidas com as curvas de acumulação de espécies. Este estudo apresenta ainda os primeiros 
registros de hidroides para Governador Celso Ramos (SC), incrementa a riqueza desta fauna para locais já 
amostrados e eleva o conhecimento sobre a área de ocorrência de diversas espécies. 
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A fauna associada aos bancos de macrófitas é composta principalmente por crustáceos da superordem 
Peracarida, caracterizados por possuírem desenvolvimento direto e, portanto, é esperado que tais 
crustáceos possuam uma baixa capacidade de dispersão e consequente alto nível de endemismo. Contudo, 
crustáceos peracáridos também são extremamente apropriados a colonizações por rafting a partir de 
organismos flutuantes, como algas, uma vez que estas espécies de crustáceos podem persistir durante longas 
viagens em substratos à deriva, já que sua prole pode ser recrutada diretamente no flutuador parental, 
levando a mudanças sucessivas na composição espécimes durante o percurso de viagem. Deste modo, é 
esperado que ilhas separadas por centenas de quilômetros possam trocar apenas um pequeno número de 
recrutas ou nenhum recruta, levando a um baixo fluxo gênico entre populações que, portanto, devem ser 
consideradas como populações ecologicamente separadas. O objetivo deste trabalho foi estudar a 
diversidade genética da espécie Ampithoe marcuzzi no Oceano Atlântico Oeste, e delimitar as espécies do 
gênero Ampithoe presentes na costa brasileira, ilhas costeiras e ilhas oceânicas. Os espécimes foram 
coletados em algas pardas Sargassum spp. e Dictyota spp., com identificação morfológica comparativa, e 
análises moleculares a partir do fragmento do gene citocromo c oxidase I (COI) de aproximadamente 650 
pares de bases. As análises filogenéticas preliminares foram realizadas no programa RAxML, com bootstrap 
de 1000 réplicas, com enraizamento em Cymadusa filosa (Amphipoda: Ampithoidae). A hipótese filogenética 
mostra os espécimes distribuídos em dois clados distintos para A. marcuzzi, um composto por amostras 
majoritariamente continentais e de ilhas costeiras, e o outro inclui espécimes das ilhas oceânicas brasileiras 
e Caribe. As análises de delimitação de espécies ABGD e bPTP baseados na filogenia sugerem a existência de 
sete espécies distintas, e não recupera a monofilia de A. ramondi e A. divisura, previamente registradas na 
costa brasileira. 
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Mais de metade das espécies conhecidas no mundo vivem dentro ou sobre outro organismo, onde 
encontram condições favoráveis para seu crescimento. A meiofauna, além de habitar os mais diversos 
ambientes, como praias arenosas, plataforma continental, estuários, mar profundo, também pode viver 
associada a outros organismos, como o octocoral Carijoa riisei. Assim, o propósito deste trabalho foi analisar 
a influência que as colônias de C. riisei exercem sobre a comunidade da meiofauna. Para isto, foram 
realizadas coletas em dois recifes artificiais do Parque dos Naufrágios, em Recife-PE durante períodos 
distintos (seco e chuvoso). Em cada um dos naufrágios, foram realizadas coletas de colônias de C. riisei e 
também do sedimento adjacente ao octocoral. Os táxons encontrados foram: Bivalvia, Tanaidacea, 
Kinorhyncha, Turbellaria, Nematoda, Copepoda, Polychaeta, Rotifera, Oligochaeta, Ostracoda, Nemertea, 
Acari e Gastrotricha. Os quatro primeiros grupos somente ocorreram nas amostras sem C. riisei. Ao todo, 
foram identificados 814 organismos, destes, 652 foram encontrados associados a C. riisei, enquanto que 
apenas 189 estavam presentes nos sedimento ao redor das colônias. O período chuvoso apresentou 568 
organismos, diferente do seco, no qual apenas 273 foram encontrados. O ANOSIM revelou que houve 
diferença significativa entre as amostras com C. riisei e sem o octocoral (p ≤ 0,05). A sazonalidade também 
alterou a ocorrência de alguns grupos, Gastrotricha, Bivalvia, Kinorhyncha e Tanaidacea só foram 
encontrados no período chuvoso, enquanto que Isopoda e Oligochaeta ocorreram exclusivamente nas 
amostras do período seco. A partir dos nossos resultados foi possível observar que a ocorrência deste 
octocoral proporciona um microhábitat para fauna vágil, que configura padrões de abundância e riqueza. A 
nematofauna foi a comunidade mais expressiva durante as coletas, e análises a níveis taxonômicos inferiores 
podem ajudar a compreender padrões de preferência de colonização de substratos vivos em relação às 
espécies ou grupos tróficos. 
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Zoantídeos são cnidários bentônicos suspensívoros que consomem comunidades planctônicas estando, 
assim, sujeitos às variações diárias do plâncton. O objetivo desse trabalho foi avaliar se existe a influência do 
ciclo circadiano na dieta dos zoantídeos Zoanthus sociatus e Palythoa caribaeorum. Foram feitas quatro 
coletas ao longo de 24 horas com intervalos de 6 h, sendo duas na preamar e duas na baixamar. O estudo foi 
feito em recifes na praia de Serrambi (Pernambuco). Foram coletados fragmentos (5 cm²) de 10 colônias e 
30 pólipos de cada espécie/horário tiveram suas cavidades lavadas sob um filtro de 5 µm e seu conteúdo foi 
condensado em 0,5 ml para análise em microscópio. As presas foram contadas e identificadas e as 
abundâncias comparadas pelo teste Two-way ANOVA e posteriormente o teste de Tukey. Registramos 1254 
presas para P. caribaeorum e 166 presas para Z. sociatus. As diatomáceas foram dominantes em todos os 
horários para ambas espécies. P. caribaeorum teve um pico alimentar na coleta diurna com maré alta 
apresentando abundância de presas maior que os demais horários (p = 0,01). Zoanthus sociatus teve um 
número menor de presas e não apresentou um único pico alimentar. Porém, a quantidade de presas na coleta 
noturna em baixamar foi inferior em relação às demais (p = 0,05 e p = 0,01). Zoanthus sociatus possui uma 
quantidade maior de zooxantelas, sugerindo que boa parte da sua alimentação vem dessa simbiose. Autores 
sugerem que cnidarios zooxantelados abrem os tentáculos para favorecer a fotossíntese dos simbiontes e o 
fato de Z. sociatus se alimentar mais durante o dia sugere que a espécie aproveita a luz e se alimenta nesse 
horário. Contrariando a literatura, P. caribaeorum teve pico alimentar diurno, a altura da maré parece 
influenciar bastante sua alimentação, uma vez que marés mais altas aumentam a ressuspensão e a 
disponibilidade de alimento. 
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Zoantídeos são cnidários coloniais abundantes em todo litoral brasileiro, com importante papel na dinâmica 
da comunidade recifal. Entre as espécies, Protopalythoa variabilis é uma das mais abundantes. Apesar da 
importância há pouca informação sobre a biologia reprodutiva desse animal, por isso esse estudo traz dados 
importantes sobre a reprodução da espécie no Brasil. Em base a estudo realizado no Sudeste brasileiro em 
2005 por Boscolo e Silveira, realizamos coletas mensais de cem pólipos de Protopalythoa variabilis entre 
janeiro 2017 e junho de 2018 na costa de Pernambuco (Nordeste do Brasil). Foi feita a morfometria dos 
pólipos e fragmentos dos mesentérios foram retirados para caracterizar a presença/ausência de tecido 
gametogênico. Os pólipos férteis foram submetidos à processamento histológico para identificação sexual 
(macho, fêmea ou hermafrodita). Foram feitos cortes longitudinais de 9 micrômetros, corados com 
Hematoxilina e Eosina para observação da fecundidade e gametogênese. A espécie Protopalythoa variabilis 
apresenta gametogênese todo o ano, porém com pico de fertilidade entre setembro e janeiro. O número de 
oócitos por pólipo foi maior em outubro e o maior percentual de oócitos maduros foi encontrado entre 
dezembro e fevereiro. A espécie é hermafrodita, com maior produção de pólipos e colônias femininas, e um 
curto período de produção de espermatozoides. A gametogênese é assincrônica, com gametas em diferentes 
estágios de desenvolvimento no mesmo mesentério. O período de gametogênese encontrado na população 
do Nordeste (tropical) diferiu do registrado no sudeste brasileiro (subtropical), demonstrando a plasticidade 
reprodutiva da espécie. Esta plasticidade na reprodução, somada à plasticidade morfológica e rápido 
crescimento vegetativo podem explicar o sucesso da espécie que, inclusive, já foi registrada substituíndo 
corais escleractínios em recifes brasileiros. Nossos resultados mostram a importância de estudos dessa 
natureza para revelar a diversidade de padrões reprodutivos encontrados na orden Zoantharia. 

Palavras-Chave: Gametogênese, Reprodução sexuada, Zoantharia, zoantídeos 
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Os Amphipoda (Crustacea: Peracarida) são amplamente encontrados associados a macroalgas marinhas, e 
são considerados eficientes bioindicadores da qualidade ambiental, pois são sensíveis a parâmetros físico-
químicos e à presença de contaminantes, podendo sofrer alterações morfológicas, de crescimento e 
populacionais. Este trabalho tem como objetivo avaliar as alterações morfológicas em populações do 
anfípode de alga Hyale niger em áreas sob diferentes status de conservação. Foram amostradas quatro 
categorias de conservação na região de São Sebastião, SP: (1) insular de proteção integral (Arquipélago de 
Alcatrazes); (2) insular de uso sustentável (Ilha Montão de Trigo); (3) continental de uso sustentável (praia 
da Baleia); e (4) continental desprotegida (píer da Figueira). Para cada população, foram selecionados machos 
adultos e tomadas as seguintes medidas morfológicas: (a) comprimento dorsal do corpo; (b) morfometria 
geométrica do Gnatópode 2 direito. Os comprimentos foram comparados entre os locais a partir de uma 
análise de variância, sendo observada diferença entre os grupos (ANOVA, P = 0,002) com indivíduos menores 
na área insular protegida do que para as demais áreas. Para as análises morfométricas, foram realizadas 
Análise de Variáveis Canônicas (CVA), distâncias de Procrustes (com permutação de 10000 iterações) e de 
Mahalanobis (entre os grupos). A morfometria dos gnatópodes divergiu significativamente entre os quatro 
grupos, sendo as maiores diferenças encontradas entre os extremos de conservação (proteção integral × 
desprotegida). As diferenças morfométricas estão principalmente relacionadas à curvatura do dáctilo, ao 
comprimento e curvatura da superfície dorsal do gnatópode, além da altura e comprimento do mesmo. 
Alterações morfológicas no Gnatópode 2 podem influenciar a biologia populacional da espécie, já que esta 
estrutura é relacionada a funções reprodutivas. Este trabalho evidencia que o grau de conservação de uma 
região pode influenciar na morfologia do anfípode H. niger, sendo ainda necessária uma melhor 
compreensão das implicações dessas alterações para a biologia da espécie. 
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A disponibilidade de substrato nos costões rochosos para o assentamento e recrutamento, os efeitos de 
competição e predação e as adaptações aos estressores fisiológicos são fatores primários determinantes da 
estrutura populacional de Cirripedia nesta região, como conhecido desde Connell (1961). Porém, a diferença 
observada na densidade das espécies ao longo da zona de distribuição é usualmente considerada como 
sendo fruto dos processos acima. Tetraclita stalactifera é um Cirripedia comum do entremarés, desde o Golfo 
do México até o sul do Brasil. Na Praia Vermelha, localizada na entrada da Baía de Guanabara, RJ, estamos 
avaliando a dinâmica populacional desta espécie. A faixa de distribuição de T. stalactifera foi dividida em 3 
áreas: superior, médio e inferior e em cada uma, foram marcados 5 quadrantes fixos de 10 × 10 cm para 
acompanharmos a colonização e o desenvolvimento da população. As amostragens iniciaram em maio de 
2017, com previsão de desenvolvimento até maio de 2021. Nos primeiros 18 meses a amostragem foi 
quinzenal e depois, passou a mensal. O acompanhamento da população foi realizado por fotos, utilizando o 
programa ImageJ para contagem dos indivíduos nas categorias recrutas e adultos, vivos e mortos. 
Concomitantemente, amostramos o plâncton para verificarmos a presença de larvas bem como as variáveis 
de temperatura, salinidade e concentração de clorofila na água. Os resultados indicaram maior densidade 
populacional na região média de sua distribuição, seguida da superior e logo após a inferior. A contagem de 
recrutas comparada às densidades de cípris, indicam picos de recrutamento entre maio e agosto 2017 e entre 
fevereiro e março de 2018, sobretudo na região média. Desta forma, estamos estabelecendo que outros 
aspectos, relacionados à fisiologia da espécie são responsáveis por explicar os processos de colonização e 
desenvolvimento da população. 
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O táxon Amphipoda é o principal representante da fauna associada a macroalgas marinhas, e a família 
Ischyroceridae destaca-se por apresentar 9 gêneros e 19 espécies para a costa brasileira. Essa família é 
caracterizada, principalmente, por apresentar urópodo 3 com o pedúnculo largo proximalmente e estreito 
distalmente, com um dos seus ramos com pequenas cerdas e o outro com espinhos apicais recurvados. É 
composta por espécies tubícolas e detritívoras, com maior representatividade dos gêneros Ericthonius e 
Jassa. Entretanto, este estudo tem como objetivo registrar a ocorrência de espécimes do gênero Microjassa 
coletados a 15 metros de profundidade associados as macroalgas Sargassum sp. e Dictyota sp. no 
Arquipélago de Alcatrazes, localizado a 36 km da costa de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo, 
o que amplia a ocorrência do gênero para a costa brasileira e Atlântico Sul. As coletas foram realizadas 
durante o verão e inverno de 2018 e 2019, por meio de mergulho autônomo, em que as macroalgas foram 
envolvidas em sacos de tecido de malha 0,02 mm para retenção da fauna. Foram coletados 49 indivíduos, 
que foram dissecados, fotografados e medidos em estereomicroscópio para identificação. O gênero 
Microjassa pode ser caracterizado por apresentar coxas 1 e 5 com metade da profundidade das coxas 1 a 4, 
coxa 4 escavada posteriormente e ramo do urópodo 3 com 4 espinhos apicais em gancho. Esse gênero não 
apresentava nenhum registro para o Brasil, com 9 espécies distribuídas nas costas atlânticas da América do 
Norte no Golfo do México, da Flórida e Carolina do Sul e do Reino Unido, na costa do Pacífico da América do 
Norte, do sudeste do Alasca até Califórnia, e na costa mediterrânea da França e Itália. A partir deste registro 
espera-se contribuir com o estudo da distribuição, biogeografia e biologia do gênero. 
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O oceano profundo é o maior ecossistema na Terra e possui condições extremas para vida devido à baixa 
temperatura, alta pressão e drástica redução da luminosidade, impossibilitando fotossíntese a partir de 
200 m até a total escuridão a partir de 1.000 m de profundidade. No Brasil, o conhecimento dos organismos 
de da região de talude historicamente teve início com as clássicas expedições da Challenger Expedition no 
século XIX, mas obteve grande incremento apenas no final do século XX e início do século XXI com as 
prospecções para avaliação de recursos pesqueiros do projeto REVIZEE, ou da PETROBRAS através dos 
Projetos HABITATS e OCEANPROF. Nesse contexto, o N/Oc Alpha Crucis do Instituto Oceanográfico da USP 
realizou 18 arrastos de fundo no talude continental entre 300 e 1.500 m de profundidade, na região norte 
de São Paulo, como parte do projeto DEEP-OCEAN. A coleta de arrasto é um método eficiente na captura de 
macrofauna epibêntônica séssil ou vágil, incluindo organismos demersais. As coletas resultaram na captura 
de 62 espécies de invertebrados pertencentes aos seguintes grupos: Mollusca – Cephalopoda (5), Gastropoda 
(3), Bivalvia (2); Echinodermata – Ophiuroidea (5), Astreoidea (4), Holothuroidea (5), Echinoidea (1), 
Crinoidea (1); Tunicata (1); Annelida – Polichaeta (4); Crustacea (9); Cnidaria – Octocorallia e Scleractinia (21), 
Actinaria (3), Ctenophora (1). Ainda que os dados sejam preliminares, foi possível observar um zoneamento 
batimétrico ao longo do talude continental, com maior abundância de crustáceos entre 300 e 600 m; corais 
entre 900-1.100 m de profundidade; e holothuróideos abaixo de 1.000 m. Os registros incluem as ocorrências 
mais meridionais no Atlântico Sul ocidental dos cefalópodes Opistoteuthis e Taningia, bem como do 
equinóide Phormosoma. 
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O gênero Diadumene Stephenson, 1920 compreende 12 espécies de anêmonas-do-mar (Actiniaria: 
Diadumenidae) encontradas em praticamente todos os oceanos, com exceção apenas do Ártico e Austral. A 
expressiva tolerância a parâmetros ambientais, como salinidade e dessecação, e a alta taxa de reprodução 
assexuada caracteriza o grupo como um dos mais bem-sucedidos, sendo reconhecido um grande potencial 
invasor supostamente relacionado ao tráfego marítimo. São reconhecidas 4 espécies para o Brasil, 
D. paranaensis Beneti et al., 2015 do Paraná, D. manezinha Gusmão, Grajales e Rodríguez, 2018 de Santa 
Catarina, D. leucolena (Verrill, 1866), registrada para o Pará, e D. lineata (Verrill, 1869), para o Sudeste e 
Nordeste. D. leucolena e D. lineata também são encontradas no Atlântico Norte Ocidental e no Pacífico 
Norte, Estados Unidos, evidenciando um histórico de introdução das espécies entre os dois hemisférios. Com 
o objetivo de levantar registros acerca das espécies de Diadumene encontradas em Pernambuco, foram 
analisados exemplares coletados em 2006 e 2012 na zona intertidal do estuário da Baía do Pina, Recife, PE. 
Os indivíduos passaram pelo procedimento padrão de identificação para anêmonas-do-mar, com a análise 
completa do pólipo, seguida da elaboração do cnidoma e a preparação de lâminas histológicas coradas em 
Hematoxilina/Eosina. Foram identificadas duas espécies para o gênero, D. paranaensis e D. franciscana 
Hand, 1956, descrita originalmente para a costa oeste dos Estados Unidos. A identificação em Pernambuco 
de D. paranaensis, antes restrita ao sul do país, e de D. franciscana realça uma notória capacidade dispersiva 
do gênero, apontada por trabalhos prévios, e evidencia a necessidade de mais estudos de cunho taxonômico 
e ecológico do grupo no Brasil para fins de monitoramento e controle das populações, além de uma melhor 
compreensão da sua biologia, biogeografia e filogenia. 
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O livro recém-publicado: World Atlas of Jellyfish traz dados sobre 47 espécies de cubomedusas e de 164 
espécies de cifomedusas, além de capítulos gerais sobre morfologia, registro fóssil, nematocistos, ciclo de 
vida, fotografia, uso de águas-vivas como alimento, etc. O livro foi organizado para servir como um guia de 
identificação para pesquisadores do grupo, mas também para o público geral interessado na beleza e 
elegância destas maravilhosas criaturas planctônicas marinhas. Existe uma chave pictórica organizada com 
base na morfologia externa do corpo, possuindo entradas para quase todas as famílias, e chaves baseadas 
em características morfológicas para as espécies. As espécies válidas dos grupos Coronamedusae, 
Discomedusae, e Cubomedusae foram descritas e ilustradas utilizando-se a literatura disponível mais 
atualizada focando nos caracteres diagnósticos. O livro é ricamente ilustrado com fotografias, desenhos e 
mapas de distribuição. 
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Crustáceos da superordem Peracarida como Amphipoda, Isopoda e Tanaidacea, são muito abundantes e 
diversos, dominando as comunidades fitais. Padrões de abundância e diversidade desses organismos podem 
ser determinados por fatores bióticos e abióticos. Este trabalho investigou como o hidrodinamismo e altura 
do costão influenciam comunidades associadas a um mesmo substrato. Foi analisada a composição e a 
abundancia de peracáridos na comunidade Bostrychietum em 3 alturas distintas (supralitoral, mesolitoral 
superior e mesolitoral inferior), em 2 costões com diferentes hidrodinamismos (abrigado e um exposto) na 
Praia das Cigarras, São Sebastião (SP). Foram realizadas 8 coletas (2 por estação), no qual foram retiradas 4 
réplicas de 10 cm² da alga em cada altura para cada costão. O peso úmido das algas foi obtido, a fauna foi 
identificada e contabilizada. A densidade das espécies foi comparada através de ANOVA de 3 fatores 
(hidrodinamismo, altura e estação). O levantamento indicou 7549 peracáridos, indicando 7 espécies de 
Amphipoda (6 de Hyalidae; 1 de Talitridae), 2 de Tanaidacea e 4 de Isopoda. A altura, o batimento e a estação 
influenciaram na densidade dos peracáridos, sendo que o lado abrigado, o mesolitoral inferior, e o verão e a 
primavera foram os que apresentaram as maiores abundancias de organismos. O anfípode Ptilohyale litoralis 
foi a espécie de que mais contribuiu para as diferenças encontradas na composição de Peracarida nas 
diferentes estações do ano, enquanto, Chelorchesia darwini foi determinante para as diferenças entre as 
alturas, dominando a região superior do costão. Outras espécies podem ter dificuldades para se estabelecer 
nessa região, pois efeitos abióticos como dessecação são menos atenuados, o que pode impedir o 
estabelecimento de outras espécies. A menor densidade de indivíduos em locais de maior hidrodinamismo 
pode ser atribuída ao forte impacto das ondas dificultando o estabelecimento e a sobrevivência de algumas 
espécies. 
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Carijoa riisei é um octocoral que habita tanto recifes naturais quanto estruturas artificiais de diferentes 
composições (metal, plástico, corda). Vários grupos são encontrados associados a esse octocoral como 
esponjas, equinodermos, crustáceos e anelídeos. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi fazer o 
levantamento e comparação da fauna associada a C. riisei coletada em recifes artificiais e recifes naturais. As 
coletas dos recifes artificiais foram realizadas no período chuvoso e seco de 2018 em quatro naufrágios na 
costa de Pernambuco: Taurus, Servemar X (20 metros), Lupus e Minuano (30 metros). Os resultados foram 
comparados com coletas realizadas nos recifes naturais na Praia de Porto de Galinhas (Pernambuco) no 
período chuvoso e seco em 2011. O método amostral foi o mesmo nas duas coletas. Foram observadas 
diferenças tanto na abundância quanto na riqueza quando comparado os dois ambientes. No recife artificial 
foram encontrados 3319 indivíduos (cerca de 95 indivíduos por amostra) e uma riqueza de 54 táxons, já no 
recife natural foram encontrados 49394 indivíduos (cerca de 1764 indivíduos por amostra) e uma riqueza de 
94 táxons. Mesmo o recife natural sendo localizado em uma área de pisoteio, tráfego de jangadas e prática 
de mergulho livre apresentou uma maior abundância e riqueza, pois a profundidade é um dos fatores que 
mais influenciam na presença das espécies. Também o tempo de colonização dos ambientes pode ter 
influenciado significativamente nessa diferença, já que o naufrágio mais antigo foi afundado em 2002. Apesar 
das diferenças na abundância e riqueza, os táxons mais comuns nos dois ambientes foram Amphipoda e 
Polychaeta o que corrobora com a literatura. Concluímos que há diferença na comunidade associada a 
C. riisei entre os ambientes e, devido à grande quantidade de fauna associada e a sua facilidade em colonizar 
diversos habitats, a presença deste octocoral pode ajudar na manutenção da biodiversidade. 

Palavras-Chave: Associações, Corais moles, Naufrágios, Octocorallia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 

FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco) 
Número de Processo: APQ-0913-2.04/17 – 440633/20150 
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Uma nova espécie de octocoral da família Keroeididae é descrita em águas profundas (467 m) do Banco 
Burdwood, Argentina. Distingue-se da única espécie do gênero (I. capensis (Hickson 1904)) pela presença de 
cálices conspícuos, escleritos antocodiales (varas achatadas com verrugas) e grandes escleritos trirradiados 
no cenénquima. O gênero Ideogorgia Bayer, 1981 é considerado endêmico da África do Sul e de águas 
mesofóticas (30-73 m), mas, com o novo registro, o gênero amplia sua distribuição para águas profundas do 
Atlântico Sul. A espécie é pouco comum, já que foi encontrada unicamente em uma das 77 estações 
amostradas (três campanhas do navio oceanográfico “Puerto Deseado” (CONICET, Argentina), em abril 2013 
– três estações, Abril 2016 – 30 estações e Abril 2017 – 41 estações) e do navio “Prefecto García” (Prefeitura 
Naval Argentina) (Dezembro 2015 – três estações). I. laurae representa a primeira espécie de coral descrita 
para a recente Área Marinha Protegida Namuncurá II, no Banco Burdwood, Mar Argentino. O registro dessa 
espécie nova ressalta a importância da AMP como um hotspot de biodiversidade marinho do Oceano 
Atlântico Sul Ocidental e fortalece a evidência de antigas conexões biogeográficas entre as faunas de 
octocorais subantárticas e sul-africanas. 

Palavras-Chave: Anthozoa, Atlântico Sul, Hotspot, Keroeididae 
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Os octocorais representam o grupo com maior diversidade dos cnidários, podendo serem encontrados desde 
o Ártico à Antártida, de águas rasas até profundidades abissais. O gênero Alcyonium faz parte do grupo dos 
corais moles (Alcyonacea, Alcyoniidae) e possui 58 espécies validas, sendo apenas cinco registradas para o 
Atlântico Sul Ocidental. Seu status taxonômico já foi motivo de inúmeras revisões e atualmente apresenta 
situações não resolvidas. Neste trabalho foram descritos espécimes coletados na costa argentina e Banco 
Burdwood em profundidades de 100 a 600 m sendo provenientes de campanhas oceanográficas BIP “Dr. 
Holmberg”, “Undine”, “Maneco” e “Canepa”. Foram descritos 19 espécimes, dentre eles foram identificadas 
cinco espécies já conhecidas, A. antarcticum (dois espécimes), A. patagonicum (dois espécimes), A. roseum 
(dois espécimes), A. haddoni e A. sollasi. Os 11 lotes restantes poderiam conformar nove espécies novas, por 
apresentarem diferenças nos caracteres diagnósticos (tipos de escleritos), mas analises mais detalhados 
usando MEV serão necessários. Para a região do Atlântico Sul Ocidental são registradas as espécies 
A. grandis, A. antarcticum, A. paucilobulatum, A. southgeorgiensi, A. sollasi e A. patagonicum. Dessa 
maneira, temos como novos registros a A. haddoni e A. roseum, que antes possuíam distribuição restrita ao 
Pacífico chileno. Estudos recentes afirmam que as marés e a corrente Circumpolar Antárctica são os principais 
responsáveis pela circulação das massas de agua nesta região e estes novos registros apontam a 
conectividade existente nas faunas subantárticas chilenas e argentinas. O elevado número de possíveis novos 
taxa não chama a atenção, já que a área amostrada é ainda pobremente conhecida e estas novas descobertas 
reforçam a área do Banco Burdwood como um hot spot de biodiversidade marinha no Atlântico Sul, 
integrante da primeira área marinha protegida oceânica da Argentina, a MPA Namuncurá. 
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Muitos estudos já constataram alterações bioquímicas, fisiológicas, comportamentais e morfológicas em 
diferentes espécies da biota marinha relacionadas a exposição a contaminantes ambientais de origens 
distintas. Um dos grupos de organismos que vem sendo utilizados nesses estudos é o dos anelídeos 
poliquetas, principalmente os que habitam sedimentos não consolidados. O presente estudo busca investigar 
a relação entre as anomalias morfológicas de poliquetas de sedimentos consolidados e a exposição crônica 
a contaminantes ambientais em diferentes locais, problemática que ainda é pouco abordada. Indivíduos da 
espécie Perinereis anderssoni foram coletados em costões rochosos da praia de Boa Viagem, do Forte e na 
ilha da Madeira, nos municípios de Niterói-RJ, Cabo Frio-RJ e Itaguaí-RJ, respectivamente e parâmetros físico-
químicos como temperatura, pH, oxigênio dissolvido e salinidade foram medidos na água. Apenas espécimes 
completos foram examinados, esses foram medidos e tiveram as anomalias morfológicas identificadas. Dos 
393 indivíduos identificados, 37 apresentaram algum dos 13 tipos de anomalias morfológicas detectados, 
sendo a anomalia mais frequente a ausência de uma paragnata na área V da probóscide em 8 indivíduos, 
seguido pela ausência de uma antena em 6 indivíduos. Entre as duas classes de tamanho estabelecidas, a de 
indivíduos ≥ 3,1 cm foi a que apresentou a maior frequência de indivíduos anômalos, cerca de 15,42% 
considerando todos os locais de coleta. A classe de tamanho parece ter alguma relação com a ocorrência de 
anomalias morfológicas em Perinereis anderssoni. Análises de concentração de metais pesados nos 
sedimentos coletados e nos tecidos dos poliquetas, além do teor de matéria orgânica nos sedimentos serão 
realizadas posteriormente para verificar a relação das mesmas com as anomalias morfológicas. 

Palavras-Chave: Alterações morfoestruturais, Exposição crônica, Poliquetas 
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A classe Ophiuroidea é o grupo com a maior diversidade entre os equinodermos, com 2.100 espécies 
descritas. Os ofiúros são encontrados em habitats como substratos inconsolidados e algas, e podem ser 
epizóicos de invertebrados marinhos, como briozoários. Os briozoários, por sua vez, são animais 
predominantemente sésseis e coloniais, e podem servir de habitat para outros organismos bentônicos, como 
os equinodermos. Este estudo objetivou investigar a associação de ofiúros a briozoários em praias de 
Salvador, Bahia, nordeste do Brasil. Foram realizadas coletas nas praias de Itapuã, e Boa Viagem. Colônias de 
briozoários foram coletados através de mergulho livre e busca ativa. O material foi preservado em álcool 
absoluto e triado no Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia (MZUFBA), para separação dos 
ofiúros associados. Os ofiúros e briozoários estudados foram identificados com auxílio de microscópio 
estereoscópico e depositados nas Coleções de Echinodermata e Bryozoa do MZUFBA. Quinze espécimes de 
ofiúros pertencentes a sete espécies estavam associados a briozoários: Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 
1828), Ophiocomella ophiactoides (H. L. Clark, 1900), Amphiodia atra (Stimpson, 1852), Ophioderma cinerea 
Müller & Troschel, 1842, Ophioderma appressa (Say, 1825), Ophiocoma echinata (Lamarck, 1816) e Ophiactis 
savignyi (Müller & Troschel, 1842). Na praia de Itapuã, os ofiúros, exceto Ophiactis savignyi, estavam 
associados aos briozoários Reptadeonella brasiliensis Almeida et al., 2015 e Stylopoma carioca Winston et al., 
2014. Em Boa Viagem, Ophiactis savignyi estava associada aos briozoários Reptadeonella brasiliensis, 
Stylopoma carioca, Microporella curta Almeida et al., 2017, Labioporella tuberculata Winston et al., 2014, 
Rynchozoon brasiliensis Almeida et al., 2017, Smittipora tuberculata (Canu & Bassler, 1928), Exechonella 
vierai Cáceres-Chamizo et al., 2017 e Calyptotheca triangulata (Canu & Bassler, 1928). Este trabalho é o 
primeiro registro de associação das espécies de ofiúros Amphipholis squamata, Ophiocomella ophiactoides, 
Amphiodia atra, Ophioderma cinerea, Ophioderma appressa e Ophiocoma echinata com briozoários no litoral 
brasileiro. 

Palavras-Chave: Associação, Bentos, Bryozoa, Equinodermos, Invertebrados 
Agência Financiadora: Universidade Federal da Bahia 
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Os ofiúros são equinodermos que podem habitar substratos inconsolidados e algas, sendo também epizóicos 
de invertebrados marinhos, como esponjas, cnidários e briozoários. A associação de ofiúros a substratos 
biológicos é relacionada a busca por alimento ou proteção contra predação, principalmente em indivíduos 
jovens, para completar seu desenvolvimento ontogenético. Este trabalho teve como objetivoestudar a 
associação de ofiúros a algas e esponjas em praias de Salvador, Bahia, nordeste do Brasil. Foram realizadas 
coletas nas praias de Itapuã, Stella Maris, Barra, Boa Viagem e Mont Serrat e, através de de mergulho livre e 
busca ativa, foram coletados fragmentos das algas calcárias Halimeda sp. e Amphiroa sp., da alga vermelha 
Gracillaria sp. e das esponjas Callyspongia sp. e Desmapsamma sp. O material foi preservado em álcool 
absoluto e triado no Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia (MZUFBA). Os ofiúros foram 
identificados com auxílio de microscópio estereoscópico e depositados na Coleção de Echinodermata do 
MZUFBA. Foram identificados 273 espécimes de ofiúros pertencentes a oito espécies e três gêneros: 
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828), Ophiocomella ophiactoides (H. L. Clark, 1900), Amphiodia atra 
(Stimpson, 1852), Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859), Ophionereis reticulata (Say, 1825), Ophiactis 
lymani Ljungman, 1872, Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842), Ophioplocus januarii (Lütken, 1856), 
Ophiothrix Müller & Troschel, 1840, Ophiothela Verril, 1867 e Amphioplus Verril, 1899. A maior abundância 
de ofiúros foi encontrada na esponja Callyspongia sp. (75,82%; ofiúros Ophiactis savignyi, Ophiothrix sp. e 
Ophiothela sp.), seguida da alga Halimeda sp. (16,85%; ofiúros Amphipholis squamata, Ophiocomella 
ophiactoides, Amphiodia atra, Ophiocnida scabriuscula, Ophionereis reticulata, Ophiactis lymani, Ophiactis 
savignyi, Ophioplocus januarii e Amphioplus sp.). Entre os ofiúros, Ophiothela sp. apresentou maior 
representatividade com 75,09% do total de espécimes. Este trabalho é o primeiro registro da fauna de ofiúros 
associados a algas e esponjas no Nordeste do Brasil. 

Palavras-Chave: Associação, Bentos, Equinodermos, Invertebrados, Substratos biológicos 
Agência Financiadora: Universidade Federal da Bahia 
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A meiofauna tem sido utilizada como sinônimo de meiobentos para determinar pequenos metazoários, 
intimamente relacionados aos interstícios entre os grãos. Ela pode ser estabelecida pelos limites de tamanho 
de abertura de malha das peneiras, sendo as com 500 µm, de limite superior, e as de 45 µm, inferior. Esse 
trabalho teve como objetivo principal o estudo da meiofauna presente em diferentes tipos de sedimento da 
Baía de Todos os Santos (BTS), Salvador, Bahia. As coletas foram realizadas com um amostrador do tipo van 
Veen, em sedimentos arenosos e lamosos da BTS, em 16/07/2014 e 30/11/2018. As amostras foram retiradas 
desse material através de corer de pvc (10 × 3,5 cm) perfazendo um total de 15 amostras. Destas, 3 amostras 
de 2014 e 4 de 2018 que foram processadas, os organismos foram extraídos, contados e alguns montados 
em lâminas. A abundância total encontrada foi de 21.517 organismos, pertencentes aos seguintes grupos: 
Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, Polychaeta, Turbellaria, Ostracoda, Bivalve, Acari, Platyhelminthes, 
Sipuncula, larva naúplius, Tanaidacea, Amphipoda, Kinorhyncha e Crustacea. Analisando-se as frequências 
de ocorrência dos grupos nas amostras, foi observado que Nematoda, Copepoda e Ostracoda apresentaram 
100% de ocorrência. Com relação às abundâncias relativas, Nematoda foi o mais abundante (40%), seguido 
de Copepoda (24%), larva naúplio (24%), Polychaeta (7%), Tardigrada (2%), Ostracoda (1%), Tanaidacea (1%) 
e Turbellaria (1%), os demais grupos apresentaram abundâncias inferiores a 1%. Os organismos separados 
foram montados em lâminas individuais, totalizando 1086 exemplares. A riqueza total encontrada foi de 15 
grupos e variou de 5 (amostra de areia – 2014) até 12 (amostra de lama de 2018). De acordo com a literatura, 
o filo Nematoda normalmente apresenta uma abundância superior a outros táxons, seguido de Copepoda, o 
que representa um padrão global de abundância relativa verificado em diversos ambientes. No presente 
trabalho esse mesmo padrão foi encontrado. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Ecologia, Sedimento 
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Meiofauna, comumente chamada de meiobentos, é um grupo de metazoários pequenos, que vivem entre 
os grãos de sedimento em todos os tipos de ecossistemas do planeta. Eles podem ser separados da 
macrofauna através do uso de peneiras com diferentes tamanhos de abertura de malha, as de 500 µm para 
separar a macrofauna e as de 45 µm para reter a meiofauna. O presente estudo tem por objetivo caracterizar 
a composição da Meiofauna da praia de Ondina, Salvador, Bahia, que possui um perfil intermediário e é 
composta por areia média. As amostras foram coletadas no dia 01 de outubro de 2005, em três pontos 
escolhidos aleatoriamente em dois transectos perpendiculares à linha d’água. Em cada ponto foram 
coletados 3 cilindros divididos em 3 estratos (A: 0-10 cm; B: 10-20 e C: 20-30). As amostras foram fixadas, 
lavadas com água filtrada, contadas em cubas de Dollfus e em seguida alguns organismos foram montados 
individualmente em lâminas permanentes. Foram analisadas 8 amostras e 1.812 organismos foram contados, 
distribuídos em 6 grupos: Nematoda (26%), Oligochaeta (25%), Ostracoda (22%), Copepoda (20%), 
Polychaeta (7%), Acari (0,1%). Quanto à distribuição vertical a maior quantidade de organismos ocorreu nos 
estratos B e C. Em relação à frequência de ocorrência, os grupos Nematoda e Oligochaeta apresentaram as 
maiores ocorrências, com 100%, seguidos por Copepoda e Ostracoda com 75%, Polychaeta com 37,50% e 
Acari com 12,50%. Conforme observado na literatura, o grupo Nematoda ocorreu em 100% das amostras. A 
praia estudada apresentou os mesmos grupos encontrados nas praias de Stella Maris e Armação, Salvador, 
Bahia. 

Palavras-Chave: Fauna intersticial, Região entremarés, Sedimento arenoso 
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Algas e esponjas em função da sua arquitetura, coloração e distribuição nos ambientes marinhos, servem de 
hábitats para diversas espécies crípticas, dentre elas pequenos ofiuróides. Muitos estudos já se debruçaram 
sobre ofiuróides associados a algas e esponjas, contudo, pesquisas que visam correlacionar estes animais ao 
tipo de arquitetura destes substratos biológicos ainda são escassos. Este trabalho teve como objetivo 
investigar a ocorrência e densidade de ofiuróides associados a algas e esponjas com diferentes morfologias 
e graus de compactação interna. Foram selecionadas as algas Amphiroa fragilissima (calcária com 
arqueitetura interna mais compacta), Sargassum cymosum (folhosa com espaços maiores internamente) e 
as esponjas Cliona varians (altamente maciça internamente) e Dysidea cf. etheria (mais rica em ósculos e 
espaços internos). Amostras em triplicata foram coletadas nos afloramentos rochosos das praias de Itapuã e 
da Pituba de setembro de 2018 a abril de 2019, posteriormente triadas em laboratório e os ofiuróides 
separados e identificados. As seguintes espécies de ofiuróides foram registadas neste estudo: Ophiactis 
savignyi, O. lymani, Amphipholis squamata e Ophiothrix angulata. Nenhum ofiuróide ocorreu na alga 
S. cymosum. Ophiactis savignyi ocorreu de forma esporádica (1 ind./cm³) em C. varians apenas no mês de 
abril na praia de Itapuã. As maiores densidades de ofiuróides ocorreram na alga A. fragilíssima e na esponja 
D. cf. etheria nos dois afloramentos rochosos investigados. O. savignyi ocorreu com densidades mais 
elevadas comparado aos demais ofiuróides em ambos os substratos, contudo, preferiu a esponja Dysidea 
(p < 0,05). Ophiothrix angulata e O. lymani só ocorreram na alga A. fragilíssima, enquanto A. squamata 
apesar de ter ocorrido em D. cf. etheria preferiu A. fragilissima como substrato (p < 0,05). Os resultados 
indicam que as arquiteturas “intermediárias” (nem maciças nem frouxas demais) são as preferidas pelos 
ofiuróides, e que, nestas arquiteturas, as espécies tem preferências diferenciadas entre algas e esponjas. 

Palavras-Chave: Espécies crípticas, Inquilismo, Micro habitats 
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Eucidaris tribuloides é um equinóide carnívoro com ampla distribuição em águas tropicais do Atlântico. Neste 
estudo foi avaliado o ciclo gametogênico de uma população na enseada de Itapuã, Bahia (12°57’42.7”S, 
38°21’24.0”W). As amostragens ocorreram bimestralmente (junho/2017 a abril/2018) por busca ativa 
(n = 10-15; diâmetro de carapaça (DC) > 30 mm) em baixa-mares de sizígia. Os espécimes foram fixados 
(formalina 10%) e transportados à UFBA, onde foram mensurados (DC), pesados e evicerados. Uma fração 
do tecido gonadal (3 cm³) foi processada por histotécnica de rotina, os cortes histológicos (5 µm) foram 
corados (HE 10%) e os estágios da gametogênese (ED) foram descritos. A proporção sexual foi testada 
estatisticamente (c²; α = 0,05). O ciclo reprodutivo foi analisado através do índice gonadal (IG) (Kruskal-
Wallis; α = 0,05) e a biometria do gameta feminino, definido por Regra de Sturges. A influência de variáveis 
abióticas foi realizada a partir de dados coletados in situ e compilados do INMET. Cerca de 86 indivíduos 
(DC = 38,2 ± 2,9 mm) foram processados. A proporção sexual diferiu de 1:1 (χ² = 75,51; GL = 1; p < 0,05) 
contrariando os estudos sobre o grupo. Seis ED foram descritos: proliferação, em maturação, maturação, 
emissão, esgotamento e em recuperação. O ciclo gamético da espécie foi caracterizado por um longo período 
de atividade reprodutiva durante o segundo semestre do ano, com drástica redução no primeiro semestre e 
um marcado momento de recuperação em abril. O IG foi influenciado por fenômenos de alocação de energia 
não sendo um descritor fidedigno do ciclo. O diâmetro médio do ovócito maduro apresentou dimensões 
entre 45-55 mm. Gametas de tamanho intermediários (20 e 40 mm) e pequenos (10 mm) foram vistos em 
todos os meses. Os resultados sugerem ainda que embora variáveis abióticas possam atuar em conjunto 
enquanto gatilhos reguladores do ciclo em E. tribuloides, estudos fisiológicos podem esclarecer outros 
parâmetros limitadores deste equinóide. 

Palavras-Chave: Cidaroida, Índice Gonadal, Reprodução 
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Ofiuróides possuem ampla batimetria, expressiva biomassa e são conspícuos representantes bênticos nas 
teias tróficas marinhas. O objetivo deste estudo foi analisar aspectos populacionais (estrutura etária e relação 
peso versus diâmetro do disco) de Ophioderma appressa (Say, 1825) e Ophioderma cinerea (Müller & 
Troschel, 1842) numa poça-de-maré na enseada de Itapuã, Salvador (BA) (12°57’42.7”S, 38°21’24.0”W). 
Coletas bimestrais (maio/2018 a maio/2019) foram realizadas por busca ativa de indivíduos íntegros em 
baixamares de sizígia. No laboratório os espécimes foram fixados (Etanol 70%), mensurados quanto ao 
diametro do disco (D) (0,02 mm) e pesados (P) (peso úmido total dos) (0,0001 g). A distribuição das 
frequencia das classes de tamanho foi determinada pela Regra de Sturges e a relação biométrica testada pelo 
modelo potencial (Y = aXb). Ophioderma appressa foi mais abundante (n = 46) e apresentou menores 
dimensões corporais (5,29 mm) O. cinerea (n = 28) (11,29 mm) O. appressa apresentou um amplo intervalo 
de classes com modas mais representativas entre 12-15 mm (34,8%) e 8-11 mm (28,3%). Ophioderma cinerea 
foi representada majoritariamente por adultos (67,9%) com D entre 27-31 mm sugerindo uma segregação 
etária local. Os dados morfométricos de ambas apresentaram bons ajustes (r² = > 0,8) ao modelo alométrico 
positivo: P = 0,0020 × D²,⁴⁵⁷ (O. appressa) e P = 0,0025 × D²,⁴⁸⁰ (O. cinerea). A equação de crescimento para 
O. appressa expressou mais fielmente a relação biométrica devido a amplitude dos dados analisados. No 
entanto a maior participação de jovens na população de O. appressa deveria contribuir para uma taxa de 
crescimento (coeficiente b) mais elevada em comparação a O. cinerea de dimensões corpóreas maiores e 
cujos dados provém de indivíduos adultos. Os resultados indicam a existência de distintas histórias de vida 
(p. ex. nichos, estratégias reprodutivas, alocação de recursos) mesmo entre congêneres simpátricas e 
enfatizam a necessidade de estudos complementares para elucidar tais considerações. 

Palavras-Chave: Afloramentos biogênicos, Crescimento individual, Estrutura populacional, Ophiuroidea 
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No Brasil, a familia Ophiodermatidae é constituída por seis espécies e um gênero, Ophioderma, que possui 
problemas taxonômicos devido ao difícil reconhecimento e delimitação das espécies. O objetivo deste 
trabalho foi aprofundar os estudos morfológicos externos a fim de destacar e quantificar as diferenças entre 
as espécies, visando um reconhecimento mais preciso da biodiversidade da familia. Foram analisados 85 
espécimes pertencentes a coleções científicas do Brasil (ZUEC, MZUSP e MZUFBA), procedentes de diferentes 
estados como: São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Paraíba. Foram realizadas medidas morfométricas de 12 
caracteres diagnósticos para as análises estatísticas de LDA (Análise Linear Discriminante) de cinco espécies: 
Ophioderma januarii, O. cinerea, O. appressa, O. brevispina e Ophioderma sp1. O primeiro e o segundo eixos 
do gráfico resultante (LD1 e LD2) descrevem 80.2% e 12.67% da variação dos caracteres entre as espécies. 
Na LD1, a largura do escudo radial e o comprimento da primeira placa braquial ventral são os caracteres 
morfológicos com os coeficientes positivos mais altos, e a largura da primeira placa braquial ventral e o 
comprimento da segunda placa braquial ventral têm os coeficientes negativos mais baixos, separando 
O. cinerea e Ophioderma sp1 dos outros morfotipos. Na LD2, o comprimento da primeira placa braquial 
ventral e o número de escamas tentaculares do primeiro segmento são os caracteres morfológicos com os 
maiores coeficientes positivos, e o comprimento da primeira placa braquial dorsal e a largura da primeira 
placa braquial ventral apresentam os coeficientes negativos mais baixos, separando O. brevispina e 
Ophioderma sp1 dos outros. Além disso foram considerados os estados de alguns caracteres, como o formato 
dos espinhos braquiais, da placa braquial dorsal e dos escudos orais, e a presença e/ou ausência dos escudos 
adorais. Ambas análises confirmam a separação dos cinco morfotipos, porém outras ainda serão realizadas 
para completamentar os estudos taxonômicos da familia. 

Palavras-Chave: Coleções científicas, Ophiuroidea, Taxônomia 
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Denomina-se microplástico qualquer fragmento plástico menor que 5 mm, provenientes da degradação de 
estruturas maiores ou produzidos nessas dimensões. A ingestão de microplástico por organismos marinhos 
tem múltiplos efeitos tanto na nutrição quanto na saúde devido à sua toxicidade. Ambientes costeiros são 
muito afetados devido à proximidade com áreas urbanas, pressão de poluição e turismo. Organismos 
bentônicos suspensívoros têm sido alvo de estudos sobre microplástico, em especial envolvendo corais 
escleractínios. Por outro lado, estudos com octocorais são quase inexistentes. O presente trabalho objetivou 
avaliar a presença de microplástico na cavidade gástrica do octocoral Stylatula sp. em uma zona estuarina 
em Bahia Blanca, Argentina. Foram examinadas quatro folhas polipares de 20 colônias distintas, totalizando 
80. As folhas polipares são reuniões de vários pólipos que não podem ser individualizados e, portanto, foram 
analisados conjuntamente. O tecido foi macerado, recebeu gotas de água destilada e foi pressionado com 
lamínula para análise em microscópio óptico. O material foi contabilizado e cada fragmento foi fotografado. 
Foi encontrado microplástico em 65 folhas polipares (56,25%), as quais continham de 1 a 5 fragmentos por 
folha (média: 1,1 ± 1,2). Entre os principais tipos observados houve predominância de filamentos azuis 
(47,73%), seguido de fragmentos rosa (13,64%), filamentos rosa (11,36%), fragmentos coloridos (7,95%) e 
fragmentos laranja (5,68%). As quantidades encontradas nesse estudo são baixas comparadas a outras áreas, 
o que pode ser relacionado com a distância do local de coleta com áreas urbanas ou pelo hidrodinamismo 
local. De toda forma, a presença de microplástico é preocupante. Os filamentos azuis, mais abundantes, são 
geralmente oriundos de redes de pesca, atividade bem desenvolvida em estuários. Entre os efeitos negativos 
proporcionados pela ingestão de plástico estão a necrose de tecidos e também a morte em decorrência do 
preenchimento da cavidade gástrica por um resíduo que não será digerido. 

Palavras-Chave: Alimentação, Octocorallia, Plástico, Poluição 
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A grande produção de lixo, principalmente plástico, e seu descarte muitas vezes inadequado fazem com que 
parte dele chegue aos oceanos, onde estima-se representar cerca de 80% dos detritos flutuantes, estando a 
maior proporção no Hemisfério Sul. Além disso, seu deslocamento lento, alta durabilidade e pervasividade 
tornam-nos ótimos vetores de transporte de animais que os colonizam, aumentando a possibilidade de 
tornarem-se exóticos e invasores. Para a costa brasileira, foram listadas 122 espécies de invertebrados no 
lixo marinho, das quais apenas 6 eram poliquetas, 3 destas na região sudeste. Esse trabalho visa avaliar quais 
táxons de poliquetas podem ser encontrados associados a detritos antrópicos na Praia de Icaraí, localizada 
na Baía de Guanabara, Niterói, RJ. A praia, com cerca de 1200 m, de extensão foi dividida em áreas de 50-
100 m, em cada qual foi selecionada, aleatoriamente, uma área de 1 m² na linha de deriva, onde foi coletado 
o material, posteriormente fixado em formalina 4%, triado e identificado. Até o momento duas coletas foram 
realizadas, de um total de 4 previstas. Os detritos plásticos foram o principal substrato onde os animais foram 
encontrados, pertencentes a 6 filos (Arthropoda, Annelida, Bryozoa, Cnidaria, Nematoda e Mollusca), dentre 
os quais Annelida representou 22,9% dos organismos, ficando atrás apenas de Arthropoda (55,3%). Quanto 
aos anelídeos, 92,8% são poliquetas da família Serpulidae, com 79 indivíduos de Serpula sp., 9 de 
Hydroides sp. e 93 ainda não identificados. Espécimes de outros táxons também foram encontrados, porém 
em menor número: Scoloplos sensu stricto (Orbiniidae), Laeonereis (Nereididae), Typosyllis, Syllis, 
Odontosyllis (Syllidae), Branchiomma (Sabellidae) e Cirratulidae. Trabalhos anteriores já haviam listado em 
resíduos flutuantes as famílias Nereididae e Serpulidae, com apenas Hydroides sp. em comum. Pode-se 
concluir que o lixo plástico é um possível vetor de transporte, principalmente de poliquetas tubícolas da 
família Serpulidae. 

Palavras-Chave: Annelida, Detrito, Dispersão 
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As donzelas são reconhecidas como espécies chave em ambientes recifais, defendendo territórios que são 
mais diversos que ambientes adjacentes. Tais animais apresentam padrões de distribuição influenciados por 
características do seu habitat, alterando a ocorrência das espécies ao longo do ambiente. O objetivo desse 
trabalho foi elucidar quais fatores são responsáveis pelos padrões de distribuição de três espécies de 
Stegastes, comparando recifes tropicais e subtropicais. O trabalho foi realizado em duas áreas de estudo: 
recifes subtropicais do Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro e recifes tropicais de Tamandaré no 
Estado de Pernambuco. As donzelas Stegastes fuscus, Stegastes variabilis e Stegastes pictus foram 
contabilizadas por censo visual através de transectos, e a comunidade bentônica caracterizada por 
fotoquadrats. Stegastes fuscus foi a espécie com dominância numérica ao longo de todos locais amostrados. 
Stegastes variabilis apresentou maiores densidades nos recifes subtropicais, enquanto que Segastes pictus 
manteve-se ausente nos recifes tropicais, sendo observado somente nos subtropicais. Dentre os fatores 
analisados, a exposição a ondas e a profundidade contribuíram significativamente para a variação da 
densidade das espécies. Nos sistemas recifais analisados, a cobertura bentônica foi uma das principais 
características que influenciou a segregação das espécies, onde a maioria dos indivíduos apresentaram uma 
forte associação a algas em ambos os recifes. O sistema tropical apresentou uma forte dominância por 
macroalgas, enquanto amostras dominadas por zoantídeos, corais ramificados e algas calcárias foram mais 
frequentes em recifes subtropicais. Os peixes donzelas apesar de ocorrerem em sistemas recifais bastante 
distintos ao longo da costa, possuem requerimentos de habitat semelhantes na extensão de sua ocorrência, 
que podem regular sua distribuição e consequentemente alterar sua influência como estruturadores no 
ambiente recifal. 

Palavras-Chave: Distribuição, Recifes, Stegastes 
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Coleções zoológicas são fontes importantes de informações para o conhecimento da biodiversidade. Esta 
notabilidade é ainda maior quando são usadas como recurso didático em aulas práticas. A fim de garantir 
melhores condições de ensino e aprendizado, é imprescindível que as coleções estejam organizadas, 
adequadamente acondicionadas e identificadas. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-
Campinas) mantém um rico acervo zoológico incluindo invertebrados e vertebrados. Parte deste é utilizada 
durante as aulas práticas do curso de Ciências Biológicas desde 1979. Apesar da importância deste acervo, 
não havia dados sobre espécies, gêneros e/ou famílias representadas, assim como número de indivíduos. 
Neste contexto, nosso objetivo foi inventariar as espécies das Coleções Zoológicas da PUC-Campinas. Foram 
contabilizadas 97 espécies distribuídas em nove filos: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Bryozoa, Mollusca, 
Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata e Chordata. Os espécimes estão armazenados em via úmida 
(álcool 70%), via seca ou lâminas com fases larvais, ovários ou testículos. A coleção também conta com 
esqueletos e crânios de seis espécies da classe Mammalia: Bos taurus (bovino), Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara), Sus scrofa domesticus (porco), Alouatta guariba (macaco), Ovis aries (ovelha) e Myocastor coypus 
(ratão-do-banhado). Com relação aos invertebrados, observou-se uma diversidade de Anthozoa e Hydrozoa 
(Cnidaria), e de Lepidoptera e Coleoptera (Arthropoda). Para os vertebrados, notou-se uma grande variedade 
de peixes Actinopterygii: Trichiurus lepturus (peixe-espada), Paralichthys sp. e Achirus sp. (linguado), 
Gymnothorax sp. (moreia), Anguilla sp. (enguia), Acanthostracion polygonius (peixe-cofre), Sphoeroides 
testudineus e S. spengleri (baiacu), e Exocoetus volitans (peixe-voador). Em relação aos Hemichordata, vale 
ressaltar o Enteropneusta Balanoglossus sp. com espécimes coletados em praia e fundo oceânico. A 
realização deste inventário é apenas o primeiro passo para o reconhecimento e curadoria das Coleções 
Zoológicas da PUC-Campinas, processo que proporcionará melhores condições para o ensino e a formação 
dos futuros biólogos da PUC-Campinas e outros pesquisadores que queiram utilizar as Coleções Zoológicas. 

Palavras-Chave: Coleção Didática, Curadoria, Inventário 
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Haematotropis Jeekel está incluso em Aphelidesminae e possui, atualmente, registro apenas no norte da 
América do Sul: Brasil (Amapá, Amazonas e Pará), Suriname, Guiana (Paramaribo, Saramacca, Kabelstation, 
Galibi, Kassi-Kassima, Tibiti) e Guiana Francesa (São Jorge do Oiapoque). O gênero possui sete espécies 
válidas: Haematotropis callipa (Peters), Haematotropis octocentra (Brölemann), Haematotropis bella 
(Attems), Haematotropis aurorea Jeekel, Haematotropis roseicornis Jeekel, Haematotropis disjuncta 
Golovatch, Hoffman & Spelda e Haematotropis macapa Golovatch, Hoffman & Spelda. O gênero é 
caracterizado, principalmente, pelo gonopódio com telepodito longo e sua região distal curvada 
dorsalmente, originando-se o solenômero. Nesse trabalho o gênero é revisado, exceto H. aurantiaca e 
H. roseicornis (espécies perdidas). Foram solicitados empréstimos de espécimes-tipo e não-tipos de coleções 
nacionais e estrangeiras. Para a extração dos gonopódios foi utilizada a metodologia de Means et al. (2015) 
com modificações. As identificações foram realizadas utilizando-se artigos com as descrições originais ou 
redescrições dos táxons encontrados. Foram analisados 91 espécimes machos, distribuídos nas cinco 
espécies descritas e 14 espécies novas. Haematotropis possui novos caracteres e a diagnose incrementada: 
dentes antêro-laterais nos segmentos 2-17 e a região mediana do acropódito expandida, forma de cálice (em 
vista dorsal), com uma concavidade na região dorsal. A presença de dentes ântero-laterais nas espécies de 
Haematotropis já havia sido observada por Golovatch et al. (2004), porém essa característica também é 
encontrada em Xanthotropis Almeida, Shelley & Rafael, então as características dos gonopódios devem ser 
sempre levadas em consideração, havendo uma combinação de caracteres para determinação do gênero. O 
gênero possui uma grande variação de coloração, portanto os gonopódios ainda são as principais estruturas 
utilizadas para a diferenciação da maioria das espécies. Haematotropis possui novos registros de ocorrência 
em Trinidad e Tobago, Mato Grosso e Maranhão. 

Palavras-Chave: Neotropical region, New records, Polydesmida 
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Malformações são encontrados em todos os grupos de animais, incluindo os Diplopoda. Em Platyrhacoida, 
composta por Platyrhacidade Aphelidesmidae, o primeiro caso de malformação foi registrado em 
Aphelidesmidae, por Karsch (1881) em Pycnotropis taenia (Peters), que possui uma perna normal no lugar 
de um dos gonopódios. O segundo caso foi registrado por Brölemann (1898) em Aphelidesmus 
hermaphroditus Brölemann, sobre um indivíduo com um par de vulvas e um gonopódio no lugar da perna 
oito; esta teratologia foi reportada para P. taenia e Aphelidesmus sp. nesse mesmo trabalho. Neste trabalho 
são registrados novos casos de malformações observadas em Platyrhacoidea. Foram encontrados cinco 
espécimes de Aphelidesmidae e dois de Platyrhacoida com malformações. Os indivíduos estão preservados 
no Instituto de Ciencias Naturales da Universidad Nacional de Colombia e no North Carolina Museum of 
Natural Science. O primeiro espécime de Aphelidesmidae, P. taenia possui a mesma condição observada por 
Karsch (1881); o segundo, P. taenia é hermafrodito, possui ovos e dos dois gonopódios desenvolvidos, 
condição semelhante observada por Brölemann em A. hermaphroditus; o terceiro, Aphelidesmus sp. possui 
um gonopódio e no apêndice contralateral uma perna normal, também com ovos; o quarto, Pycnotropis 
sigma Golovatch, Vohland & Hoffman possui um gonopódio no lugar da perna posterior esquerda do sétimo 
segmento, totalizando três gonopódios; o quinto, Pycnotropis sigma Golovatch, Vohland & Hoffman não 
possui nenhum segmento fusionado ventralmente. Em Platyrhacidae foram encontrados um espécime de 
Barydesmus sp. com um gonopódio no lugar da perna esquerda do segmento quarto e outro de 
Psammodemus sp. com tergitos fusionados em alguns segmentos do tronco, sendo os primeiros registros de 
malformação para essa família. Todos os espécimes analisados são provenientes da Colômbia, exceto 
Barydesmus sp., proveniente do Perú. 

Palavras-Chave: Aphelidesmidae, Morfologia, Platyrhacidae, Teratologia 
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Cyrtodesmidae is a family of polydesmidan millipedes that includes three genera and 44 species distributed 
in Central America and Northern South America. Cyrtodesmids are mainly distinguished by the enlarged 
paranota on their second body segment. The enlarged keels cover their head laterally and for this reason, in 
Colombia, they are commonly known as “milpiés orejones” (big-eared millipedes). Although no studies on 
the family have been carried out so far, two genera and seven species have been described from Colombia. 
The main objective of this study is to know the diversity and geographical distribution of the Cyrtodesmidae 
in Colombia based on the material deposited in the Myriapodological Collection of the Instituto de Ciencias 
Naturales of the Universidad Nacional de Colombia. We found 273 specimens belonging to 49 
morphospecies, of which 44 belong to the genus Cyrtodesmus and five to an undescribed genus. The largest 
diversity was found in the Andean region (31 morphospecies), followed by the Pacific region (13 
morphospecies), and to a lesser extent the Amazon (4 morphospecies) and Caribbean (1 morphospecies) 
regions. The 49 morphospecies found in the present study possibly belong to undescribed species. With these 
results, the number of species in the family is doubled and the number of species in the country is increased 
from seven to 56, positioning Colombia as the country with the highest diversity of cyrtodesmid millipedes. 

Palavras-Chave: Biogeography, Cyrtodesmus, Diplopoda, New species, Taxonomy 
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As colônias de abelhas podem ser afetadas por diversas doenças, tais como nosemose, que é causada por 
um microsporídio endoparasita intestinal. Nosema ceranae foi originalmente descrita na abelha asiática Apis 
cerana e causa infecção cruzada em Apis mellifera europeia e outras subespécies. Pode ocorrer transmissão 
horizontal dos esporos de Nosema de operárias para rainhas, sendo esta forma de infecção descrita em 
Apis mellifera europeia. O objetivo do presente estudo é detectar a presença de esporos de Nosema ceranae 
em rainhas de Apis mellifera africanizada. Para isso, foram utilizadas cinco rainhas com idade ao redor de 
dois anos, obtidas em apiário comercial. Seus abdomens foram macerados individualmente e diluídos em 
água destilada para que se formasse um extrato com esporos. A contagem foi feita em Câmara de Neubauer 
em cinco campos diferentes por amostra, sendo realizadas cinco repetições de contagem de esporos para 
cada rainha. Calculou-se a média das contagens e, posteriormente, a concentração total de esporos, a qual 
foi de 4.850.000 ± 1.140.000 esporos/abelha. Os dados corroboram que a transmissão horizontal dos 
esporos de Nosema, descrita para Apis mellifera europeia, também ocorre em rainhas de Apis mellifera 
africanizada. Sabe-se que a infecção de rainhas de abelhas europeias por esporos de N. ceranae altera o título 
de vitelogenina, que é um indicador de fertilidade e longevidade, bem como aumenta significativamente a 
secreção de feromônios mandibulares da rainha. Essas mudanças fisiológicas podem impactar a saúde da 
rainha, levando a mudanças na produção de feromônio e reprodução. Como a produção de rainhas na 
apicultura é muito difundida para substituir rainhas com baixa atividade de postura, pode-se inferir que esta 
diminuição não somente seja causada pelo envelhecimento da rainha, mas também pela possibilidade da 
infecção por Nosema. 

Palavras-Chave: Abelha eussocial, Parasita, Rainha, Saúde apícola, Transmissão Horizontal 
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As abelhas são fundamentais para o processo de polinização e sua densidade populacional é influenciada por 
diversos fatores, tais como: diversidade floral, locais para nidificação e competição por recursos. Sendo 
assim, os ninhos artificiais são uma alternativa para a nidificação de abelhas, entretanto podem atrair 
competidores interespecíficos. Com o objetivo de caracterizar os competidores presentes em ninhos 
artificiais destinados para abelhas não sociais, foram disponibilizadas 820 cavidades no fragmento 
vegetacional da Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba. Os ninhos artificiais foram 
confeccionados com diâmetro de 6 mm, 7 mm, 8 mm e 10 mm em blocos de madeira de cambará e 
preenchidos com tubos de cartolina de diâmetro correspondente. Os blocos foram dispostos em 5 abrigos 
alocados em pontos diferentes na borda da vegetação dentro do campus. As inspeções ocorreram 
semanalmente (primavera/18 e verão/19) e os ninhos ocupados foram encaminhados ao laboratório para 
avaliação do conteúdo interno. No período monitorado, houve a utilização de 401 ninhos artificiais, sendo 
que: 200 ninhos eram de Apoidea [gêneros: Tetrapedia (74), Centris (10), Coelioxys (3), Megachile (26), 
Epanthidium (1), Nomadine (2) e 83 estão em fase de identificação (F.ID)], 201 ninhos eram de Vespidae 
[gênero Polybia (21) e 180 (F.ID)]. Até o momento, as abelhas coletadas que foram identificadas em nível de 
espécie por um taxonomista correspondem as espécies Tetrapedia diversipes, Tetrapedia curvitarsis, Centris 
analis e Centris tarsata. As vespas demonstram comportamento de nidificação persistente, uma vez que seus 
ninhos foram removidos e após sete dias havia novas ocupações. De forma geral, os substratos presentes 
nos ninhos de abelhas foram areia, barro, folhas, flores e provavelmente resina. Conclui-se que o principal 
competidor pelos ninhos de abelhas não sociais são as vespas de hábito solitário. 

Palavras-Chave: Abelhas, Competição interespecífica, Ninhos artificiais 
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Visando a conservação e conhecimento da biodiversidade de abelhas solitárias, ninhos-armadilha são 
amplamente utilizados, sendo um método padronizado, de baixo custo e fácil manuseio, permitindo o estudo 
da biologia destes e outros insetos. Este método consiste em disponibilizar cavidades artificias em madeira, 
preenchidas em geral com tubos de cartolina, servindo como substrato, facilitando a retirada e identificação 
do material depositado pelos insetos. O presente trabalho teve como objetivo identificar se a cor da cartolina, 
branca ou preta, inserida na cavidade, influencia na ocupação dos ninhos-armadilha, uma vez que pode ser 
um fator atrativo para os insetos. Para isso, foram disponibilizadas 820 cavidades, distribuídas igualmente 
em 5 pontos diferentes, dentro do fragmento vegetacional da Universidade Federal de São Carlos, campus 
Sorocaba, Brasil. Os ninhos-armadilha foram confeccionados em blocos de madeira de cambará e as 
cavidades possuíam diâmetros de 6, 7, 8 e 10 mm, sendo que 50% delas foram preenchidas com tubos de 
cartolina branca e os outros 50% com cartolina preta. As avaliações no campo ocorreram semanalmente 
durante 2 estações consecutivas (primavera/18 e verão/19). Ao final de cada estação, os ninhos foram 
encaminhados ao laboratório para avaliação do conteúdo armazenado dentro das cavidades. Observou-se 
ocupação de aproximadamente 96% das cavidades. Estas foram utilizadas para nidificação completa de 
abelhas solitárias (200) e vespas (182), por aranhas (21), além da deposição de argila (6), pólen ou resina 
(379) por vespas ou abelhas. As abelhas e vespas utilizaram, respectivamente, 339 e 115 cavidades com 
cartolina branca e 248 e 61 com a preta. As análises estatísticas dos dados obtidos até o presente momento, 
não mostraram preferência das abelhas ou vespas por ocupar e nidificar nas cavidades preenchidas com 
tubos de diferentes cores (pvalue = 0,428 (One Way)). Informações adicionais serão coletadas e avaliadas 
para melhor compreensão do padrão de ocupação dos ninhos-armadilha por abelhas solitárias. 

Palavras-Chave: Amostragem abelhas, Fragmento vegetacional, Nidificação, Vespas 
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A coleção herpetológica da Universidade Federal de Outo Preto teve seu início em 2001, como consequência 
da criação do curso de Ciências Biológicas. Embora receba material de diversas regiões brasileiras, é uma 
coleção de abrangência regional. A coleção reúne 4.500 espécimes de anfíbios, correspondendo à 148 
espécies de Anura e 3 Gymnophiona, além da coleção de girinos com 421 lotes. Quanto aos Répteis são cerca 
de 1.510 espécimes, contendo 77 espécies de Serpentes, 43 espécies de lagartos, 5 Amphisbaena. Esse 
trabalho teve como objetivo analisar a representatividade da fauna de lagartos da coleção herpetológica da 
UFOP para o estado de Minas Gerais e para a cadeia do Espinhaço. Foram conferidos todos os dados 
constantes na planilha de tombo com os 333 espécimes da coleção. Na planilha digitalizada, as localidades e 
datas foram uniformizadas e atribuídas coordenadas geográficas aproximadas, quando necessário. Foram 
conferidos todos os exemplares da coleção e suas identificações. Após essa etapa, planilhas e mapas foram 
montados para as análises. Quando considerado o estado de Minas Gerais, a representatividade para o 
número de famílias do acervo foi alta, com representantes de 10 das 11 famílias. Quanto ao número de 
espécies, a representatividade foi mediana em relação ao Estado de Minas Gerais e à cadeia do Espinhaço, 
com representação de 60% e 45% das espécies conhecidas, respectivamente. Nossos resultados enfatizam a 
importância desse acervo na compreensão da distribuição regional da fauna de lagartos, abrangendo o 
Quadrilátero Ferrífero e a porção sul da serra do Espinhaço, documentando 4 espécies endêmicas dessa 
formação montanhosa, com predomínio de vegetação do bioma Cerrado. A serra do Espinhaço é reconhecida 
como Reserva da Biosfera pela UNESCO, por suas riquezas paisagística, histórica, cultural e ambiental. 
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Los miriápodos presentan una alta diversidad y ocupan un importante rol en la dinâmica de los ecosistemas 
terrestres. Sin embargo, Uruguay cuenta con escasos estudios a nível faunístico o taxonómico en el grupo. 
Considerando la importancia que los datos de las colecciones científicas poseen para desarrollar estudios en 
biodiversidad, el objetivo del trabajo fue realizar el inventario del material depositado en la colección de la 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. El acervo de la colección está 
constituido por 686 lotes y 2974 especímenes; 86% de Uruguay y 14% de otros países sudamericanos. De los 
ejemplares uruguayos, 0.2% pertenecen a la classe Symphyla (Familia Scolopendrellidae), 82.8% pertenecen 
a la clase Diplopoda (órdenes Julida, Spirobolida, Spirostreptida, Polydesmida, y Polyxenida), mientras que 
17% corresponden a la clase Chilopoda (órdenes Scolopendromorpha, Scutigeromorpha y Geophilomorpha). 
Se encuentran depositados los paratipos de Eurytion heurtaultae Pereira, 2005 (Geophilidae). Los registros 
provienen de 17 departamentos, siendo los más abundantes Lavalleja, Maldonado y Artigas. Los registros 
son muy antiguos, desde 1939, y corresponden a muestreos puntuales, no estandarizados. La información 
referida a procedencias, ambientes, fechas y recolectores hace posible elaborar un perfil histórico de la 
colección. Además de mejorar el proceso de curaduría, la información recabada permitirá optimizar la 
gestión del material, su incorporación a otros programas de manejo de datos de colecciones científicas y su 
utilización en estudios de taxonomía, sistemática, diversidad, biogeografía y conservación de este grupo 
zoológico. Estos datos evidencian la ausencia de registros recientes de miriápodos, por ello, nos encontramos 
realizando relevamientos en el marco de una tesis de Doctorado y otros proyectos que ampliarán el 
conocimiento de este taxón en Uruguay. 
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As abelhas solitárias representam 85% de todas espécies, as quais desempenham a importante função de 
polinizar plantas com flores. Muitas delas nidificam em cavidades pré-existentes, podendo ser parasitadas 
por vespas do gênero Melittobia (Hymenoptera: Eulophidae). Espécies desse gênero são parasitóides de 
abelhas que utilizam as larvas como hospedeiras para completar o seu ciclo de desenvolvimento. O objetivo 
do presente estudo foi avaliar a taxa de parasitismo por Melittobia sp. em ninhos artificiais de abelhas 
solitárias alocados em fragmentos de Mata Atlântica com elementos de Cerrado. Foram instalados cinco 
abrigos em pontos diferentes na borda da vegetação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus 
Sorocaba. Em cada abrigo foram dispostos dois blocos de ninhos artificiais com cavidades de 6 cm de 
comprimento e diferentes diâmetros (6 mm, 7 mm, 8 mm e 10 mm de diâmetro), preenchidos com tubos de 
cartolina de diâmetro correspondente. O monitoramento da nidificação das abelhas solitárias ocorreu 
quinzenalmente nas estações de primavera (2018) e verão (2019). Os tubos de cartolina ocupados foram 
retirados de cada ninho ao final de cada estação, sendo transferidos para o laboratório com a finalidade de 
se avaliar o conteúdo interno (número de células de cria, fase do desenvolvimento larval e pupal), bem como 
para o monitoramento da emergência dos adultos e avaliação da presença de Melittobia sp. A taxa total de 
parasitismo na primavera foi de 4,5% (15 ninhos parasitados de um total de 340 tubos de cartolina); no verão 
a taxa de parasitismo foi de 15% (78 ninhos parasitados em um total de 522 tubos de cartolina), totalizando 
11% de ninhos parasitados (93 ninhos parasitados de 862 tubos) ao longo das duas estações. Conclui-se que 
a taxa de parasitismo é maior no verão, quando grande parte das abelhas solitárias estão no pico da fase 
reprodutiva. 

Palavras-Chave: Abelhas solitárias, Melittobia, Parasitismo 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2017/21097-3 
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A Coleção de Formigas do MZUSP é uma das maiores e mais representativas coleções para a Região 
Neotropical. O acervo seco está abrigado em 914 gavetas entomológicas, reunindo cerca de 1 milhão de 
espécimes representantes de 17 subfamílias de Formicidae, com 4.741 exemplares tipos de 892 espécies. O 
acervo úmido conta com 804 potes com 20 amostras cada, majoritariamente réplicas do material montado. 
Os espécimes mais antigos correspondem ao material coletado por Ihering e Lüderwaldt no final do século 
XIX, quando a coleção pertencia à Seção de Zoologia do Museu Paulista. Em 1939, a seção ganhou 
independência como Departamento de Zoologia da Secretaria de Estado da Agricultura e, em 1969, foi 
incorporada à USP como Museu de Zoologia. Grandes nomes da Mirmecologia contribuíram para a formação 
da coleção: Forel, Emery, Menozzi, Santschi, Mayr, Smith, Wheeler e Lenko. Em 1977, as coleções Borgmeier 
e Kempf foram integradas ao acervo com apoio CNPq e FAPESP. Desde então, a coleção se expandiu 
consideravelmente e continua crescendo com o depósito de material resultante de projetos de pesquisa e 
estudos de consultoria ambiental. Nos anos mais recentes, muitos estudantes e pesquisadores contribuíram 
para ampliação da coleção: Carlos Brandão (curador desde 1977), Rogério Silva, Christiane Yamamoto, 
Rogério Silvestre, Christiana Klingenberg, Rodrigo Feitosa, Bodo Dietz, Cristiane Scott-Santos, Nicolas 
Albuquerque, Flávia Esteves, Lívia Prado, Rodolfo Probst, Emília Albuquerque e Mônica Ulysséa. Apenas em 
2019, a coleção contribuiu com estudos de 21 pesquisadores, os quais identificaram material de sua 
especialidade e deixaram testemunhos de seus trabalhos. Atualmente, a coleção está sendo reorganizada à 
luz de novas práticas curatoriais e das mais recentes propostas de classificação de Formicidae. Metade da 
coleção já foi reorganizada. Ao fim desta primeira etapa, os exemplares serão tombados em banco de dados 
a ser disponibilizado, incluindo imagens dos holótipos e atualização dos catálogos de tipos. 

Palavras-Chave: Acervo, Curadoria, Formicidae 
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Acidentes por animais peçonhentos foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde como doenças 
tropicais negligenciadas, acometendo principalmente populações em áreas rurais e periurbanas. A expansão 
das áreas urbanas, associadas ao melhoramento dos sistemas de informação trazem uma percepção de 
crescimento de acidentes envolvendo animais peçonhentos. Segundo o Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN), em 2016, foram notificados 172.412 acidentes no Brasil com 293 óbitos. Esse estudo 
visa apresentar o perfil de desmatamento e acidentes envolvendo animais peçonhentos no período de 2007 
a 2017 em três microrregiões piauienses. Trata-se de um estudo retrospectivo do período recente com maior 
disponibilidade de dados. Entre os dados obtidos estão: notificações de agravos por animais peçonhentos, 
coletados no SINAN; dados de ocupação e expansão territorial, obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); índices de desmatamento, recolhidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
e Fundação SOS Mata Atlântica. Após uma avaliação inicial, foram selecionadas três microrregiões: Baixo 
Parnaíba, Picos e Teresina. Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados utilizando 
estatística básica. As três microrregiões estudadas respondem por quase 80% das notificações. Apesar da 
discrepância quanto ao tamanho populacional e perímetro urbano, o total de notificações entre 
microrregiões variou apenas de 2.599 a 2.890. Verificou-se que 79% das notificações envolvem escorpiões, 
14% serpentes e 7% outros animais. Entre 2013 e 2016, foram destruídos 8.751 hectares, colocando o estado 
em primeiro lugar nos índices de desmatamento do Brasil. Analisando a série histórica, as notificações 
apresentam picos coincidentes com períodos de desmatamento e principalmente transições políticas. 
Acidentes envolvendo animais peçonhentos podem direcionar estudos da relação entre ocupação humana e 
preservação ambiental; porém trata-se de uma questão complexa e requer mais variáveis para avaliação. É 
notória a predominância de acidentes com escorpiões, sugerindo um olhar diferenciado para o 
gerenciamento de resíduos nessas áreas. 

Palavras-Chave: Animais peçonhentos, Desmatamento, Piauí 
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Acidentes por animais peçonhentos foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na lista dos 
acidentes tropicais negligenciadas, acometendo principalmente populações em áreas rurais e periurbanas. 
Tecnologias de informação e comunicação (TICs) como redes sociais são ferramentas de comunicação em 
massa poderosas na educação, porém também capazes de propagar preconceitos e percepções errôneas 
acerca de serpentes e outros animais. Estimulados pelo crescimento das TICs em áreas urbanas e rurais, este 
trabalho visa conhecer a percepção da população do município de Teresina sobre animais peçonhentos. 
Utilizou-se a ferramenta digital Google Formulários (Google©) para criação de questionário eletrônico 
contendo imagens de serpentes e aracnídeos. As informações coletadas foram: perfil do entrevistado (idade, 
escolaridade etc.); discernimento sobre os animais peçonhentos e experiências com esses animais na 
natureza; condutas em casos de acidentes. O formulário foi disponibilizado online através de link com acesso 
público e divulgado em redes sociais. Os dados foram transferidos para planilhas eletrônicas e analisados 
utilizando estatística básica. Foram analisadas 97 respostas do município de Teresina. Os entrevistados 
possuem faixa etária de 18 a 74 anos, maioria estudante (68%) e residente em zona urbana, embora 35,4% 
tenha moradia em zona rural. Do total das pessoas entrevistadas, 78% distinguiram todas as espécies 
peçonhentas apresentadas. Entre as espécies identificadas erradamente estão Grammostola pulchra 
(caranguejeira), Hogna radiata (aranha-lobo-radiada) e Liophis miliaris (cobra-lisa), 35% dos entrevistados 
declara ter visto pelo menos uma espécie peçonhenta na natureza, em geral escorpião-amarelo e 
caranguejeira, e 21% declara ter sofrido um acidente sem notificação. Percebe-se nos entrevistados um bom 
discernimento entre espécies peçonhentas e não peçonhentas, mesmo havendo poucos relatos de 
visualização dos animais na natureza, sugerindo forte influência dos meios de informação. Destaca-se a 
frequência de erros e “acidentes” envolvendo caranguejeiras. Assim, estratégias educacionais utilizando as 
TICs podem contribuir para orientar, desmistificar esses animais e seu convívio conosco. 

Palavras-Chave: Acidentes, Animais peçonhentos, Percepção população 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 667 

Outros 
Poster 

Código: 0222 

Coleções científicas de Echinodermata, Museu de Zoologia da 
UNICAMP: o crescimento nos últimos dez anos 

CECILIA DE JESUS SANTOS DAMIANO ¹ 
GIOVANNA ARANHA FERREIRA ² 

HELENA SERRANO ¹ 
RENATA APARECIDA DOS SANTOS ALITTO ¹ 

GABRIELA GRANADIER ¹ 
MICHELA BORGES ¹ 

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
² Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) 

damiano.cecilia14@gmail.com, aranha10gi@gmail.com, helenasrn92@gmail.com, renataalitto@gmail.com, gabi.granadier@hotmail.com, borges.michela@gmail.com 

As coleções zoológicas constituem fonte de dados para estudos em diversas áreas e vêm ganhando destaque 
no atual cenário de deterioração de ecossistemas, pois seu material testemunho possibilita o conhecimento 
sobre as espécies, proporcionando informações cruciais para projetos de manejo e conservação. O Museu 
de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas (ZUEC) é um órgão vinculado ao Instituto de Biologia e 
reconhecido como instituição fiel depositária junto ao Ministério do Meio Ambiente. Mantém atualmente 
mais de 30 coleções de invertebrados, entre elas as de Echinodermata. A coleção de Ophiuroidea foi a 
primeira a ser incorporada ao acervo do ZUEC em 2008, a partir do tombamento de cerca de 500 lotes. Hoje 
a coleção possui aproximadamente 3 mil lotes tombados, superando 50 mil espécimes. Em 2015, os demais 
grupos, Asteroidea, Holothuroidea, Echinoidea e Crinoidea, incorporaram o acervo, inicialmente com pouco 
mais de 400 espécimes; atualmente são cerca de 1.500. Atualmente, o ZUEC abriga cerca de 55 mil 
equinodermos, representados por 31 famílias, 65 gêneros e 151 espécies, todas catalogadas nos bancos de 
dados internos e com seus dados disponíveis para consulta via Centro de Referência em Informação 
Ambiental (CRIA – sistema SpeciesLink – www.cria.org.br). Além disso, novas ferramentas têm sido utilizadas 
com o objetivo de refinar a identificação taxonômica destas coleções, inicialmente para Ophiuroidea (ZUEC 
OPH), a qual dispõe de um acervo de imagens das espécies tombadas, além das coleções anexas de ossículos 
braquiais, tecidos (partes de braços com pés ambulacrais ou gônadas maduras) e DNA com 187 amostras 
(ZUEC OPH-DNA). Nos últimos anos o acervo de Echinodermata do ZUEC vem se destacando no meio 
científico, sendo fonte de informações para diversos estudos desenvolvidos no Museu, em especial devido 
ao grande do número de espécimes tombados e as novas ferramentas implementadas. 

Palavras-Chave: Asteroidea, Coleções científicas, Echinoidea, Holothuroidea, Ophiuroidea 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2019/05997-0, 2019/01620-9, 2018/10313-0 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 668 

Outros 
Poster 

Código: 0540 

O distanciamento geográfico influencia na diversidade de 
metabolitos secundários presentes em extratos de pele da rã 

Lithodytes lineatus (Anura: Leptodactylidae)? 
ANDRE DE LIMA BARROS ¹ 

MARIA TERESA FACHIN ESPINAR ¹ 
CECILIA VERONICA NUNEZ ¹ 
PAULO SERGIO BERNARDE ² 
ALBERTINA PIMENTEL LIMA ¹ 

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
² Universidade Federal do Acre (UFAC) 

andrelima1701@gmail.com, matefa5@hotmail.com, cvnunez@gmail.com, snakebernarde@hotmail.com, lima@inpa.gov.br 

Anuros apresentam uma grande variedade de substâncias em sua pele e alguns estudos têm demonstrado 
que ocorre variação entre determinados metabólitos de acordo com a área em que esses indivíduos foram 
amostrados. Neste trabalho, objetivamos verificar se o perfil de metabólitos secundários presentes em 
extratos metanólicos feitos a partir de peles de indivíduos da rã Lithodytes lineatus varia em função das áreas 
de coleta (três no Acre e dois em Rôndonia). Realizamos o processo de Cromatografia em Camada Delgada 
Comparativa (CCDC) utilizando cromatofolhas contendo sílica gel como fase estacionária e utilizamos uma 
combinação de solventes com diferentes polaridades em uma concentração 9:1 (v/v) para eluição. 
Posteriormente, utilizamos reveladores físicos e químicos para determinação das potenciais classes químicas. 
Além disso, utilizamos o método espectroscópico de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio (RMN de 
¹H) para verificar diferenças na complexidade das amostras. Para evidenciar a formação de grupos, utilizamos 
uma análise de agrupamento hierárquico de clusters (HCA) onde selecionamos deslocamentos químicos de 
interesse presentes no espectro da amostra com maior complexidade (número de sinais). A partir das 
observações combinadas da CCDC e dos reveladores utilizados, foi possível verificar a presença de terpenos, 
esteroides e ainda substâncias nitrogenadas em todas as amostras. Porém, foi nítida uma maior diversidade 
de substâncias nos extratos dos indivíduos do Acre em comparação com os de Rondônia. Esse resultado foi 
corroborado pela HCA onde houve a formação de dois clusters bem definidos. Ainda, foi possível observar 
que o cluster dos indivíduos do Acre foi mais semelhante quimicamente entre os extratos de indivíduos 
coletados em área urbana sendo menos complexos que os dos coletados em ambiente de mata primária. 
Nossos resultados mostram que além da distância geográfica o ambiente influencia na quantidade de 
metabólitos secundários presentes nos extratos de pele da rã Lithodytes lineatus. 

Palavras-Chave: Anura, Extratos metanólicos, Pele, Variação química 
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Os Hexapoda estão entre os animais mais diversificados e numerosos do planeta: são mais de 90 mil espécies 
no Brasil (400 mil estimadas). Estudar esta diversidade só é possível com a existência das coleções zoológicas, 
as quais se mantidas adequadamente e com dados disponíveis, possibilitam o fácil acesso à informações 
como distribuição espacial e temporal, evidência de ciclos biológicos e subsídios para estudos de mudanças 
ambientais e climáticas. O acervo científico do ZUEC abriga 12 coleções de Hexapoda, num total estimado 
em 280 mil exemplares, mantidos em via seca ou úmida. Destes, cerca de 100 mil exemplares estão 
tombados (referentes a 38.116 registros) e disponibilizados para consulta online 
(www.ib.unicamp.br/museu_zoologia/colecoes_curadores). A coleção de Lepidoptera (ZUEC-LEP) é a mais 
representativa, com 200 mil exemplares estimados e 11.045 registros, seguida por Hymenoptera (ZUEC-HYM: 
7.664 registros/7.664 exemplares), Hemiptera (ZUEC-HEM: 4.479/4.699), Diptera (ZUEC-DIP: 3.628/29.051), 
Coleoptera (ZUEC-COL: 3.630/10.993) e Collembola (ZUEC-CLB: 3.651/30.590). As demais (Orthoptera, 
Isoptera, Blattodea, Dermaptera, Ephemeroptera e Neuroptera) possuem menos de três mil registros cada. 
Os espécimes provêm de todo o Brasil, sendo São Paulo o estado mais representado (26.168 registros), 
seguido por Mato Grosso (1.235), Minas Gerais (913), Santa Catarina (758) e Rio Grande do Sul (553). No 
acervo entomológico há 38 registros de espécies-tipos (entre lepidópteros, dípteros e himenópteros). Quase 
70% dos registros aguardam identificação específica. Grande parte do material tombado encontra-se 
alfinetado e acondicionado em gavetas entomológicas. Para prevenir danos por fungos e pragas utiliza-se 
cânfora, expurgo/desinsetização periódica e manutenção de baixa temperatura e umidade. Devido ao ritmo 
de preparação e incorporação de material nos últimos anos (por exemplo, lepidópteros de Keith Brown Jr. e 
himenópteros de Woodruff Benson) estima-se crescimento significativo do acervo entomológico do ZUEC a 
curto prazo. 
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A ordem Coleoptera é caracterizada por possuir um corpo fortemente esclerozado, com evidência para as 
suas asas anteriores, chamadas de élitros. Estes protegem as asas membranosas posteriores que são mais 
delicadas. Dentro do Reino Animalia, a ordem Coleoptera apresenta grande biodiversidade com 
aproximadamente de 400 mil espécies. Contudo, apenas 4% dessas espécies são aquáticas. No Brasil, são 
encontradas cerca de 1137 espécies de água doce distribuídas em 17 famílias. Esta ordem de insetos tem sua 
importância relacionada ao potencial de ser bioindicadores de qualidade da água. Embora classificada 
juntamente às ordens Heteroptera e Odonata como organismos tolerantes, pois os adultos de Coleoptera 
utilizam o oxigênio atmosférico, muitas formas larvais que obtêm oxigênio dentro da água são considerados 
bons indicadores de qualidade de água. No presente trabalho foi realizado um levantamento da diversidade 
de besouros aquáticos a partir de amostras conservadas em álcool 70% e da curadoria da coleção de 
macroinvertebrados aquáticos de projetos atuais e passados do Laboratório de Conservação da 
Biodiversidade e das Águas, campus de Bragança. Foram identificados 375 indivíduos da ordem Coleoptera, 
distribuídos em estagio larval e adulto, pertencentes as famílias Dytiscidae, Noteridae, Elmidae e 
Hydrophilidae. Havia 23 adultos e 352 larvas, a maioria Elmidae. O trabalho tem importância para aulas na 
graduação, pós-graduação e pesquisa, bem como na extensão em Bragança. 
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Cavidades são consideradas filtros ambientais para determinadas espécies, entretanto, para outras espécies, 
cavidades representam nicho de colonização viável devido a estabilidade ambiental. Para escorpiões, as 
cavidades parecem representar filtros devido a rara diversidade de representantes subterrâneos. Escorpiões 
apresentam baixo metabolismo além de serem capazes de consumir grande quantidade de alimento de uma 
só vez. Partindo da premissa que cavidades possuem menor quantidade de alimento disponível em relação 
ao meio epígeo, comparamos a quantidade de alimento (grilos Gryllus sp.) consumida entre escorpiões 
epígeos Ischnotelson peruassu (7 specimens, 28 repetições), Jaguajir agamemnom (5 specimens, 27 
repetições) e Jaguajir rochae (7 specimens, 30 repetições) e subterrâneos Troglorhopalurus lacrau (5 
specimens, 30 repetições) e Troglorhopalurus translucidus (6 specimens, 29 repetições), pertencentes à 
subfamília Centruroidinae (Buthidae). Os testes foram realizados a cada 30 dias, para garantirmos estado de 
fome nos escorpiões. Para calcularmos a quantidade de alimento consumido, pesamos os escorpiões antes 
da alimentação, os grilos frescos e os restos de grilo não consumidos pelos escorpiões. Por fim, subtraímos o 
peso de alimento não consumido do peso do grilo fresco e dividimos pelo peso de cada um dos escorpiões 
em cada experimento, resultando em um consumo relativo de alimento pelo peso de cada espécime de 
escorpião. Os resultados foram comparados por uma Análise de Variância (ANOVA). A diferença de consumo 
foi significativamente diferente (F₄ = 243.8, P < 2e-16), com os escorpiões subterrâneos consumindo maior 
quantidade de alimento em relação ao próprio peso em comparação aos escorpiões epígeos. A menor oferta 
de alimento em meio subterrâneo pode ter acarretado em melhor aproveitamento, tanto no sentido de 
escassez alimentar para predadores como escorpiões, bem como a ingestão de maior quantidade de 
alimento disponível. Por fim, comprovamos que os escorpiões subterrâneos consomem maior quantidade 
de alimento em relação ao próprio peso quando comparamos aos escorpiões epígeos. 
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Devido ao regime seletivo diferenciado, como completa e permanente escuridão, o meio subterrâneo pode 
ser considerado um filtro ambiental, no qual nem todas espécies conseguem efetivamente colonizá-lo. Por 
conseguinte, traços funcionais de espécies podem ser eliminados do meio subterrâneo, acarretando em 
menor diversidade funcional e agrupamento fenotípico. Entretanto, se o meio subterrâneo não for restritivo, 
ocorrerá exclusão competitiva, desta forma a diversidade funcional será maior neste meio bem como a 
dispersão fenotípica. Utilizando a comunidade de escorpiões (Famílias Bothriuridae e Buthidae) da Chapada 
Diamantina, estado da Bahia, medimos vários traços funcionais e comparamos a diversidade funcional entre 
as espécies epígeas e subterrâneas. Para compararmos a diversidade funcional (FD) entre os ambientes, 
utilizamos as 12 espécies de escorpiões ocorrentes na Chapada Diamantina, dentre as quais nove epígeas e 
três exclusivamente subterrâneas (troglóbias), totalizando 100 espécimes. Além disso, analisamos 31 traços 
funcionais destes escorpiões como medidas morfométricas, contagem de dentes pectíneos e grânulos, 
variações na coloroção, dentre outros. Afim de calcularmos a FD, utilizamos uma matriz de 
presença/ausência de cada espécie de escorpião em cada ambiente bem como uma matriz com os traços 
funcionais, por fim, utilizando o programa R, a diversidade funcional foi calculada através da soma dos 
comprimentos de ramos do dendrograma resultante com as espécies de escorpiões. As espécies epígeas 
apresentaram maior diversidade funcional em relação às subterrâneas, que apresentaram agregação 
fenotípica (FDepígeo = 2,93; FDsubterrâneo = 1,31) e p = 0,02 (demonstrando que a FD menor para o meio 
subterrâneo não foi menor devido ao menor numero de espécies). Desta forma, as cavidades representam 
filtro ambiental para este grupo de aracnídeos. Alguns traços foram fundamentais para a maior diversidade 
funcional em escorpiões epígeos como maiores variações em tamanhos corpóreos, coloração e habitats, em 
contrapartida, espécies subterrâneas apresentaram menores variações de tamanhos corpóreos, habitats, 
coloração homogênea e distribuição restrita. 
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Em setembro de 2018, um enorme incêndio consumiu o palácio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Dentre 
os 20 milhões de itens destruídos encontrava-se o laboratório de Aracnologia e sua coleção de aracnídeos e 
miriápodes, com cerca de 74.524 exemplares catalogados, sendo a ordem Opiliones a mais numerosa (42.327 
exemplares, sendo 520 de material tipo). A dita coleção possuía amostras de 54 países, destacando-se Brasil 
(36.705 exemplares), Equador (2.902 exemplares), Colômbia (838 exemplares), Venezuela (1.214 
exemplares) e Guiana Francesa (200 exemplares). As consequências dessa perda para a ciência são 
inestimáveis tendo em vista que, além do material tombado, a coleção possuía aproximadamente 50.000 
exemplares ainda não catalogados e cerca de 5.000 exemplares de empréstimo de pelo menos 20 coleções 
ao redor do mundo. O laboratório de Aracnologia tem se empenhado em realizar expedições de campo para 
recompor sua coleção. Somente no último ano, 3.086 exemplares foram coletados em diferentes localidades. 
Esse material, juntamente com 4.500 exemplares salvos por estarem em empréstimo e/ou em outras 
instalações durante o incêndio e somados a algumas doações, constituem os primórdios de uma nova coleção 
de Aracnologia. É importante notar que mesmo após esse infortúnio, o laboratório de Aracnologia 
permaneceu ativo, tendo continuado a publicar inúmeros trabalhos e participado ativamente de eventos de 
extensão e divulgação científica. 
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A decomposição é o processo de degradação de um cadáver em seus respectivos constituintes básicos por 
ação de agentes biológicos (microrganismos e artrópodes) e abióticos (condições climáticas). As mudanças 
post mortem podem ser organizados nas interações que antecedem a morte (livor, algor e rigor mortis) e 
fases de putrefação do cadáver. Estas alterações funcionam como indicadores adequados para a 
determinação do intervalo post mortem (IPM). Neste trabalho, foram coletadas amostras e observadas a 
ação dos agentes biológicos na fase de putrefação em modelo experimental Sus scrofa. Foram coletados 
5.009 espécimes de insetos, em três ordens, 15 famílias, 22 subfamílias, 39 gêneros e 47 espécies. Diptera 
foi o grupo mais representativo, com 2.848 indivíduos (56,9%), seguidos de Hymenoptera com 1.628 (32,5%) 
e Coleoptera com 533 (10,6%). Os dípteros estiveram presentes em todas as fases de decomposição 
cadavérica, sendo período de fermentação butírica (26,6%) mais relevante. Hymenopteros também 
estiveram presentes nas fases de fermentação butírica (15,8%) e os coleópteros na fase final decomposição 
final (7,8%). O estudo que envolve a biota cadavérica é de extrema importância como ferramenta de 
elucidação. A entomologia forense é um campo rico em informações e os insetos podem interagir e fornecer 
informações, no auxílio ao estudo do tempo de morte envolvendo casos periciais. 
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A abordagem sobre os aspectos ambientais que atingem a comunidade de macroinvertebrados bentônicos 
(MB) tem se tornado um assunto recorrente no meio científico. Um dos focos é a construção de medidas de 
conservação do grupo. Assim, objetivamos avaliar os aspectos que afetam os MB com base na literatura 
científica por meio de uma análise bibliométrica. A pesquisa foi feita com uso do Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para busca, utilizamos as Palavras-
Chave “benthic macroinvertebrates” AND impact; “benthic macroinvertebrates” AND “land use”. O recurso 
utilizado foi a “busca avançada”, no período de 2008 a outubro de 2019, aplicando como filtro o campo 
“assunto”. Foram analisados 90 artigos provenientes de 34 países. O país com o maior número de publicações 
foi o Brasil, com 18% do total. A pesquisa demonstrou um crescimento anual das publicações entre os anos 
2008 e 2014 (78%) e um decaimento entre os anos 2015 e 2019 (22%). Os aspectos ambientais que afetaram 
os MB foram classificados em seis categorias: alteração na vegetação; alterações sazonais e mudanças 
climáticas; introdução de espécies invasoras; expansão urbana; atividades de agricultura, silvicultura, 
pecuária e industrialização; poluição por substâncias tóxicas e atividade de mineração. Quando estes 
aspectos ocorriam de forma intensiva promoviam modificações na abundância, composição e diversidade de 
táxons. Também verificamos declínio e até o desaparecimento de espécies mais sensíveis; além de mudanças 
morfológicas e alterações na função alimentar do grupo. Os resultados demonstraram que as alterações nos 
MB ocorrem em decorrência de aspectos de ordem natural e antrópica. Essas modificações estão associadas 
principalmente aos tipos de usos do solo e a intensidade das ações exercida pelas atividades humanas, o que 
causa alterações de alta e/ou baixa intensidade na comunidade de macroinvertebrados. 

Palavras-Chave: Alterações ambientais, Impacto, Invertebrados, Literatura científica 
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Nematoides são animais invertebrados e se apresentam como um grupo muito diverso, podendo apresentar, 
dentre seus representantes, parasitas de plantas. Como parasitas em plantas reduzem a produção de 
maneira quantitativa e/ou qualitativa. Além disso, algumas espécies de plantas podem apresentar uma maior 
atratividade para determinados gêneros. Em testes realizados com macerados de plantas medicinais, muitas 
apresentam efeito nematicida, como é o caso da citronela e do hortelã. Contudo, quando cultivadas 
demonstram considerável atratividade e grande número de espécies associadas. O objetivo foi avaliar 
qualitativamente a população de nematoides existentes na rizosfera de diferentes plantas medicinais. Foram 
coletadas amostras de solo da rizosfera de mil folhas (Achillea millefolium), artemísia (Artemisia annua), 
capim limão (Cymbopogon citratus), citronela (Cymbopogon nardus), hortelã (Mentha sp.) e cidreira 
brasileira (Lippia alba) em uma profundidade de 0-15 cm. As plantas compunham o Jardim de Plantas 
Medicinais do IFPR, campus Palmas, dispostas em canteiros individuais de latossolo vermelho. Para a 
extração dos nematoides foi utilizado o método de flotação em gradiente de sacarose e, para a separação 
dos gêneros dos fitoparasitas foram feitas leituras das amostras em quatro repetições por meio do 
microscópio biológico invertido. A caracterização dos espécimes encontrados foi realizada através de 
comparação com literatura específica. Foram identificadas 25 gêneros fitoparasitas diferentes associados a 
rizosfera das espécies medicinais. Do total de gêneros de nematoides, 22 em amostras retiradas de capim 
limão, apresentando a maior diversidade de gêneros. As demais plantas apresentaram em média 13 gêneros. 
O genêro Helicotylenchus foi a encontrado em maior número de espécimes e em todas as plantas estudadas, 
possivelmente devido a utilização anterior da área para o cultivo de milho. As plantas analisadas por serem 
espécies vegetais com características rústicas e grande adaptabilidade, apesar da presença de nematoides, 
não apresentam danos ou sintomas que possam ser atribuídos aos espécimes encontrados. 
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A fauna edáfica exerce papel fundamental na ciclagem de nutrientes, uma vez que essa fauna ocupa 
diferentes níveis tróficos, afetando a produção primária do solo. A macrofauna edáfica é composta em sua 
maioria por artrópodes. Os aracnídeos, por serem em sua maioria predadores topo de cadeia, contribuem 
ativamente na modificação da estrutura do solo, sendo denominados de “engenheiros do solo”. O presente 
trabalho tem por objetivo caracterizar a aracnofauna de solo do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, uma 
área preservada de Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Isto poderá contribuir com conhecimento de táxons-
chave para monitoramento da qualidade do solo em sistemas agroflorestais no estado. Foram feitas coletas 
nos meses de abril, maio e outubro de 2019 na sede Teresópolis do PARNASO, usando armadilhas de queda 
(pitfall) e peneiragem de folhiço em cinco pontos ao longo de um gradiente altitudinal de 1.100 m a 2.100 m. 
Os pitfalls foram dispostos em um grid 4 × 4 totalizando 16 armadilhas por ponto, e seu conteúdo foi retirado 
com 10 dias e posteriormente com 20 dias de armadilhagem. Para o folhiço foi coletada uma área de 1 m² 
de serapilheira, que foi peneirada, e em seguida os indivíduos foram manualmente coletados. Os espécimes 
coletados em ambas as técnicas foram etiquetados, acondicionados em álcool, e encontram-se depositados 
na Coleção de Artrópodes Terrestres do Departamento de Zoologia da UERJ. No total foram coletados 11.139 
artrópodes, sendo 84,08% de Hexapoda, 10,40% Arachnida, 3,96% Crustacea e 1,56% Myriapoda. Dos 1.158 
indivíduos pertencentes à Classe Arachnida foram registrados 54,02% de Araneae, 36,55% de Acari, 8,23% 
de Opiliones, 0,8% de Pseudoscorpiones e 0,4% de Scorpiones. A abundância reflete o padrão de diversidade 
das ordens – aranhas e ácaros são as ordens mais diversas e comumente as mais abundantes seguidas por 
opiliões e as pequenas ordens de Arachnida. O estudo está atualmente em fase de morfotipagem e 
identificação. 

Palavras-Chave: Aracnídeos, Artropodes, Biodiversidade, Fauna edáfica, Invertebrados 
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A ordem Coleoptera é a mais diversa dentre os Insecta, representando 40% das espécies descritas. A coleção 
do setor de Entomologia da Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso (CEMT), em Cuiabá-
MT, foi estabelecida em 1987 e tinha então escopo regional. Com seu crescimento e aumento do escopo 
geográfico, a partir de 2008, a coleção é hoje extremamente representativa, muito especialmente da 
superfamília Scarabaeoidea em nível mundial, pelo que é internacionalmente conhecida. Houve também 
grande crescimento na representação de outros grupos de Coleoptera, especialmente a partir de 2014. Das 
168 famílias não-fósseis de Coleoptera não-Scarabaeoidea atualmente reconhecidas, a coleção conta com 
espécimes de 132, incluindo pequenas representações daquelas famílias não ocorrentes na Região 
Neotropical. A coleção conta com grandes representações (inclusive tipos primários e secundários) e boas 
identificações realizadas por especialistas para as famílias: Histeridae, Staphylilinidae, Elmidae, Lycidae, 
Carabidae, Tenebrionidae, Erotylidae, Heteroceridae, entre outros. Das 36 famílias faltantes na coleção, as 
que ocorrem na América Latina são Caridae, Hobathyidae, Mauroniscidae, Phloeostichidae, Priasilphidae, 
Promecheilidae, Smicripidae, Sphaeriusidae, Synteliidae, Trachelostenidae. O trabalho colaborativo com 
outros grupos de pesquisa faz com que se caminhe atualmente em direção ao preenchimento gradual dessas 
lacunas. Os acervos de espécimes são a base para qualquer estudo biológico, representando importantes 
ferramentas de trabalho disponibilizadas para estudantes e pesquisadores. O acervo da CEMT está à 
disposição da comunidade para auxiliar na formação de novos taxônomos e em revisões taxonômicas, e 
conta com boa infraestrutura laboratorial para recebimento de pesquisadores visitantes. 
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Os produtos naturais isolados ou associados a antibióticos são promissores na contenção de patógenos 
resistentes. Chalconas são cetonas α, β-insaturadas que apresentam em sua estrutura o núcleo 1,3-
diarilprop-2-en-1-ona. A atividade locomotora é um dos parâmetros de análise comportamental que vem 
sendo utilizado para avaliar ação de drogas que podem atuar sob o sistema nervoso central do zebrafish 
(Danio rerio) adulto (ZFA) e causar comprometimento locomotor ou não. Possui diversas atividades 
farmacológicas como: antioxidante, antinociceptiva, antimicrobiana e antiparasitária. Esse trabalho 
objetivou avaliar a segurança não-clínica da chalcona (E)-1-(2-hidroxi-3,4,6-trimetoxifenil)-3-(4-
metoxifenil)prop-2-en-1-ona. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética 
em Uso Animal da Universidade Estadual do Ceará (CEUA-UECE). Para avaliação da toxicidade, os animais 
receberam a chalcona com 3% de DMSO e o número de animais mortos foi analisado calculando-se a 
concentração letal capaz de matar 50% (CL₅₀) de ZFA até 96 horas. Os mesmos tratamentos foram realizados 
e os animais foram submetidos à análise do teste de campo aberto, no qual foi avaliado o número de 
cruzamentos percorridos pelo animal na placa de Petri divididos em quadrantes e o teste de claro e escuro, 
realizado. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (n = 6/grupo), analisados por 
ANOVA, seguido do teste de Tukey, em tanque de vidro. Os resultados demostraram que a Chalcona não foi 
tóxica para o zebrafish até 96 horas de análise. No teste de campo aberto, a chalcona testada causou efeito 
sedativo e/ou comprometimento locomotor dos animais, significantemente semelhante ao efeito sedativo 
do diazepam, o que sugere uma possível ação ansiolítica-símile, uma vez que compostos ansiolíticos tais 
como os benzodiazepínicos diminuem atividade locomotora de zebrafish adulto. 
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Morcegos pertencem a Ordem Chiroptera, grupo mais diversificado de mamíferos do mundo com 
aproximadamente 1120 espécies. Destas espécies, 3 são classificadas como morcegos hematófagos que se 
alimentam de sangue de vertebrados, maiores transmissores de raiva para humanos, uma importante 
zoonose sem cura e quase sempre letal. O presente trabalho apresenta informações sobre o controle de 
morcegos hematófagos nos municípios de Altaneira, Assaré, Granjeiro, Lavras da Mangabeira e Várzea 
Alegre, na região do Cariri Cearense no período de janeiro a setembro de 2018, realizado pela equipe da 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, seguindo as determinações legais do Programa Estadual 
de Controle da Raiva dos Herbívoros e Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis, regida pela lei estadual 
№ 14.446/2009. Os morcegos foram capturados com auxílio de redes neblina, a cada captura eram retirados 
alguns espécimes para análise laboratorial e nos demais foi aplicada pasta à base de anticoagulante no dorso 
e posteriormente a soltura dos mesmos. Registrou-se um total de 120 morcegos hematófagos: 110 
espécimes de Desmodus rotundus (Wagner, 1840) e 10 espécimes de Diphylla ecaudata (Spix, 1823). Dez 
espécimes foram encaminhados ao Laboratório Centro de Controle de Zoonoses de Crato, Ceará. Foram 
diagnosticados 2 (20%) morcegos positivos para raiva dos herbívoros. Ressalta-se a importância da atividade 
de vigilância epidemiológica com ênfase para o controle de quirópteros hematófagos para diminuição da 
circulação do vírus rábico. 
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As coleções didáticas de zoologia são de grande importância para a compreensão da diversidade biológica, 
sendo também uma relevante ferramenta para o ensino-aprendizagem, pois permitem a visualização prática 
de estruturas ou organismos como um todo. Diante disto, este estudo tem como objetivo apresentar a 
coleção didática e o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão A Casa da Ciência da 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Capitão Poço, Pará. A coleção foi iniciada em julho 
de 2016 e é composta por espécimes doados por membros da comunidade externa ou acadêmica e por 
materiais coletados pelos alunos e professores do Núcleo que não possuem todas as informações necessárias 
para serem registrados como parte da coleção de referência. Os espécimes estão disponíveis tanto em via 
seca (taxidermia, osteologia e tegumentos) como em via úmida e estão devidamente registrados em um 
caderno de registro e em uma planilha do software Microsoft Excel. Até o momento foram catalogadas 207 
espécies, sendo sete invertebrados e 189 vertebrados. A coleção em via seca é composta por 20 espécimes 
taxidermizados, sendo sete crustáceos e 13 vertebrados, contendo um anfisbenídeo, uma serpente, quatro 
lagartos, quatro aves e nove mamíferos. Entre os esqueletos cranianos estão cinco aves, quatro 
crocodilianos, cinco lagartos, duas serpentes, um testudine e 25 mamíferos e entre os esqueletos pós 
cranianos dois anuros, duas serpentes, dois lagartos, duas aves e dois mamíferos. Entre os tegumentos estão 
um anuro, um lagarto, três serpentes, um anfisbenídeo, seis testudines e cinco mamíferos. Entre os 
vertebrados fixados estão 83 peixes, 19 anuros, um anfisbenídeo, sete serpentes, um testudine, uma ave e 
seis mamíferos. Todos os espécimes são utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão, auxiliando 
na formação e qualificação de recursos humanos, bem como na conservação da biodiversidade regional. 
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A utilização e desenvolvimento de pipelines computacionais são desafios em projetos com sequenciamento 
de nova geração (NGS). As metodologias estabelecidas na literatura demandam muito tempo e recursos 
computacionais, principalmente com amostras que não possuem genoma de referência (sequenciamento de 
novo). Quando se utilizam dados de transcriptoma é necessário excluir os genes parálogos e selecionar os 
ortólogos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia rápida, simples e confiável 
de seleção de genes ortólogos para reconstrução filogenômica. Foram sequenciados 61 transcriptomas de 
novo com a plataforma NextSeq 500 (Illumina) no CEFAP ICB/USP. Os programas FAstQC, Trimmomatic e 
Trinity foram utilizados respectivamente para a análise, exclusão de sequências de baixa qualidade e 
montagem dos transcriptomas. Selecionamos os genes ortólogos utilizando o dataset do software BUSCO v3, 
diptera_odb9, que contém 2799 genes ortólogos de cópia única. A partir de scripts em bash selecionamos 
nossas sequências, classificadas como genes de cópia única pelo BUSCO, com e-value menor que 1e⁻¹⁰⁰. Tais 
sequências resultaram em alinhamentos de alta qualidade, os quais podem ser usadas para uma 
reconstrução filogenômica com confiabilidade. Com isso, a metodologia desenvolvida mostrou-se eficiente 
para reconstruções filogenômicas, com resultados rápidos e uso de comandos simples. Outros programas 
podem ser utilizados para essa mesma finalidade, porém demandam maior capacidade computacional em 
suas análises. Apesar de os modelos de estudo utilizados aqui serem amostras de Diptera (Insecta), a 
metodologia descrita poderá ser aplicada para qualquer organismo. 
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O gênero Aegla, pertence à família monotípica de crustáceos anomuros Aeglidae, endêmicos da América do 
Sul, possuem comportamento bentônico, esses, tem relevância evolutiva em sua infraordem, pois são o único 
gênero atual de anomuros ligados a ambientes dulcícolas. Esse trabalho busca fazer uma análise 
cienciométrica associada ao gênero descrito; a cienciometria estuda os aspectos quantitativos da produção 
cientifica, devido a suas características fundamentais, aquela se demonstra uma ótima ferramenta quando 
alinhada a outros campos teóricos, principalmente as ciências biológicas; através da cienciometria é possível 
identificar campos de interesse, tendências e possíveis lacunas associadas as publicações de determinada 
área. Para a obtenção dos dados foi pesquisado o termo “Aegla” na base de dados do Web of Science; 
obtiveram-se 181 publicações entre 1972 e 2018, foram avaliados: país de filiação dos pesquisadores, fator 
de impacto das revistas, publicações por ano e táxon abordado. Verificou-se que: o Brasil é o pais com mais 
publicações (≅ 53%), seguido de, Chile (16%), Argentina (13%), Estados Unidos (9%), Japão e Uruguai (2%), 
Alemanha (1%) e Espanha (0,5%), a relação entre esses dados e o fator de impacto das revistas analisadas, 
gerou o seguinte indicador: cientistas de, Estados Unidos, Japão e Alemanha tem suas publicações em 
revistas com impacto acima da média entre as revistas consideradas, trabalhos do Brasil, Uruguai, Argentina 
e Chile estão em revistas com impacto inferior à média. Em relação aos táxons: 74% dos trabalhos abordam 
espécies, 18% gênero e 6% família; foram discutidas 63 espécies, sendo as mais citadas: Aegla platensis, 
A. longirostri e A. uruguayana. Em relação a temporalidade, verificou-se um aumento acentuado no número 
de publicações a partir de 2005, sendo 2018 o ano com mais trabalhos. Conclui-se: devido ao grande número 
de trabalhos brasileiros relacionados ao gênero Aegla, nossas futuras pesquisas devem cada vez mais buscar 
relevância em suas publicações. 
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Poecilocricus Schubart, 1962 é conhecido somente pela espécie-tipo Poecilocricus singularis Schubart, 1962 
de Feira de Santana, Bahia, Brasil. O gênero foi proposto pelo autor baseado na forma do gonopódio anterior 
cujo esternito é extremamente rebaixado em comparação ao coxito e ao telopodito; tal caracterização foi 
utilizada para justificar a proposição da subfamília Poecilocricinae. Hipóteses para as relações filogenéticas 
de Poecilocricus com os demais gêneros da família Rhinocricidae são inexistentes. No presente estudo nós 
redescrevemos Poecilocricus singularis, descrevemos espécies novas e testamos a monofilia do gênero por 
meio de uma análise cladística utilizando caracteres morfológicos. O grupo interno é formado pelas espécies 
de Poecilocricus, e espécies de Trigoniulus (Pachybolidae), Argentocricus, Eurhinocricus, Rhinocricus e 
Rhinocricus (Erythocricus) compõem o grupo externo. O material examinado pertence às seguintes 
instituições: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo (MZSP) São Paulo, Brasil; Museu de Ciências 
Naturais (MCN) Porto Alegre, Brasil; Universidade Federal da Paraíba (UFPB) João Pessoa, Brasil e 
Universidade Nacional da Colômbia. Até o momento duas novas espécies de Poecilocricus foram encontradas 
durante o exame do material, oriundas respectivamente de Vazante (Minas Gerais), e Mamanguape e 
Cabedelo (Paraíba) Brasil. As novas espécies diferem de P. singularis pela forma das estruturas que compõem 
o gonopódio anterior. A partir dos resultados será possível ampliar a distribuição do gênero, e estabelecer 
uma hipótese sobre os relacionamentos filogenéticos entre Poecilocricus e outros gêneros de Rhinocricidae, 
bem como identificar as possíveis sinapomorfias de Poecilocricus. 

Palavras-Chave: Diplopoda, Filogenia, Novas espécies 
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As coleções científicas são fontes importantes de informação sobre composição, distribuição e estado de 
conservação da biota regional. Os acervos científicos, por preservarem dados históricos e temporais sobre a 
biodiversidade, subsidiam estudos ecológicos e evolutivos, bem como contribuem para a elaboração e 
implementação de medidas visando à conservação de espécies e de seus hábitats. Entretanto, o simples 
armazenamento de espécimes em gavetas e prateleiras é insuficiente. É necessário divulgar e possibilitar o 
amplo acesso a esse patrimônio por docentes, discentes e pesquisadores interessados. O objetivo deste 
trabalho foi, portanto, desenvolver uma interface virtual para o Museu de Ciências Naturais da Universidade 
La Salle (MCNLS), de modo a disponibilizar dados de tombamento e imagens das séries taxonômicas que 
compõem as Coleções Científicas Mastozoológica e Ornitológica. Atualmente, a Coleção Mastozoológica é 
composta por 238 exemplares, provenientes majoritariamente do RS e com predominância da faixa Nordeste 
do Estado. Abrange cinco ordens, 12 famílias, 32 gêneros e 39 espécies, sendo a ordem Rodentia a mais 
expressiva taxonômica e numericamente. A Coleção Ornitológica é composta por 67 exemplares, 
abrangendo 12 ordens, 18 famílias, 26 gêneros e 27 espécies, todos provenientes do RS, majoritariamente 
da Região Metropolitana de Porto Alegre. O produto resultante deste trabalho é um espaço museográfico 
virtual, que contém informações sobre os grupos taxonômicos, representatividade das coleções em relação 
à biota registrada no RS, estado de conservação dos táxons, além de fotos seriadas dos espécimes (crânio, 
mandíbula, pele etc.) com a finalidade de garantir livre acesso a essas informações. O espaço virtual do 
MCNLS, criado com as tecnologias de informação e comunicação, dará maior visibilidade às coleções e 
possibilitará que a comunidade se aproprie e utilize o conhecimento mantido em seu acervo. 
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Coleções biológicas são definidas como um conjunto de organismos atuais ou fósseis, devidamente 
preservados e catalogados com a finalidade de pesquisa, educação, gestão e/ou conservação, 
contextualizando a diversidade biológica local e regional, gerando conhecimento e apoio às pesquisas 
científicas. O presente trabalho consiste em um inventário feito com espécimes de miriápodes, aracnídeos e 
onicóforos depositados na Coleção Zoológica da UFMT. Todos os exemplares inventariados encontram-se 
devidamente armazenados, etiquetados e identificados até o menor nível taxonômico. Para organização dos 
dados, todos os espécimes foram catalogados em meio digital (planilha de tombo), sendo posteriormente 
registrados na base de dados do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr) e 
disponibilizadas na plataforma por meio da ferramenta IPT (Integrated Publishing Tool), a qual a CZUFMT 
está associada, além disso, todo material foi registrado em meio físico (livro tombo). No período de 
setembro/2018 a agosto/2019 foram gerados 1.482 números tombo, correspondentes a 2.792 exemplares 
armazenados na CZUFMT. Dentre os táxons inventariados, a classe Arachnida foi a mais representativa, com 
exemplares de todas as Ordens, onde Scorpiones foi a que obteve mais indivíduos identificados e números 
tombo gerados, seguida por Opiliones. Em Myriapoda, Diplopoda foi a classe mais representativa. A CZUFMT 
é bastante diversificada, contendo espécimes de todas as regiões do Brasil com maior concentração de 
material tombado para o Estado do MT. Possui também exemplares de outros países da América do Sul, 
América do Norte, África e Europa. Hoje, constitui o maior repositório de aracnídeos, miriápodes e onicóforos 
do Centro-Oeste do Brasil, abrigando espécimes da fauna local e regional. Sua continuidade deve ser 
encorajada, pois seu acervo quando somado ao de outras coleções podem fornecer dados importantes sobre 
a distribuição e diversidade de táxons, contribuindo para futuros estudos de biogeografia, sistemática, 
taxonomia e conservação da fauna de artrópodes terrestres do mundo. 

Palavras-Chave: Artrópodes terrestres, Biodiversidade, Centro-Oeste, História natural 
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As Coleções são essenciais em estudos biológicos. O Setor de Entomologia da Coleção Zoológica da 
Universidade Federal de Mato Grosso (CEMT), em Cuiabá-MT, foi criado a partir da coleção iniciada 
oficialmente em 1987, então regional. Em 2008 iniciou um processo de transformação em coleção de 
referência da superfamília Scarabaeoidea, deixando de ser regional, para tornar-se uma coleção de 
relevância internacional, com alta produtividade em taxonomia e avanços significativos em técnicas de 
curadoria. Este trabalho tem como objetivo atualizar os dados existentes sobre a contribuição do acervo para 
a subfamília Scarabaeinae e checar seu crescimento desde 2016. A base de dados com os artigos científicos 
que citaram a CEMT foi atualizada, pesquisando artigos publicados entre 2016 e 2019 nas bases Scopus, Web 
of Science e Google Acadêmico. Foram encontrados 143 artigos científicos que citam a CEMT, dos quais o 
52% são sobre taxonomia e sistemática, 33% são trabalhos de ecologia e 8% são listas de espécies regionais 
ou nacionais. As publicações abrangem 64 diferentes revistas por 221 diferentes pesquisadores. Quanto ao 
âmbito, cerca de metade dos artigos são de abrangência internacional e a outra metade nacional. Na CEMT 
estão depositados atualmente milhares de exemplares-tipo de 281 espécies de Scarabaeinae, dos quais 68 
são tipos primários. A média anual de artigos que citam a CEMT de 2004 a 2011 foi 3,75, enquanto nos 8 anos 
seguintes (2012-2019) subiu para 14,37, e nos últimos 4 anos (2016-2019) a média foi de 15,75 artigos anuais. 
Com base nisso, espera-se que nos próximos 4 anos a média anual de artigos que citam a CEMT tenha um 
aumento considerável. Isto mostra que esta coleção tem um papel importante na geração de conhecimento 
dos Scarabaeinae neotropicais, principalmente com identificação por comparação e depósito de exemplares 
testemunho, abrangendo as áreas de taxonomia, ecologia e conservação. 
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A superfamília Scarabaeoidea inclui aproximadamente 40 mil espécies descritas em nível mundial. O Setor 
de Entomologia da Coleção Zoológica da UFMT (CEMT), em Cuiabá-MT, foi ampliado após 2008 de uma 
coleção regional de insetos criada em 1987. Hoje é uma coleção de Scarabaeoidea com relevância 
internacional, alta produtividade taxonômica e avanços em técnicas em curadoria. O objetivo deste trabalho 
é apresentar estatísticas sobre as espécies de Scarabaeoidea presentes na CEMT. A coleção inclui espécimes 
de 7232 espécies positivamente identificadas, pertencentes a todas as famílias não extintas de 
Scarabaeoidea, procedentes de todo o mundo: Regiões Neotropical (3093 spp.), Australiana (335), Etiópica 
(1162), Neártica (792), Malgaxe (129), Oriental (711) e Paleártica (1050). Apresenta espécimes-tipo de 465 
espécies, 92 tipos primários. Das 2779 espécies conhecidas do Brasil, apresenta 1335 espécies positivamente 
identificadas, certamente não possui 212 e as demais 1232 poderiam estar entre os milhões de espécimes 
ainda não identificados. Há pouco menos de 500 mil espécimes montados e identificados, pelo menos em 
nível de gênero, e menos de 10% estão em base de dados. Espécies identificadas por família: Belohinidae (1), 
Cetoniidae (590), Coprinisphaeridae (icnotáxon – 1), Dynamopodidae (2), Geotrupidae (572), Glaphyridae 
(68), Glaresidae (17), Hybosoridae (173), Lucanidae (195), Melolonthidae (1529), Ochodaeidae (41), 
Passalidae (199), Passalopalpidae (fóssil – 1), Pleocomidae (16), Scarabaeidae (3682), Thinorycteridae (1) e 
Trogidae (144). As espécies certamente faltantes conhecidas do Brasil pertencem às famílias Cetoniidae (12), 
Geotrupidae (4), Hybosoridae (3), Lucanidae (47), Melolonthidae (108), Passalidae (11) e Scarabaeidae (28). 
Há espécies identificadas de 1377 gêneros. De sete gêneros, há mais de 100 espécies identificadas; de outros 
12, há de 50 a 100 espécies identificadas; e de 37 outros, há de 21 a 49 espécies identificadas. A coleção está 
à disposição para auxiliar formação de novos taxônomos e trabalhos de revisão, e conta com boas instalações 
laboratoriais para pesquisadores visitantes. 
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Land planarians (Platyhelminthes, Tricladida) are components of the cryptofauna. Systematics of the group 
is based on their external and, more importantly, their internal morphology. Details of the internal anatomy 
such as those related to the cutaneous and parenchymatic muscular systems and, especially, the copulatory 
apparatus, are fundamental for the identification of the species and the systematics of the group. Anatomical 
and histological details of the copulatory apparatus are of the utmost value for determining species. The 
geoplanin land planarian Pseudogeoplana bonita (Schirch, 1929) is known only from its external aspect, a 
reason by which the species was transferred from Geoplana to this collective genus. This genus was proposed 
for species insufficiently known in their morphological aspects. Type material of this species was considered 
lost. However, we recently rediscovered these type specimens in the Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
These specimens are immature but, fortunately, they present a rare combination of morphological diagnostic 
attributes also found in mature specimens recently collected by us in the type locality. Consequently, we 
were able to fully redescribe this species, including its copulatory apparatus, on histological sections. 
Morphology of the species fully matches Geoplana goetschi Riester, 1938 and also the diagnostic features of 
Imbira. We also obtained DNA sequences of mitochondrial (COI) and nuclear (18S) genes from recently 
collected specimens and inferred phylogenetic relationships with other members of Geoplaninae. This 
species constituted a clade with an undescribed species of Imbira, collected in São Paulo, SP, and this clade 
is sister to I. guaiana. Therefore, P. bonita should be transferred to Imbira, and Geoplana goetschi Riester, 
1938 should be considered a junior synonym of I. bonita. The unknown species of Imbira from São Paulo, 
which turned out to be sympatric with I. marcusi, will be also formally described based on molecular and 
morphological evidence. 
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Coleções biológicas são constituídas por organismos ou partes desses para finalidades científicas, didáticas, 
empréstimos e exposições. Elas representam uma fonte valiosa de informações taxonômicas, biológicas e 
geográficas e servem como base para diversos estudos. No entanto, para que sejam utilizadas, as coleções 
devem estar conservadas e organizadas a pronta localização. Os Hexapoda estão presentes em quase toda a 
parte do mundo e apresentam uma infinita diversidade de espécies. Seu estudo, conservação e catalogação 
permite que as espécies sejam depositadas em coleções biológicas por um período indefinido de tempo, 
sendo uma fonte preciosa de informações como importância ecológica, cadeias alimentares, riqueza de 
espécies, além de afetar a sociedade de várias maneiras como pragas urbanas e agrícolas (formigas, lagartas, 
baratas) ou produtos gerados como o mel e serviços ambientais (polinização). A Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas) mantém um rico acervo de insetos mantidos em via seca. Parte deste 
é utilizada durante as aulas práticas do curso de Ciências Biológicas desde 1979. Apesar da importância deste 
acervo, não havia dados sobre o número de Ordens e de indivíduos representados. Neste contexto, nosso 
objetivo foi inventariar os espécimes (spms) e quantificá-los por Ordem. Contabilizamos 3542 spms de quatro 
Ordens: Coleoptera (2559), Lepidoptera (620), Orthoptera (227) e Blattaria (136). A segunda etapa desse 
trabalho será a divisão desses insetos em coleções: científicas com dados de procedência; didáticas durante 
as aulas práticas; de empréstimo para escolas da rede municipal e estadual da região de Campinas e de 
exposição com o intuito de exibir os insetos mais extraordinários da nossa coleção. A realização deste 
inventário é apenas o primeiro passo para o reconhecimento e curadoria das Coleções Zoológicas da PUC-
Campinas, processo que proporcionará melhores condições para o ensino e a formação dos futuros biólogos 
e outros pesquisadores que queiram utilizar as Coleções Zoológicas. 
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O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), criado em 1818, abriga um dos maiores 
e mais importantes acervos de história natural do país. O Departamento de Entomologia abrigava a Coleção 
Entomológica, maior coleção da instituição, com milhões de espécimes e mais de um século de história. O 
incêndio de 02 de setembro de 2018 destruiu praticamente toda a Coleção, incluindo milhares de espécimes-
tipo. Uma das coleções perdidas é a Coleção de Orthoptera, que contava com mais de 28.000 espécimes 
montados e cerca de 10.000 em mantas, totalizando quase 50.000 espécimes. Desses, 3.130 eram espécimes-
tipo (215 holótipos e 134 alótipos), além de 2.761 parátipos, abrangendo 328 espécies. A Coleção de 
Orthoptera era a maior e mais importante coleção de referência do país, por onde passaram grandes nomes 
da orthopterologia mundial. Ainda em 2018, o Museu Nacional passou a contar com um curador especialista 
em Orthoptera pela primeira vez em seu corpo docente. Apresentamos um balanço do primeiro ano da nova 
coleção, com dados atualizados sobre as coleções de Orthoptera, Mantodea e Phasmatodea. Imaturos e 
exemplares de coleções didáticas não são considerados aqui. As novas coleções de Orthoptera, Mantodea e 
Phasmatodea do Museu Nacional dividem-se em coleção seca e úmida (exemplares preservados em etanol 
80%). Nesse primeiro ano, as novas coleções abrangem: 25 exemplares de Mantodea em via seca, 25 em via 
úmida, 13 em empréstimo, total 63; 54 exemplares de Phasmatodea em via seca, 5 em via úmida, total 59; 
2099 exemplares de Orthoptera em via seca, 2000 em via úmida, 119 em empréstimo, total 4218. A nova 
Coleção de Orthoptera já abriga exemplares de todas as famílias registradas para o Brasil, oriundos de 
doações e, sobretudo, expedições conduzidas pela equipe do laboratório, de modo que estimamos que o 
acervo aumente ainda mais nos próximos anos. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Coleções biológicas, Museu, Taxonomia 
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O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ) foi fundado em 1818 e contava com um 
vasto acervo de história natural, com milhões de espécimes. A Coleção de Orthoptera do MNRJ era a maior 
e mais importante coleção do país, referência para diversos pesquisadores do mundo todo. A Coleção iniciou-
se com a vinda do orthopterólogo francês Marius Descamps (1924-1996) para uma expedição de coleta de 
gafanhotos em Minas Gerais, a qual influenciou o médico brasileiro Carlos A. Campos Seabra (1916-2001) e 
o entomólogo uruguaio Miguel A. Monné (1938), sendo este o ponto de partida para o início de inúmeras 
expedições por todas as regiões do Brasil. Ao longo dos anos, a coleção de Orthoptera ganhou volume através 
de doações advindas de duas instituições científicas, a “Academy of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP)” 
(Estados Unidos) e o “Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)” (França). Contudo, a contribuição mais 
significativa veio da coleção particular de Campos Seabra, que coletou Orthoptera por mais de dez anos em 
conjunto com importantes naturalistas da época. Apresentamos aqui a lista atualizada e revisada do material-
tipo de Orthoptera depositado na Coleção Entomológica do Departamento de Entomologia do MNRJ. O 
material foi digitalizado e fotografado pela equipe de bolsistas do Sistema de Informação sobre a 
Biodiversidade Brasileira (SiBBr), através dos seguintes procedimentos: seleção de material, atribuição de 
número de catálogo, digitalização de etiquetas, inserção de dados em planilha, e registro fotográfico do 
material-tipo. Ao longo de dois anos e meio de atividade, a equipe digitalizou aproximadamente 28.000 
registros, abrangendo toda a coleção. Desses, 3.130 são espécimes-tipo, dos quais 215 são holótipos e 134 
são alótipos, além de 2.761 parátipos. Todos os tipos primários foram fotografados em alta resolução e a 
lista atualizada dos tipos, juntamente com as fotografias, está sendo publicada. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Coleções zoológicas, Curadoria, Museu, Taxonomia 
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As abelhas denominadas solitárias representam 85% das espécies de abelhas existentes, por nidificarem em 
cavidades pré-existentes os ninhos artificiais são utilizados como importantes ferramentas para estudo. O 
objetivo da presente pesquisa foi comparar a taxa de nidificação inicial de abelhas solitárias em um 
fragmento florestal de matriz urbanizada, com um fragmento florestal presente em um Sistema Agroflorestal 
(SAF), em uma matriz rural. Dessa forma, 1 estrutura foi instalada, contendo 4 blocos de madeira cambará, 
em cada um dos dois fragmentos florestais: 1 na matriz urbana, localizado na Universidade Paulista (UNIP), 
campus Sorocaba, com composição florística de transição entre Mata Atlântica e Cerrado e; 2 na matriz rural, 
em um fragmento de Mata Atlântica localizado em um SAF no município de Sorocaba, SP. Os blocos utilizados 
para confecção dos ninhos apresentam 64 cavidades por bloco (réplica), com 6 cm de comprimento e 
diferentes diâmetros internos (5 mm, 6 mm, 7 mm). Os abrigos contendo os ninhos artificiais foram 
instalados no início da estação quente e chuvosa, para a região, (setembro/2019) e as cavidades nidificadas 
nos blocos foram contabilizadas, de acordo com as características do material utilizado na construção, sendo 
específico para cada gênero de abelha solitária. No intervalo de dois meses, no abrigo instalado na matriz 
urbana constatou-se 14% de nidificações de abelhas do gênero Tetrapedia sp. e 2,3% do gênero Centris sp. 
No SAF, constatou-se 3,5% de nidificações de abelhas do gênero Tetrapedia sp. e 1,17% do gênero Centris sp. 
Os resultados sugerem que a matriz rural (SAF) não promoveu as melhores condições para nidificação de 
abelhas em comparação ao fragmento florestal inserido na matriz urbana. Este estudo faz parte de um 
monitoramento anual das abelhas, nestas duas áreas, que embasará a avaliação da influência das áreas na 
nidificação de abelhas, que serão submetidas a caracterização taxonômica após emergirem. 
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Mexilhões marinhos (Mytilidae) são amplamente estudados devido a sua importância ecológica e econômica. 
A ampla variedade de nichos ecológicos e a diversidade de fenótipos também fazem desses bivalves modelos 
promissores em estudos evolutivos, principalmente focados na associação entre fatores ecológicos análogos 
e evolução de fenótipos similares. Por exemplo, a margem do manto dos mitilídeos reúne diversas estruturas, 
como sifões, que podem ser empregadas para testar hipóteses de adaptação e correlação fenótipo-
ambiente. O presente estudo investigou a evolução da margem do manto e dos hábitos de vida de Mytilidae 
a fim de identificar padrões macroecológicos. Uma hipótese filogenética datada de Mytilidae foi inferida 
utilizando fósseis e cinco sequências nucleotídicas de 33 espécies (19 gêneros). A variação morfológica da 
margem do manto foi examinada em 43 espécies (25 gêneros) a partir de espécimes preservados em 
coleções. Reconstruções de estado ancestral e testes de correlação foram conduzidos para inferir a evolução 
dos caracteres de interesse e sua eventual associação aos hábitos de vida. Finalmente, quatro espécies focais 
foram analisadas por meio de microscopia eletrônica e métodos histológicos para avaliação de aspectos 
funcionais da margem do manto. A filogenia de Mytilidae inclui dois grandes clados principais derivados de 
um ancestral epifaunal do Siluriano (424.3 Ma). Subsequentemente, diferentes linhagens adotaram outros 
hábitos de vida, como semi-infaunal e perfurador, de modo convergente. Tais transições estão 
correlacionadas ao desenvolvimento de longos sifões na região posterior do corpo. Lóbulos posteriores da 
margem do manto possuem duas origens distintas e estão associados a intenso transporte mucociliar, o que 
sugere funções de limpeza em mexilhões epifaunais. Além de corroborar noções prévias acerca das relações 
filogenéticas entre subfamílias e gêneros, nossos resultados indicam evolução convergente da morfologia de 
mitilídeos associada a transições de hábitos de vida, revelando novos padrões ecomorfológicos no bentos 
marinho. 
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Moluscos bivalves possuem ampla diversidade de órgãos fotorreceptores, o que lhes torna modelos 
promissores para investigações sobre evolução de olhos. Essa condição é particularmente mais acentuada 
nos bivalves Pteriomorphia, que apresentam diferentes tipos de ocelos e também ecologias distintas. O 
presente estudo investigou a morfologia e distribuição de órgãos fotorreceptores em Pteriomorphia, assim 
como transições entre hábitos de vida, para determinar: 1) quantas vezes órgãos fotorreceptores surgiram e 
foram perdidos, e 2) se há associação entre a evolução desses órgãos e os hábitos de vida. Dados de 
morfologia foram obtidos para 162 espécies com base em exemplares de museus, e dados ecológicos foram 
compilados da literatura. A inferência filogenética particionada baseou-se em sequências de aminoácidos 
oriundas de dados transcriptômicos, além de cinco sequências nucleotídicas, incluindo 197 espécies de 19 
famílias. A análise filogenética de Pteriomorphia recuperou a maioria das famílias como monofiléticas e 
organizadas em cinco ordens (Arcida, Limida, Mytilida, Ostreida e Pectinida). Órgãos fotorreceptores 
surgiram ao menos cinco vezes, exclusivamente em linhagens epifaunais (i.e., que vivem acima do substrato). 
Além disso, diferentes modelos indicam que as taxas de perda de ocelos são consistentemente mais elevadas 
que as de ganho. Cinco tipos de órgãos fotorreceptores estão presentes em 11 famílias e variam desde taças 
pigmentares a câmaras refletoras. Transições para hábitos de ocupação de fendas parecem estar associadas 
à evolução convergente de ocelos nos clados Limidae e Pterioidea. Após o surgimento de órgãos 
fotorreceptores, múltiplos eventos de perda ocorreram, principalmente em linhagens que se tornaram 
infaunais (i.e., enterradas no substrato). Os dados sugerem que fototaxia, controle da posição corporal e 
respostas de alarme são os principais comportamentos associados à evolução de ocelos em Pteriomorphia. 
Em suma, nossos resultados revelam padrões nas dinâmicas evolutivas de ganho e perda de ocelos em 
associação à diversificação de hábitos de vida bentônicos. 
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A espécie exótica Achatina fulica está associada à expansão da meningite eosinofílica, uma zoonose causada 
por Angiostrongylus cantonensis (Nematoda, Metastrongyloidea). Este molusco foi registrado pela primeira 
vez em Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, em novembro de 2002 e desde 2009 vem sendo monitorado 
pela Superintendência de Vigilância Ambiental. O município é administrativamente dividido em dez Unidades 
Regionais de Governo (URG), das quais apenas em Tinguá nenhuma pesquisa havia sido realizada. Este 
trabalho busca preencher esta lacuna, sendo os moluscos coletados em vários bairros da URG Tinguá e 
encaminhados para análise parasitológica no Laboratório de Referência Nacional para Esquistossomose – 
Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Foram analisados 335 exemplares procedentes de 29 
localidades, coletados em 2015 (uma localidade, sete exemplares), 2016 (11 e 86, respectivamente) e 2018 
(27 e 242). Após a digestão artificial dos moluscos (tecnica de Wallace & Rosen 1969), 44 exemplares estavam 
parasitados por larvas de Metastrongyloidea, procedentes de 22 localidades. Foram identificados os 
nematódeos Aerulostrongylus abstrusus, um parasito encontrado em pulmão de felinos, e A. cantonensis em 
8 e 18 exemplares, respectivamente. As amostras positivas para A. cantonensis foram coletadas em 2016 
(cinco localidades) e 2018 (13). Estes resultados ampliam a distribuição da A. fulica em Nova Iguaçu, bem 
como a ocorrência do ciclo natural de A. cantonensis, anteriormente documentado no Congresso Brasileiro 
de Zoologia, em 2016, para as URG Austin, Centro I, Centro II, Comendador Soares, Couto, Posse e Vila de 
Cava. A presença deste molusco exótico invasor em várias localidades nesta URG é ainda preocupante em 
relação à sua possível atuação sobre as espécies da malacofauna nativa, principalmente na área da Reserva 
Biológica do Tinguá. Os resultados do presente trabalho reforçam a necessidade de ações de vigilância para 
a prevenção da angiostrongilíase cerebral no município, associado à educação em saúde e ambiente. 

Palavras-Chave: Aerulostrongylus abstrusus, Metastrongyloidea, Vigilância malacológica 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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Entre os diversos grupos de bivalves de água doce (Unionoida) temos a família Etheriidae, reconhecida como 
“ostras de rio”, pela sua forma e contorno extremamente variáveis, podendo ser cimentados ou incrustantes, 
com ocorrência gondwânica na Índia, América do Sul e África. Filogeneticamente, a família Etheriidae tem 
aparecido tanto molecular, quanto morfologicamente, próximo das famílias Hyriidae, Iridinidae e 
Mycetopodidae. No entanto, a exata posição desta família, bem como seu monofiletismo, depende dos 
caracteres, táxons ou modelos evolutivos utilizados. As hipóteses construídas não levam em conta o gênero 
Bartlettia, monotípico, presente nas Bacias Amazônicas e do Prata-Paraná. Este gênero é bem caracterizado 
pelas regiões anteriores e posteriores possuírem variações distintas. No presente trabalho realizamos um 
estudo micro e macroanatômico de Bartlettia stefanensis, levantando caracteres junto à matriz morfológica 
já realizada por autores anteriores, com 25 caracteres anatômicos e 30 conquiliológicos (55 no total). 
Realizamos uma análise filogenética de Unionoida baseada em máxima parcimônia, incluindo representantes 
de Hyriidae (quatro espécies), Unionidae (quatro espécies), Margaritiferidae (duas espécies), Mycetopodidae 
(quatro espécies), Iridinidae (três espécies) e Etheriidae (três espécies além de Bartlettia). Neotrigonia, 
Pinctada e Eurytellina foram também utilizados (enraizamento em Pinctada). O estudo da anatomia de 
B. stefanensis foi feito através de dissecção sob lupa e cortes anatômicos corados com Hematoxilina-Eosina. 
B. stefanensis apresentou características novas, como: a) projeção globulosa das aurículas; b) presença de 
um gânglio pedioso posicionado assimetricamente na massa pediosa e c) presença de 10 entradas para os 
divertículos digestivos. Etheriidae mostra-se não monofilético, com Pseudomulleria aparecendo na base de 
Unionidae. Acosteaea e Etheria formam um grupo monofilético, e Bartletia aparecem com Mycetopoda e 
Anodontites (sustentado por características do ligamento e do intestino). a) características relacionadas a 
“Etheriidae” são convergências relacionados à forma de ocupação do substrato e b) Bartlettia apresenta 
fortes evidências que deve pertencer a Mycetopodidae. 

Palavras-Chave: América-do-Sul, Bartlettia, Bivalvia, Convergência, Morfoanatomia, Mycetopodidae 
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Os gastrópodes são os únicos moluscos que conquistaram o ambiente terrestre, ocupando vários habitats 
e/ou microhabitats. Entretanto, diferente do que acontece com diversos outros grupos de invertebrados, sua 
associação com bromélias ainda não foi alvo de estudos. Foram coletadas 30 bromélias epífitas do gênero 
Vriesea em um seringal localizado na Reserva Ecológica da Michelin (Igrapiúna, sul da Bahia). Para cada 
bromélia foram tomados dados morfométricos e ambientais. As bromélias foram mantidas em sacos 
plásticos grandes devidamente amarrados para evitar a fuga da fauna até o momento de análise. Em 
laboratório, as bromélias foram desmembradas e lavadas e o material contido nela passado sobre peneira 
com malha de 0,5 mm de abertura de acordo com o protocolo proposto por Armbruster e colaboradores 
(2002). A área de captação das bromélias coletadas variou de 0,07 a 1,13 m² (0,13 a 0,50 entre as bromélias 
que continham gastrópodes). O pH variou de 4,46 a 6,40 (de 5,01 a 6,31 nas bromélias ocupadas por 
gastrópodes). A menor e a maior altura em relação ao solo foi de 1,5 e 3,0 m, respectivamente. Os 
gastrópodes foram registrados em 23,3% das bromélias coletadas, estando distribuídos por toda a planta 
(sobre folhas vivas e na areia retida pelas folhas mais antigas na base da planta). Os exemplares foram 
identificados no nível de família e quando presentes o número máximo de exemplares por planta foi cinco e 
o mínimo um. Os indivíduos pertencem às famílias Valloniidae (um adulto e dois juvenis), Punctidae e 
Subulinidae (ambas representadas apenas por um indivíduo), Euconulidae, com seis exemplares, além de um 
espécime sem identificação da família. As bromélias parecem apresentar condições necessárias para o 
estabelecimento e reprodução de gastrópodes terrestres, entretanto muitos estudos ainda precisam ser 
realizados para confirmar tal associação, incluindo outros ambientes como matas secundárias. 

Palavras-Chave: Bahia, Bromeliaceae, Michelin, Microhabitat, Mollusca, Seringal 
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Trochidae (Mollusca) Rafinesque, 1815 inclui caramujos marinhos amplamente distribuídos pelo mundo e 
com extensa representatividade na coleção malacológica Eliseo Duarte do Museu de Ciências Naturais no 
estado do RS. Desde a aquisição dessa coleção, em 1980, não há nenhum registro de revisão taxonômica 
desse material. Assim, o objetivo deste trabalho foi executar essa atualização e verificar a procedência dos 
lotes para se obter informação da abrangência geográfica dos mesmos. Foram analisados 500 lotes de 
Trochidae procedentes de 43 países de 5 continentes (América, Europa, África, Ásia e Oceania). Cerca de 49% 
desses lotes (242) permaneceram na família original, sendo esses originários de 30 países dos 5 continentes. 
Os demais lotes passaram a integrar as famílias Tegulidae (29%, 148 lotes), com representantes de 27 países 
da América, Europa, Ásia e Oceania; Calliostomatidae (13,7%, 68 lotes), com exemplares procedentes de 14 
países dos 5 continentes; Margaritidae (2,7%, 13 lotes), com exemplares da América, Europa e Ásia; 
Chilodontaidae (1,2%, 6 lotes) e Eucyclidae (1,4%, 7 lotes), com representantes de 3 e 2 países 
(respectivamente) da América, Ásia e Oceania (apenas em Chilodontaidae); Solariellidae (1,2%, 6 lotes), com 
exemplares apenas da América do Norte; Turbinidae (0,6%, 3 lotes), procedentes da Oceania e América do 
Norte; Angariidae (Austrália) e Littorinidae (Japão) (ambas com 0,4%, 2 lotes), Thiaridae (Austrália) (0,2%, um 
lote). Mudanças na taxonomia em nível genérico e específico ocorreram dentro das famílias: em Trochidae, 
cerca de 54% apresentaram alteração taxonômica; em Chilodontaidae foram 86%; Margaritidae, 54%; 
Eucyclidae, 43%; Tegulidae, 32,9%; Calliostomatidae, 31,8%; e nas famílias Turbinidae, Littorinidae e 
Thiaridae foram em 100% nos lotes estudados. Nenhuma mudança foi observada em Angariidae ou 
Solariellidae. A quantidade de modificações taxonômicas nessa revisão correspondeu a 45% dos lotes 
estudados e demonstra a importância do projeto e que o mesmo deve estender para as demais famílias da 
coleção. 

Palavras-Chave: Coleções Científicas, Curadoria, Mollusca, Taxonomia, Vetigastropoda 
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Na UNICAMP, desde 2007, quando foi inaugurado um “Laboratório de Malacologia”, inúmeras atividades 
vêm sendo desenvolvidas através da construção de coleções de moluscos. A reunião de muitos exemplares 
tem sido uma meta importante, visando não somente expor a beleza das conchas, mas também, através 
delas, divulgar a biodiversidade em seus mais diversos aspectos. Três coleções foram construídas e são 
continuamente enriquecidas, cada uma delas com um objetivo principal e distinto, embora complementares. 
A coleção científica do Museu de Zoologia da UNICAMP (ZUEC) é a mais antiga, iniciada em 1992, quando 
havia, um total de 85 lotes; hoje, conta com 15.904 lotes de todos os grupos de Mollusca, com exceção de 
Monoplacophora. Acessível somente a cientistas, essa coleção guarda os registros (disponíveis pelo 
“SpeciesLink”: http://www.splink.org.br) e exemplares de espécies coletados por diversos projetos das mais 
variadas localidades, merecendo destaque a representatividade de locais que não são trivialmente 
amostrados, como a Antártica e mares profundos do Brasil. Ainda no ZUEC, há também espécimes 
disponibilizados para empréstimo, que são bastante utilizados por docentes do ensino fundamental e médio. 
Uma segunda coleção, com fins didáticos, reúne hoje 217 espécies, utilizados nas disciplinas de “Zoologia de 
Invertebrados” e de “Malacologia” que são ministradas na UNICAMP. Em aulas práticas, os alunos manipulam 
as conchas e, reconhecendo suas características, identificam as espécies em exercícios de taxonomia, 
despertando o interesse por esta área. No Laboratório de Malacologia uma terceira coleção, com 963 
espécies, é mantida com o intuito de iniciar os alunos nos estudos dos moluscos; nesta, em particular, estão 
exemplares belíssimos de 719 espécies, selecionados para exposições no Museu e em aulas. Assim, na 
UNICAMP essas coleções vêm cumprindo os papéis fundamentais da universidade – pesquisa, ensino e 
extensão – formando recursos humanos e divulgando os conhecimentos acerca da biodiversidade do Brasil 
e do exterior. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Coleções, Malacologia 
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Bivalves de água doce realizam serviços do ecossistema importantes, porém o efeito de bivalves amazônicos 
sobre outros macroinvertebrados e o funcionamento do habitat permanecem pouco compreendidos. Nesse 
sentido, investigamos a influência da espécie Castalia ambigua (Hyriidae) sobre a diversidade taxonômica e 
funcional de macroinvertebrados, além da clorofila-a e matéria orgânica no sedimento. Amostragens para 
macroinvertebrados, clorofila-a e matéria orgânica foram realizadas entre duas zonas similares em termos 
de hidrodinâmica e sedimento, Mussel (n = 100, presença de bivalves) e No Mussel (n = 100, ausência de 
bivalves), em cinco sítios em um trecho de 20 km no rio Caeté, município de Bragança, nordeste do Pará. No 
laboratório, realizamos experimentos para medir as taxas de filtração e biodeposição de C. ambigua, onde 
usamos dois diferentes tratamentos de densidade (1 e 3 bivalves). Cinco réplicas com bivalves e uma réplica 
controle sem bivalves foram usadas para os tratamentos. Todas as comparações foram investigadas usando 
o software GNU-R. A diversidade taxonômica (D₁,₁₉₈ = 119; p = 2.0E-16) e funcional (D₁,₁₉₈ = 23; p = 1.6E-06) 
de macroinvertebrados foram maiores na zona Mussel devido a maior deposição de matéria orgânica. 
Famílias de Trichoptera (D₁,₁₉₈ = 108; p = 2.0E-16) aumentaram e de Diptera (D₁,₁₉₈ = 14; p = 0.0002) e 
Ephemeroptera (D₁,₁₉₈ = 6; p = 0.016) diminuíram em altas densidades de bivalves. Observações de campo do 
aumento da matéria orgânica (F₁,₁₉₀ = 1332; p = 2.0E-16; R² = 0.49) e diminuição da clorofila-a (F₁,₁₉₀ = 4612.3; 
p = 2.0E-16; R² = 0.50) com maiores densidades de bivalves foram suportados pelos experimentos de 
biodeposição e filtração. Em resumo, bivalves amazônicos são importantes para a manutenção da maior 
diversidade taxonômica e funcional de macroinvertebrados. A perda ou redução de agregações de bivalves 
impactam negativamente a estrutura dos macroinvertebrados como também o funcionamento do habitat. 

Palavras-Chave: Biodeposição, Espécies-chaves, Filtração, Grupos funcionais, Mexilhões 
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Bivalves de água doce realizam serviços do ecossistema importantes para o funcionamento do habitat, 
porém o declínio de suas populações pode trazer sérias consequências, como por exemplo a diminuição da 
diversidade de macroinvertebrados e menor disponibilidade de matéria orgânica que é depositada pelos 
bivalves. Nós investigamos o efeito da diminuição da densidade de bivalves sobre a abundância e diversidade 
de macroinvertebrados (número de famílias e famílias de Trichoptera e Ephemeroptera) e sobre o conteúdo 
de matéria orgânica. Diferenças nas métricas de macroinvertebrados e o conteúdo de matéria orgânica 
foram investigadas usando a análise de desvio e análise de variância, respectivamente, no software GNU R, 
em cinco bancos de bivalves, em um trecho de 20 km no rio Caeté, nordeste do Pará. A abundância 
(D₁,₁₄₈ = 2.36; p < 0.05), número de famílias (D₁,₁₄₈ = 2.98; p < 0.05), famílias de Trichoptera (D₁,₁₄₈ = 2.04; 
p < 0.05) e famílias de Ephemeroptera (D₁,₁₄₈ = 3.37; p < 0.05) diminuíram significativamente com a 
diminuição da densidade de bivalves. O mesmo padrão ocorreu para o conteúdo de matéria orgânica 
(F₁,₁₄₀ = 42.48; p < 0.001). Em resumo, bivalves amazônicos são importantes para a manutenção da maior 
diversidade taxonômica de macroinvertebrados, principalmente famílias de Trichoptera e Ephemeroptera, 
como também auxiliando maiores entradas de matéria orgânica que serve de alimento para 
macroinvertebrados. A perda de populações ou redução da densidade de bivalves, que vem ocorrendo na 
região amazônica principalmente pela construção de hidrelétricas, impactam negativamente a estrutura de 
macroinvertebrados como também o funcionamento do habitat. Desta forma, estratégias para manejo e 
conservação das populações de bivalves amazônicos são importantes para manutenção da biodiversidade. 

Palavras-Chave: Biodeposição, Espécies chaves, Matéria orgânica, Mexilhões 
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O arquipélago de Fernando de Noronha é formado por 21 ilhas e ilhotas localizado a 360 km de Natal, costa 
nordeste do Brasil. No âmbito da ciência cidadã (citizen science) este trabalho apresenta novos registros de 
moluscos nudibrânquios no arquipélago. Nudibrânquios são pequenos gastrópodes marinhos desprovidos 
de concha na vida adulta, vivendo junto ao substrato onde se alimentam de outros invertebrados, como 
anêmonas e esponjas. Há grande lacuna no conhecimento sobre a diversidade de nudibrânquios no Brasil. 
Para Fernando de Noronha, apenas cinco espécies são conhecidas. A partir de maio de 2019, foram feitas 
observações e registros fotográficos de espécies de nudibrânquios através de mergulhos autônomos em 13 
diferentes pontos do arquipélago, em profundidades de 6 a 42 metros. As espécies foram identificadas 
preliminarmente com base na morfologia externa e coloração em comparação com literatura especializada. 
No total, 10 espécies de nudibrânquios foram identificadas, destas apenas duas estavam registradas para 
Fernando de Noronha: Felimida sp. e Phidiana riosi García & Troncoso, 2003, espécie endêmica do 
arquipélago. Oito espécies representam novos registros para Fernando de Noronha: Berghia creutzbergi 
Marcus & Marcus, 1970, Bulbaeolidia oasis Caballer & Ortea, 2015, Cuthona iris Edmunds & Just, 1983, 
Felimare cf. fregona (Ortea & Caballer, 2013), Felimare kempfi (Ev. Marcus, 1971), Nanuca sebastiani Marcus, 
1957, Phidiana lynceus Bergh, 1867 e Thordisa sp. A maioria destas espécies é conhecida para diferentes 
regiões do Caribe e para o sudeste brasileiro, os novos registros em Fernando de Noronha constituem um 
relevante ponto intermediário das distribuições geográficas das espécies. Além disso, Thordisa sp. parece 
representar uma espécie ainda não descrita. Os resultados preliminares apontam para uma fauna ainda 
muito pouco conhecida de nudibrânquios no arquipélago de Fernando de Noronha. Novas etapas do projeto 
vão incluir a coleta de material para estudo através de abordagem taxonômica integrativa. 
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Nudibrânquios são gastrópodes marinhos que não apresentam concha, diversas espécies apresentando 
vistosos padrões de coloração. Alimentam-se de outros invertebrados marinhos, como esponjas e 
briozoários. São conhecidas cerca de 3.000 espécies para todo o mundo, enquanto apenas 112 estão 
reportadas para o Brasil. A taxonomia dos nudibrânquios é baseada, tradicionalmente, em caracteres da 
morfologia externa, coloração do corpo e de estruturas internas, como rádula e sistema reprodutor. Nos 
últimos anos, abordagem integrando marcadores moleculares e demais caracteres começou a ser utilizada 
no estudo de diferentes espécies. Felimida ocorre no Pacífico Leste, Atlântico e Mediterrâneo e atualmente 
inclui 33 espécies. Destas, quatro são externamente muito semelhantes e compõem o ‘complexo Felimida 
dalli’: F. dalli (Bergh, 1879) com ocorrência da Califórnia a Galápagos; F. punctilucens (Bergh, 1890), da 
Florida; F. ghanensis (Edmunds, 1968), de Gana; e F. edmundsi (Cervera, García-Gomez & Ortea, 1989), 
distribuída de Açores a São Tomé, no Atlântico leste. Além disso, recentemente, um morfotipo similar foi 
coletado no sudeste do Brasil. Diferentes trabalhos abordaram isoladamente a morfologia externa e, em 
parte, a anatomia das espécies desse complexo. Entretanto, há dúvidas sobre o número real de espécies e 
possíveis sinonímias. No presente trabalho, o complexo Felimida dalli está sendo estudado através de 
abordagem integrativa, incluindo análise dos marcadores COI e 16S. Material-tipo de F. ghanensis foi 
dissecado para caracterização de seu sistema reprodutor, ainda desconhecido. Resultados morfológicos 
preliminares apontam para a sinonímia entre F. ghanensis e F. edmundsi, com as diferenças apontadas em 
estudos prévios correspondendo a variação intraespecífica. Dados moleculares preliminares sustentam a 
validade de F. dalli, F. punctilucens e F. ghanensis. Ainda há dúvida sobre a identidade do morfotipo 
brasileiro, que será esclarecida com a dissecção de maior número de exemplares e a comparação morfológica 
e molecular com as demais espécies. 

Palavras-Chave: Chromodorididae, Nudibranchia, Taxonomia Integrativa 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88887.371755/2019-00 



SIMPÓSIO: 
PASSADO, 

PRESENTE E 
FUTURO DA 

ICTIOLOGIA NO 
BRASIL 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 705 

Simpósio: Passado, presente e futuro da ictiologia no Brasil 
Oral 

Código: 0556 

Escuridão e alimento escasso definem especializações únicas, 
o caso do bagrinho-cego Rhamdiopsis krugi 

Bockmann & Castro 2010 (Siluriformes: Heptapteridae) 
MARIA ELINA BICHUETTE ¹ 

ELEONORA TRAJANO ¹ 

¹ Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Laboratório de Estudos Subterrâneos 

lina.cave@gmail.com, etrajano@usp.br 

As variáveis ambientais observadas em habitats subterrâneos, como as cavernas, são peculiares pelo fato de 
estarem sujeitas a regimes com pouca influência do meio epígeo (e.g., escuridão permanente, ambiente 
estável com pouca ou, em alguns casos, ausência de sazonalidade). Os organismos que ali ocorrem 
apresentam diferentes estratégias de busca de alimento e parceiros reprodutivos. O conhecimento dos 
períodos reprodutivos de uma espécie, assim como seus hábitos alimentares, são de extrema importância 
para o conhecimento do grupo como um todo, fornecendo base para elaboração de estratégias 
conservacionistas. Deste modo, o presente estudo abordou aspectos referentes à biologia de Rhamdiopsis 
krugi, uma espécie troglóbia altamente especializada de cavernas da Chapada Diamantina, região central do 
estado da Bahia. Os exemplares foram amostrados ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006, abrangendo 
desta forma estações secas e chuvosas. Além disso, visitas eventuais, com coleta de dados em algum nível, 
foram feitas também no ano de 2007 e 2008 e 2009. No total, 148 indivíduos foram analisados. Estes foram 
eutanasiados em campo através de superinjeção anestésica de benzocaína e fixados em formalina (4%). Feito 
isso, os animais foram mantidos em soluções de álcool (70%), para realização de análises em laboratório. 
Análises de conteúdo estomacal, utilizando-se os métodos de FO e índice volumétrico, além de observação 
do estádio de maturação das gônadas dos exemplares foram feitas para investigações da dieta e reprodução. 
Foi estabelecida uma proporção sexual dentro destas populações associando os indivíduos aos graus de 
maturação gonadal. Os resultados obtidos mostram que estas populações possuem hábitos alimentares 
oportunistas, com uma peculiaridade, a dependência e preferência pelo hábito de forrageio em depósitos 
submersos de guano de morcegos, onde suas presas concentram-se. Com relação às proporções sexuais, não 
observamos sazonalidade marcante, fato esperado e observado em diversas espécies troglóbias, restritas a 
habitats subterrâneos 

Palavras-Chave: Alimentação, Bagres, Ostariophysi, Reprodução, Subterrâneo 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
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O rio Morato é um riacho costeiro parcialmente protegido pela Reserva Natural Salto Morato, localizada em 
Guaraqueçaba-Pr. O presente trabalho teve por finalidade analisar a estrutura populacional e o ciclo 
reprodutivo de Characidium pterostictum, uma espécie de pequeno porte frequente no Rio Morato. 
Exemplares da espécie foram coletados em novembro e dezembro/2016, janeiro, fevereiro, abril, junho, 
agosto e outubro/2017. Quatro pontos foram selecionados para a amostragem, sendo três localizados dentro 
da área da reserva (Aquário Natural, Camping e Falsa Baiana) e um localizado fora da reserva (Ponto Externo), 
utilizando-se de peneiras e redes de arrasto com esforço amostral de 1 hora em um trecho de 
aproximadamente 50 metros em cada ponto. Em laboratório, os exemplares foram identificados quanto ao 
sexo, comprimento total, comprimento padrão, peso total, peso da gônada e estádio de desenvolvimento 
gonadal. Posteriormente foram analisadas as frequências de ocorrência da espécie, a proporção sexual, 
proporção de jovens e adultos, o Índice Gonadossomático médio para cada mês, o fator de condição gonadal 
e índice de atividade reprodutiva. Ao todo foram coletados 579 indivíduos de C. pterostictum, apresentando 
maior frequência no mês de agosto e menor no mês de junho. A espécie ocorreu ao longo do trecho 
amostrado. Houve maior número de machos em relação a fêmeas em todos os meses amostrados, exceto 
em Janeiro, onde o número de fêmeas foi superior. As formas adultas predominaram na amostra total. Os 
resultados apontaram atividade reprodutiva intensa no Camping e Falsa Baiana, evidenciando preferência 
de desova na Falsa Baiana. O período reprodutivo da espécie ocorreu entre os meses de novembro a 
fevereiro, com pico de reprodução no mês de dezembro. Conclui-se então que a RPPN Salto Morato tem 
garantido o ciclo reprodutivo da espécie no rio Morato. 

Palavras-Chave: Ictiofauna, Neotropical, Reprodução, Riacho Costeiro 
Agência Financiadora: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
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O oceano profundo é o maior ecossistema na Terra e possui condições extremas para vida devido à baixa 
temperatura, alta pressão e drástica redução da luminosidade que impossibilita fotossíntese a partir de 
200 m até a total escuridão a partir de 1.000 m de profundidade. Estima-se que entre 10-15% da diversidade 
de peixes ocorra neste ambiente, que também é o menos conhecido de todo o planeta. No Brasil, as primeiras 
coletas foram realizadas durante a H.M.S. Challenger Expedition (1872-1876), porém foi apenas durante o 
projeto REVIZEE (1994-2004) que o conhecimento sobre a diversidade de peixes de oceano profundo teve 
um incremento considerável, principalmente devido às coletas realizadas pelo R/V Thalassa na costa central. 
Entretanto, o conhecimento sobre a diversidade de peixes de oceano profundo brasileiros ainda é insípido, 
devido aos altos custos operacionais, dificuldades nas coletas, e grandes lacunas de amostragem. Nesse 
contexto, o projeto DEEP-OCEAN possui como objetivos a caracterização da ictiofauna de oceano profundo 
no Sudeste Brasileiro. Utilizando o N/Oc Alpha Crucis do Instituto Oceanográfico da USP, em setembro de 
2019, foram realizados 18 arrastos de fundo no talude continental entre 300-1500 m de profundidade, na 
região norte da Bacia de Santos. As coletas resultaram na captura de 78 espécies de Actinopterygii, 
pertencentes à 25 ordens e 41 famílias, e 12 espécies de Chondrichthyes, pertencentes à quatro ordens e 
seis famílias. As famílias mais diversificadas foram Macrouridae (Gadiformes) e Ophiididae (Ophiidiformes) 
com sete espécies cada, seguidas de Alepocephalidae (Alepocephaliformes), Stomiidae (Stomiiformes) e 
Rajiidae (Rajiformes), com cinco espécies cada. Os dados ainda são preliminares, entretanto, foi possível 
observar um padrão batimétrico de distribuição das espécies ao longo do talude continental, com as espécies 
Caelorhinchus cf. caribbaeus e Malacocephalus laevis (Macrouridae) e Polymixia lowei (Polymixiidae) 
dominando o talude superior (300-655 m) e Allocyttus verrucosus (Oreosomatidae), o talude médio (1100-
1500 m). 

Palavras-Chave: Alpha Crucis, Biodiversidade, Campos Basin, Oceano Profundo 
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A sobrevivência durante os estágios iniciais da vida dos peixes é um desafio e a alimentação durante essa 
fase é muito importante. O conteúdo estomacal de larvas coletadas em áreas de quebra de plataforma 
continental (QPC) e no entorno de ilhas oceânicas (IO) foi analisado com o objetivo de comparar a ecologia 
alimentar nas duas áreas. As larvas foram coletadas em duas campanhas oceanográficas (2010 e 2012) 
através de arrastos oblíquos (200 m à superfície) de rede bongo de 500 µm e fixadas em solução de formol 
(4%). Um total de 300 indivíduos de cada área (150 coletados durante o dia e 150 a noite) foram analisados. 
A incidência alimentar (IA) foi calculada para cada período e para diferentes classes de tamanho. Os itens 
alimentares foram identificados e seu volume foi calculado. Na região da QPC foram coletadas 1634 larvas, 
enquanto nas IO foram coletadas 1292 larvas. O comprimento padrão variou entre 2,3 e 16,5 mm. A IA foi 
mais elevada durante o período diurno (Cochran-Mantel-Haenszel, p < 0,001) e não houve alteração ao longo 
do desenvolvimento (X², p > 0,05). A composição da dieta é diferente nas duas regiões, sendo mais 
diversificada na região da QPC (PERMANOVA, p < 0,001). Além disso, ocorre alteração na composição da 
dieta ao longo do desenvolvimento com acentuada diminuição na importância de diatomáceas e aumento 
da importância de copépodes a partir dos 8 mm de comprimento (PERMANOVA, p < 0,001), promovendo 
aumento do volume total e largura máxima das presas com o aumento do tamanho das larvas (Spearman, 
p < 0,001). É possível concluir que as larvas de mictofídeos são caracteristicamente predadoras visuais e que 
com o aumento do seu comprimento padrão novos nichos tróficos passam a ser ocupados. A depender da 
área onde as larvas estão inseridas, o hábito alimentar também pode ser influenciado. 
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As águas oceânicas tropicais são caracteristicamente oligotróficas. No entanto, processos de aumento da 
produtividade são comumente observados na região do entorno de ilhas. A fim de investigar o ictioplâncton 
e suas possíveis relações com os fatores abióticos no entorno de um arquipélago tropical, foram realizadas 
amostragens em julho e agosto de 2010 e 2012 nas proximidades do arquipélago de Fernando de Noronha, 
a bordo do NHo Cruzeiro do Sul, pertencente a Marinha do Brasil. O ictioplâncton foi coletado por meio de 
arrastos oblíquos (200 m à superfície) utilizando rede Bongo de 500 µm em duas transecções (T1 e T2), de 
lados opostos, cada uma contendo três estações (A, C e E), em períodos diurno e noturno. As amostras foram 
fixadas com formalina (4%) e o volume filtrado foi estimado a partir das leituras de fluxômetros. Um total de 
2026 ovos e 200 larvas em 2010, e 271 ovos e 1092 larvas em 2012 foi coletado. Os valores de densidade 
total de ovos variaram entre 0 e 4185 ovos m⁻³. A distribuição dos ovos foi significativamente diferente em 
relação às transecções (teste t; p = 0,0002), com densidades mais elevadas na T2 (lado mais protegido da 
influência direta da corrente). Em relação as larvas, os valores de densidade variaram entre 15 e 1348 larvas 
m⁻³. Apesar da tendência observada de uma maior concentração de larvas do ictioplâncton no lado do 
arquipélago mais protegido em relação a ação direta da corrente, esse padrão não foi confirmado 
estatisticamente (Mann-Whitney; p > 0,05). Não foram encontradas evidências de influência das distâncias 
em relação ao arquipélago (comparações entre estações A, C e E, anova; p > 0,05) ou períodos diurno e 
noturno (teste t; p > 0,05). Com os dados observados, há indícios de que no lado mais protegido do 
arquipélago pode estar ocorrendo um processo de retenção do ictioplâncton. 

Palavras-Chave: Ilhas oceânicas, Macroplâncton, Variação espacial 



SIMPÓSIO 
IBEROAMERICANO 

SOBRE 
BIODIVERSIDADE 
DE TURBELÁRIOS 

- VII SIT



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 710 

Simpósio Iberoamericano sobre Biodiversidade de Turbelários – VII SIT 
Oral 

Código: 0262 

Diversidad de Turbellaria en la Reserva Hídrica Natural Parque 
La Quebrada y alrededores (Córdoba, Argentina) 

MARIANA LAURA ADAMI ¹ 
LUCIA GOMEZ ² 

MARIA CRISTINA DAMBORENEA ¹ 

¹ Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Ciencias Naturales y Museo. CONICET 
² Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Ciencias Naturales y Museo 

marianaadami@yahoo.com.ar, luligomezrusso.lgr@gmail.com, cdambor@fcnym.unlp.edu.ar 

En Argentina el estudio de los “Turbellaria” es relativamente reciente, por lo que el análisis de su diversidad 
es aún incompleto existiendo extensas áreas inexploradas, como por ejemplo los ambientes límnicos de las 
sierras chicas en la Provincia de Córdoba. La particularidad de estos ambientes es que forman cuencas 
cerradas y se encuentran ubicados desde el punto de vista hidrográfico, dentro de una zona de transición 
entre la cuenca del Plata y las cuencas de la región patagónica. El presente trabajo se propuso estudiar la 
diversidad de los turbelarios dulceacuícolas de vida libre en tres sitios dentro de la Reserva Natural Parque 
La Quebrada (1. Arroyo Los Hornillos, 2. Arroyo Colanchanga y 3. Dique la Quebrada) y un sitio fuera de ella 
(Arroyo Río Ceballos) ubicado en un área urbanizada. Se realizaron nueve muestreos entre los años 2015 y 
2019, en diferentes épocas del año. Los resultados indicaron la presencia de 19 taxa, la mayoría 
microturbelarios, estando representados los siguientes grupos: Catenulida (7 especies), y dentro de 
Rhabditophora, Macrostomorpha (4 especies), Prorhynchida (1 especie), Rhabdocoela (5 especies) y 
Tricladida (2 especies). Desde un contexto biogeográfico se observó que algunas de las especies presentan 
amplia distribución como Mesostoma ehrenbergii o Macrostomum quiritium, mientras otras cuentan con un 
solo registro previo que coincide con su descripción original como Dalyellia calvucurai o Macrostomum 
platensis para la provincia de Buenos Aires. 
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A fauna chilena de planárias terrestres (Geoplanidae, Platyhelminthes) conhecida compreende 26 espécies 
(Bulnes et al., 2018). As informações disponíveis para essas espécies são provenientes de estudos 
incompletos, com descrições baseadas apenas em aspectos da morfologia externa, ou baseadas inteiramente 
em espécimes imaturos, ou ainda por descrições sem detalhamento da microanatomia interna. Estas 
espécies estão distribuídas em duas subfamílias: Geoplaninae Stimpson, 1857, exclusivamente Neotropical, 
e Rhynchodeminae Graff, 1896, cosmopolita. As Geoplaninae chilenas são representadas pelos gêneros 
Gusana Froehlich, 1978, Liana Froehlich, 1978, Timyma Froehlich, 1978, Pichidamas Bulnes, et al., 2018 e 
Polycladus Blanchard, 1847, todos endêmicos, e por espécies incertae sedis antes alocadas em Geoplana. Os 
gêneros Timyma Froehlich, 1978 e Caenoplana graffi (Froehlich, 1959) são os representantes chilenos de 
Rhynchominae. O presente trabalho dedica-se ao estudo de taxonomia integrativa das espécies de planárias 
terrestres do Chile. Para isso, estão sendo estudadas 37 espécies, quase todas novas para a Ciência, 
provenientes de uma coleta realizada no Chile em 2010. Os gêneros Gusana, Pichidamas e Timyma estão 
representados. Há também novas espécies de quatro gêneros novos, um deles diagnosticado pela presença 
de testículos dorsais e adenodáctilos, características de origem Neotropical e Australasiática, 
respectivamente. As espécies-tipo de Gusana e Timyma estão sendo redescritas e suas diagnoses serão 
emendadas. Dados morfológicos e moleculares (DNA) sugerem que Timyma juliae Froehlich, 1978 não é 
membro de Rhynchodeminae, mas de Bipaliinae. Estes resultados enriquecem quase ao dobro o número de 
espécies chilenas e reforçam que esta fauna tem elementos originários de pelos menos duas regiões, 
Neotropical e Australasiática. 
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Carbayo et al. (Zoologica Scripta, 42, 2013) estudaram as relações filogenéticas moleculares entre membros 
da subfamília Geoplaninae (Platyhelmintehs, Tricladida, Geoplaninae). Este estudo revelou um clado, 
denominado LIS, que inclui 9 espécies dos gêneros Luteostriata, Issoca e Supramontana. Ao menos dois dos 
gêneros que compõem esse clado não são monofiléticos. Issoca resultou polifilético, com I. rezendei (Schirch, 
1929), espécie tipo do gênero, sendo a espécie-irmã dos demais membros do clado. As outras espécies de 
Issoca formam um grupo monofilético irmão de Supramontana, e Luteostriata é um grupo parafilético. No 
presente trabalho se realiza uma revisão taxonômica do clado LIS, que atualmente inclui 17 espécies. Estão 
sendo utilizados dados moleculares e morfológicos, baseando-se no conceito filogenético de espécie. Os 
estudos morfológicos revelaram que Issoca rezendei difere das demais espécies do gênero nestes detalhes: 
aparelho copulador compacto, papila peniana dorsal ao gonóporo, projetada verticalmente, e desprovido de 
átrio feminino. Além disso, na extremidade anterior, as fibras da camada muscular subneural atravessam o 
músculo retrator, diferentemente dos outros membros de Issoca. A morfologia das outras espécies de Issoca 
é semelhante à observada em Supramontana e Luteostriata. Em conclusão, (a) os dados morfológicos são 
congruentes com os moleculares de Carbayo et al. (2013), salvadas as diferenças na representatividade de 
espécies em cada estudo. (b) as diagnoses dos três gêneros deverão ser revisadas. A análise molecular, em 
andamento, com um gene mitocondrial (fragmento do gene citocromo oxidase I, COI) e um nuclear (rDNA 
28S), de todos os membros do clado LIS vai testar estas conclusões e auxiliará na decisão de invalidar um dos 
gêneros parafiléticos. 
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As planárias são metazoários bilateralmente simétricos, apresentam alta capacidade regenerativa e possuem 
por toda sua existência células tronco totipotentes chamadas de neoblastos, sendo capazes de regenerar 
cortes provocados em sua estrutura. O objetivo do trabalho foi avaliar a epiderme de Girardia tigrina 
submetida a condições estressoras. Foram selecionados 8 indivíduos amputados em 3 fragmentos: cabeça, 
região faringeal e pós-faringeal. A cabeça não foi utilizada devido sua baixa regeneração. Os fragmentos 
foram acondicionados em tubos de 50 ml e submetidos a hipergravidade a 550 rppm, atingindo assim a 
velocidade de 3,3G durante 9 dias seguidos, sendo 9 horas ao dia e 15 horas de repouso, a uma temperatura 
média entre 18°C e 24°C. Em paralelo o grupo controle se regenerou em condições normais. Após 
centrifugação, observou-se que os todos os fragmentos se regeneraram. Dado um intervalo de 24 horas, os 
espécimes foram submetidos a irradiação de laser de baixa intensidade 685 nm, dosagem de 1,25/cm², 
potência 13,3 ± 0,3 mW/cm², durante 3 minutos. Logo após, foram preparados e fixados em lâmina para 
análise em MEV, dividindo o grupo irradiado em dois: 24 horas e 48 horas pós irradiação, para avaliar a 
absorção da irradiação nesses dois períodos. As estruturas avaliadas a partir das fotos do MEV foram: 
gotículas secretoras, células ciliadas, rabdidos, poros excretores, microvilos e tecido de superfície. Realizou-
se uma matriz de priorização nas quais as estruturas foram marcadas como danificadas ou não danificadas, 
o resultado foi representado através de gráfico elaborado em excel. Observou-se que os espécimes fixados 
em lâmina após 48 horas de irradiação apresentam estruturas mais danificadas, sendo o fragmento faringeal 
com maior taxa de alteração. O grupo controle regenerou-se normalmente. Conclui-se que as planárias são 
ótimos modelos de estudos regenerativos e suportam submissão a fatores estressores, apresentando 
danificações em suas estruturas, mas mantendo sua capacidade regenerativa. 
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En el año 2013 Argentina declaró la primer Área Marina Protegida (AMP) oceánica dentro de su Zona 
Económica Exclusiva: Namuncurá, sobre el Banco Burdwood (54°S – 60°W). Este está ubicado unos 150 km 
al este de la Isla de los Estados y con una superficie aproximada de 28.000 km². El Banco Burdwood es una 
meseta sumergida y tiene una extensión aproximada de 400 km en sentido este-oeste y 120 km en sentido 
norte-sur. El actual AMP Namuncurá está zonificada de manera que existen 3 áreas diferentes: núcleo, 
amortiguación y transición. En este sentido se plantearon entre otros objetivos caracterizar la diversidad de 
especies bentónicas sus y ambientes. Para ello se obtuvieron muestras del AMP y zonas aledañas mediante 
el uso de diferentes redes de arrastre. Se seleccionaron manualmente los Platyhelminthes atrapados en las 
redes provenientes de entre 50 y 320 metros de profundidad y se los fijó en formol 10%. Los ejemplares 
fueron observados y fotografiados externamente y procesados histológicamente para reconstruir sus 
estructuras diagnósticas. Se identificó la presencia de Platyhelminthes Tricladida y Polycladida (Cotylea y 
Acotylea). Algunos de los ejemplares colectados estaban inmaduros sexualmente por lo que no se puede 
lograr su identificación específica. Los Polycladida Acotylea fueron el grupo dominante con varios ejemplares 
con faringe tubular anterior, sistema copulador masculino por detrás del cerebro y femenino posterior a este, 
característico de la familia Euryleptidae. En aguas próximas se halló un Acotylea desconocido para la ciencia 
del género Discoprosthides, con su cuerpo casi circular, el aparato copulador masculino presenta órganos 
prostatoides y adenoides característicos. Estos hallazgos son de suma importancia ya que el conocimiento 
detallado de las áreas preferidas por las especies a diferentes escalas es clave para la conservación de las 
mismas, dado que eventuales cambios en esas áreas tendrían mayor influencia sobre sus distribuciones y 
abundancias. 
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Na região Neotropical não há estudos sobre a diversidade da subordem Cavernicola. No Brasil essa subordem 
é representada por uma espécie de ambiente epígeo e uma espécie em ambiente hipógeo. No ambiente 
hipógeo (cavernícola) predominam fortes pressões ambientais que podem acarretar modificações nos 
indivíduos, os troglomorfismos, em especial após o isolamento nesses ambientes. Os indivíduos troglóbios 
possuem ciclo de vida restrito às cavernas e são essenciais para preservação e conservação desses ambientes. 
O Estado do Rio Grande do Norte está inserido no bioma Caatinga, o único exclusivamente brasileiro, e tem 
clima predominantemente semi-árido. Mais de 90% das cavernas do estado estão inseridas nos calcários da 
Formação Jandaíra, a mais extensa área de afloramentos carbonáticos no Brasil. Na região, a carstificação 
superficial forma zonas de recarga e favorece o armazenamento e o fluxo de água subterrânea que é 
determinante para a estruturação das comunidades cavernícolas, permitindo assim a colonização, a 
manutenção e sobrevivência de planárias aquáticas. Até o momento há registro de seis planárias cavernícolas 
troglóbias na região. Somente Hausera hauserii, Leal-Zanchet & Souza, 2014 foi descrita. Na formação 
Jandaíra, região relativamente bem inventariada, a cada nova amostragem são coletados novos exemplares 
de planárias. Em algumas coletas não há registro ou a densidade de espécimes é baixa, provavelmente pela 
sazonalidade, que é marcante nessa região, ou deve-se aprimorar os métodos de coletas. A quantidade 
significativa de cavernas e o grande potencial da região na manutenção de comunidades de troglóbios, 
sugere que a diversidade da subordem Cavernicola é extremamente subestimada na região. Estudos em 
andamento tendem a aumentar o conhecimento da diversidade da subordem na região do semi-árido 
brasileiro. 
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Polyclad flatworms are a group of marine, free-living invertebrates found in all kinds of habitats, including 
coral reefs, rocky shores, soft bottoms and deep-water. Worldwide over 900 species are currently known. 
Marine flatworms are a conspicuous component of Australia’s marine biodiversity yet less than 20 scientific 
articles have been published on Australian marine flatworms since 1898, of which only seven include species 
from south-eastern Australia. Having a good understanding of the taxonomy and biology of Australian marine 
flatworms is essential as polyclads predate on a range of invertebrates such as crustaceans, corals and 
molluscs, including some of commercial value. Furthermore, some polyclad species live in intimate 
association with other invertebrates (e.g., corals, hermit crabs, echinoderms and molluscs), forming a variety 
of symbiotic relationships. Creating an inventory and an identification key to the polyclad species inhabiting 
Australian waters is crucial for understanding Australia’s biodiversity and for future ecological studies. This 
project documents the taxonomy of south-eastern Australian flatworms through the use of a combination of 
morphological and molecular data sets. 
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El conocimiento de la diversidad de las planarias terrestres (Platyhelminthes: Geoplanidae) de los bosques 
andino-patagónicos es pobre en comparación con otros biomas forestales. Estos bosques fríos templados se 
encuentran en el sur de Chile y el oeste de la Patagonia argentina, en el extremo sur de América del Sur. 
Frecuentemente, numerosas especies de planarias terrestres se dan a conocer a partir de descripciones 
basadas en un solo espécimen o en unos pocos. Es por eso que el hallazgo de nuevo material puede revelar 
especies crípticas, diferencias anatómicas o histológicas entre especímenes debido a diferentes etapas de 
maduración, estado fisiológico, variación intraespecífica, etc. En esta contribución, nos enfocamos en la re-
descripción de dos especies de geoplanínidos, Geoplana valdiviana y Amaga ruca, previamente registradas 
en la Patagonia chilena, a partir del estudio de nuevo material recientemente hallado en la Patagonia 
argentina. A partir de esta investigación, (1) se amplía el rango de distribución conocida de estas especies, 
(2) se detallan aspectos histológicos y anatómicos, y (3) se evalúan algunos caracteres morfo-anatómicos de 
importancia taxonómica y se aporta información molecular de ambas especies. Luego de evaluar los 
caracteres anatómicos junto con datos moleculares (gen COI mitocondrial y ADN nuclear 18S), se proponen 
dos decisiones taxonómicas: remover a G. valdiviana del género Geoplana y ubicarla en un nuevo género; 
asimismo, se discute la inclusión de Geoplana chanca y Geoplana tirua en este nuevo género, junto con 
G. valdiviana. Por otra parte, se propone separar a A. ruca del género Amaga y colocarla en un nuevo género, 
de momento, monotípico. 
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La diversidad de planarias terrestres de Perú es conocida principalmente en áreas selváticas montañosas, 
entre 1.600 y 3.600 msnm, por lo que casi todas las especies descritas o citadas provienen de la Cordillera de 
Los Andes, en su mayoría de la región central. En esta contribución se describe una planaria del norte de 
Perú, en la ciudad de Tarapoto (300 msnm), departamento de San Martín. Se observó la morfología externa 
y se estudió la anatomía interna a partir de cortes histológicos seriados. La longitud del espécimen estudiado 
fue de 112 mm y el ancho de 12 mm, con la boca y el gonoporo situados a 61 y 76 mm. El dorso presenta una 
ancha banda mediana de pigmento anaranjado y límites difusos, dos bandas laterales amarillentas y dos 
hileras marginales rosadas. Sobre la banda anaranjada se disponen dos hileras negras, mientras que sobre 
las bandas amarillentas se esparcen numerosas manchas de pigmento negro. En la región cefálica, dos hileras 
para-medianas negras forman una V. El vientre es marrón claro. Los ojos ocupan los márgenes del cuerpo y 
las manchas negras del dorso. El espesor de la musculatura cutánea en relación a la altura corporal es del 
11%, el margen glandular está presente, y la faringe posee forma de collar. El aparato copulador presenta 
una vesícula prostática intrabulbar proximalmente tubular y distalmente ovoidea, de contornos irregulares. 
No hay ducto eyaculador. El atrio masculino presenta paredes plegadas. Los ovoviteloductos ascienden 
posteriormente al gonoporo, uniéndose dorsal y posteriormente al atrio femenino; éste es voluminoso y 
presenta un lumen estrecho. El aspecto externo y la anatomía del aparato copulador indican que se trataría 
de una nueva especie del género Notogynaphallia. Su hallazgo representa el primer registro de una planaria 
para el departamento de San Martín y la segunda especie de este género para Perú. 
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Em todo o mundo, são conhecidas mais de 900 espécies de planárias terrestres. Destas, cerca de 190 são 
registradas para o Brasil. Estudos estimam que o número de espécies desconhecidas seja muito maior do que 
a quantidade de espécies descritas. O objetivo deste trabalho é descrever uma nova espécie de planária 
terrestre de Obama Carbayo et al., 2013, a partir de um espécime coletado no Parque Nacional de São 
Joaquim, SC em 2017. A morfologia externa foi descrita com base no espécime vivo e fixado, através de 
fotografias e de observação em lupa, respectivamente. A microanatomia interna, em cortes histológicos, foi 
examinada com o auxílio de um microscópio óptico. O espécime fixado tem 56 mm de comprimento e 8 mm 
de largura. O dorso é marfim escuro, com numerosas e pequenas estrias pretas longitudinais. As 
extremidades anterior e posterior são escuras. Na metade anterior do corpo, estão presentes invaginações 
com 30-70 µm de profundidade, revestidas com epitélio secretor, as quais denominamos fossetas 
glandulares. A papila peniana, intra-papilar, está alojada dentro de uma grande dobra que se estende para 
além do nível de gonóporo. A papila intra-papilar é provida de uma base muscular de fibras cruzadas e seu 
estroma possui fibras musculares radiais. Entre outras características, o corpo achatado e em forma de folha, 
e a vesícula prostática extrabulbar, são diagnósticos de Obama. Entre as espécies do gênero, a única que se 
assemelha à espécie estudada é O. marmorata. No entanto, a porção escura da extremidade anterior de 
O. marmorata é consideravelmente menor e exibe uma linha mediana alaranjada. A presença de fossetas 
glandulares, pela primeira vez mencionadas na literatura, e de uma papila peniana intra-papilar, ausentes 
nas outras espécies do gênero, sugerem que esse espécime representa uma nova espécie de Obama. 
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Paraba é um gênero de planárias terrestres da subfamília Geoplaninae que inclui 15 espécies, cujo padrão 
de coloração dorsal é uma característica de importância taxonômica, em conjunto com a morfologia interna. 
Esse padrão é constituído por faixas e estrias longitudinais de diferentes cores, largura e posição. Neste 
trabalho são analisadas três espécies de Paraba procedentes de áreas de Florestas Ombrófila Mista, 
Estacional Decidual e Semidecidual do sul do Brasil, com objetivo de determinação taxonômica. Na análise 
da morfologia externa foram observados padrão de coloração e disposição dos olhos. Quanto à morfologia 
interna foram analisados região pré-faríngea, faringe e aparelho copulador, após processamento histológico. 
Paraba sp. 1 apresenta laterais pretas, faixa central acinzentada e fina estria mediana branca delimitada por 
estrias paramedianas pretas. Paraba sp. 2 possui faixa central bege com estria mediana branca margeada 
por estrias paramedianas pretas descontínuas, seguidas por estrias laterais pretas e estrias paramarginais 
alaranjadas. Paraba sp. 3 apresenta padrão semelhante ao de Paraba sp. 2, porém estrias paramedianas 
descontínuas estão ausentes. As três espécies possuem olhos dosais com halos. Em relação à morfologia 
interna, Paraba spp. 1 e 3 apresentam átrio feminino oval alongado, enquanto Paraba sp. 2 apresenta átrio 
feminino arredondado com uma dobra ventral na região distal. Paraba spp. 2 e 3 possuem átrio masculino 
pregueado na região distal. As três espécies apresentam papila penial assimétrica. A vesícula prostática é 
tubular, sendo horizontal e dupla em Paraba sp. 1, com porção proximal globosa voltada para o ventre em 
Paraba sp. 2 e sinuosa com porção proximal dupla direcionada ventralmente em Paraba sp. 3. As três 
espécies diferenciam-se principalmente por detalhes no padrão de coloração e pela anatomia da vesícula 
prostática, distinguindo-se de seus congêneres pela combinação de caracteres apresentada e constituindo 
três novas espécies à ciência. 
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Os gastrótricos são microinvertebrados bêntonicos aquáticos, com uma ampla distribuição em ambientes 
dulcícolas e marinhos. As espécies de Gastrotricha estão distribuídas nas ordens Chaetonotida e 
Macrodasyida, esta última inclui a família Turbanellidae. Há 65 espécies de turbanelídeos, distribuídos em 6 
gêneros, destes, 2 são monotípicos. Os indivíduos apresentam na região anterior um grupo de tubos 
adesivos, geralmente arranjados em fleshy hands; tubos dispostos ventro-lateralmente são denominados de 
tubos “dohrni” e na porção final do corpo frequentemente afunilada e bilobada há numerosos tubos adesivos 
posteriores. O táxon Turbanellidae, assim como a maioria das famílias pertencentes aos Gastrotricha, nunca 
tiveram sua monofilia testada utilizando todas suas espécies como táxons terminais do grupo interno. Para 
compreender as relações de parentesco foi realizada uma análise de parcimônia com todas as espécies da 
família por meio de um estudo comparativo. Além disso, notou-se que várias estruturas presumivelmente 
homólogas possuem nomes distintos, sendo necessária a padronização dos termos. Para o enraizamento e a 
polarização dos caracteres foram utilizadas espécies pertencentes as famílias Planodasyidae e 
Cephalodasyidae. Até o momento foram utilizados 40 caracteres codificados de forma binária ou multi-
estados, tratados como não-ordenados e pesos iguais. A análise preliminar demostrou a monofilia da família 
Turbanellidae e apenas 1 dos 6 gêneros foi suportado pelas seguintes sinapomorfias, na cabeça há um par 
de red eye-spots, 16 ou mais tubos adesivos anteriores arranjados em tufos e 2 pares de glândulas sensoriais 
protuberantes nas regiões anterior e posterior. Alguns caracteres serão reavaliados e outros incluídos, como 
o formato do corpo (delimitando partes das regiões anterior e posterior) e grau de cuticularização da 
cavidade bucal, testando assim o impacto da pesagem implícita nos dados. Logo, as hipóteses sobre as séries 
de transformação serão formuladas, a fim de propor questões que direcionem a uma melhor resolução 
sistemática e filogenética do grupo. 
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A Serra do Japi, localizada no sudeste do estado de São Paulo, é formada por um raro remanescente da 
formação original do bioma Mata Atlântica. Existem significativos estudos a respeito de vertebrados e 
invertebrados nesta região, entretanto, no que se refere aos microinvertebrados o conhecimento é 
praticamente nulo, provavelmente devido ao diminuto tamanho e à fragilidade de seus corpos, que dificulta 
o estudo destes animais. Assim, o presente trabalho visou investigar a diversidade da meiofauna na Serra do 
Japi, com enfoque nos filos Gastrotricha e Tardigrada. Para isto, foram coletadas amostras de substrato 
limnoterrestre e de água doce da região, em maio de 2019. As amostras foram triadas sob 
estereomicroscópio, e os espécimes encontrados foram analisados com auxílio de microscópio de luz com 
contraste de interferência diferencial. Foram identificados oito morfotipos de gastrótricos, sendo três já 
formalmente descritos: Chaetonotus acanthocephalus Valkanov, 1937, C. dadayi Schwank, 1990, reportado 
pela primeira vez no Brasil, e Heterolepidoderma mariae Garraffoni & Melchior, 2015, registrado pela 
primeira vez fora do local tipo. Quanto aos tardígrados, foram identificados ao menos oito morfotipos, sendo 
quatro já formalmente descritos: Mesocrista sp., reportado pela primeira vez fora da região Holoártica, 
Pseudechiniscus juanitae de Barros, 1939, Echiniscus dreyfusi de Barros, 1942 e Itaquascon umbellinae de 
Barros, 1939, estas duas últimas espécies sendo encontradas pela primeira vez no Brasil fora do local tipo. 
Este estudo reforça que a diversidade de organismos meiofaunais tem sido subestimada, mesmo em um dos 
cinco maiores hotspots do mundo. Espera-se assim, aumentar a visibilidade destes microinvertebrados, 
levantando dados que colaborem para o conhecimento da fauna brasileira. 
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A meiofauna é definida como uma classe de tamanho de metazoários bênticos entre 1 mm e 62 µm. Embora 
existam evidências do acoplamento dos organismos meiofaunais e o transporte sedimentar de fundo, 
incompatibilidades metodológicas dificultam medir diretamente a efetividade desse transporte em escalas 
espaço-temporais relevantes para os processos biológicos de dispersão. São reconhecidos dois processos 
distintos: (1) erosão passiva e (2) a entrada ativa. Apesar da vasta literatura sobre o tema, até o momento 
não há evidências do grau de seletividade do fluxo de água quanto às formas, hábitos e morfologias da 
meiofauna, ou como o transporte pode estar associado a processos ecológicos, funcionais e evolutivos. 
Nosso trabalho, propõe uma metodologia eco-evolutiva para estudar como processos físicos e geológicos 
podem determinar a dispersão e ocorrência dos grupos meiofaunas na coluna d’água. Para acessar essa 
relação, confeccionamos uma armadilha de sedimentos para quantificação do transporte de carga de fundo 
com estrutura similar às de redes planctônicas, desenvolvido para coletar partículas sedimentares suspensas 
até 1 m, divididos em 10 níveis. A estrutura principal de ferro possui 1 metro de altura, 20 cm de largura e 
50 cm de comprimento. Cada nível é removível e composto por uma rede coletora de sedimento com boca 
retangular (10 cm de altura × 20 cm de largura). As redes possuem malha de 62 µm e formato cônico de 
50 cm de comprimento. Em cinco eventos durante o mês de maio de 2019, os grupos taxonômicos mais 
encontrados na armadilha foram os copépodes, ostrácodes, peracáridos e rotíferos, com as maiores 
abundâncias nos três primeiros níveis do amostrador junto ao fundo. As maiores contribuições foram os 
copépodes, bênticos e planctônicos. Outros grupos meiofaunais encontrados foram nemátodeos, anelídeos, 
tardígrados e foraminíferos. A coocorrência de organismos meiofaunais e zooplanctônicos mostram a 
possível associações biológicas entre esses compartimentos na interface sedimento-coluna d’água. 
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Gastrotricha é um táxon de microinvertebrados encontrados em praticamente qualquer ambiente aquático, 
principalmente associados ao bentos. No entanto, existem raras exceções que desenvolveram o peculiar 
hábito de vida semi-planctônico, que permite a vida natante entre raízes de plantas aquáticas flutuantes. 
Esse curioso grupo é representado majoritariamente por espécimes de Neogosseidae e Dasydytidae. No 
processo para melhorar a compreensão da sistemática e história evolutiva destes gastrótricos, encontramos 
uma nova espécie do gênero Neogossea (Chaetonotida: Neogosseidae), em um ambiente lêntico no sudeste 
do Brasil. A nova espécie é caracterizada pelo dorso do tronco completamente coberto por escamas 
pedunculadas e uma protuberância medial posterior com três espinhos entre as bases dos espinhos 
posteriores visíveis apenas com técnicas avançadas de morfologia (microscopia de contraste de interferência 
diferencial e microscópio eletrônico de varredura). Além disso, apresentamos aqui as primeira análise 
filogenética com gastrótricos bentônicos e semi-planctônicos, baseadas em 59 caracteres morfológicos e três 
marcadores moleculares, utilizando a abordagem de parcimônia. Graças às novas técnicas morfológicas, 
pudemos observar a placa cefálica em neogosseídeo pela primeira vez e assim inferir uma nova hipótese de 
homologia entre os tentáculos cefálicos e a pleura das placas cefálicas em quetonotídeos. Nossa 
reconstrução filogenética sustenta a hipótese de uma única origem para gastrótricos semi-planctônicos e 
que tanto Dasydytidae quanto Neogosseidae são táxons monofiléticos. Dentro de cada clado, todos os 
gêneros são monofiléticos, suportando as classificações atuais como grupos naturais. 
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Os tardígrados são pequenos metazoários com características bem peculiares e com potencial para fins 
biotecnológicos. Este trabalho, teve como objetivo principal, conhecer a biodiversidade de tardígrados 
limnoterrestres em diferentes ambientes do agreste de Pernambuco. Isto possibilitou identificar também as 
exigências ambientais da colonização em liquens e briófitas nos microclimas dos locais abordados. As coletas 
foram realizadas em três cidades do estado de Pernambuco: Cupira, Lagoa dos Gatos e Garanhuns. E em cada 
uma dessas localidades, foram coletados líquen e musgo entre os meses de julho e outubro de 2018. Algumas 
amostras foram coletadas em ambientes urbanos e outras não. As observações e as análises das amostras e 
animais coletados foram realizadas no laboratório da CDZ/UPE, campus Garanhuns. Em relação aos 
tardígrados, foram encontrados 44 exemplares, mas apenas 29 exemplares estavam em boas condições para 
observação. Esses 29 espécimes foram identificados em 5 famílias: Echinisciniscidae, Milnesiidae, 
Ramazzottidae, Isohypsibiidae e Macrobiotidae. O ambiente rural da região de Lagoas dos Gatos apresentou 
o maior número de exemplares, enquanto o ambiente urbano das regiões de Cupira e Garanhuns apresentou 
a maior quantidade de táxons. Essa situação pode ser explicada devido as diferenças microclimáticas e as 
possíveis ações antrópicas que interferem diretamente na densidade populacional da fauna. Além disso, foi 
verificado que todas as amostras de musgo das três cidades não apresentaram exemplares. E com bases nos 
resultados, é destacado o registro da primeira ocorrência da família Ramazzottidae para o estado de 
Pernambuco, antes registrado apenas para São Paulo. E apesar do baixo número de exemplares, este 
trabalho traz contribuições para o aumento do conhecimento sobre a fauna de tardigrados limnoterrestres 
no Brasil. 
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Este trabalho teve como objetivo caracterizar a composição da comunidade de tardígrados, assim como 
descrever padrões de distribuição na plataforma continental, Cânion Grussaí, Cânion Almirante Câmara e 
áreas de mar profundo adjacentes na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, Brasil. Amostras de sedimento foram 
realizadas em 2008 e 2009, de 25 m a 3000 m de profundidade. Em cada ponto de coleta foram realizadas 3 
réplicas. As amostras, fixadas em formalina 10%, foram tratadas utilizando técnicas de rotina para 
meiofauna. Os tardígrados triados foram identificados em nível de gênero e foi levada em consideração sua 
ocorrênca batimétrica. No total, 1016 tardígrados foram identificados até o nível de gênero, totalizando 17 
gêneros pertencentes a 5 famílias: Angursa, Anisonyches, Batillipes, Coronarctus, Dipodarctus, Echiniscus, 
Euclavarctus, Florarctus, Halechiniscus, Lepoarctus, Orzeliscus, Opydorscus, Parastygarctus, Raiarctus, 
Stygarctus, Tanarctus e Wingstrandarctus. A maior densidade foi registrada para Opydorscus, com 376 
indivíduos, e que foi dominante na plataforma continental. Nos dois cânions e no talude, os gêneros 
dominantes foram Angursa e Coronarctus, ambos típicos de ambientes de mar profundo. Dentre estes 
animais estão três espécies recentemente descritas: Batillipes brasiliensis E. Santos, da Rocha, Gomes Jr. & 
Fontoura, 2017, B. potiguarensis E. Santos, da Rocha, Gomes Jr. & Fontoura, 2017 e Ligiarctus alatus Gomes-
Júnior, E. Santos, da Rocha, P. J. P. Santos & Fontoura, 2018. Além disso destaca-se a grande diversidade 
encontrada, com possíveis espécies novas, atualmente em processo de identificação e descrição. A análise 
da estrutura da comunidade mostrou um padrão batimétrico como verificado através de nMDS. Os valores 
de equitabilidade, riqueza e diversidade foram diferentes entre a plataforma continental e outras áreas, 
como observado em ANOVA. Isto sugere que características ambientais como profundidade e pressão, 
podem influenciar a ocorrência de tardígrados e sua distribuição ao longo de gradientes de profundidade. 
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A primeira espécie de tardígrado marinho registrado na América do Sul foi Batillipes pennaki Marcus 1946. 
Em 2006, eram conhecidas 18 espécies de tardígrados marinhos na América do Sul, sendo seis para o Brasil, 
uma para a Argentina e Uruguai, e 10 para as Ilhas de Galápagos. Deste total, apenas cinco delas tinham sido 
originalmente descritas na costa da América do Sul. Dentre os países sul-americanos, o Brasil foi o que mais 
avançou no conhecimento da diversidade do táxon: são registradas 36 espécies, sendo 4 espécies novas 
descritas nos últimos 4 anos. Na Argentina são 4 espécies registradas, sendo 3 novas espécies descritas nos 
últimos 4 anos. No Chile há 11 ocorrências registradas nos últimos 2 anos. Todo o resto do continente 
continua não explorado. Focando no Brasil, país com a maior extensão de costa na América do Sul, os 
registros são concentrados principalmente na região nordeste e mais escassos nas regiões sudeste e norte. 
Batillipes Richters, 1909 é o gênero mais especioso no litoral brasileiro possuindo cinco espécies registradas, 
após correções de identificação e descrição de espécies novas. No gênero Ligiarctus houve a descrição de 1 
espécie nova e espera-se pelo menos mais 5 espécies novas para outros gêneros (Coronarctus e nov. gen.) 
em breve, realizadas por nossa equipe. Considerando a baixa cobertura geográfica, ainda assim é possível 
observar padrões de distribuição dos tardígrados marinhos. Além disso algumas ocorrências estão sendo 
reavaliadas, o que vem restringindo a distribuição de algumas espécies sugerindo uma fauna endêmica e 
ainda pouco conhecida. Um exemplo disto é o B. pennaki, que tem tido seu status de cosmopolita 
questionado. Desta forma alguns desafios futuros nesta área são: preencher lacunas de prospecção na costa 
do Atlântico e Pacífico, refinar e conferir as ocorrências já registradas, considerar biogeografia descritiva e 
proceder às eventuais descrições de espécies novas. 

Palavras-Chave: Arthrotardigrada, Biogeografia, Brasil, Echiniscoidea 
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Leiodidae é a segunda família mais diversa de Staphylinoidea, com mais de 4200 espécies descritas divididas 
em seis subfamílias. Cholevinae, amplamente distribuída, concentra cerca da metade dessa diversidade. Em 
anos recentes, os Cholevinae foram alvos de uma série de estudos morfológicos detalhados, os quais 
embasaram uma análise filogenética deste táxon. O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese desses 
recentes avanços e suas implicações para a sistemática de Cholevinae. A subfamília tem sido sustentada 
como monofilética com base em duas características externas da cabeça: a presença de uma dobra genal 
cobrindo a face posterior dos olhos e o contorno dorsoposterior da cápsula cefálica coincidente com a 
margem anterior do protórax. Estudos sobre a morfologia interna da cabeça a partir de microtomografia 
computadorizada, porém, revelaram que a musculatura cefálica é fortemente conservada e muito similar à 
de outros Staphylinoidea. Documentações minuciosas dos apêndices orais mostraram, pela primeira vez, a 
presença de placas de poros nos palpos maxilares de Cholevinae. Comparações subsequentes demonstraram 
que esta característica ocorre em diferentes linhagens da subfamília, mas sua função permanece 
desconhecida. Análises comparativas da morfologia pretarsal em microscopia eletrônica de varredura 
revelaram diversos caracteres de interesse taxonômico, os quais permitiram uma melhor delimitação 
morfológica de tribos e subtribos de Cholevinae. Dentre os componentes do pretarso, destacamos a 
morfologia dos escleritos e cerdas empodiais, variações nas projeções mediais dos tarsômeros terminais, e 
detalhes das garras e espinhos associados como características chaves para a sistemática do grupo. Esses 
caracteres, somados a vários outros extraídos de outras partes do corpo, foram usados para condução da 
primeira análise filogenética com foco em Cholevinae. Os resultados indicaram a falta de suporte filogenético 
para a atual classificação supragenérica deste táxon. Os próximos esforços devem unir dados morfológicos e 
moleculares para solucionar os pontos de instabilidade desta filogenia e propor uma nova classificação. 
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O Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu) contém o maior remanescente de Mata Atlântica do Sul do 
Brasil, abrigando uma rica biodiversidade de fauna e flora. Entretanto, não há estudos que fazem menção à 
fauna de Scarabaeidae do parque. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento da 
fauna de Scarabaeidae do Parna Iguaçu. Foram definidos 24 pontos de coleta, sendo 12 na borda da floresta 
(~20 m da margem) e 12 no interior (~1 km da margem), cada qual com cinco armadilhas pitfall, expostas por 
48 horas. Foram coletados 28 escarabeídeos na borda: Anomiopus germari, Dichotomius bicuspis e 
Dichotomius sericeus. No interior da floresta, foram coletados 13 indivíduos, distribuídos entre as espécies: 
Anomiopus germari, Canthidium cavifrons, Canthidium dispar, Dichotomius bicuspis, Dichotomius sericeus, 
Eurysternus parallelus e Paracanthon sp. A floresta apresentou maior riqueza, o que pode estar relacionado 
à maior disponibilidade de recursos, como por exemplo, excretas provenientes da fauna de mamíferos. Estes 
tendem a evitar as bordas de floresta em razão da maior interferência antrópica e pela interrupção da 
conectividade entre os fragmentos florestais. A menor abundância observada na floresta é um indicativo de 
uma comunidade em clímax e, portanto, com poucos nichos ociosos. Vale ainda ressaltar que a borda 
configura uma região de transição entre a floresta e área rural, ocorrendo, portanto, maior frequência de 
distúrbios e sendo um aspecto limitante para a ocorrência de determinadas espécies com demandas mais 
específicas. Trabalhos com esse escopo contribuem para o conhecimento da biodiversidade, ainda tão pouco 
explorada em ecossistemas tropicais e subtropicais. Além disso, o parque é uma Unidade de Conservação 
Federal, podendo representar um hábitat único para a ocorrência de determinadas espécies. Assim, é por 
meio de levantamentos de fauna que se torna possível a determinação de metodologias para o manejo de 
animais e políticas de conservação. 

Palavras-Chave: Besouros, Mata Atlântica, Pitfall 
Agência Financiadora: GCRF (Global Challenges Research Fund) 
Número de Processo: GCRF 2019 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 730 

Simpósio de Coleoptera 
Oral 

Código: 0060 

Descrição do último instar e pupa de Macraspis morio 
Burmeister, 1844 

(Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae: Rutelini) coletado no 
Sul do Brasil 

BRUNO PIOTROVSKI BEGHA ¹ 
MATEUS HENRIQUE SANTOS ¹ 

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

bpbegha@gmail.com, marangonsantos@gmail.com 

Imaturos da subfamília Rutelinae são comumente encontrados em madeira podre e úmida ou no solo, 
alimentando-se de matéria vegetal em decomposição. Podemos citar o gênero Macraspis que possui uma 
distribuição ampla do México até a Argentina, sendo 27 espécies conhecidas no Brasil. Larvas de Macraspis 
são reconhecidas como escarabeíformes, geralmente com corpo curvado, com tórax e abdômen de coloração 
clara e capsula cefálica e mandíbulas bem desenvolvidas. Podem ser diagnosticadas pela mandíbula com três 
dentes afiados, antenômero IV com quatro ou mais pontos sensoriais dorsais, e meta-tarsúngulo reduzido 
quando comparado ao pró e meso tarsúngulo. Pupas são classificadas como adécticas, e exaratas. Possuem 
coloração marrom-avermelhada. Com processo mesotorácico bem desenvolvido, semelhante a uma 
“quilha”. A maioria das descrições entomológicas são feitas utilizando indivíduos adultos, sendo formas 
imaturas raramente descritas. Portanto, o objetivo deste trabalho é elucidar as características morfológicas 
únicas dos imaturos de Macraspis morio Burmeister, 1844, para facilitar a identificação específica. Os 
indivíduos foram coletados no município de Carambeí, Paraná, Brasil (-24.916°, -50.090°). A identificação 
inicial foi realizada utilizando o indivíduo em estágio pupal, que se desenvolveu até a fase adulta. O material 
foi fotografado utilizando uma câmera acoplado a um esteromicroscópio, utilizando o software LAS 4.8.0 
para captura de imagens. As ilustrações foram feitas pelo software Illustrator Adobe Illustrator. As descrições 
deste trabalho seguiram a nomenclatura morfológica usada por Morón & Paucar-Cabrera, 2003, Carvalho 
et al., 2019 e Costa et al., 1988. Diagnose da larva: aspecto escarabeíforme, encontrado em madeira podre. 
Cabeça marrom-avermelhada bem esclerotizada. Clípeo fusionado aos frons. Tórax e abdômen de coloração 
esbranquiçada, pouco esclerotizada. Meta-tarsúngulo bem reduzido. Corpo coberto por pelos, concentrados 
na área dorsal. Diagnose da pupa: forma oval, exarata, adéctica, marrom-avermelhada. Superfície glabra, 
exceto pelo ápice do abdômen, que é coberto por várias pelos finos. Escutelo grande. Processo metaesternal 
semelhante a uma “quilha”. 

Palavras-Chave: Escaravelho, Imaturos, Larva, Região Neotropical 
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Agrupamentos internos de Chrysomelidae tem sido tema de diversos trabalhos de revisão taxonômica, já 
que muitas das descrições originais foram realizadas apenas utilizando caracteres externos superficiais, como 
padrões de coloração. O conjunto de espécies Alagoasa e Omophoita, inclui espécies fenotipicamente 
similares entre si, sendo tratados como um complexo mimético. Um estudo morfológico indica a existência 
de variação intra e interespecífica nos padrões de coloração, dificultando a compreensão das delimitações 
específicas e das relações filogenéticas desses táxons. O presente trabalho utilizou características 
morfológicas relevantes para a delimitação dos táxons Alagoasa e Omophoita, visando construir e testar 
hipóteses filogenéticas sobre o grupo. Uma análise cladística foi realizada usando espécies selecionadas a 
partir de critérios de distribuição geográfica, abundância de material, e variação morfológica. A identificação 
específica dos exemplares foi realizada com o auxílio das descrições originais e do material identificado e 
depositado em museus. Considerando a ausência de dados filogenéticos deste grupo, foram construídas 
matrizes e árvores com caracteres morfológicos relevantes utilizando os softwares Mesquite, Winclada e 
TNT. As espécies analisadas para construir a matriz foram: A. apicalis, A. areata, A. decemguttata, 
A. libentina, A. plaumanni, A. scissa, O. aequinoctialis, O. auripennis, O. communis, O. elytralis, O. equestris, 
O. latitarsis, O. octoguttata, O. octoguttata sexgutata, O. personata, O. sexnotata e O. unicolor. O grupo-
externo incluiu Agathomerus sellatus (Megalopodidae), Diabrotica speciosa (Chrysomelidae: Galerucinae: 
Luperini) e Systena tenuis (Chrysmelidae: Galerucinae: Alticini). Após construída, a árvore de consenso estrito 
mostrou agrupamentos monofiléticos para Alagoasa e Omophoita. O. unicolor, foi alocado como interno a 
Alagoasa, porém observamos que vários exemplares de O. unicolor foram aparentemente incorretamente 
identificados, exigindo uma redescrição mais minuciosa dos exemplares e da espécie. A filogenia será 
complementada com mais espécies de ambos os gêneros, caracteres de morfologia interna e moleculares, 
para representar de forma mais acurada a história evolutiva desses táxons. 

Palavras-Chave: Besouro pulga, Cladística, Região neotropical 
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A família Disteniidae compreende 4 tribos, 36 gêneros e mais de 400 espécies distribuídas mundialmente, 
sendo predominantemente tropical e subtropical. A tribo Disteniini é composta de 30 gêneros e mais de 380 
espécies e, dentro da família, é a única tribo com distribuição global. Hovorestenia Santos-Silva, 2007 foi 
descrito para uma única espécie, Distenia humeralis Waterhouse, 1880, do Equador. Posteriormente, 
Hovorestenia thalassina Santos-Silva & Hovore, 2008 foi descrita, também do Equador. Atualmente, o gênero 
está composto por essas duas espécies equatorianas, conhecidas apenas de exemplares machos. Este 
trabalho tem como objetivo redescrever o gênero, descrever duas novas espécies e elaborar uma chave para 
identificação das espécies do gênero. Hovorestenia diferencia de todos os outros gêneros americanos de 
Disteniini pelos olhos finamente facetados, pelo pronoto sem gibosidade central, e pelos élitros com 
pontuação grosseira e profunda na metade anterior e fina e rasa na metade posterior. Hovorestenia 
sp. nov. 1 caracteriza-se pela superfície do corpo coberta por cerdas finas e esparsas, pela cabeça finamente 
pontuada, pelo pronoto com pontuação fina e alveolada e os tubérculos anteriores glabros, e pela banda 
longitudinal do élitro começando na região umeral; Hovorestenia sp. nov. 1 é descrita para Colômbia e 
Equador, com base em machos e fêmeas. Hovorestenia sp. nov. 2 assemelha-se a Hovorestenia thalassina, 
mas se diferencia pela ausência de um ponto pubescente na metade anterior de cada élitro, pela área de 
pontuação fina do élitro cobrindo quase a metade posterior do élitro, e pelos fêmures pretos dorsalmente e 
avermelhados lateral e ventralmente; esta espécie é descrita da Colômbia com base em um exemplar fêmea. 
Com este trabalho o gênero fica composto por 4 espécies; adicionalmente, são apontadas algumas 
características de dimorfismo sexual no gênero e se registra pela primeira vez o grupo na Colômbia. 

Palavras-Chave: Colombia, Equador, New species, Taxonomy 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2017/17898-0 
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Although extensively studied over the past 150 years, the taxonomy of Canthon Hoffmannsegg, 1817 and 
allied genera (informally referred to as “Canthon sensu lato”) remains problematic. With the aim of resolving 
some of the questions sorrouding these taxa, this work reviews the taxonomy of one of them, the genus 
Sylvicanthon. As defined here, Sylvicanthon is distributed throughout much of the Neotropical rainforests 
and includes 15 species divided into two groups: the enkerlini group, with a single species, S. enkerlini 
(Martínez et al., 1964), comb. nov., and the candezei group, with five subgroups: the candezei subgroup, with 
S. candezei (Harold, 1869), S. genieri sp. nov., and S. foveiventris (Schmidt, 1920); the aequinoctialis 
subgroup, with S. aequinoctialis (Harold, 1868), comb. nov. and S. proseni (Martínez, 1949), reval. and 
comb. nov.; the bridarollii subgroup, with S. bridarollii (Martínez, 1949), S. seag sp. nov., S. edmondsi 
sp. nov., and S. attenboroughi sp. nov.; the furvus subgroup, with S. furvus (Schmidt, 1920), S. monnei 
sp. nov., S. mayri sp. nov. and S. obscurus (Schmidt, 1920); and the securus subgroup, with a single species, 
S. securus (Schmidt, 1920), comb. nov. Three species originally included in Sylvicanthon are here 
(re)transferred to Canthon: Canthon xanthopus Blanchard, 1846 and C. machadoi (Martínez & Pereira, 1967), 
comb. nov., as well as C. cobosi (Pereira & Martínez, 1960), reval. and comb. nov., which had been previously 
in synonymy under C. xanthopus. Descriptions, redescriptions, illustrations, and comparative tables on the 
external morphology (including the genital capsule) of the genus and its species are presented, as well as a 
detailed discussion on their biogeography, hypotheses on their phylogenetic relationships, and a detailed 
historical revision of the “Canthon sensu lato” classification. Finally, we also discuss the so-called “species 
problem” and its consequences to dung beetle taxonomy, and champion the solution offered by the 
Biological Species Concept. 

Palavras-Chave: Glaphyrocanthon, New species, Species concept, Systematics, Taxonomy 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
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A tribo Elaphidiini (Cerambycidae, Cerambycinae) está dentre as mais diversas da Colômbia, com 18 gêneros 
e 37 espécies. O grupo é caracterizado pela presença de carenas longitudinais nas antenas e tíbias e pela 
margem anterior do mesonoto arredondado. Dentre os gêneros que compõe a tribo, Sphaerion Audinet-
Serville, 1834, atualmente composto por oito espécies distribuídas nas Américas do Norte, Central e do Sul e 
Mephritus Pascoe, 1866, com 22 espécies na América Central e do Sul não foram até o presente, registrados 
para a Colômbia. O presente trabalho visa apresentar a descrição de duas novas espécies colombianas de 
Elaphidiini: Sphaerion sp. nov., e Mephritus sp. nov. Adicionalmente, atualizamos a chave de identificação 
para as espécies de Sphaerion. O material estudado foi obtido através de coletas em fragmentos de floresta 
tropical seca no Caribe colombiano (departamentos Atlântico e Bolívar) e através de consultas em coleções 
entomológicas. Sphaerion sp. nov., é descrita a partir de uma série de 57 espécimes e difere de S. sladeni 
Gahan, 1903, uma espécie com distribuição amazônica, principalmente pelos antenômeros basais sem 
carenas ou com essas, levemente elevadas; pela pubescência densa nas áreas laterais e ventral do protórax 
e pela distribuição em áreas costeiras. Mephritus sp. nov., é descrita com base em um único indivíduo e difere 
de suas congêneres principalmente pela ausência de tubérculo central no pronoto; pelas antenas curtas e 
pelo antenômero III mais longo e fortemente comprimido lateralmente. Ambos os gêneros são registrados 
pela primeira vez para a Colômbia. 

Palavras-Chave: Cerambycinae, Descrições, Região Neotropical, Taxonomia 
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Chlorota Burmeister, 1844 é um gênero neotropical pertencente à subtribo Anticheirina, com 38 espécies 
descritas, das quais apenas oito reportadas para o Brasil. Uma nova espécie é aqui descrita com base em uma 
fêmea coletada na região denominada de Meio Norte, no Parque Nacional da Chapada das Mesas, Carolina, 
Maranhão e é aqui comparada com as demais espécies do gênero. Foram utilizados dados de literatura, além 
de imagens para a descrição da nova espécie e comparação com as demais espécies do gênero. Foram 
realizadas fotografias das espécies encontrados no Brasil, utilizando-se uma câmera digital profissional 
acoplada ao estereomicroscópio Zeiss Stemi 508DOC. Um mapa com a distribuição conhecida das espécies 
brasileiras foi elaborado com base na literatura, além de espécimes adicionais presentes na Coleção 
Entomológica da UFRPE-CERPE. A nova espécie apresenta características morfológicas exclusivas dentre as 
espécies de Chlorota: clípeo e fronte densamente pontuados; ápice do clípeo com uma pequena elevação; 
pre-mentum fracamente emarginado no ápice com uma moderada invaginação no centro; pronoto com 
pontuações obsoletas, quase liso; élitros com interestrias alaranjadas e elevadas formando costas, estrias 
elitrais formadas por fileiras de duplas de pontos, fêmures posteriores extremamente desenvolvidos. O 
Estado do Maranhão não apresentava nenhuma espécie reportada, sendo este o primeiro registro do gênero. 
A coleta foi realizada com uma armadilha suspensa, não usual para Coleoptera. O holótipo fêmea encontra-
se na CERPE. A nova espécie apresenta características próximas à Chlorota tristis Arrow, 1900, que é 
encontrada apenas na Ilha de São Vicente (Granadinas). Um mapa da distribuição das espécies brasileiras 
conhecidas é fornecido pela primeira vez, com novos registros, para o grupo terminata, Chlorota paulistana 
Ohaus, 1912 coletada em Pernambuco, e para o grupo aulica, Chlorota cuprea Burmeister, 1844 no Estado 
do Espírito Santo. 

Palavras-Chave: Meio Norte, Neotropical, Scarabaeoidea, Taxonomia 
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A subtribo Cylindromorphoidina Cobos, 1979 (tribo Aphanisticini), é atualmente composta por dois gêneros 
Eurynodes Théry, 1934 e Cylindromorphoides Kerremans, 1903. O gênero Taphroceroides Hespenheide, 
2007, originalmente proposto em Cylindromorphoidina, atualmente é colocado na subtribo Brachyina (tribo 
Tracheini). Os caracteres mencionados por Cobos (1979) são distintivos e consistentemente encontrados em 
todas as espécies conhecidas de Cylindromorphoidina assim como em Taphroceroides. Tais evidências 
reforçam a necessidade da transferência do gênero Taphroceroides de volta para a subtribo 
Cylindromorphoidina. Além disso, o estudo de espécimes de Cylindromorphoidina recentemente 
descobertos em diferentes biomas do Brasil nos levou a reavaliar identidades de espécies e delimitações 
genéricas por meio de uma revisão taxonômica. Uma nova classificação e definição morfológica de 
Cylindromorphoidina é apresentada juntamente com a descrição de cinco novas espécies nos três gêneros. 
Caracteres atribuídos por Cobos (1979) para sustentar a tribo Cylindromorphoidini foram revisitados e 
caracteres adicionais, como genitália, complexo maxilar e asas foram comparados entre as espécies de 
Cylindromorphoides, Eurynodes, Taphroceroides e membros de Tracheini. Comentários e fotografias são 
fornecidos para a série-tipo das espécies anteriormente descritas e a abrangência geográfica da subtribo é 
apresentada em um mapa de distribuição. Novos dados biológicos e possível associação de espécies de 
Cylindromorphoidina com Bromeliaceae foram observados. Embora sua forma corporal seja 
superficialmente semelhante, nossos estudos morfológicos comparativos não demonstram nenhuma relação 
estreita entre Taphroceroides e os gêneros de Brachyina. Os dados de biologia sugerem que as semelhanças 
morfológicas são características convergentes relacionadas à ocupação de nichos semelhantes, com base 
principalmente na dieta dos adultos. Novos registros preenchem grandes lacunas de distribuição de espécies 
de Cylindromorphoidina na região Neotropical e aproximam gêneros anteriormente amplamente separados. 
Até agora, Cylindromorphoidina compreendia três espécies em dois gêneros (Bellamy 2008, 2013). Aqui, 
adicionamos mais oito espécies, totalizando 11 espécies em três gêneros distribuídos na Costa Rica e na 
América do Sul. 

Palavras-Chave: Brachyina, Neotropical, Sistemática, Taxonomia, Tracheini 
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Chrysomeloidea é composta atualmente por sete famílias incluindo Megalopodidae a qual já foi considerada 
uma subfamília de Chrysomelidae. Possui 582 espécies alocadas em 29 gêneros e três subfamílias 
Megalopodinae, Palophaginae e Zeugophorinae. No Brasil são registradas 147 espécies todas de 
Megalopodinae as quais tem preferência por plantas da família Solanaceae. No entanto, informações sobre 
Megalopodidae no Brasil ainda são escassas tanto no que se refere à diversidade de espécies quanto às suas 
plantas hospedeiras. O objetivo deste estudo foi identificar as espécies de Megalopodidae que ocorrem em 
fragmentos florestais no sudoeste (Realeza, Planalto e Santa Izabel do Oeste) e oeste (Céu Azul) do Paraná, 
buscando associa-las às suas plantas hospedeiras. Para isso, foi utilizado material coletado semanalmente 
com armadilha Malaise em quatro fragmentos florestais e realizadas coletas manuais ativas onde plantas 
foram inspecionadas. Quando encontrados os indivíduos foram observados, fotografados e coletados junto 
com a planta hospedeira. Foram amostrados 171 exemplares de 11 espécies. Destas, sete foram amostradas 
exclusivamente com Malaise: Pseudohomalopterus carinatus Pic, 1920, a mais abundante (79 exemplares) e 
coletada em todos os fragmentos, Mastosthethus alternans (Klug, 1834), Mastosthethus minutus Monrós, 
1947, Mastostethus lateritius (Klug, 1834), Mastosthethus sobrinus Lacordaire, 1845, Megalopus tabidus 
Klug, 1834 e Megalopus waterhousei Baly, 1859. As demais quatro espécies foram coletas manualmente e 
associadas às suas plantas hospedeiras, sendo todas novos registros destas associações para o Brasil: 
Agathomerus (A.) flavomaculatus (Klug, 1845) e Agathomerus (Eugathomerus) elegans (Klug, 1834) em 
Solanum (cf. Solanum variabile Mart.) (Solanaceae), Agathomerus (E.) sellatus (Germar, 1823) em Solanum 
betaceum e Mastosthethus pantherinus Lacordaire, 1845 em Vernonanthura, (cf. Vernonanthura tweediena 
((Baker) H. Rob)) (Asteraceae). No caso de M. pantherinus é o primeiro registro do gênero em uma espécie 
de Asteraceae. Além disso, Mastosthethus minutus e Megalopus waterhousei constituem dois novos 
registros para o Brasil. 

Palavras-Chave: Asteraceae, Fitófagos, Megalopodinae, Solanaceae 
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Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) possui oito subfamílias, das quais, Lamiinae com cerca de 20 mil espécies 
é a mais diversa. A monofilia de Lamiinae é corroborada por estudos fenotípicos e moleculares. Lamiinae 
subdivide-se em 86 tribos discriminadas principalmente pelas garras tarsais, classificadas em: divaricadas, 
divergentes, apendiculadas ou bífidas. Dentre as tribos neotropicais, apenas Hemilophini e Aerenicini 
possuem garras tarsais bífidas. Além das garras, Aerenicini é caracterizada pelos lobos oculares inferiores 
ocupando quase toda a lateral da cabeça. As 144 espécies de Aerenicini distribuem-se principalmente na 
América do Sul, sem registros para as Antilhas, Chile e com poucas espécies na Região Amazônica. Diante 
disso, buscamos responder as seguintes questões: seria Aerenicini um grupo natural? Qual a relação 
evolutiva entre seus gêneros? Onde e quais foram os fenômenos biogeográficos envolvidos em sua 
diversificação? Apresentamos, portanto, um estudo cladístico e biogeográfico visando testar a monofilia de 
Aerenicini e elaborar hipóteses sobre os eventos biogeográficos responsáveis por sua evolução. A análise 
cladística foi realizada sob o critério de máxima parcimônia utilizando pesagem implicada. Foram utilizadas 
34 espécies de oito tribos (grupo externo) e 54 espécies de Aerenicini. Nessa análise, verificou-se que 
Hemilophini é o grupo filogeneticamente mais próximo à Aerenicini. Embora recuperrado como parafilético 
a maior parte das espécies foi recuperada em um clado, incluindo Aerenica canescens (Klug, 1825), espécie-
tipo do gênero-tipo da tribo além de Hoplistonychus bondari Melzer 1930 e Aerenicopsis mendosa Martins & 
Galileo, 1998, cujas larvas possuem urogonfos, característica ausente nos demais grupos. Com tal resultado 
pode-se supor uma possível idade mínima (20 à 15 Ma.) para Aerenicini, embasada na descoberta de 
Paleohemilophus dominicanus Martins & Galileo, 1999 (Hemilophini), um fóssil proveniente da República 
Dominicana. 

Palavras-Chave: Evolução, Lamiinae, Morfologia, Neotropical 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2017/15283-9 
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Após 2004, quando foi descrita a primeira espécie de Alticini coletada em serapilheira na América do Norte, 
uma nova fauna passou a ser desvendada – Alticini associados à serapilheira e musgo, já que até então esta 
tribo era associada principalmente a Angiospermas. Várias espécies de Alticini vêm sendo descritas para a 
Região Neotropical onde são registrados cinco gêneros coletados em serapilheira. Porém, até então, não 
havia nenhuma espécie conhecida para o Brasil. Neste estudo é descrito o primeiro gênero de Alticini 
coletado em serapilheira no Brasil. O novo gênero contém uma espécie e foi coletado na cidade de Jequié, 
Bahia. É caracterizado por apresentar corpo elíptico, fortemente convexo, piloso, pontuado; calo antenal 
pouco desenvolvido; 6º ao 10º antenômeros moniliformes, 11º com ápice agudo; pronoto retangular, sulco 
pré-basal ausente; élitros com pontuações dispostas em linhas formando interestrias convexas; asas 
membranosas ausentes; metafêmur bem desenvolvido, 4º metatarsômero globoso. O Novo Gênero se 
assemelha a Andersonaltica Linzmeier e Konstantinov, 2012, Deciplatus Linzmeier & Konstantinov, 2009, 
Distigmoptera Blake, 1943 e Apleuraltica Bechyné, 1956, pelo corpo robusto, fortemente pontuado, piloso, 
ausência do sulco pré-basal no pronoto e 4º metatarsômero globoso, sendo todos pertencentes à subtribo 
Monoplatina. Difere de Andersonaltica pela ausência de tubérculos no pronoto (presente em 
Andersonaltica); de Deciplatus pelas antenas com 11 antenômeros (Deciplatus possui 10 antenômeros); de 
Distigmoptera pela ausência de depressão nos élitros (em Distigmoptera há uma depressão oblíqua nos 
élitros, entre o calo humeral e basal, mais proeminente pós calo basal); e de Apleuraltica pela metatíbia com 
margens dorsais interna e externa subparalelas com ápice prolongado, sem conexão entre as margens (em 
Apleuraltica as margens são paralelas e estão conectadas por uma borda no ápice). Assim, este estudo 
contribuiu para o conhecimento da diversidade faunística brasileira e abre perspectivas para estudos de 
novos habitats onde o grupo pode ser encontrado. 

Palavras-Chave: Diversidade, Espécie nova, Monoplatina, Serrapilheira 
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É esperado que a coloração dos organismos e o sistema sensorial dos seus observadores coevoluam e sejam 
influenciados pelo ambiente. Os rola-bosta da tribo Phanaeini apresentam iridescência na maioria das 
espécies e horários de atividade variados. Ao encontrarem uma fonte de recurso, os casais copulam, 
constroem e suprem o ninho juntos. A competição por recursos, que normalmente é efêmero, entre as 
fêmeas é grande. Portanto, a identificação e a comunicação visual entre coespecíficos podem conferir 
vantagens nessa competição e interação durante a reprodução. Assim, neste trabalho foram comparadas as 
colorações entre fêmeas e machos da tribo Phanaeini e sua relação com os seus horários de atividade. É 
esperado que o dimorfismo sexual de cor seja mais prevalente em espécies diurnas devido a maior presença 
de luz no ambiente. A reflectância de quatro áreas do corpo (clípeo, base e área superior do pronoto e élitro) 
de 256 espécimes de 15 espécies de Phanaeini foi mensurada com um espectrofotômetro. O brilho foi 
calculado a partir da média de reflectância (300-700 nm) de cada indivíduo. Foi utilizado um modelo linear 
misto para cada área do corpo (‘brilho’ em função de ‘sexo’ e ‘horário de atividade’; ‘espécies’ como variável 
aleatória). Todos os modelos aninhados foram comparados usando pesos de AICc. Machos com atividade 
diurna apresentaram clípeo com mais brilho do que fêmeas e interação deste brilho com o horário de 
atividade (dimorfismo presente em espécies diurnas; AICcpeso = 0,559). A área superior do pronoto não 
apresentou dimorfismo, mas espécies diurnas apresentaram mais brilho do que não-diurnas, 
(AICcpeso = 0,624). Para as outras regiões do corpo não houve influência clara das variáveis preditoras. O 
dimorfismo pode estar correlacionado à comunicação entre coespecíficos, pois durante a formação dos 
casais os besouros esfregam seus clípeos. Concomitantemente, a evolução desse caracter parece ter sido 
influenciada pelo grau de iluminação do ambiente. 

Palavras-Chave: Coloração, Dimorfismo, Horário-de-atividade, Phanaeini, Rola-bosta, Scarabaeinae 
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A família Elmidae consiste em uma das mais diversas famílias de besouros aquáticos do mundo, com cerca 
de 1500 espécies em 151 gêneros. A família tem uma distribuição cosmopolita, mas possui sua maior riqueza 
e abundância na região Neotropical. Portelmis foi descrito por Sanderson (1953) e atualmente é constituído 
de cinco espécies conhecidas para seis países Neotropicais (Costa Rica, Guiana Francesa, Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru). O gênero anteriormente tinha ocorrência da América Central ao norte da América do Sul e 
no Brasil era registrado apenas no Estado do Amazonas e é considerado um dos mais raros gêneros de 
Elmidae. As principais características diagnósticas de Portelmis são: carena transversal atrás da margem 
posterior dos olhos; pronoto mais longo que largo; élitro sem carena sublateral, com estrias e puncturas 
distintas e com uma depressão profunda próxima ao ápice, acompanhada pela margem lateral prolongada 
do ventrito V, que se encaixa nessa depressão. O gênero pode ser dividido em dois grupos de espécies 
(nervermanni e gurneyi) que podem ser facilmente diferenciados por caracteres de morfologia externa. 
Baseado no estudo do acervo de diferentes coleções brasileiras, nos propomos três novas espécies de 
Portelmis para o Brasil que são descritas e ilustradas e podem ser diferenciadas das demais espécies tanto 
por caracteres de morfologia externa quanto da genitália masculina. A identificação do material foi feita 
usando as descrições originais e chaves taxonômicas. Imagens de microscopia eletrônica de varredura foram 
realizadas pela primeira vez em espécimes de Portelmis. Fotografias e ilustrações foram editadas usando o 
Adobe Photoshop CC e o Adobe Illustrator CC. Também apresentamos os primeiros registros para os estados 
brasileiros de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins, uma chave atualizada para todas as 
espécies conhecidas e uma revisão morfológica do grupo de espécies. 

Palavras-Chave: América-do-Sul, Besouros aquáticos, Taxonomia 
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Elmidae compreende uma cosmopolita e diversa família de coleópteros aquáticos com 1500 espécies 
distribuídas em 151 gêneros e com maior riqueza e abundância na região Neotropical. Austrolimnius Carter 
& Zeck, 1929 é o segundo maior gênero da família, compreendendo 104 espécies e duas subespécies, 
ocorrendo nas regiões Australiana e Neotropical. Os países com maior diversidade são Austrália e Papua 
Nova Guiné, com ⅔ de todas as espécies descritas. Para a região Neotropical são registradas 21 espécies, das 
quais sete são registradas para o Brasil. O gênero é facilmente diferenciado de todos os outros gêneros da 
família pela presença de uma ou duas fileiras de grânulos em cada epipleura e tamanho diminuto que 
raramente ultrapassa 2 mm de comprimento. A partir do material coletado em áreas preservadas de Mata 
Atlântica dos Estados de São Paulo e Santa Catarina, representando uma pequena porção desse bioma ainda 
intacta no Brasil, foi descrita e ilustrada uma nova espécie de Austrolimnius. A descrição se baseou em 
machos e fêmeas, e notas de habitat foram incluídas. Austrolimnius sp. nov., é uma das menores espécies de 
Elmidae da região Neotropical, e representa o primeiro registro da presença de mandíbulas com um processo 
articulado esclerotizado na borda subapical interna em Elmidae. De acordo com Lawrence et al. (2011), essa 
estrutura é registrada apenas para três famílias de besouros: Hydranidae, Clambidae e Limnichidae. Também 
foi proposta uma chave atualizada para as espécies de Austrolimnius do Brasil, além de novos dados de 
distribuição e registros. Cinco espécies apresentam novos registros para diferentes regiões brasileiras 
enquanto duas (Austrolimnis browni e A. musgravei) são registradas pela primeira vez no Brasil. Dessa forma, 
o gênero passa a compreender 105 espécies e duas subespécies, com 22 espécies Neotropicais e 10 
registradas no Brasil. 
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Mastinocerus Solier, 1849 possui 23 espécies distribuídas da Guatemala à Argentina, com M. brevipennis 
Solier, 1849, do Chile, como espécie-tipo. M. kuscheli Wittmer, 1956 foi descrita com base em um espécime 
do Chile, e é separada de M. brevipennis apenas pela coloração do pronoto. O mesmo é preto em 
M. brevipennis e laranja em M. kuscheli. Witmmer, em 1976, revisa brevemente o gênero e descreve um 
novo subgênero, M. (Paramastinocerus), com a espécie-tipo M. janeirensis Wittmer, 1976, do Rio de Janeiro. 
Além disso, ele declara o holótipo de M. brevipennis como perdido. Neste trabalho nós redescrevemos 
M. brevipennis com base na descrição e ilustrações originais, e sete exemplares depositados no 
Naturhistorisches Museum Basel, Suíça. O estudo do holótipo de M. kuscheli indicou sinonímia entre as duas 
espécies, já que a mesma possui uma variação de colorido da cabeça e do pronoto, do preto ao laranja. 
Propomos a elevação de M. (Paramastinocerus) a categoria de gênero, uma vez que se diferencia de 
Mastinocerus, entre outras características, pelo clípeo projetado sobre o labro (não projetado em 
Mastinocerus), labro voltado para frente (para baixo em Mastinocerus), mandíbulas projetadas e paralelas 
(não projetadas e cruzadas para baixo em Mastinocerus), edeago com falo base estreitada abruptamente no 
ápice (gradualmente em Mastinocerus) e parâmetros estreitos com dentes finos e assimétricos (largos com 
dentes robustos e simétricos em Mastinocerus). Além disso, M. (P.) janeirensis é redescrito com base em um 
parátipo depositado no mesmo museu, e três espécimes provenientes da localidade-tipo (Floresta da Tijuca) 
e de uma localidade próxima (Pedra Branca) depositados na Coleção Entomológica Prof. José Alfredo Pinheiro 
Dutra. 
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Conoderinae is a diverse group of weevils that includes mainly stem and fruit borers species. This subfamily 
has a high diversity of species in South America, but the biology of most of them is unknown. Hemicolpus 
Heller comprises six species, of which four are fruit borers of Rubiaceae plants. Hemicolpus abdominalis 
Hustache was described from Cerrado biome in the states of Goiás and Minas Gerais (Brazil) and has only 
known association with Tocoyena formosa (Rubiaceae). Here, we present the main aspects of morphology 
and natural history of H. abdominalis, and determined whether its life cycle is synchronized with the host 
plant reproductive phenology. We monitored the weevil behavior on plants during an entire reproductive 
season (November 2018/June 2019), and sampled fruits from 18 localities in the Brazilian Cerrado. 
H. abdominalis differs from other species by the meso and metaventrites deeply excavated and the second 
abdominal ventrite strongly angulate and concave. Other characters useful for the species identification such 
as the distribution and color of scales were variable within and between localities. Sexual dimorphism was 
evidenced by the presence of inconspicuous setae on female rostrum (more evident in the male) and by the 
first ventrite of the male with denser and yellowish setae on the disc (equally spread in the female). Both 
males and females were observed feeding on flower tissues at the beginning of the blooming season. The 
females perforate the fruit pericarp and usually lay only one egg. Larvae feed on fruit pulp and seeds. The 
larvae size ranged from 0.06 to 1.15 mm (n = 30). Development from egg to adult took 76 ± 5 days (n = 15). 
Weevils were not observed on plants until the next reproductive season, five months later. These results 
indicate that the life cycle of H. abdominalis is highly synchronized with the host plant phenology. 
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Conotrachelus myrciariae Marshal, 1929 was described based on insects collected from Jabuticaba 
(Plinia cauliflora) from Bahia. Here, we describe the main morphological aspects and behavior of 
Conotrachelus sp. infesting Jabuticaba fruits in Piracicaba, São Paulo. The adult morphology was studied by 
the usual protocol of morphological studies of weevils. Observation of the adult’s behavior on Jabuticaba 
tree was carried out during flowering and fruiting in 12 nonconsecutive nights (August/October 2019). The 
observed specimens differ from Conotrachelus myrciariae by the discontinuous elytral carinae on intervals 3 
and 5 (complete in C. myrciariae) and femora with only one tooth (two in C. myrciariae). Males differ from 
females by the antennae insertion very close to the mandibles (farther in the female); abdominal ventrites 
with a cluster of long setae (short and spread in the female); and anterior tibiae apically expanded to the 
inner margin (not expanded in the female). The adult weevils emerge from the soil at the beginning of the 
fruiting (spring season), and their activity is strictly nocturnal. The female bores a hole in the fruit, usually at 
regions that are more protected, where she lay her egg. Then, she carefully accommodates the egg inside 
the cavity and before leaving, she walks all over the fruit rubbing her ovipositor on it. Oviposition lasts from 
10 to 20 minutes and only one egg is laid in each hole. However, more than one larva was found per fruit, 
indicating that different females can oviposit the same fruit. The larvae feed on fruit pulp and also on seeds. 
The infested fruits could be identified by the presence of frass. A more detailed taxonomic study with the 
Conotrachelus is being conducted for a better definition of this species found in Jabuticaba fruits from 
Piracicaba. 
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O Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CCT-UFMG) é um órgão 
colegiado do ICB que preserva espécimes zoológicos, botânicos e microbiológicos, sendo oficialmente 
institucionalizado em 2015. Parte do acervo está tombado, com suas informações inseridas em uma base de 
dados digital, porém, uma parcela significativa ainda aguarda processamento, contendo espécimes oriundos 
de áreas ainda não exploradas do ponto de vista taxonômico, entre exemplares acondicionados em manta 
ou álcool. O acervo de Coleoptera (UFMG-ICO) possui 6819 exemplares registrados, abrangendo material de 
cinco países e 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal, sendo a maior parte do acervo proveniente de 
Minas Gerais (85,42%). Desde sua oficialização, a coleção cresceu 58,62%, com destaque para 2019, até o 
momento abrangendo 42,79% dos exemplares. Este material foi obtido principalmente através dos métodos 
de coleta de busca ativa (14,72%), Malaise (7,16%) e Surber (4,93%). Do total de espécimes, 4659 (67%) estão 
identificados até família e, dentre as 54 famílias identificadas, as de maior representação são Elmidae (2217 
– 32,51%), Cerambycidae (776 – 11,38%), Cantharidae (405 – 5,94%), Chrysomelidae (193 – 2,83%), 
Scarabaeidae (185 – 2,71%) e Curculionidae (181 – 2,65%). Ao todo, 2276 exemplares (33,38%) foram 
tombados para atender a demandas externas de empréstimo, como é o caso dos Elmidae e Cantharidae. Já 
a representatividade de Cerambycidae é resultado de pesquisadores ativos na UFMG. O acervo possui, ainda, 
1320 espécimes identificados até gênero (19,36%) e 1013 até espécie (14,86%), incluindo um parátipo, 
Plistonax albituberculatus Silva Júnior & Souza, 2019 (Cerambycidae). A coleção de Coleoptera do CCT-UFMG 
é um repositório potencialmente importante da biodiversidade do grupo, no entanto, grande parte de seu 
acervo ainda não foi explorado. Espera-se que a coleção continue a crescer, aumentando sua 
representatividade geográfica e taxonômica, com o trabalho de pesquisadores da UFMG e de outras 
instituições. 
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A família Cerambycidae, com cerca de 40.000 espécies de distribuição cosmopolita é um dos mais 
diversificados grupos em Coleoptera. Cerambycidae é reconhecida, principalmente, pelas longas antenas. 
Seus representantes são popularmente conhecidos como “serra-paus” e devido ao hábito xilófago, tem 
estrita relação com as plantas hospedeiras e desempenham importantes funções ecológicas, tornando-os 
eficientes bioindicadores do ambiente. Com relação à fauna brasileira, a região Nordeste é pouco amostrada 
e nela ocorre um contínuo uso inapropriado dos recursos naturais que acelera processos de desertificação. 
Dentre os estados nordestinos, Sergipe é um dos mais subamostrados. Da cobertura vegetal original de 
Sergipe restam apenas 13%, dos quais 20% estão localizadas em Unidades de Conservação. Diferentes 
tipologias vegetacionais estão presentes no estado como Savana-Estépica (Caatinga) e Floresta Estacional 
Semidecidual (Mata Atlântica), além de áreas dotadas de formações pioneiras, vegetação com influência 
fluviomarinha e áreas de Contatos (equivalentes a 37% da área florestada total). O presente trabalho objetiva 
apresentar uma lista das espécies de cerambicídeos ocorrentes no estado de Sergipe incluindo novos 
registros e a descrição de uma nova espécie. Além do levantamento em bibliografia especializada, foram 
estudados espécimes provenientes do município de Propriá, coletados em 24 de março de 2015 com 
armadilha luminosa (modelo Luiz de Queiroz). A área possui 95,51 km² e está localizada ao leste do estado, 
a 95 km da capital Aracaju. A região faz parte de um fragmento de Savana Gramíneo Lenhosa, fitofisionomia 
do Cerrado, presente em apenas 3% do território do estado. Em Propriá foram coletados 25 exemplares de 
15 espécies (8 Lamiinae e 7 Cerambycinae) das quais oito são novos registros para o Estado. Adicionalmente, 
foi identificada, descrita e ilustrada uma nova espécie, Oreodera sp. nov. (Lamiinae). Com o presente estudo, 
o número de espécies de Cerambycidae de Sergipe passa de 41 para 50 espécies. 

Palavras-Chave: Morfologia, Nordeste, Serra-pau, Taxonomia 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
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Acanthoscelides Schilsky distribui-se no Novo Mundo e é o maior gênero de Bruchinae (Chrysomelidae, 
Coleoptera) nessa região com mais de 340 espécies descritas. Análises com dados moleculares sugerem 
Acanthoscelides como um gênero não monofilético, o que não é inesperado, pois muitas espécies são 
alocadas em Acanthoscelides por não se encaixarem em outros gêneros, tornando-o um grupo heterogêneo 
e de difícil caracterização. O grupo mexicanus, com 22 espécies, tem se apresentado como um dos mais 
distintos em relação aos outros grupos do gênero. Vários autores apontaram a semelhança morfológica desse 
grupo com Merobruchus Bridwell, e posteriormente a proximidade desses táxons foi corroborada por meio 
de análises moleculares, além de também apontarem a proximidade com Mimosestes Bridwell. Além disso, 
as espécies desses gêneros e as do grupo mexicanus consomem sementes do mesmo grupo de plantas 
hospedeiras, que é distinto do consumido pela linhagem da espécie-tipo de Acanthoscelides (A. obtectus). 
Assim, este trabalho tem como objetivo testar as relações de parentesco do grupo mexicanus e gêneros afins 
com base em caracteres morfológicos e de planta hospedeira utilizando o método cladístico. O grupo interno 
é representado por 17 espécies e o externo por 22, sendo que este último inclui exemplares de Merobruchus, 
Mimosestes, outros gêneros morfologicamente relacionados e espécies indicadas na literatura como 
possivelmente pertencentes ao grupo mexicanus. No total foram levantados 43 caracteres (23 externos, 12 
internos e 8 de planta hospedeira). Resultados preliminares revelam que há maior proximidade entre o grupo 
mexicanus e os demais gêneros amostrados do que com a linhagem que inclui a espécie-tipo de 
Acanthoscelides, sugerindo que o grupo mexicanus seja um gênero novo, e com suporte em sinapomorfias. 
Contudo, novos caracteres estão sendo levantados, bem como terminais adicionados à matriz para 
robustecer nossa hipótese de que o grupo mexicanus é monofilético e representa um novo gênero de 
Bruchinae. 

Palavras-Chave: Morfologia comparada, Sistemática, Taxonomia 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 124600/2019-0, 140397/2016-7, 309332/2017-6 
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Define-se fisogastria como o alargamento das partes membranosas do abdome, tratando-se de um 
desenvolvimento pós-imaginal. Besouros termitófilos fisogástricos raramente são estudados com base em 
semaforontes estenogástricos, indivíduos raros de se encontrar em ninhos de cupim e sem fisogastria. O 
processo de fisogastria envolve, além do alargamento do abdome, uma série de esclerotizações secundárias 
particulares para cada espécie ou grupos de espécies, que podem vir a mascarar caracteres que são apenas 
visíveis em estenogástricos. Assim, a história do pensamento sobre o significado das diferenças entre 
semaforontes estenogástricos e fisogástricos partem desde diferenças de tamanho entre os espécimes até a 
descoberta de mudanças de maior escala, que geram discussões sobre a dificuldade de identificação desses 
exemplares. Este estudo foi realizado através de análise morfológica comparativa entre o primeiro exemplar 
estenogástrico de Corotoca melantho, coletado em ninho de Constrictotermes cyphergaster, em São João do 
Cariri, PB, Brasil; e indivíduos fisogástricos da mesma espécie da coleção de termitófilos do Museu de 
Zoologia da USP. Observaram-se diferenças morfológicas com um significado mais profundo do que 
imaginado, com potenciais implicações em estudos taxonômicos e filogenéticos. A esclerotização secundária 
na cabeça e abdome demonstraram recapitular caracteres plesiomórfimos de grupos filogeneticamente 
próximos, e ainda crípticos na versão fisogástrica da espécie. A identificação genérica e específica do 
estenogástrico foi realizada por comparação a caracteres conservados entre semaforontes fisogástricos e 
estenogástricos, como quetotaxia do vértice, mento, pronoto, tíbia posterior e últimos tergitos; sugerindo 
que quanto mais a quetotaxia for explorada em uma descrição de espécie que apresente fisogastria, mais 
fácil será a identificação, quando necessária, de seus indivíduos estenogástricos. Desta forma, lançamos um 
novo paradigma para estudos taxonômicos e filogenéticos em termitófilos, em que indivíduos 
estenogástricos e caracteres convervadores de quetotaxia têm papel importante para o conhecimento 
desses grupos. 

Palavras-Chave: Aleocharinae, Corotocini, Quetotaxia, Semaforonte, Termitófilo 
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O ciclo de vida e a morfologia dos imaturos e da fêmea, ainda são desconhecidos para Carminda, um dos 56 
gêneros de borboletas da subtribo Euptychiina. Tais informações podem fornecer subsídios para ajudar no 
posicionamento de Carminda dentro da subtribo. O presente trabalho descreve o ciclo de vida e a morfologia 
dos imaturos e da fêmea adulta da espécie-tipo, C. paeon, e fornece dados atualizados sobre a sua 
distribuição geográfica. A planta hospedeira não é conhecida; em laboratório os imaturos foram criados em 
recipientes plásticos e aceitaram folhas de Bambusa textilis gracilis (Poaceae). O ciclo de vida varia de 49 a 
58 dias (n = 8). Os ovos têm coloração branca, são esféricos e com carenas de padrão irregular (duração: 6 a 
9 dias). As lagartas possuem quatro ínstares (L1 = 5-6 dias; L2 = 5-7 dias; L3 = 5-9 dias; L4 = 10-14 dias) e a 
pupa tem duração de 10 a 15 dias. Fêmeas adultas tiveram suas asas diafanizadas e apêndices dissecados 
para o estudo morfológico. O fenótipo alar é semelhante ao do macho, com dimorfismo sexual evidente pela 
forma mais arredondada das asas anteriores da fêmea. A genitália feminina é caracterizada por apresentar 
1) papila anal sem apófises posteriores, 2) expansão lateral da lamela antevaginal alcançando o 8º tergito e 
com espiráculos na margem dorso-posterior, 3) lamela antevaginal semi-oval e esclerotizada, 4) duto da 
bolsa curto e membranoso e, 5) um par de signa na face dorsal da bolsa copuladora. Com base em dados de 
literatura e espécimes depositados em coleções, C. paeon ocorre na Mata Atlântica, nas regiões sudeste e 
sul do Brasil, em matas de galeria do cerrado (chegando até o Distrito Federal) e na região de fronteira com 
o Paraguai e a Argentina. 

Palavras-Chave: Anatomia externa, Ciclo-de-vida, Euptychiina 
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Esfingídeos habitam todas as regiões do globo, exceto Antártida e Groenlândia. A família possui 205 gêneros 
e 1602 espécies, com cerca de um terço dos táxons registrados para a região neotropical. No Brasil são 
conhecidos 36 gêneros e 193 espécies. São classificadas em três subfamílias, sendo Macroglossinae a 
linhagem de maior diversidade. Os esfingídeos desempenham um papel importante na polinização. Nesse 
processo, costumam ter contato com os grãos de pólen em várias partes do corpo, particularmente nas 
antenas. Para limpá-las utilizam as epífises que estão localizadas nas tíbias anteriores. Além de ser 
importante na biologia dos lepidópteros, a epífise também representa uma das sinapomorfias que sustentam 
a monofilia desses insetos. Porém, existem poucos estudos que detalham morfologicamente esta estrutura. 
Neste estudo, procura-se compreender as possíveis variações das epífises de representantes de 
Dilophonotini e Philampelini com o objetivo de contribuir para as discussões sobre a evolução da estrutura e 
sua função no comportamento das espécies de uma das principais radiações de Sphingidae. Para isso, foram 
estudados 19 gêneros e cerca de 40 espécies, de ambos sexos (15 indivíduos de cada espécie). As pernas 
extraídas foram colocadas em KOH a 10% e levadas a banho-maria (4 min) para remoção das escamas. Com 
as epífises limpas, todos os indivíduos foram fotografados. Foram realizadas medidas, descrições de forma, 
análise de morfometria geométrica e de correlação com outros parâmetros (comprimento da antena, da 
probóscide, tipos de pólen). Como resultados parciais, foi observada uma variação alométrica, com um 
padrão bastante homogêneo na forma da estrutura entre as espécies estudadas. Foi observado dimorfismo 
sexual com relação ao pente e ao tamanho da epífise. Concluímos que existem pequenas variações das 
epífises entre as espécies estudadas, e que o seu dimorfismo sexual esteja relacionado ao dimorfismo sexual 
das antenas (tipos diferentes de pentes para limpar tipos diferentes de antenas). 

Palavras-Chave: Alometria, Comportamento, Dimorfismo sexual 
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Species lists are the basis for conservation action, supporting taxonomic, ecological and distribution 
modelling studies. Moreover, long-term inventories permit to understand the temporal dynamics of 
populations and assemblages, their responses to environmental change and the evolution of seasonal life 
cycles. This study aimed to describe the temporal diversity of a whole butterfly community in a seasonal 
Atlantic Forest, identifying temporal patterns, peaks of species richness and groups that may be good 
surrogates for total community. Weekly inventories were carried out from January 1998 to December 2000 
in a 250 ha Atlantic Forest fragment in Campinas municipality, São Paulo State. There are two main climatic 
seasons in the area: a cold-dry season from April to September and warm-wet season from October to March. 
Species richness peaked in the climatic transition periods, a pattern mainly driven by Nymphalidae and 
Hesperiidae. The accumulation curve for the total community and for the families Hesperiidae and 
Lycaenidae did not reach the asymptote, indicating that, besides the exhaustive inventory, more species are 
expected to be recorded in the site. The highest numbers of species recorded per hour were reported for 
April, suggesting that this month is the best to record butterfly richness in the seasonal Atlantic Forest. 
Species composition differed between seasons and the species turnover is maximum in samples six-months 
apart from each other. Nymphalidae and specifically the fruit-feeding butterflies were the best surrogates of 
the total local species richness (38% and 17% of total local richness, respectively). These results give support 
for monitoring programs and rapid surveys, indicating that: 1) April is the best sampling period for butterflies 
in the seasonal Atlantic Forest, 2) Fruit-feeding butterflies are good surrogates of total butterfly richness, and 
3) seasonality should be taken into account for obtaining a comprehensive sampling of butterfly communities 
in the Atlantic Forest. 

Palavras-Chave: Bioindicators, Diversity, Lepidoptera, Monitoring, Seasonality 
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A distribuição vertical dos ninfalídeos frugívoros demonstra a preferência ou exclusividade que estas 
borboletas possuem em seu uso no dossel e sub-bosque da floresta, e pode ser acessada por serem 
indivíduos seletivamente amostrados em armadilhas. O uso do habitat permite compreender quais espécies 
são bem adaptadas, com alta tolerância ecológica, capaz de suportar a todos os tipos de ambientes ou quais 
são mais sensíveis a certas alterações no habitat. Este estudo teve como objetivo identificar a especificidade 
de habitat das espécies e sua riqueza, abundância, e composição de espécies no dossel e sub-bosque. O 
estudo foi feito na Reserva biológica do Gurupi, unidade de conservação de proteção integral, nos municípios 
do estado do Maranhão: Centro Novo do Maranhão e Bom Jardim, na Amazônia maranhense. As 
amostragens em todas as áreas foram feitas com armadilhas contendo iscas de banana fermentadas, 
dispostas em uma transecção de 05 quilômetros, a cada 500 metros duas armadilhas, uma no sub-bosque a 
1,5 m acima do solo e uma de dossel à 20 m acima do solo, totalizando 10 pontos amostrais, durante cinco 
dias e para verificar o tipo de habitat, foi utilizado a literatura. Foram registradas 60 espécies e dentre estas, 
26 coletadas somente no sub-bosque e 15 exclusivas de dossel. 19 espécies ocorreram tanto no sub-bosque 
quanto no dossel. O sub-bosque apresentou 282 indivíduos e o dossel 86. Dentre as espécies com maior 
número de indivíduos (50), a Colobura dirce dirce foi encontrada em ambos estratos, possui como habitat 
principal as áreas abertas e clareiras. Considerando as sub-famílias, as Satyrinae predominantes no sub-
bosque, enquanto que no dossel não houve predominância. As Nymphalinae não apresentaram 
exclusividade para estratificação, ocupando ambos os estratos. O estudo permitiu detectar quais espécies 
possuem exclusividade entre os estratos e sua preferência de habitat na floresta. 

Palavras-Chave: Borboletas frugívoras, Estratificação vertical, Habitat 
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Herbivorous insect populations are controlled by natural enemies, however, some defensive strategies like 
protective mutualisms with ants (myrmecophily) can hamper these attacks. The aim of this study was to 
assess if caterpillars (Riodinidae) with and without ant symbioses differ in parasitism rate and parasitoid 
species composition. The data used belongs to the online inventory of immature lepidopteran and their 
parasitoids from the Area de Conservación Guanacaste, Costa Rica, created in 1978 and continuously 
updated by D. H. Janzen and W. Hallwachs. The parasitism rate for each class of caterpillars was calculated 
considering their total number. To compare the frequency of parasitism between the two classes of 
caterpillars, we performed a Chi-squared test and to analyze the composition we performed a PERMANOVA. 
We used Bray-Curtis and Simpson similarities. We found 8,362 (47 spp.) records of non-myrmecophilous 
caterpillars and 2,886 (14 spp.) of myrmecophilous. The parasitism rates were 9% and 10%, respectively, and 
there was no difference between them (χ² = 3.732, df = 1, P = 0.05338). We found 714 (86 spp.) records of 
parasitoids associated with non-myrmecophilous caterpillars and 290 (25 spp.) with myrmecophilous. The 
parasitoid composition differed between the two classes of caterpillars (P = 0.0002 and P = 0.0001 for Bray-
Curtis and Simpson, respectively). We predicted that the myrmecophilous caterpillars would be less 
parasitized due to ant protection, which did not occur. However, the ants might be acting on the selection of 
specialized parasitoid species. The difference between the parasitoid species composition associated with 
distinct defensive strategies in caterpillars may suggest that the ants are selecting parasitoids that have 
morphological and/or behavioral adaptations to use the myrmecophilous hosts, whereas generalist species 
are more associated with non-myrmecophilous caterpillars. When the parasitoids attack myrmecophilous 
caterpillars they may obtain benefits occupying enemy-free spaces and thus influencing the evolutionary 
dynamics of these lineages. 

Palavras-Chave: Lepidoptera, Myrmecophily, Parasitoids, Riodinidae 
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Understand the ecological impact of different types of human disturbances is essential for the formulation 
of effective strategies for their conservation. This study was designed to investigate if trails, a common type 
of linear clearing within forests, can cause biological changes in their surroundings. The studied group was 
the fruit-feeding butterflies since they usually respond to habitat disturbances through changes in species 
composition. Moreover, they present a differential distribution along a vertical gradient, with species flying 
preferentially on the forest canopy and others on the understory. This pattern may be driven by 
environmental filters: in open areas (with high intensity of light, such as forest edges and clearings) canopy 
species can be seen reaching the ground, suggesting that they avoid the understory of interior areas (which 
are more shaded and moistly). Based on that, we address the following hypotheses: (1) trails inside the forest 
cause a disruption in the vertical stratification pattern of fruit-feeding butterfly assemblages, and (2) trails 
modify their diversity parameters. Butterflies were sampled through two years with bait traps distributed in 
two types of transects: 1) transects inside the forest and 2) transects parallel to the edge of trails. Our results 
showed that the effect of the trails in the study site was not as strong as other types of human disturbances 
since they did not disrupt the vertical stratification pattern or modify the species composition of fruit-feeding 
butterflies. However, the edge had a greater abundance of species compared to the interior of the forest. 
This effect may be explained by the greater number of host plants in the lower strata at edges. The present 
results suggest that trails inside forests presented a relatively low impact on the adjacent biological 
communities, preserving the habitat for several forest organisms and maintaining the vertical structure of 
biological communities. 
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A Área de Endemismo Belém (CEB) corresponde a região da Amazônia situada no leste do Pará e oeste do 
Maranhão. Está área encontra-se gravemente ameaçada pelo desmatamento, levando a fragmentação de 
sua floresta primária. As borboletas frugívoras vem sendo coletadas nessa região há mais de um século e 
estes espécimes estão distribuídos em diversas coleções, porém estas informações não encontram-se 
disponibilizadas na literatura. No intuito de preencher essa lacuna de conhecimento o objetivo deste trabalho 
é fornecer uma perspectiva histórica e atual da diversidade de borboletas frugívoras, com base em dados de 
coleções e coletas atuais. Foram registradas 173 espécies em 2.719 indivíduos, pertencentes a 4 subfamílias; 
Biblidinae, Charaxinae, Nymphalinae e Satyrinae. Deste total, 1.299 espécimes foram registrados nas 
coleções com 131 espécies. A subfamília Satyrinae apresentou a maior riqueza com 89 espécies. As espécies 
mais abundantes foram Morpho helenor theodorus com 159 indivíduos (6% da amostra total) seguida por 
Colobura dirce dirce com 117 indivíduos (4% da amostra total). Os táxons mais frequentes nos anos de estudo 
foram Opsiphanes invirae invirae com 18 registros, H. piera negra 16 anos de registro e C. dirce dirce, que 
apresentou registro em 14 anos. O número de espécies estimadas para o conjunto de dados pretéritos foi 
significativamente maior do que para os dados atuais. Do conjunto de espécies 18% não foram registradas 
na AEB há pelo menos 40 anos. Estes resultados reforçam os indícios de uma tendência de perda de espécies 
na AEB nos últimos anos, provavelmente como resultados intensificação da supressão florestal na área. 
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The Atlantic Forest (AF) is one of the most threatened biomes in the world, characterized by high biodiversity 
and high rates of endemism. Almost five centuries of anthropic degradation resulted in habitat loss and forest 
fragmentation, reducing the AF to less than 12% of its original cover. Phylogeographic studies in this biome 
can contribute to understanding key questions about AF species distribution and their relation to its 
geological history. Butterflies have long contributed to our understanding of evolutionary and ecological 
patterns and Heliconius are among the best studied butterflies. The Heliconius erato comprises 29 subspecies 
distributed across the Neotropics, with Heliconius erato phyllis presenting the broadest distribution 
compared to other races, occurring throughout the AF, Cerrado and Chaco. Considering the high climatic and 
geographic heterogeneity along H. erato phyllis distribution, unraveling the genetic structure of this 
subspecies could provide insights into different climatic domains and geographical barriers across 
southeastern South America. In this study, we present data obtained from mtDNA COI sequences of 364 
individuals from 64 AF localities. The FST indicates moderate to high structuring among populations 
(FST = 0.27), but genetic differentiation is not correlated to geographic distance (Mantel test, F = 0.10, 
p = 0.42). The haplotype network recovered three major haplogroups of individuals that share more 
haplotypes with each other than with individuals from other groups. Each haplogroup is associated with three 
different regions within the AF, Northeast, Southeast and Southern regions. These results suggest that both 
geographical and climatic barriers have contributed to the genetic structure currently found in H. erato 
phyllis. 
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The Atlantic Forest highlands are ideal environments to study the processes shaping the distribution of 
organisms and leading to lineages divergence and speciation. The butterfly Actinote mantiqueira is endemic 
to the highlands of southeastern Brazil, while its sister species, A. alalia, occurs on high altitudes in southern 
Brazil. The COI barcode region revealed low genetic difference between both species, which were not 
recovered as reciprocally monophyletic. Therefore, a population genomics approach was proposed to study 
the diversification in this species pair. A total of 136 individuals representing most of the known distribution 
of A. mantiqueira (10 localities) and 10 A. alalia (two localities) were sampled. We applied genotyping-by-
sequencing technique to recover 16.796 SNPs. Applying a discriminant analysis of principal components we 
found two clusters (K = 2), equivalent to the two species. By adopting K = 4, four groups related to major 
mountain chains were recovered. Addtionally, the highest genetic structure was found among populations 
composed by the two species (FST = 0.11). Both species were recovered as monophyletic on the maximum 
likelihood tree, suggesting that a genomic population approach was more effective for species delimitation 
than the barcode region alone, probably because this is a recent speciation event. Additionally, the genetic 
and geographic structure found between populations of A. mantiqueira in different mountain ranges is 
congruent with current habitat isolation. 

Palavras-Chave: Actinote, Atlantic Forest, GBS, Montane Speciation, SNPs 
Agência Financiadora: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) 
Número de Processo: 2015/24663-4 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 759 

Simpósio Brasileiro de Lepidoptera 
Poster 

Código: 0287 

Integrative species delimitation of the Pareuptychia species 
complex (Nymphalidae: Satyrinae: Euptychiina) reveals a 

conflicting taxonomy 
MARIO ALEJANDRO MARIN ¹ 

SANDRA INES URIBE ² 
KARINA LUCAS SILVA BRANDAO ³ 

KEITH R. WILLMOTT ⁴ 
ANDRE VICTOR LUCCI FREITAS ¹ 

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Animal e Museu de Zoologia 
² Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín 
³ Universidade Federal do ABC (UFABC), Centro de Ciências Naturais e Humanas 
⁴ University of Florida (UF), Florida Museum of Natural History, Mcguire Center for Lepidoptera and Biodiversity 

mamarin0@unal.edu.co, siuribesoto@gmail.com, klsilva@gmail.com, kwillmott@flmnh.ufl.edu, baku@unicamp.br 

With nine described species, the genus Pareuptychia Forster, 1964 includes some of the most common 
Neotropical butterflies, occurring in forests from sea level to 2000 m altitude. High intraspecific variation and 
the morphological similarity of wing pattern and genitalia among species suggest that this genus may 
represent a complex of cryptic species. The present study compared external and internal morphology and 
DNA sequences (COI ‘barcode’ region) of eight species of Pareuptychia. Four methods were used for 
molecular species delimitation: 1) automatic barcode gap discovery (ABGD), 2) generalized mixed Yule 
coalescent model (GMYC), 3) Poisson tree processes (PTP), and 4) haplowebs. Morphological characters were 
drawn from 120 specimens and sequences were obtained from 215 specimens from eight countries: 
Argentina, Brazil, Peru, Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica and Mexico. The molecular species 
delimitation methods, were not consistent with current taxonomy: while individuals assigned to P. metaleuca 
(Boisduval, 1870) were recovered as a complex of three species, three other species, P. ocirrhoe (Fabricius, 
1776), P. summandosa (Gosse, 1880), and P. hervei Brévignon, 2005, possibly should be merged into a single 
taxon (P. ocirrhoe) based on the low morphological and molecular divergence within this clade 
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Geometridae representa uma das mais diversas famílias em Lepidoptera, com mais de 25.000 espécies 
descritas. Um dos desafios taxonômicos comuns em grupos especiosos se traduz na existência de espécies 
crípticas associadas a um mesmo táxon nominal. Até recentemente a resolução desses problemas só era 
possível através de estudos morfológicos. Porém, algumas vezes estudos morfológicos são insipientes para 
erigir caracteres robustos na distinção de espécies crípticas. A possibilidade do uso de dados moleculares, o 
barateamento do sequenciamento de DNA e a descoberta de marcadores espécie-específicos, proporcionou 
o desenvolvimento de novas ferramentas para detectar e diferenciar espécies morfologicamente similares. 
Para prover um cenário taxonômico mais estável e acessar a diversidade críptica no gênero Eois, 
selecionamos como grupo de estudo o complexo Eois pallidicosta, que representa um conjunto de espécies 
com caracteres polimórficos para o padrão alar, o que é um indicativo de que nesse grupo estejam contidas 
espécies crípticas. Com o objetivo de acessar de forma rápida e comparativa a diversidade molecular e 
morfológica do complexo E. pallidicosta e testar a validade das espécies, utilizamos ferramentas moleculares 
de delimitação de espécies em associação com caracteres morfológicos seguindo os princípios da taxonomia 
integrativa. Para inferir inicialmente o limite entre as espécies em nosso conjunto de dados, utilizamos três 
métodos de delimitação de espécies focados na utilização de um único locus gênico: ABGD, bPTP e mPTP. 
Análises preliminares utilizando o ABGD e o mPTP apontam para a presença de até quatro espécies no 
complexo E. pallidicosta, enquanto que o bPTP aponta para a presença de até cinco espécies. Os próximos 
passos do projeto envolvem o refinamento dos resultados com a adição de mais espécimes e o estudo 
morfológico para erigir caracteres que suportem as espécies molecularmente delimitadas, facilitando o 
processo de identificação e a utilização destas espécies como unidades taxonômicas distintas. 
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Borboletas mirmecófilas, encontradas nas famílias Riodinidae e Lycaenidae, representam um excelente 
modelo para o estudo da ecologia e evolução de interações multitróficas complexas. Suas larvas possuem 
órgãos que medeiam a interação com formigas, como os TNOs, presentes nos Riodinidae, que produzem 
secreções nutritivas consumidas pelas formigas. Annulata (Hall, 2019) é um gênero monotípico de posição 
sistemática incerta, e as larvas de Annulata annulifera (Godman, 1903) alimentam-se de néctar extrafloral de 
bambus e interagem com formigas de várias espécies. O objetivo deste trabalho é apresentar uma nova 
espécie de Annulata, sua história natural, e elucidar a posição sistemática do gênero. Adultos e imaturos de 
Annulata sp. nov., foram coletados em bambuzais no Cristalino Lodge (Alta Floresta, MT), a interação entre 
larvas, formigas e escamas (Coccoidea) foi observada in loco, e exemplares de adultos e larvas foram 
montados e dissecados para análises morfológicas e de DNA. A árvore filogenética resgatou a nova espécie 
como irmã de A annulifera, e o gênero como irmão ao grupo formado por Uraneis e Thisbe (Riodininae: 
Nymphidiini: Lemoniadina). Annulata sp. nov., é uma espécie de pequeno porte, conhecida apenas de uma 
pequena área da localidade tipo. Possui genitália similar à de A. annulifera mas difere na coloração das asas, 
com ausência de áreas brancas e de dimorfismo sexualacentuado. As lagartas observadas eram atendidas 
por formigas de duas espécies concomitantemente (Camponotus sp. e Crematogaster sp.) e se alimentavam 
do exsudato produzido por escamas fixadas ao bambu. Além da secreção produzida pelo par de TNOs, elas 
frequentemente erguiam a parte posterior do abdômen e excretavam uma gota que era imediatamente 
consumida pelas formigas. Annulata sp. nov., possui uma história de vida única dentre os Riodinidae, 
apresentando uma nova forma de afitofagia e de produção de recompensa para formigas atendentes, 
intermediando a interação entre formigas e escamas. 
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Na planície amazônica, as florestas não inundadas (terra firme) e as inundadas sazonalmente (várzea e igapó 
– sazonalmente inundadas por rios de água branca e preta, respectivamente) formam um mosaico de 
habitats contrastantes. Devido a grande variação no tipo de solo, elevação e consequentemente estruturação 
florística (inclusive entre várzea e igapó), a composição de assembleias de alguns é marcadamente diferente 
entre esses ambientes. Este estudo teve como objetivo comparar a estrutura de assembleias de borboletas 
frugívoras em ambientes de várzea, igapó e terra firme na Amazônia Central. Foram registrados 283 
indivíduos de 62 espécies de borboletas frugívoras. A várzea foi o ambiente com maior abundância (N = 170), 
seguida pela terra firme (N = 62) e igapó (N = 61). Apesar da discrepância de abundância na várzea em relação 
aos outros ambientes, sua riqueza foi ligeiramente maior, com 29 espécies, seguido por igapó com 28 e a 
terra firme com 25. O ambiente com maior diversidade foi igapó, seguido por terra firme e várzea. A 
composição de espécies entre ambientes foi significativamente diferente. Estes resultados foram 
surpreendentes por colocar as áreas alagáveis, sempre tão negligenciadas em estudos na Amazônia, como 
detentoras da maior riqueza, abundância e de diversidade de borboletas frugívoras. Outro resultado 
surpreendente foi o igapó, ambiente alagado sazonalmente por água preta (ácida e mais pobre em 
nutrientes) ter sido o ambiente mais diverso. Este resultado encontrado pode ser devido a proximidade da 
terra firme e a troca de espécies entre eles. A várzea, mesmo sendo o ambiente de maior riqueza e 
abundância, registrou dominância de espécies, diminuindo assim sua diversidade. Este ambiente é conhecido 
por ser extremamente produtivo durante a seca, sendo atrativo para diversos organismos. Este foi o primeiro 
trabalho comparando a estrutura de assembleia de borboletas frugívoras em diferentes ambientes 
amazônicos, nos atentando sobre a complementariedade destes ambientes na Amazônia central. 
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Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 763 

Simpósio Brasileiro de Lepidoptera 
Poster 

Código: 0123 

Efeito do pulso de inundação sazonal na assembleia de 
borboletas frugívoras na Amazônia Central 

ISABELA FREITAS OLIVEIRA ¹ 
FABRICIO BEGGIATO BACCARO ² 

TORBJORN HAUGAASEN ³ 

¹ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
² Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
³ Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 

isabela.biologia@gmail.com, fabricera@gmail.com, torbjorn.haugaasen@nmbu.no 

O regime de inundação na bacia Amazônica apresenta um desafio considerável para plantas e animais que 
habitam as florestas alagáveis. Sabe-se que o nível da flutuação anual do rio Amazonas e seus afluentes pode 
atingir até 20 m de amplitude. No entanto, os efeitos e as estratégias dos organismos adotadas para lidar 
com as inundações permanecem em grande parte desconhecidos. O presente estudo teve como objetivo 
investigar o efeito do pulso de inundação sobre as assembleias de borboletas frugívoras do baixo Purus, 
Amazônia Central. Para isso, amostramos no sub-bosque e no dossel de florestas alagáveis (várzea e igapó) 
e de terra firme (não alagável) durante os períodos de seca e cheia. Amostramos 283 indivíduos de 62 
espécies de borboletas frugívoras, sendo o período da seca com maior abundância (N = 199) em relação ao 
período da cheia (N = 84). A riqueza nos dois períodos foi a mesma, com 41 espécies coletadas. Na várzea, a 
abundância na seca foi maior do que na cheia (129 e 41, respectivamente), porém a riqueza foi maior na 
cheia (20 espécies e 18 na seca). No igapó, a riqueza e a abundância foram maiores no período da seca, 
quando comparado com a cheia. Na terra firme foi observado o padrão contrário, no qual a riqueza e a 
abundância foram maiores na cheia. Estes resultados preliminares revelam uma dinâmica complexa das 
borboletas em um ambiente heterogêneo durante os períodos de inundação. Acredita-se que ocorra um 
deslocamento horizontal de indivíduos da terra firme para as áreas alagadas durante a seca, devido a grande 
produtividade local; e na cheia, ocorra o inverso. Além disso, é esperado que haja um deslocamento vertical 
de algumas espécies nos ambientes alagados durante a cheia. Este trabalho apresenta importantes 
resultados em relação a dinâmica das assembleias de borboletas frugívoras durante diferentes períodos de 
inundação na Amazônia. 
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Borboletas frugívoras são comumente utilizadas em trabalhos de diagnóstico e monitoramento ambiental 
devido a sua resposta rápida as modificações ambientais e facilidade de padronização de coletas. Esses 
organismos têm sido utilizados em projetos da rede ComCerrado em áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade do Cerrado. O objetivo deste trabalho foi inventariar as comunidades de borboletas frugívoras 
(Lepidoptera – Nymphalidae) nos módulos da rede ComCerrado instalados na Serra do Cipó e no Parque 
Estadual do Rio Preto (PERP), Minas Gerais. As parcelas da Serra do Cipó foram instaladas em ambientes 
acima de 1200 metros de altitude, enquanto as parcelas do PERP estão abaixo de 1000 metros. Foram 
realizadas duas campanhas na Serra do Cipó (março de 2015 e abril de 2016) e uma campanha no PERP (julho 
de 2016), utilizando armadilhas do tipo Van Someren-Rydon, iscadas com banana fermentada com garapa. 
Foram coletados nove indivíduos distribuídos em seis espécies na Serra do Cipó. Enquanto, no PERP foram 
coletados 109 indivíduos, distribuídos em 16 espécies. Apenas Paryphthimoides poltys foi comum aos dois 
módulos. Nhambikuara cerradensis, uma espécie descrita recentemente, foi a espécie mais abundante do 
PERP (n = 51), seguida por Hamadryas februa (n = 25). Nota-se uma grande diferença no número de espécies 
e indivíduos coletados nos dois módulos. Em geral, verifica-se um declínio nos padrões de distribuição e 
riqueza de espécies ao longo de gradientes altitudinais. O acompanhamento de parcelas permanentes ao 
longo de gradientes ambientais permite o estabelecimento de linhas de base para diagnosticar eventuais 
mudanças na biodiversidade e funcionamento de sistemas naturais e antrópicos, além de contribuir com 
informações biológicas sobre o Cerrado. 
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As borboletas são ótimos indicadores ambientais por serem sensíveis a mudanças na composição e estrutura 
da vegetação e por fazerem parte de diversas interações ecológicas nos ecossistemas. O principal objetivo 
deste trabalho foi verificar o impacto da supressão da vegetação sobre as populações de borboletas 
nectarívoras na área de implantação de reservatório de água do Projeto de Integração do Rio São Francisco 
com as Bacias do Nordeste Setentrional. O estudo foi realizado no município de Salgueiro, PE. Foram feitas 
doze coletas entre os anos de 2012 e 2019, em 10 km de trilha. Ao todo foram registrados 7.440 indivíduos 
distribuídos em 88 espécies. A abundância e a riqueza de borboletas foram maiores no período 
historicamente chuvoso (79% de indivíduos, n = 5.874; e 96,6% das espécies, n = 85) que no período 
historicamente seco (21% de indivíduos, n = 1.566; e 51% das espécies, n = 45), ao passo que, esse aumento 
foi também diretamente proporcional a elevação da precipitação mensal. Adicionalmente, variáveis como a 
precipitação e as modificações no percentual das fitofisionomias de Caatinga arbórea, densa e aberta, 
tiveram influência na composição e consequente perda de espécies ao longo do tempo (Poisson = 0,86; 
p < 0,001). É possível inferir que fatores climáticos associados aos efeitos da fragmentação e a perda de 
habitat são ameaças à diversidade de borboletas. Borboletas possuem estreita relação com o habitat onde 
vivem. Embora algumas espécies façam grandes migrações, grande parte se movimenta pouco ou está 
restrita ao local onde ocorrem suas plantas hospedeiras. 

Palavras-Chave: Bioindicador ambiental, Fragmentação, Lepidoptera, Nymphalidae, PISF, Variação temporal 
Agência Financiadora: Ministério do Desenvolvimento Regional 
Número de Processo: Projeto São Francisco, água a quem tem sede 
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Cycles of forest retraction and expansion during the Pleistocene presumably played a crucial role in the 
diversification of neotropical species by the formation of isolated forest refugia. Similarly, these cycles 
generated the strongly isolated pattern of the Amazonian white sand ecosystems: non-forest habitats with 
white sandy soils surrounded by forest matrix. As previously inferred by ecological and morphological data, 
such processes may have led to the isolation and diversification of subpopulations of H. hermathena, a 
butterfly endemic to these ecosystems with seven subspecies identified by their color patterns. Nevertheless, 
the genetic differentiation and structure among H. hermathena subpopulations are still unknown. We 
sequenced the mitogenomes of 71 individuals across six of the seven subespecies of H. hermathena from 
eitgh different localities. We then performed bayesian phylogenetic inference and population structure 
analyses in order to analyze patterns of differentiation among H. hermathena subpopulations and their 
phylogenetic relationships. Currently, we are accessing the divergence times among these subpopulations to 
infer the specific mechanisms regarding the group’s phylogeography. We show that two populations with 
equal wing color pattern (H. h. sheppardi) sampled from two different localities exhibit high genetic 
divergence and population structure. Conversely, a pair of phenotipically divergent subspecies (H. h. vereatta 
and H. h. duckeii) from two near sample sites in Faro, are genetically similar and have lower fixation index 
when compared to other sample localities. Furthermore, we found highly distinct haplogroups among 
H. hermathena subpopulations, with each haplogroup strongly structured in its own sampling locality. Our 
results suggest that the fragmented pattern of the white sand ecosystems may have actually played an 
important role in the formation and maintenance of differentiated populations and subspecies of 
H. hermathena. For this butterfly, the forest function as a barrier for free gene flow among its current 
populations. 

Palavras-Chave: Color pattern, Genetic structure, Subspecies 
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A atual lista da fauna brasileira ameaçada de extinção conta com 58 táxons de borboletas. Devido à falta de 
estudos populacionais que possam prover dados populacionais confiáveis, quase todos esses taxa foram 
incluídos na lista com base no critério de distribuição geográfica. A extensão de ocorrência (EOO) e área de 
ocupação (AOO) das espécies – critérios de avaliação de risco de extinção – são baseadas nos registros de 
localidades destas, sendo assim, cada novo registro pode ter o potencial de alterar a categoria de ameaçada 
em que a espécie se encontra. Conhecer o atual status de ameaça de uma espécie é muito importante, 
principalmente para os tomadores de decisão que geralmente focam os esforços de conservação em espécies 
em categorias mais críticas de ameaça (ex.: Criticamente em Perigo). Compilamos dados da literatura, 
registros em coleções científicas e de campo, comunicação pessoal com pesquisadores, e dados de sites de 
fotografias e/ou rede social (Facebook). Utilizamos o último livro vermelho da fauna brasileira ameaçada 
(2018) e trabalhos científicos mais atuais (2016-2019) para estabelecer o que seria considerado nova 
localidade, sendo que para cada táxon, os municípios de ocorrência estão disponíveis. Assim, cada registro 
em um município diferente do publicado (por táxon) foi considerado como nova localidade. Das 58 
espécies/subespécies de borboletas presentes na lista de fauna ameaçada, obtivemos novos registros de 
localidades para 43 delas (74%). O total de registros de localidades dessas borboletas é de 470, sendo que 
desse, 132 (28%) são novos. As descobertas aqui indicadas têm potencial para alterar as categorias de risco 
de extinção de várias espécies de borboletas. O próximo passo é recalcular a EOO e AOO utilizando esses 
novos registros para uma nova avaliação do status de risco de extinção dessas espécies. 

Palavras-Chave: Conservação, Fauna ameaçada, Lepidoptera 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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Recent findings indicated that climate disruption and modification of natural habitats are the main drivers of 
species loss. Therefore, understanding biodiversity distribution patterns is important for identifying priority 
areas and proposing more effective conservation policies. In the present study, we aimed: To assess the 
distributional patterns of fruit-feeding butterfly species richness in Atlantic Forest; to evaluate the relative 
contribution of climate and landscape in these patterns; to recommend conservation guidelines for the AF 
regions. We used the Stacked Species Distribution Models to generate potential distribution maps of 
butterfly species richness in the AF. Our dataset comprised 7,062 records of 279 species, distributed across 
122 local communities. We built richness maps based on climate and landscape models and analyzed them 
separately to understand their contribution to the pattern of richness distribution. Then, we combined both 
models to build a consensus map and designed specific conservation strategies based on richness categories 
distributed on the consensus map. The regions with high-predicted species richness for both climate and 
landscape models retrieved the main endemism locations described for other AF taxa. Both models predicted 
intermediate values of species richness for most regions, but the patterns of richness distribution were not 
fully congruent. High species richness based on the landscape were frequently concentrated at the southern 
of AF. Furthermore, locations suitable for high species richness according to climate are near to the 
endemism centers, but also from dense urban centers, highlighting the potential impacts of the landscape 
modification on butterfly species richness. The availability of forested habitats seems to be a determining 
factor for the maintenance of the high species richness in the AF. The loss of forest remnants due to landscape 
modification is the primary threat to butterfly diversity. Therefore, the preservation and restoration of forest 
remnants are fundamental conservation strategies. 

Palavras-Chave: Atlantic Forest, Butterflies, Conservation, Diversity, Macroecology, Species richness 
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Insetos herbívoros, como as borboletas, são amplamente estudados em ambientes tropicais fragmentados 
por serem bons preditores de qualidade ambiental e sensíveis às mudanças da paisagem e do clima. Fatos 
que evidenciam a forte relação entre os lepidópteros e seus habitats, e a necessidade de conservação de 
ambos. Problemas como a falta de pesquisa básica sobre a fauna e flora, falta de apoio governamental e a 
intensa atividade antrópica dificultam a gestão em Unidades de Conservação no Brasil. Para subsidiar planos 
de manejo e avaliação do estado de conservação das UCs do Nordeste, monitoramos comunidades de 
borboletas na Caatinga e Mata Atlântica do RN a PE, três UCs em cada bioma, através de armadilhas de isca 
e busca ativa em transectos. As coletas trimestrais de jan/2018 a out/2019 somaram 180 h de esforço 
amostral/UC. Registramos espécies representantes das seis famílias de borboletas. Foram coletados mais de 
700 indivíduos de 52 espécies nas UCs de Mata Atlântica, variando de 8-42 espécies/área diferentemente no 
tempo, e predominando Nymphalidae e Lycaenidae. Ocorreu maior riqueza e abundância mais ao sul (na 
REBIO Saltinho-PE). Já na Caatinga, coletamos mais de 4 mil indivíduos e cerca de 50 espécies, principalmente 
Nymphalidae e Pieridae, variando de 12 espécies na estação seca, na ESEC Seridó-RN, a 52 espécies e mais 
de 1 mil indivíduos durante a estação chuvosa, no PN Catimbau-PE. Verificamos a tendência de aumento de 
riqueza com a latitude e a precipitação, em ambos os biomas, e aumento de abundância conforme a altitude 
na Caatinga, o que pode refletir a variação das condições ambientais tanto climática quanto da paisagem 
sobre a diversidade de espécies. Esperamos, com as listas de espécies e análises ecológicas, fornecer 
informações para auxílio à gestão das UCs e promover a conscientização ambiental sobre a biodiversidade 
regional através da divulgação científica. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Ecologia comunidades, Gestão ambiental, Nordeste 
Agência Financiadora: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza 
Número de Processo: 1113_2018.1 
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Guias de identificação, além de terem o intuito de divulgação científica, são ferramentas que auxiliam no 
conhecimento da biodiversidade de uma determinada região e servem como material de referência técnica 
para o meio acadêmico, especialistas e amadores na identificação de espécies da biota, com objetivo de 
estimular a educação ambiental e a preservação da biodiversidade. Borboletas são insetos caracterizados 
por apresentarem as asas recobertas por escamas e o aparelho bucal modificado em uma espirotromba. 
Além de serem carismáticos, possuem taxonomia relativamente melhor resolvida comparado a outros 
grupos de invertebrados. Papilionoidea é uma superfamília de Lepidoptera que inclui sete famílias: 
Hedylidae, Hesperidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae e Riodinae. Guias de identificação 
de borboletas são escassos no Nordeste e Caatinga, e ainda não existe na Bahia. Portanto, o objetivo deste 
estudo foi elaborar um guia ilustrado de identificação de borboletas, com base no material coletado na 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O campus localiza-se em Feira de Santana, Bahia, possui 
1,2 km² de área e está localizado em um ecótono de Mata Atlântica e Caatinga, com áreas antropizadas, e, 
de maneira geral, apresenta um clima semiárido. O guia foi elaborado com base nos espécimes identificados 
e depositados na Coleção Entomológica Prof. Johan Becker do Museu de Zoologia da UEFS (MZFS). Também 
foram realizadas coletas com armadilhas Van Someren-Rydon (iscas de caldo de banana, fezes e carcaças) e 
rede entomológica, com o intuito de complementar as informações prévias do material depositado no MZFS. 
As fotografias foram realizadas com câmera Canon T6 e as edições das pranchas com o programa Photoshop. 
O guia será feito pelo formato de e-book e livro. No total, foram fotografadas 108 espécies de Papilionoidea 
de machos e fêmeas, vista dorsal e ventral. Este resultado demonstra que mesmo em áreas antropizadas, há 
uma grande riqueza de espécies. 

Palavras-Chave: Caatinga, Divulgação científica, Educação ambiental, Insecta, Mata Atlântica, Semiárido 
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Galhas são modificações anormais no tecido da planta induzidas por insetos ou ácaros. O principal táxon 
galhador é a família Cecidomyiidae (Diptera). Clinodiplosis Kieffer, 1894 é um gênero dessa família com 109 
espécies descritas (vinte do Brasil). As galhas possuem uma rica fauna de artrópodes associados que atuam 
como inquilinos, sucessores, parasitóides e predadores, sendo representados principalmente por 
Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Thysanoptera, Lepidoptera e Pseudoscorpiones. Apesar de 
frequente, pouco se conhece sobre ela. O presente trabalho visa reunir dados da fauna associada às galhas 
de Clinodiplosis. Informações foram obtidas de levantamentos utilizando Clinodiplosis como palavra chave 
no Google Acadêmico e, posteriormente, os dados foram planilhados para facilitar a triagem das 
informações. Foram encontrados 15 registros de fauna associada à Clinodiplosis. A ordem Hymenoptera foi 
a mais representativa (n = 9), seguida por Diptera (4), Lepidoptera (2), Hemiptera e Coleoptera (ambos com 
apenas uma ocorrência). Os parasitóides foram representados Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, 
Plastygastridae e Torymidae (Hymenoptera); já os predadores por Diptera (Lestodiplosis Kieffer, 1894 
(Cecidomyiidae)) e Hymenoptera (Vespidae e Aprostocetus Westwood, 1833) e os inquilinos por Hemiptera 
(Membracidae), Lepidoptera (Stenoma annosa (Butler, 1877)), Coleoptera (Curculionidae) e Diptera 
(Sciaridae). Não houve registros de sucessores. Parte da fauna associada não teve seu papel determinado, 
devido a sua diversidade de hábitos, como Eurytoma sp., Rileya sp. (Eurytomidae, Hymenoptera) e 
Torymidae (Hymenoptera) em galhas de Clinodiplosis profusa Maia, 2001, e Pteromalidae (Hymenoptera) em 
galhas de Clinodiplosis maricaensis Fernandes & Maia, 2011. Clinodiplosis profusa foi a espécie com maior 
riqueza de insetos associados (n = 7). Interessante ressaltar que parte da fauna associada é composta por 
inimigos naturais, e essa informação pode ajudar no controle populacional dos galhadores, especialmente 
das espécies associadas a plantas de interesse econômico. Embora frequente, a fauna associada ainda é 
pouco estudada, devido à carência de taxonomistas e à escassez de informações em inventários faunísticos. 

Palavras-Chave: Inquilino, Inseto galhador, Parasitóide, Predadores 
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As galhas entomógenas são modificações nos tecidos da planta, induzidas por várias ordens de insetos. 
Dentre estes táxons, a família Cecidomyiidae (Diptera) constitui o maior grupo de insetos galhadores. Estudos 
realizados no Cerrado baiano têm apontado a presença de Iatrophobia braziliensis (Rübsaamen, 1907) em 
várias espécies do gênero Manihot Mill. e em diferentes órgão vegetais. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi analisar a riqueza, abundância e sazonalidade de cecidomiídeos indutores de galhas e associar 
com a fenologia da planta hospedeira. Coletas mensais foram realizadas no período de julho de 2018 a Agosto 
de 2019, no município de Barreiras-BA. Trinta indivíduos da planta hospedeira foram analisados. Foi 
verificada ocorrência de galhas cilíndricas foliares e em inflorescências, todas induzidas por Iatrophobia. Foi 
verificado que no período em que a planta está sem folhas, o inseto passa a induzir galhas em inflorescências. 
Foram observados 182 botões florais, sendo que mais de 70% possuíam galhas, desde botões pequenos 
(~3 mm), até botões grandes (~23,93 mm). De 146 galhas abertas, 209 larvas foram encontradas, 42,9% delas 
eram de inquilinos junto ao galhador. O número de inquilinos dentro de galhas variou entre 1 e 6 indivíduos. 
Também foi observada a presença de galhas nas hastes da planta, com formato globóide e coloração 
amarronzada, o galhador foi identificado como pertencente à família Alucitidae (Lepidoptera). 

Palavras-Chave: Cecidomyiidae, Cerrado, Galhas, Interações Inseto-planta 
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Galhas entomógenas são estruturas patológicas originadas de novas formações do tecido vegetal, resultante 
de estímulo mecânico e/ou químico de um inseto. No município do Rio de Janeiro (RJ, Brasil), poucos 
inventários de galhas de insetos foram desenvolvidos e apenas em áreas de restinga. Este é o primeiro 
levantamento em formação florestal no município. Duas áreas do Maciço do Mendanha foram investigadas, 
APA de Gericinó-Mendanha (APAGM), RPPN Bicho Preguiça (RPPNBP) e arredores, com o objetivo de ampliar 
o conhecimento da diversidade e distribuição de galhas entomógenas na Mata Atlântica e caracterizar os 
morfotipos de galhas em relação a sua morfologia, espécie indutora e espécie vegetal hospedeira. Trilhas da 
APAGM e da RPPNBP foram vistoriadas nos meses de outubro e novembro de 2019. Os órgãos vegetais 
aéreos foram investigados à procura de galhas, os morfotipos das galhas encontrados e as plantas 
hospedeiras foram registrados fotograficamente. A identificação do material foi feita através das fotografias 
e literatura. Foram encontrados 57 morfotipos de galhas associados a 17 famílias botânicas. Os órgãos 
vegetais mais atacados foram as folhas (n = 35), seguidas dos caules (n = 18). Os indutores de 36 morfotipos 
de galhas foram identificados, os demais não foram determinados. Os Cecidomyiidae foram responsáveis 
pela indução de 34 morfotipos (60%), Coleoptera e Thysanoptera por apenas um morfotipo cada. 
Bignoniaceae se destacou como família hospedeira com maior riqueza de galhas (n = 8), seguida de 
Sapindaceae (n = 7). Apesar do número reduzido de visitas, o Maciço do Mendanha apresentou uma 
quantidade significativa de galhas. Outras áreas investigadas no município mostraram menor riqueza como 
a restinga de Grumari (n = 43) e de Marambaia (Barra de Guaratiba) (n = 31), apesar de terem sido 
investigadas por um maior período de tempo. Outros 18 morfotipos foram encontrados, porém em plantas 
ainda não identificadas. Novas visitas e coletas podem elevar ainda mais a riqueza de galhas do Maciço. 

Palavras-Chave: Bicho Preguiça, Cecidomyiidae, Insecta, Inseto galhador, Mata Atlântica, RPPN 
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O gênero Alycaulus Rübsaamen, 1915 (Cecidomyiidae, Diptera, Insecta), pertencente à tribo Alycaulini, 
possui três espécies, todas registadas para o Brasil e indutoras de galhas em Asteraceae. Mikania hoehnei B. 
L. Rob. (Asteraceae) é uma liana nativa da Mata Atlântica brasileira, facilmente encontrada na restinga da 
Barra de Maricá (RBM), Maricá, RJ. O presente trabalho objetiva caracterizar uma nova espécie de Alycaulus, 
quanto à morfologia externa de todos os ciclos de vida do inseto, dados da galha e da planta hospedeira. 
Foram examinados exemplares, de 1987 e 1998, da espécie nova depositados na Coleção de Cecidomyiidae 
do Museu Nacional (UFRJ) e material complementar foi obtido por meio de coletas de galhas em julho de 
2019 da mesma localidade (RBM), seguida por criação em laboratório. A nova espécie é caracterizada por 
apresentar: adultos com palpos 3-segmentados, labelos alongados, garras com empódio e curvatura na 
metade do comprimento, com dente extra longo; machos com flagelômeros cilíndricos e circunfilos lineares 
se conectando formando um X, tergito-VIII desesclerotizado, gonocoxitos alongados, gonóstilos claviformes, 
cercos alongados, hipoprocto com ápice arredondado, edeago afilando para o ápice com parâmeros bem 
desenvolvidos; fêmeas com flagelômeros quadrangulares e circunfilos iguais aos do macho, ovipositor longo 
e macio com escamas dorsais modificadas e cercos fusionados; pupa sem espinhos e sem papilas faciais, 
chifres antenais bem desenvolvidos, convergentes e com margens serreadas, espiráculo protorácico curto, 
cilíndrico e curvo, tegumento abdominal como microespinhos, espinhos dorsais abdominais ausentes, último 
segmento abdominal reduzido; larva com espátula protorácica bem desenvolvida com três dentes, projeção 
lateral subapical, haste afilada, com 3 papilas laterais de cada lado, segmento terminal arredondado com 4 
papilas cerdosas de cada lado; galha simples fusiforme, marrom, multi-câmaras, em caule de Mikania 
hoehnei; as galhas coletadas em 2019 apresentaram larvas de uma espécie de Cecidomyiidae inquilino. Essa 
nova espécie de Cecidomyiidae é a primeira associada à Mikania hoehnei. 
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Copaifera L. é composto por 26 espécies, das quais 22 são restritas ao Brasil, algumas delas reconhecidas 
como superhospedeiras de galhadores. Apesar do crescente número de estudos ao longo dos anos, o estado 
da arte das publicações com foco em insetos galhadores associados ao gênero ainda é incipiente. Desse 
modo, o objetivo deste estudo foi analisar trabalhos com este enfoque, buscando entender como estão 
organizadas as publicações nos últimos 10 anos. Para tanto, foram realizadas buscas de artigos que 
apresentam galhas em Copaifera, indexados na plataforma de periódicos CAPES, acessados através das bases 
de dados Web of Science e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). A pesquisa considerou artigos a partir 
dos termos de busca: “Copaifera*” “gall*”. O estudo compreendeu um total de 19 trabalhos analisados, 
sendo excluídos da análise aqueles que não atenderam ao objetivo do estudo. Os artigos foram organizados 
em quatro categorias, segundo as abordagens: 1. Ecologia. 2. Inventário/caracterização de espécies vegetais 
hospedeiras. 3. Morfofisiologia. 4. Estudo taxonômico. Observou-se uma assimetria na distribuição das 
publicações, havendo um aumento em 2018. A maioria dos trabalhos teve como enfoque a Ecologia, seguida 
da categoria Inventário/caracterização de espécies vegetais hospedeiras. Em termos de morfotipos, obteve-
se ampla variedade, sendo distribuídos da seguinte forma: C. depilis (n = 7), C. langsdorffi (n = 26), 
C. luetzelburgii (n = 7), C. oblongifolia (n = 15) e C. sabulicola (n = 11), havendo destaque para a espécie 
C. langsdorffi, que esteve presente em 16 dos artigos analisados. Com relação a fauna associada, destacam-
se: Indutores (Cecidomyiidade-Diptera), Parasitóides (Hymenoptera) e Sucessores (Ácari, Hymenoptera-
Formicidae e Coleoptera). A partir dessa revisão, observou-se que apesar da alta diversidade de galhadores 
apontada nos inventários, fazem-se necessários mais estudos no intuito de ampliar o conhecimento sobre a 
taxonomia e distribuição dos táxons indutores e de sua fauna associada, uma vez que para os mesmos não 
há registros de identificação em menor nível. 
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Baratas são insetos terrestres que habitam os mais variados ambientes, estão presentes no planeta há pelo 
menos 320 milhões de anos. Cerca de 4.641 espécies de baratas são atualmente reconhecidas, quatro destas 
espécies são consideradas pragas, sendo vetores de doenças, principalmente pela transmissão de agentes 
de toxinfecção alimentar. O presente trabalho apresenta informações sobre a composição de espécies de 
baratas em habitat urbanos no município de Crato, CE. O estudo foi conduzido no período de fevereiro a 
outubro de 2017 em quatro áreas urbanas: mercado público Walter Peixoto, esgoto do canal do rio Granjeiro, 
residências dos bairros Seminário e Mirandão. As baratas foram coletadas através de busca visual ativa e 
coleta manual. Registrou-se um total de 404 baratas das espécies: Blaberus giganteus (Linnaeus, 1758), 
Blattella germanica (Linnaeus, 1767), Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) e Supella longipalpa (Fabricius, 
1798), com abundância relativa de 5,44; 34,16; 35,65; 24,75, respectivamente. Das espécies encontradas, 
B. giganteus não é considerada praga urbana, sendo encontradas em áreas abandonadas com pouco acesso, 
embora próximo a residências. Estes registros contribuem para compreensão da diversidade de baratas 
urbanas, ampliando o conhecimento da fauna entomológica com enfoque na subordem Blattaria. 
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O grupo de extensão universitária EntomoMinas é majoritariamente formado por alunas do Programa de 
Pós-Graduação em Entomologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto e se propõe a 
levar conhecimento científico e empoderamento feminino para escolas públicas de nossa cidade. Esse é um 
projeto de longa duração, com encontros semanais durante um semestre escolar voltado para meninas ao 
final do ensino fundamental. Nosso objetivo central é introduzir a prática cientifica, discutindo 
transversalmente as questões de gênero inerentes ao ambiente científico, através de exemplos femininos 
positivos e próximos às suas realidades, desconstruindo o estereótipo masculino do cientista. Para tanto, 
estruturamos um projeto de levantamento da fauna de insetos em sua escola, de forma que as alunas sejam 
atoras em todas as etapas de um trabalho científico, desde sua concepção, coleta e interpretação de dados, 
até as formas de divulgação dos resultados. Com isso, desenvolvemos um bloco inicial de aulas teóricas 
preparatórias; uma sequência de campo de quatro semanas utilizando cinco diferentes métodos de coleta, 
com enfoque nas cinco ordens mega-diversas de insetos para as análises; estudos dirigidos; e formulação de 
material didático e de divulgação. O fechamento do projeto, fase importante para a questão do 
empoderamento feminino, se dá através da apresentação dos resultados obtidos pelas alunas para os 
meninos de suas classes, compartilhando o conhecimento aprendido durante o semestre e desenvolvendo 
habilidades didáticas. A primeira edição do projeto foi desenvolvida no ano de 2019, em parceria com a 
equipe da Fundação Educandário Cel. Quito Junqueira em Ribeirão Preto, SP. 
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O Departamento de Ciências Biológicas (DCBIO) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é 
constituído por seis áreas de conhecimento, dentre elas a Área de Zoologia, a qual é composta 
majoritariamente por homens. O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil das professoras que fazem parte 
do corpo docente da Área de Zoologia da UEFS. Para tal, foi realizado um levantamento de dados nos 
currículos Lattes das professoras, sendo observada a titulação máxima, nível na carreira universitária, 
vinculação e orientações em programas de pós-graduação, coordenação de projetos, participação em 
programas de extensão e produção científica. Dos 18 professores da Área de Zoologia, apenas 5 (28%) são 
mulheres, das quais uma é professora substituta. Todas as professoras são doutoras, sendo que 3 (60%) 
possuem um ou mais pós-doutorados. Quarenta por cento destas mulheres são professoras plenas, 20% são 
titulares e 40% são adjuntas. Sessenta por cento das professoras estão vinculadas a um ou mais programas 
de pós-graduação na UEFS e em outras instituições. A produção científica das 5 docentes totaliza 155 artigos, 
14 capítulos de livros e 2 livros organizados. As mulheres da Área de Zoologia orientaram um total de 42 
dissertações de mestrado e 7 teses de doutorado, tendo as mesmas participado de 83 bancas de mestrado, 
8 de doutorado e 13 bancas de qualificação de doutorado. As professoras desenvolvem diversos projetos de 
pesquisa no âmbito de suas formações, além de participarem/coordenarem projetos de extensão e também 
se envolverem em órgãos de classe como o sindicato dos professores. Os resultados mostram que apesar do 
pequeno quadro de mulheres na Área de Zoologia do DCBIO da UEFS, as mesmas são extremamente 
produtivas e contribuem de forma singular na formação de recursos humanos nos programas de pós-
graduação, seja através das suas orientações ou contribuindo na avaliação de dissertações e teses. 
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A divulgação científica é responsável, além de fundamental, pela disseminação de resultados de trabalhos 
desenvolvidos na área acadêmica. Nesta direção, o projeto ‘Mulheres na Entomologia’ busca apresentar e 
divulgar biografias curtas e informativas de entomólogas, especialmente as brasileiras, do passado e atuais. 
As biografias são produzidas por outras entomólogas, de modo que o olhar de jovens cientistas mulheres 
permitam que esses textos, além de informação, contenham identidade. Ampliar a possibilidade de que 
meninas e adolescentes possam se identificar com cientistas que fujam do estereótipo corrente é o principal 
objetivo desse trabalho. Buscando esse público mais jovem, inicialmente a divulgação é por meio das redes 
sociais tais como Facebook e Instagram. As postagens, além de compartilhar informações de trabalhos, 
entomólogas e sua área de pesquisa, também enfatizam o quão importante é a divulgação da Ciência e da 
representatividade das mulheres que a compõe, especialmente no nosso contexto histórico-social atual. 
Além de dar rosto e lugar para essas grandes mulheres do nosso passado e presente, o trabalho aspira 
inspirar as entomólogas do futuro e estimular a publicação dessas biografias de forma ampliada e/ou em 
outras mídias. 
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As interações ecológicas formam a arquitetura da biodiversidade. Essas interações influenciam a evolução e 
diversificação fenotípica das espécies interagentes e consequentemente a estrutura das comunidades. Os 
estudos já realizados sobre as dinâmicas coevolutivas interespecíficas não consideraram o comportamento 
individual dos consumidores, que buscam ativamente por seus recursos. Diante disso, o objetivo deste 
estudo foi avaliar como a busca ativa do consumidor por recursos que lhe garantam maior aptidão afeta as 
dinâmicas coevolutivas e a estrutura das comunidades. Através de um modelo baseado em indivíduos nós 
simulamos uma comunidade composta por “consumidores” e “recursos”. A dinâmica do modelo consiste em 
quatro etapas: o encontro entre os indivíduos, a medida da aptidão desses indivíduos, a reprodução e a 
recomposição da população. O consumidor busca ativamente os recursos dentro de vizinhanças de 
interações, que simula diferentes padrões de densidade (indivíduos/área) ou ainda, limitações do 
consumidor em detectar seus recursos. A aptidão dos consumidores e recursos depende do grau de ajuste 
entre seus fenótipos e resulta na participação destes na formação da geração seguinte. Avaliamos a estrutura 
das comunidades geradas pelo modelo através de métricas comumente utilizadas pela abordagem de redes 
ecológicas e a evolução fenotípica das espécies envolvidas. O comportamento de busca ativa do consumidor 
reorganiza os regimes de pressões seletivas sobre os fenótipos dos indivíduos levando à convergência dos 
mesmos em unidades coevolutivas estáveis ao longo do tempo. Além disso, observamos que a variação no 
tamanho e composição das vizinhanças resulta em dinâmicas coevolutivas distintas. Esses efeitos foram 
refletidos nas métricas das redes, que não seguiram uma tendência única e não são diretamente 
correlacionadas com a intensidade da pressão coevolutiva imposta pelo comportamento dos consumidores. 
Interações não aleatórias, como as produzidas pela busca ativa do consumidor, desempenham um papel 
fundamental nos processos eco-evolutivos que estruturam as comunidades. 
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Understanding the factors governing parasite – host associations seems to be the way to unravel some 
important evolutionary theories. This study aimed to test through Ecological fitting and Coevolutionary 
Geographic Mosaic Theory the influence of climate change events on the structuring of host communities 
and their parasites in Paranaguá Bay. The focus parasite species in this study are oviparous and viviparous 
species of Gyrodactylidae. Siluriformes species were the most representative host species in the study. Eight 
watersheds of the Paranaguá Bay system were analyzed and the composition of host fauna and parasites 
was visualized as ecological interaction networks, the historical reconstruction of the system associations 
was reproduced using a phylogenetic tree comparison algorithm (PACT), This result enabled the 
reconstruction of the ancestral history of host communities and their parasites in Bahia. The analyzes indicate 
the differentiation in the composition of the communities representing the West and North Bahia 
microbasins. Analysis shows that a few parasite species maintain their strains in microbasins where their 
original host was not located, this ability is linked to the ecological fitting process that allows a parasite 
species to survive in hosts that offer resources compatible with their original hosts. The cladogram obtained 
by PACT indicates isolation and expansion events in the host range for some species of Gyrodactylidae in the 
system. The ancestry analysis suggests that the parasite and host populations were already in the study 
system prior to sea level alternation disturbances in Paranaguá Bay due to eustatic events during the 
Pleistocene. The pattern of community structuring in the Bay system appears to have been influenced by 
both historical events caused by marine transgressions that isolated populations and marine regressions that 
connected microbasins, mixing populations, and more recent events. 
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O parasito protista Leishmania infantum é o agente zoonótico da Leishmaniose Visceral Humana (LVH), uma 
das doenças negligenciadas mais preocupantes no Novo e Velho Mundo. Nas Américas, a LVH distribui-se do 
sudoeste dos Estados Unidos até o Norte da Argentina, sendo o Brasil o país que concentra o maior número 
de casos (96%). Nas últimas décadas, essa doença tem acometido as maiores cidades do país. Leishmania 
infantum apresenta um ciclo de vida heteróxeno, utilizando cães domésticos como principais reservatórios e 
insetos Phlebotominae como vetores. Phlebotomus spp. são os vetores no Velho Mundo, enquanto 
Lutzomyia longipalpis se apresentou capaz de realizar a transmissão do parasito após sua introdução no Novo 
Mundo, durante a colonização do continente. Nesse trabalho, uma abordagem integrativa, incluindo dados 
epidemiológicos, ecológicos e moleculares, foi utilizada para avaliar os eventos de trocas de hospedeiro 
durante a colonização de L. infantum na América do Sul, sua dispersão e emergência sob os preceitos do 
Paradigma de Estocolmo. A troca de hospedeiro resultante da colonização de L. infantum no Novo Mundo 
indica a possibilidade da utilização de outras espécies de Phlebotominae na América do Sul, hipótese 
suportada pela presença de DNA do parasito em outras espécies da subfamília. Esse fenômeno potencializa 
sua capacidade de dispersão e emergência no continente, fenômeno suportado pela presença de ao menos 
3 rotas de dispersão do parasito na região centro-sul da América do Sul: dispersão pelo Mato Grosso do Sul 
e São Paulo, resultado da construção do Gasoduto Bolívia-Brasil; dispersão para a tríplice-fronteira pelo 
Paraguai; dispersão de uma nova linhagem em Santa Catarina e sul do Paraná. Conhecer as potencialidades 
de utilização de vetores, os fatores ecológicos que permitem sua emergência e a complexidade das rotas de 
dispersão de L. infantum na América do Sul são essenciais para controle da emergência e contenção da LVH. 
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Diversificação biológica é resultado da interação entre características biológicas das espécies com fatores 
ambientais, bióticos e abióticos, que criam oportunidade para diferenciação entre as populações. 
Especificamente, alterações do nível do mar têm afetado a diversificação de populações de peixes estuarinos 
e dulcícolas em diferentes regiões do mundo, incluindo na diversa região costeira brasileira. A redução do 
nível do mar permite a confluência de bacias e estuários e o contato entre suas populações, enquanto a 
elevação do nível do mar isola essas populações, acarretando diversificação alopátrica. Uma vez que eventos 
eustáticos do nível do mar ocorrem em ciclos, as populações de peixes dulcícolas e estuarinos do litoral 
brasileiro devem apresentar ciclos de conexão e isolamento, com diversificação compatível com Taxon Pulse 
(TP). Para testar essa hipótese, a distribuição da diversidade genética e o padrão de diversificação de espécies 
de peixe estuarina e dulcícolas foram avaliados através de marcadores genéticos sob diferentes escalas 
espaciais e temporais. Em ambientes estuarinos da costa leste brasileira, apenas eventos extremos de 
redução do nível do mar permitem a conexão entre estuários distantes. Alternativamente, a confluência de 
microbacias da Baía de Paranaguá ocorrem mesmo com pequenas variações do nível do mar. Os resultados 
suportam que o isolamento e reconexão entre populações dessas regiões geram diversificação genética 
compatível com TP em ambas as escalas espaciais, enquanto a geomorfologia costeira também é importante 
em escalas espaciais maiores. Bacias em regiões com plataformas continentais extensas aumentam a 
probabilidade de confluência durante eventos de redução do nível do mar e, consequentemente, a 
diversificação por TP de suas populações. Alternativamente, populações em bacias em regiões de plataforma 
continental estreita tem menores probabilidade de conexão, com suas populações evoluindo em constante 
alopatria. Esse modelo de diversificação genética pode ser aplicável em outros grupos de organismos 
estuarinos e dulcícolas presentes na costa leste Brasileira. 
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Generally, barriers act by preventing migration and gene flow, leading to increased probability of speciation 
and extinction. But the barriers are not always permanent. The cyclic formation and breakdown of barriers 
promote successive events of expansion and isolation of populations. This is ideal scenario to taxon pulse 
occurrence, which are triggered by large-scale environmental alterations, including sea-level oscillations 
caused by global climate change. However, effects of intermittent isolation on gene flow and species 
evolution are not entirely clear. Thus, the objectives of this work were: (1) To investigate the effect of 
different levels of connection on speciation in populations; (2) To investigate the effect of intermittent 
barriers on speciation in populations; and (3) To investigate the effect of population size under the scenarios 
(1) and (2). We analyzed the population of a species evolving in silico, which was geographically isolated and 
reconnected several times, totally and partially. Our results show that the question launched in the title has 
not a trivial answer; intermittent barriers may favor speciation but it depends on the connection intensity 
and its variation over time and also on population size. Besides that, these dependencies are not monotonic; 
there are critical values of connection, population size and period that favors speciation. Our results are 
reinforced by empirical investigations that have found diversification in plants, fishes and crustacean which 
appear to have been closely linked to sea-level fluctuation and support the taxon pulse hypothesis. 
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O repertório de hospedeiros de um endoparasito pode ser explicado pela similaridade ecológica entre os 
hospedeiros e pela oportunidade de infecção ao longo da história evolutiva destes organismos. A partir do 
conservadorismo filogenético, podemos assumir que a probabilidade de um endoparasito infectar e se 
estabelecer em um novo hospedeiro diminui com o aumento da distância filogenética entres os hospedeiros 
potenciais. Entretanto, é comum observar a presença de uma mesma espécie em hospedeiros 
filogeneticamente distantes. Diante disso, o objetivo deste estudo é avaliar a variação na composição de 
endoparasitos entre espécies de hospedeiros, e testar se essa variação é explicada por características 
filogenéticas e/ou funcionais dos hospedeiros tanto dentro da comunidade quanto entre comunidades. Para 
isso selecionamos 12 comunidades de anuros coletadas ao longo da América do Sul, e utilizamos a 
diversidade β (total/particionada,ocorrência/abundância) para descrever a variação da composição dos 
endoparasitos entre os anuros. Em seguida calculamos a influência das características 
filogenéticas/funcionais dos anuros sobre essa variação. Posteriormente calculamos a diversidade 
filogenética e funcional de cada comunidade, e testamos o efeito sobre a diversidade β (total/particionada), 
através da correlação de Mantel e do modelo de regressão múltipla. A variação da composição dos 
endoparasitos entre anuros apontou o padrão de turnover e a variação balanceada como os componentes 
com maior contribuição, e a composição foi fracamente relacionada com a distância filogenética/funcional 
dos hospedeiros. Entre comunidades, a diversidade β dos endoparasitos teve maior relação com a 
diversidade funcional do que com a filogenética. Concluímos que a variação na composição dos 
endoparasitos foi mais relacionada com as características funcionais do que filogenéticas. Alguns 
endoparasitos são compartilhados entre hospedeiros filogeneticamente distantes, mas que possuem 
características funcionais semelhantes. Essa semelhança proporciona a oportunidade para que o 
endoparasito utilize um novo recurso e consequentemente troque de hospedeiro aumentando seu 
repertório como previsto pelo Paradigma de Estocolmo. 

Palavras-Chave: Beta diversidade, Padrões ecológicos de endoparasitos, Paradigma de Estocolmo 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 001 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 786 

Simpósio: A tempestade perfeita: perspectivas em conservação animal sob o Paradigma de Estocolmo 
Oral 

Código: 0404 

Implicações da troca e compartilhamento de hospedeiros na 
evolução dos parasitos 

ELVIRA D’BASTIANI ¹ 
KARLA MAGALHAES CAMPIAO ¹ 

WALTER ANTONIO PEREIRA BOEGER ¹ 
SABRINA BORGES LINO ARAUJO ¹ 

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), Departamento de Zoologia, Laboratório de Interações Biológicas 

elviradebastianii@gmail.com, kcampiao@gmail.com, wboeger@gmail.com, araujosbl@gmail.com 

Um dos pressupostos da parasitologia é que parasitos são altamente especializados em seus hospedeiros, e 
portanto, em um tempo evolutivo espera-se co-especiação. Entretanto existem muitas evidências de que os 
parasitos são capazes de trocar de hospedeiros com modos de vida e história evolutiva muito distintos: 
“Paradoxo do parasito”. A troca de hospedeiro, mediada pela oportunidade e compatibilidade de interação, 
pode ser um importante determinante dos padrões de montagem de comunidades e evolução destes 
parasitos, como abordado pelo “Paradigma de Estocolmo”. Ainda assim, sabemos pouco sobre como a troca 
e o compartilhamento de hospedeiros influencia a trajetória evolutiva das espécies de parasitos. Diante 
disso, o objetivo deste estudo é avaliar a influência da troca de hospedeiro na evolução dos parasitos, e em 
quais intensidades desta troca observamos os padrões ecológicos e evolutivos similares aos padrões das 
populações de parasitos reais. Propomos um modelo teórico baseado em indivíduos de populações de 
parasitos, que durante sua evolução têm a probabilidade de trocar de hospedeiros. Esta probabilidade é 
parametrizada pelo tempo evolutivo, ou seja, a distância filogenética entre os hospedeiros. Os parasitos são 
considerados hermafroditas, haplóides e sexuados. Durante cada iteração, ocorre um ciclo reprodutivo entre 
os parasitos que utilizam o mesmo hospedeiro, e que possuem similaridade genética mínima (> 95%). A 
variabilidade genética emerge da recombinação genética entre os pais e de uma taxa de mutação. Ao longo 
das gerações os parasitos sofrem variações, e isso direciona a um processo de especiação após a quebra de 
fluxo gênico. Observamos que, a co-especiação apenas ocorre em situações extremas, em que não é 
permitido nenhuma troca de hospedeiros. Além disso algumas intensidades de troca de hospedeiros 
favorecem grandes taxas de diversificação dos parasitos, mostrando que a troca de hospedeiro pode explicar 
muito da história evolutiva destes organismos. 
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O Paradigma de Estocolmo (PE) permite que se compreenda o fenômeno de troca de hospedeiros e a rápida 
diversificação observada em parasitos. O presente estudo busca analisar a influência da taxa de novidade 
evolutiva (µ), taxa de natalidade (b) e tamanho do propágulo (No; variabilidade da população fundadora) 
sobre a probabilidade de estabelecimento (%establishment) e a acomodação de uma população 
consumidora em um novo recurso. Os parâmetros analisados foram os hipotetizados como características da 
população parasita importantes para essa probabilidade. O conhecimento da influência desses parâmetros 
na dinâmica de colonização por ecological fitting e no ajuste fenotípico de linhagens parasitas com o tempo 
(i.e., adaptação) deve permitir uma maior compreensão sobre o processo de emergência de novas 
associações simbióticas. Com esse objetivo, construímos um modelo matemático baseado em indivíduo, com 
cada um deles caracterizados por um fenótipo composto (soma de fenótipos simples, sendo estes lócus 
binários). A partir de uma população de fenótipo composto idêntico realizamos simulações variando os 
parâmetros considerados e sua influência sobre a %establishment. Para a taxa de natalidade, esta teve um 
efeito crescente sobre a %establishment, expandindo a chance de fenótipos mais distantes do ideal para o 
recurso. Para No, também houve um rápido crescimento de sucesso para os fenótipos mais distantes, mas 
sem formar um gradiente de abundância entre os fenótipos como para b. Já o efeito de µ foi o mais notável: 
valores considerados análogos aos valores de taxa de mutação genética (i.e., 10⁻⁶ – 10⁻³ novidades/lócus) 
não produziram diferenças na probabilidade de sucesso da colonização – mesmo populações simuladas µ = 0 
apresentaram as mesmas probabilidades de sucesso. Esse resultado é plenamente compatível com o 
processo de colonização por ecological fitting e com as expectativas do PE. Espécies consumidoras não 
precisam estar perfeitamente ajustadas ao recurso que coloniza para formar uma nova associação ecológica. 
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The Oscillation Hypothesis states that species continuously oscillates between trends of retraction and 
expansion of their realized fitness space. Instead of considering the process of specialization as an 
evolutionary dead end, the Oscillation Hypothesis predicts that diversification may also occur from specialist 
ancestors when environmental shifts gives advantages to phenotypes within the sloppy fitness region. For 
this reason, the parasite paradox (the fact that specialist parasites can change their host-range relatively fast) 
vanishes under the predictions of the Oscillation Hypothesis. However, while parasite diversification is a 
macroevolutionary process, changes in host-range happens in a microevolutionary scale. At such a scale, 
oscillations may occur as changes in the genotypic value of phenotypes due to environmental fluctuations. 
When these changes also affect the per capita growth rate, we expect that population dynamics may play a 
role in how oscillations emerge from environmental fluctuations. Notwithstanding, we still lack a general 
mechanism that bridges the oscillations across different scales. Here, our main goal is to scrutinize the 
microevolutionary mechanisms that generate the oscillations observed in the macroevolutionary scale. To 
this end, we built an eco-evolutionary epidemiological model that acknowledges for differences in the within-
host interaction across a multi-host community. In this sense, our model incorporates the contribution of 
selective pressures exerted by each host to the overall natural selection experienced by the parasite 
population. Then, we evaluate how parasite and host demography affects the evolution of parasites. 
Furthermore, we use the concept of adaptive landscape to bridge these microevolutionary processes and the 
oscillations observed at the macroevolutionary scale. We show, through analytical treatments and computer 
simulations, how density-dependent selection (from the within-host interaction) and frequency-dependent 
selection (from the epidemiological process) interplay to generate the oscillations. We discuss the 
implications for the general theory of evolutionary ecology in the light of Stockholm Paradigm. 
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Historical and ecological variables that explain the distribution of parasites in their hosts are the focus of 
frequent studies published in recent decades. Essentially, two macroevolutionary explanations can be used 
to explain parasite-host relationships. The parasite or its ancestor was associated with a host, or the parasite 
evolved in association with another host species and subsequently colonized other host species, 
phylogenetically close to the previous or not. Traditional paradigms have often resulted in paradoxes about 
elements of the biological system, including the evolution of species and their ecological associations. The 
existence of evolving paradoxes requires the evaluation of new approaches to accommodate accumulated 
empirical data and to allow a greater understanding of the evolution of associations. For this purpose, the 
Stockholm Paradigm (SP) was proposed integrating Ecological Fitting, Oscillation Hypothesis, Coevolutionary 
Geographic Mosaic Theory and Taxon Pulses. The present study aimed to empirically test the diversification 
models derived from the elements of the SP and to evaluate processes and general historical factors that 
influenced and still influence the diversification and geographical distribution of hosts and parasites. For this, 
the historical patterns of host-parasite relationship and their geographical distribution were reconstructed 
using a phylogenetic hypothesis derived from the Bayesian analysis calibrated by various events. The results 
presented here corroborate the idea that the biological system, including the parasite – host relationship, is 
much more flexible than imagined. 65 isolation events were identified, in which parasite strains appear to 
have isolated in one host or fewer hosts than their direct ancestor, 12 isolation events associated with 
apparent acquisition of new hosts and 9 expansion events with incorporation of new host groups. 
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A família de anuros Ranidae possui apenas dois representantes no Brasil: Lithobates palmipes (Spix, 1824) 
distribuída no norte e nordeste, e Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802), ocorrendo no sul e sudeste. 
L catesbeianus é nativa da América do Norte e classificada como invasora no Brasil. Ela possui uma rica fauna 
de endoparasitos em sua distribuição nativa porém não há informações sobre a presença destes nos 
indivíduos invasores no Brasil. Considerando o padrão descrito na literatura de que parasitos tendem a 
utilizar hospedeiros próximos filogeneticamente, e o fato de que L. catesbeianus não co-ocorre no Brasil com 
espécies próximas, acreditamos que a aquisição de parasitos sejam raras. Assim, o objetivo do trabalho foi 
identificar a presença e a origem de endoparasitos nas populações invasoras de L. catesbeianus no Brasil. 
Para isso, realizamos coletas nos estados de SP, PR, SC e RS, entre novembro de 2018 à abril de 2019. Os 
espécimes foram eutanasiados e inspecionados por endoparasitos, e os parasitos foram quantificados, 
fixados em álcool 70% e identificados através de microscopia e morfometria. Realizamos uma revisão dos 
registros de endoparasitos na distribuição nativa de L. catesbeianus e da distribuição dos endoparasitos 
encontrados nela no Brasil para identificação. Capturamos 102 indivíduos de rã-touro, dos quais 99 estavam 
infectados. Até o momento 6 espécies de endoparasitos foram identificadas: Aplectana meridionalis, 
Cosmocerca parva e Cosmocerca brasiliensis; Oswaldocruzia filiformis; Rhabdias fuelleborni; Sebekia cf. 
oxycephala. Todas estas espécies foram identificadas como nativas da América do Sul, sendo classificadas 
como aquisições pela L. catesbeianus no Brasil. Estes resultados indicam que, dada a oportunidade, estas 
espécies de endoparasitos foram capazes de utilizar um novo hospedeiro, mesmo este sendo distante 
filogeneticamente de seus hospedeiros originais. Isso representa um processo de ecological fitting por estes 
endoparasitos, indicando uma maior flexibilidade do uso de recursos do que usualmente é assumido para 
este grupo. 

Palavras-Chave: Espécies exóticas, Parasitismo, Rã-touro, Sloppy fitness 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 40001016048P6 



SIMPÓSIO 
BRASILEIRO 

DE 
POLYCHAETA



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 791 

Simpósio Brasileiro de Polychaeta 
Poster 

Código: 0279 

A possível ressurreição de Naineris armata 
(Annelida: Orbiniidae) 

RICARDO IGNACIO CASTRO ALVAREZ ¹ 
PAULO DA CUNHA LANA ¹ 

ANTONIO MALAFAIA PEIXOTO ² 

¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR), Centro de Estudos do Mar 
² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

ricastralvarez@gmail.com, lana@ufpr.br, antjmp@gmail.com 

Apenas seis espécies de Naineris Blainville, 1828 haviam sido descritas ou referidas para a costa brasileira até 
2019, incluindo N. dendritica (Kinberg, 1866), N. laevigata (Grube, 1855), N. setosa (Verril, 1900), N. bicornis 
Hartman, 1951, N. aurantiaca (Müller, 1858) e N. armata (Hansen, 1882). Consideramos duvidosos os 
registros de N. dendritica, espécie descrita para Vancouver e de N. laevigata, do Mediterrâneo. Da mesma 
forma, acreditamos que os registros de N. setosa correspondam a N. armata, abaixo discutida. O material 
referido a N. bicornis merece ser re-examinado. N. aurantiaca e N. armata eram conhecidas apenas das 
descrições originais, em localidades da costa sudeste do Brasil. N. aurantiaca foi redescrita e registrada no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina por Alvarez et al. (2019). Desde então foi igualmente registrada 
no Paraná e Alagoas (obs. Pess.). N. armata foi originalmente separada das outras espécies do gênero por 
ter apenas capilares crenuladas no neuropódio torácico. No entanto, estas características foram também 
descritas para N. setosa, descrita posteriormente nas Bermudas. Em 1914, Eisig sinonimizou 
equivocadamente N. armata com N. laevigata, que tem características morfológicas muito distintas, 
incluindo o setígero de aparecimento e o grau de desenvolvimento das primeiras brânquias. N. armata não 
possui uncini nem subuluncini nos neuropódios torácicos, ao contrário de N. laevigata. Finalmente, as duas 
têm distribuições disjuntas, com N. armata ocorrendo no litoral sudeste do Brasil e N. laevigata no Mar 
Mediterrâneo. O material-tipo de N. armata está em mau estado de conservação, o que provavelmente 
explica o equívoco da sinonimização com N. laevigata. Propomos que N. armata deva ser redescrita a partir 
do material-tipo e de neótipos, para eventual reestabelecimento da espécie. Ainda mais, caso seja 
demonstrado que N. armata e N. setosa sejam a mesma entidade taxonômica, N. setosa deve ser tratada 
como sinônimo-junior de N. armata. 
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As espécies de Naineris têm prostômio arredondado a espatulado, um ou dois anéis peristomiais e clara 
regionalização do corpo em um tórax achatado dorso-ventralmente, com parapódios laterais, e um abdômen 
cilíndrico com parapódios deslocados dorsalmente. A diagnose das espécies de Naineris, assim como dos 
demais gêneros da família, não se baseia em apomorfias, mas em uma combinação de caracteres, incluindo 
o número de segmentos torácicos, número do segmento em que ocorre a primeira brânquia, formato dos 
parapódios e morfologia das cerdas. Naineris é um gênero com distribuição cosmopolita em substratos 
inconsolidados ou mais raramente consolidados. Muitas espécies de Naineris são consideradas cosmopolitas, 
com uma distribuição presumidamente muito ampla, apesar dos registros serem disjuntos. Quatro destas 
espécies “cosmopolitas”, Naineris quadricuspida (Fabricius, 1780), Naineris dendritica (Kinberg, 1866), 
Naineris laevigata (Grube, 1855) e N. setosa (Verril, 1900) foram referidas para a costa brasileira. Colocamos 
em dúvida estes registros, após uma revisão crítica preliminar das descrições originais, da redescrição de 
N. aurantiaca (Alvarez et al., 2019) e do exame de material mais recentemente coletado no Brasil. 
Consideramos que o gênero tem 22 espécies válidas, mas que várias delas, incluindo todas as cosmopolitas, 
precisam de redescrições morfológicas e análises moleculares, para uma delimitação mais consistente. O 
checklist fornece para cada espécie uma lista de sinonímias consideradas consistentes, localidade-tipo, 
instituição de tombamento de material-tipo, distribuição geográfica, dados ecológicos, etimologia do nome 
específico e o repositório no Genebank, sempre que disponível. Com base nos resultados do catálogo, 
consideramos urgente a aplicação de abordagens de taxonomia integrativa para uma melhor delimitação das 
espécies do gênero e como forma de confirmar ou refutar a existência de espécies de fato cosmopolitas. 
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Dentre os “poliquetas” associados aos costões rochosos é possível encontrar diversas famílias, incluindo 
silídeos, serpulídeos, eunicídeos, nereidídeos, sabellídeos. Os principais trabalhos em substratos 
consolidados da Baía de Sepetiba datam de 2008 e 2010, desde então múltiplos trabalhos taxonômicos têm 
sido desenvolvidos incluindo descrições de novas espécies e redescrições. O presente estudo apresenta um 
inventário de espécies de “poliquetas” associados aos costões rochosos da região e a sua distribuição ao 
longo da Baía de Sepetiba, destacando novos registros e espécies que precisam de revisão taxonômica. As 
coletas foram feitas em 13 pontos. Em cada costão foram coletadas, aleatoriamente, 10 amostras de 
10 × 10 cm. Todo o material foi triado, anestesiado com cloreto de magnésio ou mentol, posteriormente 
fixado em formalina 10% e conservado em álcool diluído a 70%. Foram coletados 4364 exemplares, 
correspondentes a 62 espécies. Os táxons mais abundantes (n > 50) foram Naineris aurantiaca (Müller, 
1858), Timarete caribous (Grube, 1859) e Pseudonereis sp. que juntos totalizam 1.708 exemplares (39,14%). 
A espécie N. aurantiaca foi redescrita e um neótipo foi designado, e sua distribuição foi ampliada para São 
Paulo e Rio de Janeiro. Novas ocorrências para a costa brasileira foram registradas: Myrianida pachycera 
(Augener, 1913), Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885), Branchiomma coheni Tovar-Hernandez & Knight-
Jones, 2006 e Branchiomma conspersum (Ehlers, 1887). A distribuição de Proceraea anopla (Monro, 1933) 
foi ampliada para a região sudeste e houve 33 novos registros de espécies para a Baía de Sepetiba. Dentre as 
espécies que necessitam de uma revisão taxonômica se encontram os nereidídeos Alitta succinea (Leuckart, 
1847) e Nereis oligohalina (Rioja, 1946). Ambas foram previamente registradas na Baía de Sepetiba e na costa 
brasileira, entretanto os exemplares aqui estudados apresentaram diferenças morfológicas em relação as 
descrições originais e talvez um olhar mais minucioso para ambas deva ser feito ao longo da costa brasileira. 
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Grupos funcionais (GF) são conjuntos de espécies com função ecossistêmica similar. Há evidências de que a 
riqueza de espécies (RE) e a abundância da macrofauna são maiores em praias dissipativas do que nas 
reflexivas, mas pouco se sabe da variação dos GF entre elas. Testamos a hipótese de que o número de GF 
aumentaria de uma praia reflexiva para uma dissipativa, como função dos níveis de energia ambiental. 
Comparamos a RE e os GF da macrofauna das praias de Brasília, considerada dissipativa, e Istmo, reflexiva, 
separadas entre si pelo istmo da Ilha do Mel. No inverno de 2019, amostras de sedimento foram coletadas 
nas duas praias em duas escalas espaciais, de zonas (metros) e réplicas (cm), utilizando um corer de 20 cm 
de diâmetro e 5 cm de altura. Os organismos foram triados com malha de 100 µ, observados vivos e 
identificados em grandes grupos. Padrões de variação na riqueza de espécies e no número de GF, 
caracterizados a partir de combinações do aparato alimentar, locomoção e hábito alimentar, foram avaliados 
com SIMPER, com uma análise de escalonamento multidimensional (MDS) e com uma PERMANOVA. Os 
números de GF e RE foram de fato maiores na praia dissipativa do que na praia reflexiva. A dissimilaridade 
dos GF entre as praias foi de 90,41%, com a principal contribuição dos GF “portadores de 
brânquias/moderadamente vágeis/filtradores” e “probóscide muscular eversível/moderadamente 
vágeis/predadores”, somando 55,81%. A dissimilaridade de RE foi de 96,30%, devido à grande contribuição 
do bivalve Anomalocardia brasiliana (23,83%). O MDS separou perfeitamente as duas praias. A PERMANOVA 
indicou diferenças significativas nos números de GF (p = 0,0297; f = 43,107) e RE (p = 0,028; f = 25,788) entre 
as praias, mas não entre as zonas, indicando que as diferenças se devem de fato ao grau de exposição e não 
às menores escalas espaciais envolvidas. 
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Costões rochosos são considerados ecossistemas com elevada riqueza e abundância de espécies, bem como 
ambientes de alto endemismo bêntico. Dentre esses, os anelídeos “poliquetas” se destacam em abundância 
e diversidade, ocorrendo em diferentes tipos de microhabitats tal como tufo de algas e banco de mexilhões, 
formando distintas associações. Este estudo comparou as associações de poliquetas nos dois tipos de 
microhabitats em cinco costões distintos na Baía de Sepetiba. Em cada local foram coletadas 10 amostras 
com 100 cm² de área no tufo de algas e no banco de mexilhões. Os organismos foram triados, anestesiados 
com cloreto de magnésio ou mentol e fixados em formol 4%. Os poliquetas foram identificados ao menor 
nível taxonômico com o auxílio de literatura especializada. Foram determinados os indicadores numéricos 
de riqueza (S) e abundância (N), e a composição de espécies, os quais foram comparados por meio de 
modelos lineares generalizado (S e N) e da PERMANOVA, aplicada sobre a similaridade média de espécies. 
Foram considerados os locais e tipos de habitat como fatores ortogonais. Tanto para a riqueza quanto para 
abundância foi detectada significância na interação dos fatores (Wald > 80; p < 0,005). As associações 
também foram diferentes considerando a interação dos fatores (pseudoF = 7,05, Pperm = 0,001). Observou-
se que 19,82% da variação pode ser atribuída aos microhabitats, 30,63% aos locais amostrados e 29,65% à 
interação dos fatores, sendo assim não há só um fator determinante da diferença dessas associações e sim 
uma interação de diferentes fatores que demonstram essas diferenças, os quais, provavelmente, não foram 
mensurados nesse estudo, porém definem as associações e suas diferenças de forma igualmente importante. 
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Namalycastis abiuma foi registrada como uma espécie distribuída em todo o mundo, encontrada na maioria 
dos manguezais e ambientes estuarinos tropicais e subtropicais. No entanto, esse status foi questionado por 
publicações recentes, onde evidências apontam que há um grupo de espécies crípticas sendo identificadas 
como N. abiuma. No presente estudo, avaliamos o caráter cosmopolita dessa espécie com o uso de 
ferramentas moleculares. Para tanto, foram amplificadas sequências do marcador 16S em três populações 
na costa brasileira, incluindo a população da localidade do tipo (Florianópolis, SC), além de serem incluídos 
dados de diversos exemplares identificados como Namalycastis abiuma de outras localidades, disponíveis na 
base de dados do Genbank. Dentre os indivíduos observados dois morfotipos foram identificados com base 
na forma das cerdas neuropodiais falcígeras subaciculares. Com esses dados, realizamos um teste de 
delimitação de espécies e análises filogenéticas para avaliar se populações desses dois morfotipos de 
Namalycastis abiuma pertencem à mesma espécie. Os resultados sugerem que Namalycastis abiuma pode 
ser endêmico para a localidade-tipo e que todas as outras populações estudadas representam espécies 
distintas, incluindo as demais populações encontradas no Brasil. Esses resultados reforçam a hipótese do 
cripticismo e colocam em dúvida a distribuição atual da espécie, estando de acordo com descrições recentes 
que foram capazes de identificar espécies distintas de Namalycastis em populações anteriormente incluídas 
em N. abiuma. Com base nesses resultados uma nova espécie foi identificada, distinguível de N. abiuma 
especialmente pelo formato das lâminas das cerdas neuropodiais falcígeras subaciculares. Essa nova espécie 
compreende populações anteriormente identificadas como N. abiuma na costa sul-americana, limitando o 
nome Namalycastis abiuma apenas à população encontrada na localidade-tipo. 
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Estudos taxonômicos foram conduzidos em onufídeos coletados na praia Baía do Araçá, em São Sebastião, 
litoral norte do estado de São Paulo, utilizando dados morfológicos e moleculares, e se confirmou que os 
espécimes coletados pertencem à espécie Diopatra neapolitana, originalmente descrita para o Golfo de 
Nápoles (Mar Mediterrâneo). Com a identidade específica dos animais confirmada, foi conduzido um estudo 
anual, com coletas mensais visando entender o ciclo reprodutivo a partir do estudo dos gametas femininos 
presentes no celoma. No passado foram conduzidos alguns trabalhos de ciclo reprodutivos de D. neapolitana 
no hemisfério norte, concluindo que o ciclo das populações estudadas apresentam sazonalidade, com etapas 
bem estabelecidas. O presente trabalho é o primeiro a analisar o ciclo anual reprodutivo de indivíduos da 
espécie D. neapolitana para o hemisfério sul e a conclusão foi que, os indivíduos brasileiros possuem 
reprodução não sazonal e assíncrona, com o ciclo reprodutivo regido mais pelo tamanho de cada animal, do 
que pelos meses do ano. O estudo anual focou também na espermatogênese destes animais, que é 
caracterizada pela presença do citóforo, comum a outras espécies de poliquetas. Observou-se, entretanto, 
que após a espermiogênese, os espermatozoides podem ser armazenados no celoma de duas maneiras 
distintas: livres no líquido celômico ou em forma de aglomerados de espermatozoides ligados pelo 
acrossoma, chamado de mórulas espermáticas. Foi estudado também o hermafroditismo sequencial 
protândrico desta espécie, evidenciado morfologicamente pela presença de papilas espermaducais dorsais 
em espécimes no estágio hermafrodita; para os indivíduos estudados da Baía do Araçá, estas estruturas 
apresentam diferentes estágios de maturação, podendo representar as passagens de um gênero sexual para 
outro. Por fim foi estudado o desenvolvimento larval, a partir de fertilizações in vitro, com registro de todos 
os estágios larvais para a espécie estudada, além da construção de protocolos importantes para a biologia 
do desenvolvimento. 

Palavras-Chave: Ciclo reprodutivo, Fertilização, Gametas, Hermafroditismo, Larvas, Poliquetas 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 134246/2016-0 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 798 

Simpósio Brasileiro de Polychaeta 
Poster 

Código: 0492 

Estado de conhecimento de anelídeos da família Siboglinidae 
em exsudações frias da margem continental brasileira 

GILBERTO BERGAMO NETO ¹ 
ORLEMIR CARRERETTE DOS SANTOS ¹ 

MAURICIO SHIMABUKURO ² 
PAULO YUKIO GOMES SUMIDA ¹ 

¹ Universidade de São Paulo (USP), Instituto Oceanográfico (IO-USP) 
² Institut Français de Recherche Pour L’Exploitation de la Mer (IFREMER) 

gilberto.bergamo.neto@gmail.com, orlemir@gmail.com, mshima84@gmail.com, paulo.sumida@gmail.com 

Os sibloglinídeos são um grupo monofilético, frequentemente encontrados em ambientes quimiossintéticos 
de mar profundo. O sucesso adaptativo nestes ambientes está relacionado com a aquisição de simbiontes 
quimiossintetizantes. As exsudações frias são um importante ambiente quimiossintético com habitat 
dominado por siboglinídeos de praticamente todos os grupos dessa família, com excessão de membros do 
gênero Osedax. Esses ambientes estão presentes em todos os oceanos do mundo, em margens passivas e 
ativas. No Brasil, apesar do avanço na pesquisa de mar profundo, o conhecimento relacionado às exsudações 
frias ainda é escasso. De fato, apenas uma exsudação ativa foi encontrada na margem brasileira, localizada 
na Bacia de Pelotas e estudada com auxílio de um “Remotely Operated Vehicle” (ROV). Aglomerações de 
siboglinídeos do gênero Escarpia foram encontrados nessa exsudação, embora ainda não descritos 
formalmente. Ainda assim, indícios apontam para a presença de mais exsudações ativas na margem 
brasileira. Recentemente foi mapeado um extenso campo de “pockmarks” relacionados ao diapirismo salino 
nas bacias de Santos e Campos com potenciais exsudações ativas. Entre os indícios biológicos estão registros 
de siboglinídeos na margem brasileira, como Siboglinum besnardi e S. nonatoi, de coletas pontuais sem 
menção às exsudações, além de registros, até então informais, de tubos de siboglinídeos do gênero 
Lamellibrachia, coletados por pescadores. Nós analisamos espécimes de Lamellibrachia, provenientes do sul 
da margem continental brasileira e concluímos que assemelham-se morfologicamente às espécies L. luymesi 
e L. victori, duas espécies com morfologia praticamente idêntica, mas com grande diferença de distribuição. 
O estudo das espécies brasileiras poderá elucidar as relações de história evolutiva e conectividade do grupo. 
Todas estas perspectivas motivaram o desenvolvimento do projeto ‘BiOil’, formado por pesquisadores do 
Instituto Oceanográfico da USP e financiado pela Shell Brasil LTDA., visando encontrar e estudar exsudações 
frias na margem continental brasileira com auxilio do recém adquirido ROV Perseo GTV. 
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Os poliquetas possuem cerca de 13.000 espécies organizadas em cerca de 84 famílias. Dentre as famílias 
errantes, está Eunicidae, ao qual pertence o gênero Marphysa com 73 espécies válidas. Espécies desse 
gênero podem atingir 50 cm de comprimento e são comuns em sedimentos inconsolidados de ambientes 
estuarinos. A identificação de espécies do gênero é dificultada pela falta de conhecimento sobre variação 
intra- e interespecífica de características diagnósticas e reconhecimento recente do valor diagnostico de 
certos caracteres, como a variação da cerda pectinada ao longo corpo, que estão ausentes na maioria das 
descrições. Tais dificuldades na taxonomia levaram a identificação de espécimes no mundo todo como 
Marphysa sanguinea (Montagu, 1813), supostamente cosmopolita. Porém, vem sendo verificado que 
espécimes inicialmente identificadas como M. sanguinea são na verdade espécies novas para a ciência. No 
Brasil, já foram registradas oito espécies de Marphysa, entre elas M. sanguinea registrada para cinco estados 
desde o RS até SE, e única espécie do gênero identificada para o último estado. O objetivo desse projeto é 
identificar e compreender variação morfológica de espécimes de Marphysa coletados na costa de Sergipe, 
utilizando dados moleculares e morfológicos foram observados, até o momento, cinco espécimes coletados 
na Praia do Saco (SE), que diferente do que é descrito em M. sanguinea, não apresentam gancho subacicular, 
possuem cerda composta espinígera somente na região anterior do corpo, possuem entre 3 a 4 acículos na 
região anterior, entre 1 e 2 na posterior. Esse é o primeiro registro para a costa do Brasil de uma espécie de 
Marphysa com gancho subacicular ausente, importante característica diagnóstica. 
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Dorvilleidae é uma família de poliqueta do filo Annelida, cujo conhecimento ainda é escasso devido a falta 
de estudos taxonômicos. Meiodorvillea é um gênero de Dorvilleidae onde se encontra alguns dos menores 
poliquetas, possuindo atualmente apenas duas espécies descritas, M. minuta (Hartman, 1965) e M. apalpata 
Jumars, 1974 e sem registro de ocorrência para o Brasil. O Museu de Zoologia do Instituto de Biologia da 
Universidade Estadual de Campinas (ZUEC) possui uma rica coleção de dorvileídeos com mais de cinco mil 
indivíduos provenientes das coletas dos projetos AMBES e HABITATS. O estudo morfológico desse material e 
de exemplares de outras coleções científicas, principalmente de material tipo das duas espécies de 
Meiodorvillea, depositadas no Museu de História Natural do Condado de Los Angeles (LACM) e no Museu 
Nacional de História Natural do Smithsonian (USNM), revelou novos conhecimentos tanto para o gênero 
quanto para família. Novos caracteres morfológicos foram identificados em ambas as espécies conhecidas, 
como a presença de cirro dorsal apenas nos setígeros anteriores de M. minuta e a presença de cerdas 
cultriformes em M. apalpata. A análise morfológica também revelou que Prodorvillea gaspeensis chilensis 
Hartmann-Schröder 1965, de fato, não pertence ao gênero Meiodorvillea como proposto por Jumars (1974). 
Esta revisão propiciou a confirmação de uma nova espécie de Meiodorvillea no acervo do ZUEC, que está 
sendo descrita para o Brasil. Durante a consulta às coleções, também foram analisados exemplares de 
gêneros próximos a Meiodorvillea, como Gymnodorvillea, Eliberidens, Pettiboneia e Protodorvillea, para uma 
análise morfológica mais precisa que deverá auxiliar no estudo filogenético destes grupos. 
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Protula Risso, 1826 é um dos gêneros de Serpulidae com a sistemática mais complexa, devido à ausência de 
opérculo e ornamentações no tubo. No Brasil, foram registradas Protula submedia Augener, 1906 e Protula 
balboensis Monro, 1933, a última reportada nos lados Atlântico e Pacífico do Panamá e posteriormente em 
diferentes pontos do Atlântico, variando na cor dos olhos compostos, entre amarelo e vermelho, e na 
presença de protuberâncias na coroa radiolar, características da espécie. No presente trabalho foi realizada 
uma comparação morfológica entre morfotipos de Protula, os quais apresentam olhos amarelos e vermelhos, 
com o objetivo de verificar a natureza dessas variações. Os exemplares foram coletados em diferentes locais 
no Rio de Janeiro e São Paulo de forma ativa e transportados para o Laboratório onde foram anestesiados e 
posteriormente fixados com formol a 4% e mantidos em álcool 70%. Além de observações rotineiras de 
microscópio estereoscópico e óptico, alguns exemplares foram visualizados em microscopia eletrônica de 
varredura. Sob microscopia óptica, os uncini de ambas espécies parecem lisos. O morfotipo amarelo foi 
identificado como Protula balboensis, com características diagnósticas como a cor dos olhos, presença das 
protuberâncias na coroa, ausência de uncini no setígero 2 e ausência de cerdas tipo Apomatus; porém em 
microscopia eletrônica apresenta os uncini recobertos por inúmeras fileiras de dentes pequenos. O 
morfotipo vermelho não coincidiu com Protula submedia, que possui uncini torácicos com numerosos dentes 
grandes e esparsos, enquanto a espécie encontrada apresenta uma fileira de sete dentes justapostos, 
também conferindo um aspecto liso sob microscópio óptico. Protula sp. difere de Protula balboensis pela 
coloração dos olhos, ausência de protuberâncias na base da coroa e formato dos uncini; além disso, a 
morfologia dos uncini em conjunto com a presença das cerdas de Apomatus em Protula sp. indica que seja 
uma espécie ainda desconhecida para a ciência. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Comunidade incrustante, Protula submedia 
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Pomatoceros e Pomatoleios foram sinonimizados a Spirobranchus pois a ausência de cerdas do colar em 
Pomatoleios e em muitos exemplares de Pomatoceros, era considerada uma variação intraespecífica em 
Spirobranchus e sem valor sistemático. Além disso, Pomatoleios era monotípico, sendo Spirobranchus 
kraussii (Baird, 1864) a única espécie originalmente descrita. No Brasil, foram reportadas Spirobranchus 
giganteus (Pallas, 1766), Spirobranchus minutus (Rioja, 1941) e Spirobranchus tetraceros (Schmarda, 1861). 
Neste trabalho, apresentamos inferência de uma nova espécie para Spirobranchus. Os exemplares foram 
coletados em rochas na região entremarés da ilha de Cataguases, Rio de Janeiro. Em laboratório, foram 
triados e analisados em estereomicroscópio, anestesiados e posteriormente fixados e tratados para 
microscopia eletrônica. Spirobranchus sp. nov. possui coroa radiolar em espiral de uma volta com faixas de 
pigmento branco iridescente e castanho; os radíolos possuem fileiras de olhos compostos pareados. A 
espécie se assemelha a Spirobranchus kraussii pela ausência de cerdas do colar e presença de olhos 
compostos, diferindo pelo opérculo em forma de funil e tubo ornamentado por apenas uma quilha, com 
extremidade pontiaguda, enquanto em S. kraussii o opérculo é achatado e o tubo ornamentado por duas 
quilhas formando uma extremidade achatada. Spirobranchus sp. nov. difere de S. giganteus pois esta 
apresenta até três cornos espinhosos no opérculo, além de cerdas do colar presentes e tubo com uma quilha 
pontiaguda; S. tetraceros também possui cerdas do colar e as projeções aliformes do pedúnculo são 
multilobadas, bem como projeções da membrana interradiolar e um tubo com uma quilha pontiaguda 
serreada; já S. minutus, que pode ou não apresentar cerdas do colar limbadas, é distinguível por seu opérculo 
convexo, as vezes bilobado, e principalmente por seu tubo com três quilhas e fileiras de alvéolos entre elas, 
característico do antigo gênero Pomatoceros. Baseados nessas variações morfológicas inferimos uma nova 
espécie do gênero para nossa costa. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Ilha Grande, Incrustante, Pomatoleios, S. kraussii 
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As poças de maré são cavidades nas rochas e retêm a água do mar quando a maré está baixa sendo, por este 
motivo, usadas como refúgio por muitos organismos. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento 
de macrobentos em poças de maré, na praia Costa Azul, em Iriri, litoral sul do Espírito Santo, com especial 
enfoque na comunidade de anelídeos poliquetas da área. As coletas foram realizadas em duas poças de maré, 
durante a maré baixa, sendo uma protegida, sem a influência das ondas (PP) e outra exposta aos batimentos 
de ondas, possuindo um estreito contato com a maré (PE), totalizando quatro coletas bimestrais entre abril 
e outubro/2016. Um quadrante de 15 × 15 cm foi lançado no começo, meio e fim de cada poça, sendo 
coletados os macrobentos retidos. Foram registradas algas dos filos Chlorophyta, Ochrophyta e Rhodophyta 
e a composição faunística foi representada pelos filos Cnidaria, Mollusca, Annelida, Arthropoda e 
Echinodermata. Para a poliquetofauna, a PE apresentou a maior abundância, com 101 indivíduos, enquanto 
que na PP foram encontrados apenas 10 poliquetas. As famílias Cirratulidae, Eunicidade e Nereididae foram 
comuns em ambas as poças, enquanto Sabellidae foi encontrada apenas na PP e Amphinomidae, Hesionidae, 
Lumbrineridae, Phyllodocidae, Polynoidae, Syllidae e Terebellidae apenas na PE. Das famílias encontradas, 
Nereididae foi a mais representativa, com 64 indivíduos. Essas diferenças de abundância e riqueza entre as 
poças de maré podem ser devido ao substrato encontrado na PE, formado principalmente por mexilhões 
Perna perna. Esses bancos de mexilhões formam ambientes em que é comum encontrar altas densidades de 
espécies de anelídeos, especialmente das famílias Nereididae e Eunicidae. Eles formam microhabitat 
protegidos de predadores e estresse físico, além disso, retêm matéria orgânica, que pode ser utilizada para 
alimentação, e sedimento, utilizado por alguns poliquetas tubículas, como os terebelídeos. 

Palavras-Chave: Algas, Eunicidae, Iriri, Nereididae, Perna perna, Poliqueta 
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Espécies crípticas são comuns no ambiente marinho e muitas pesquisas têm demonstrado a importância de 
distingui-las taxonomicamente em estudos ecológicos, especialmente considerando seus nichos 
potencialmente distintos. O poliqueta Capitella é um dos mais reconhecidos, usado como indicador de 
enriquecimento orgânico em ambientes bentônicos. No entanto, estudos apontam que esse táxon é 
composto de várias espécies crípticas, muitas das quais com tolerâncias ambientais distintas. O impacto do 
refinamento taxonômico dessas espécies nas avaliações ecológicas ainda é desconhecido. Assim, o objetivo 
desse estudo foi avaliar a distribuição e resposta à variabilidade ambiental de diferentes espécies do 
complexo Capitella, em uma área costeira urbanizada, suscetível aos impactos do enriquecimento orgânico, 
e como a resolução taxonômica (espécie × gênero) poderia afetar os padrões observados. Oito amostragens 
foram realizadas em dois anos (set/11 a set/13). Quatro espécies de Capitella foram identificadas na área, 
no entanto, uma única (Capitella nonatoi) foi responsável por 80% da abundância total do gênero. A clorofila 
a e os hidrocarbonetos alifáticos totais foram as variáveis mais importantes para explicar a distribuição e esse 
resultado foi independente da resolução taxonômica aplicada. Em escala local, o complexo de espécies de 
Capitella é dominado por uma única, e esse padrão é consistente ao longo do tempo, revelando que a relação 
do aumento populacional de Capitella spp. relacionada ao enriquecimento orgânico foi causado 
principalmente por uma espécie mais abundante. É provável que as espécies com baixa abundância não 
sejam indicadoras de poluição orgânica. Ainda, a resolução taxonômica mais refinada (ou seja, espécies) não 
afetou a relação das espécies com as variáveis ambientais, indicando que a identificação específica do gênero 
Capitella não é fundamental para avaliações ecológicas locais. O próximo passo é elucidar se esse padrão e 
recomendação podem ser estendidos para estudos em larga escala. 

Palavras-Chave: Araçá, Enriquecimento orgânico, Espécies crípticas, Resolução taxonômica 
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Variação morfo-molecular de Nicidion cf. insularis 
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A família Eunicidae é tradicionalmente classificada entre os poliquetas do grupo Errantia. Está presente em 
todos os oceanos, ocorrendo principalmente em substratos consolidados de águas rasas tropicais e 
subtropicais. No Brasil, o gênero Nicidion já foi registrado para o litoral de 10 estados, em sua maioria 
identificado como N. cariboea (Grube, 1856), com localidade tipo para as Ilhas Virgens (mar do Caribe). Após 
a descrição de N. insularis (Nogueira, Steiner & Amaral, 2001) para o litoral de São Paulo, estudos 
subsequentes ampliaram a ocorrência da espécie na costa brasileira. A identificação de espécimes como 
N. cariboea e N. insularis e a diferenciação das duas espécies não é óbvia, pois caracteres considerados 
invariáveis em outras espécies da família, como ausência e presença de cirros peristomiais e brânquias, 
parecem ter variação intraespecífica. O presente trabalho visa entender e descrever a variação de Nicidion 
cf. insularis a partir de dados moleculares e morfológicos. Foram analisados os marcadores moleculares 
mitocondriais COI e 16S rDNA de espécimes identificados como N. insularis coletados na região litorânea do 
Ceará, Fernando de Noronha (PE), Atol das Rocas (RN), Rio de Janeiro, Santa Catarina, e como N. cariboea de 
Belize. Nessas análises, espécimes de N. insularis foram agrupadas em dois clados diferente e apresentaram 
distâncias genéticas K2P intraespecíficas mais altas do que registrado para outras espécies de poliquetas, 
variando de 16,60% à 20,30% para o COI e 15,50% à 19,48% para o 16S rDNA. O mesmo foi observado para 
os dois espécimes N. cariboea, que apresentaram distância de 16,58% entre as sequências de 16S rDNA e 
formaram politomias com espécimes de N. insularis em dois clados diferentes. Tais resultados indicam que 
ambas espécies estão presentes na costa do Brasil, que têm distribuição simpátrica no Mar do Caribe e 
sudoeste do Oceano Atlântico e que sua identificação morfológica é ambígua. 

Palavras-Chave: 16S rDNA, COI, Diversidade, Poliqueta, Polychaeta 
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Os anelídeos marinhos formam um grupo com mais de 80 famílias com ampla plasticidade morfológica, 
funcional e reprodutiva. Sua diversidade reprodutiva se deve à plasticidade do seu sistema reprodutor e à 
sua alta adaptabilidade, resultando em padrões de diagramas de vida. Os diagramas de vida tratam de 
características da história de vida associadas às características ambientais. Este conceito preconiza que as 
espécies podem desenvolver adaptações em fases variadas do seu ciclo de vida de acordo com as exigências 
do habitat. A partir da literatura, atualizamos os diagramas de vida para 533 espécies e 54 famílias de 
anelídeos, incluindo tipos de oogênese e espermatogênese, diâmetro e número dos ovos e de eventos 
reprodutivos, tipo de desova, sobrevivência, ecologia e distribuição geográfica. As famílias mais numerosas 
foram: Spionidae (62 espécies); Sabellidae (60); Syllidae (31); Nereididae (30); e Serpulidae (29). Dados de 
ecologia, distribuição, desenvolvimento larval e tipo de ovo foram mais recorrentes na literatura. 
Informações sobre oogênese, espermatogênese e desova são escassas, pois a maioria dos estudos se 
concentra na morfologia externa. Incubação foi uma estratégia comum, associada ao desenvolvimento direto 
e relacionada ao hermafroditismo e corpo pequeno. Desova livre e desenvolvimento planctônico, foram 
relacionados ao ambiente marinho e águas quentes. Os traços reprodutivos variaram dentro das famílias, e 
entre populações da mesma espécie, como Scoloplos armiger, que em regiões com variações na temperatura 
da água apresenta diferenças na gametogênese e desova. A modalidade de alimentação também influenciam 
o padrão reprodutivo, sendo que os depositívoros apresentaram reprodução e recrutamento sazonal. Há 
poucos avanços no conhecimento dos diagramas de vida devido à falta de informações sobre a biologia 
reprodutiva de anelídeos marinhos. Abordagens com reconstruções filogenéticas dos traços reprodutivos e 
de anatomia interna facilitariam a compreensão da evolução da história de vida dos grupos e os efeitos 
ambientais na plasticidade dos traços 

Palavras-Chave: Anatomia interna, Ciclo-de-vida, Histologia, Poecilogonia, Qualidade ambiental 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 441439/2017-9 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 807 

Simpósio Brasileiro de Polychaeta 
Poster 

Código: 0545 

Nova espécie de Aphelochaeta (Cirratulidae: Annelida) 
ANDREA SANTOS DE FRANCA ¹ 
ROBERTA RIBEIRO DE FREITAS ¹ 

RAYSSA DE CASTRO DINIZ ² 
CHRISTINE RUTA ¹ 

¹ Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
² Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Museu Nacional 

andreea.santos1@gmail.com, freitas.r.roberta@gmail.com, ray.castroo@hotmail.com, christineruta@gmail.com 

Cirratulidae Ryckholt, 1851 é uma família de anelídeos reconhecida por possuir poucos caracteres 
diagnósticos, por perder facilmente estruturas durante a manipulação e pela alta capacidade regenerativa, 
tornando o estudo taxonômico da família difícil. Cirratulidae apresenta cerca de 12 gêneros e 300 espécies 
válidas para o mundo, e 28 espécies conhecidas para o Brasil. Dentre os cirratulídeos bitentaculados, o 
gênero Aphelochaeta é um dos que apresenta a maior diversidade, com cerca de 45 espécies válidas no 
mundo. No Brasil Aphelochaeta possui duas espécies registradas: Aphelochaeta filiformis em profundidade 
entre 4 e 117 m na região de São Paulo e Aphelochaeta marioni, em profundidades entre 5 e 100 m na região 
litorânea de São Paulo e Paraná. O gênero é caracterizado por apresentar um par de palpos preênseis e 
apenas cerdas simples por todo corpo. No presente trabalho uma nova espécie de Aphelochaeta é descrita. 
Um total de nove espécimes foram coletados no litoral norte do Rio de Janeiro, entre 2008 e 2011, nas 
profundidades de 13 à 150 m. Os espécimes foram fixados em formol (10%), conservados em álcool (70%), e 
tombados no Museu Nacional (UFRJ). Foram realizadas ilustrações, fotografias ópticas e microscopia 
eletrônica. Aphelochaeta sp. nov. apresenta prostômio cônico, crista dorsal que estende-se do peristômio 
até a região abdominal, duas anelações peristomiais, coloração amarronzada na região dorsal, e região pré-
pigidial abaloada nos últimos 15 setígeros com um lóbulo pigidial arredondado. Distinguindo-se de 
A. filiformis que possui prostômio longo e fino, e região pré-pigidial alargada e achatada; e de A. marioni que 
possui uma anelação peristomial, e cinco lóbulos no pigídio. 

Palavras-Chave: Oceano Atlântico, Sistemática, Taxonomia 
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Poliqueta é um dos grupos mais diversos e abundantes do bentos marinho. Dentre suas famílias tubícola, 
está Chaetopteridae que inclui dois gêneros com potencial biotecnológico por apresentarem 
bioluminescência, Chaetopterus e Mesochaetopterus. Indivíduos do gênero Chaetopterus variam entre 
epifauna e infauna e possuem divisão corporal em três tagmas (A, B e C). A única espécie do gênero registrada 
para a costa brasileira até o inicio do século XX era Chaetopterus pergamentaceus Cuvier, 1830, encontrada 
nos estados do RJ, SP, PR, SC e RS. Todos os registros posteriores para a costa do Brasil foram identificados 
como Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804), espécie supostamente cosmopolita com a qual foram 
sinonimizadas diversas espécies inclusive C. pergamentaceus. Porém, estudos recentes consideram 
C. variopedatus um complexo de espécies. Em vista disto a identificação das espécies de Chaetopterus da 
costa brasileira é questionável. Este estudo tem como objetivo identificar e descrever espécies de 
Chaetopterus da costa brasileira através de análises moleculares e morfológicas. Utilizando microscópios 
estereoscópico e óptico em análises morfológicas, identificamos na coleção de poliquetas do Museu Nacional 
20 espécimes de Chaetopterus provenientes da costa dos estados RJ, SP e MA e dos arquipélagos de Abrolhos 
e de São Pedro e São Paulo. Este é o primeiro registro do gênero para as três últimas localidades. Até o 
momento, dez espécimes da Baía do Araçá (São Sebastião, SP) foram examinados. Esses possuem plastrão 
ventral com largura semelhante em quase todo seu comprimento, uncini do C1 ventral com mais de 12 
dentes, cerdas cortantes sem dente, infladas distalmente e não possuem olhos, o que os diferencia de 
C. variopedatus e C. pergamentaceus e indica que são outra espécie. Análises morfológicas e moleculares 
mais detalhadas estão sendo realizadas para a identificação final de espécies de Chaetoperus presentes na 
costa brasileira. 
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Cirratulídeos são poliquetas depositívoros notadamente importantes para a estrutura e funcionamento das 
comunidades bentônicas de sedimentos arenosos e lamosos. Apenas espécies do gênero Dodecaceria são 
capazes de perfurar ou construir estruturas calcáreas. As espécies de cirratulídeos bitentaculados do Brasil 
são escassamente conhecidas e os poucos registros publicados precisam ser revisados. Colônias das três 
espécies endêmicas de Mussismilia (M. harttii, M. hispida e M. braziliensis) foram coletadas nos recifes 
costeiros de Boipeba no sul da Bahia com licença Sisbio No. 15161-1. Após as coletas, as colônias foram 
lavadas e filtradas em peneiras de 150 μm para retenção dos organismos epifaunais. Quinze indivíduos de 
Dodecaceria sp. nov., foram coletados nas três espécies de Mussismilia e dezenove indivíduos de 
Kirkegaardia sp. nov., em M. harttii e M. braziliensis. Dodecaceria sp. nov., pertence a um grupo pequeno de 
espécies com apenas um par de brânquias que são inseridas lateralmente entre o peristômio e o setígero 1. 
Esta espécie difere dos seus congêneres principalmente pela origem segmentar dos ganchos modificados, 
tamanho do corpo e ultra-estrutura dos ganchos com borda característica. Kirkegaardia sp. nov., é 
caracterizada pela presença de um peristômio discretamente bianulado, região torácica e segmentos 
abdominais distintos e cerdas modificadas presentes a partir da região mediana do corpo. Este trabalho não 
amplia somente o conhecimento acerca da taxonomia de cirratulídeos bitentaculados do Brasil, mas também 
de como estes vermes detritívoros podem ocupar com sucesso colônias vivas de corais e utilizar detritos 
acumulados nas regiões entre os pólipos. 

Palavras-Chave: Bahia, Cirratulidae, Epifauna, Mussismilia, Scleractinia 
Agência Financiadora: Este trabalho é parte do projeto multidisciplinar “Avaliação e pesquisa do coral sol na Baía de Todos-os-
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A Família Spionidae Grube, 1850 é caracterizada pela presença de um par de palpos peristomiais, brânquias 
na região anterior ou em todo o corpo e ganchos dentados nos parapódios, ocupando uma extensa variedade 
de hábitats marinhos. Atualmente, encontram-se descritas 580 espécies agrupadas em 39 gêneros, sendo 
uma das famílias com maior número de representantes em substratos inconsolidados. Este trabalho 
apresenta o registro de duas espécies não descritas, pertencentes aos gêneros Spio Fabricius, 1785 e 
Rhynchospio Hartman, 1936, sendo o último nunca antes reportado na costa brasileira. O material foi 
coletado na entrada da Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), entre 10-16 metros de profundidade, e 
sedimento predominantemente grosso, com o uso de uma draga do tipo Van Veen, durante um trabalho de 
caracterização da macrofauna bêntica do local. A nova espécie de Spio difere dos seus congêneres pela 
presença de ganchos neuropodiais tridentados a partir do setígero 11 e pela presença de 2-3 cerdas em sabre 
a partir dos setígeros 12-14. A espécie é próxima de Spio quadrisetosa Blake, 1983, diferindo no padrão de 
pigmentação, no menor desenvolvimento do primeiro setígero, e por apresentar um número menor de 
ganchos neuropodiais. Já a nova espécie de Rhynchospio, difere de suas congêneres por apresentar uma 
carúncula que se estende até o início do setígero 3 e ganchos tridentados, sendo o dente principal inferior e 
os dentes secundários superiores e alinhados. A espécie é próxima de Rhynchospio glutaea (Ehlers, 1897), 
diferindo no tamanho do espaçamento entre o par de cornos frontais e no setígero de aparecimento dos 
ganchos tridentados, que surgem a partir do setígero 23. Embora a poliquefauna da Baía de Guanabara seja 
relativamente bem estudada, com um refinamento taxonômico, novas espécies e ocorrências ainda podem 
ser registradas, evidenciando a importância dos estudos de biomonitoramento ambiental. 

Palavras-Chave: Annelida, Atlântico Sul, Biomonitoramento, Macrofauna bêntica, Polychaeta 
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Estuaries are highly dynamic environments, characterized by rapid changes related to regular or stochastic 
processes, which affect faunal distribution. Wide salinity ranges are among the major ecological and 
evolutionary challenges to be faced in these systems. Estuarine organisms display physiological and 
morphological adaptations to deal with such daily and/or seasonal salinity variations. Most of them are 
osmoconformers, and among the proteins involved into osmoregulation, the Na-K-2Cl (NKCC) co-transporter, 
for instance, is already known to play an important role in ion transport. Nevertheless, this co-transporter is 
understudied in polychaetes, which are abundant or dominant in most estuarine macrofaunal associations. 
The aim of this work is to investigate the presence of NKCC co-transporter and assess its expression along 
the body of four estuarine annelid species from Southern Brazil, by using immunofluorescence. The species 
were chosen by taking into account their salinity tolerance: two euryhaline species, the nereidids Alitta 
succinea and Laeonereis culveri, and two stenohaline ones, the ampharetid Isolda pulchella and the nephtyid 
Nephtys fluviatilis. As far, the NKCC co-transporter was found in A. succinea and L. culveri, and in the 
ampharetid I. pulchella. Work is still in progress regarding the nepthyid N. fluviatilis. Preliminary results 
showed a slightly greater signal along the epithelium than in the muscles and the digestive systems of both 
nereidids; conversely, in the ampharetid I. pulchella the signal was retrieved only in the anterior part of the 
body, with a higher intensity along the gills. Our results highlighted how the localization and the expression 
of the NKCC co-transporter may be influenced by the lifestyle of each species, being either free-
living/burrowers for both the nereidids, or sedentary for the ampharetid Isolda pulchella. Our approach 
provides novel and valuable insights into osmoregulation in annelids and into the evolutionary shaping of 
estuarine communities. 

Palavras-Chave: Immunofluorescence, Osmoregulation, Polychaetes 
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As espécies de coral sol (Tubastrea coccinea e Tubastrea tagusensis) foram introduzidas no Brasil a cerca de 
40 anos e desde então uma série de impactos negativos têm sido documentados. Por outro lado, as colônias 
podem funcionar como substrato e abrigo. Como ainda se sabe pouco a respeito das associações com outros 
organismos, o objetivo do trabalho foi avaliar a associação dos anelídeos com o coral-sol na Ilha Grande (RJ). 
O experimento foi realizado em placas vazias e contendo colônias de T. coccínea, T. tagusensis ou ambas, em 
estado vivo e com apenas o esqueleto (morto), com cobertura de 0%, 50% ou 90% e em posição vertical ou 
horizontal, sendo cada tratamento replicado cinco vezes. Os anelídeos foram identificados em família e a 
influência dos tratamentos na composição das famílias foi verificada através da PERMANOVA e do nMDS. 
Para as famílias mais abundantes foi utilizado GLM para testar o efeito dos tratamentos. Foram encontrados 
1563 indivíduos distribuídos em 20 famílias, sendo Syllidae, Sabellidae, Dorvilleidae e Nereididae as mais 
abundantes. Em relação as espécies de coral sol, as maiores abundâncias foram encontradas associadas às 
colônias de T. coccínea. Placas dispostas horizontalmente e com cobertura de 90% também apresentaram 
maior abundância. Todavia, nenhuma dessas diferenças foram significativas. Somente a diferença no estado 
dos corais foi significativa, onde as placas apenas com esqueletos, apresentaram maior abundância e riqueza. 
No entanto apesar de significativa essa diferença explica pouco da variação na composição das famílias. As 
quatro famílias mais abundantes não apresentaram diferenças entre as diferentes espécies de coral-sol, nem 
entre as diferentes posições das placas, mas foram significativamente mais abundantes nas placas com 
esqueletos e com maior cobertura, o que evidencia relação clássica com a disponibilidade de habitat e 
possível influência de característica químicas e físicas das colônias vivas que inibem tal associação. 

Palavras-Chave: Anthozoa, Bioinvasão, Cnidaria, Fauna associada, Poliqueta, “Polychaeta” 
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Anomalias morfológicas são objeto de estudo de pesquisadores que possuem grandes amostras de 
indivíduos. Para “Polychaeta” há registro de espécimes errantes com bifurcações nas extremidades do corpo, 
e sedentários com bifurcações e assimetrias. Para Sabellidae apenas bifurcação na extremidade posterior foi 
reportada. Em muitos casos, anomalias morfológicas podem levar a identificações errôneas, influenciando 
no conhecimento da diversidade local principalmente se o número amostral analisado for pequeno. No 
presente estudo reportamos e descrevemos anomalias morfológicas encontradas em populações de 
Branchiomma, Pseudobranchiomma e Parasabella da Baia de Sepetiba, RJ. Os indivíduos foram coletados 
entre novembro de 2016 e abril de 2017, anestesiados e fixados. As anomalias foram categorizadas de acordo 
com o tipo (descrição) e posição (lado e região do corpo que ocorrem). Ao todo foram descritos cinco tipos 
de anomalia: duplicação parapodial, ausência de torus/cerdas, má formação parapodial, substituição de 
torus/cerdas e diferenças na inversão cerdal. Dos 1874 indivíduos analisados, 11% apresentaram defeitos. 
Os gêneros Branchiomma, Parasabella e Pseudobranchiomma apresentaram respectivamente 21%, 10% e 
23% de indivíduos com anomalias. O tórax apresentou a maior frequência de anomalias, em Parasabella 76%, 
Branchiomma 67,3% e Pseudobranchiomma 60,5%. Apenas em Pseudobranchiomma que os defeitos 
ocorreram em sua maioria no lado direito (61,1%), nos demais gêneros ocorreram em ambos os lados. Em 
Sabellidae, o número de segmentos torácicos é um dos caracteres utilizados para identificação, e tais 
anomalias podem induzir a erros. As várias hipóteses para as causas dessas anormalidades não fazem parte 
do presente estudo, estas podem estar relacionadas a problemas na ontogenia, regeneração, gargalos 
genéticos e até mesmo exposição a poluentes. Sugerimos que futuros estudos descrevam anomalias em 
outras populações para que se possa entender a frequência das mesmas entre localidades e diferentes 
grupos de espécies. 

Palavras-Chave: Deformações, Morfologia, Polychaeta, Sabellida, Sedentaria, Sepetiba 
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A família Spionidae Grube, 1850 é uma das mais diversas e abundantes entre os anelídeos, além de 
apresentar importante papel ecológico, sendo bem representada tanto em ambientes costeiros quanto em 
águas profundas, estuários e até mesmo em água doce. A família apresenta distribuição global, sendo 
reconhecidas cerca de 580 espécies distribuídas em 39 gêneros. Para a costa brasileira são reconhecidas 90 
espécies distribuídas em 18 gêneros considerados válidos, embora trabalhos recentes em regiões de mar 
profundo tenham reportado espécies ainda não descritas. Os registros de poliqueta para a costa brasileira 
foram compilados no “Catálogo das espécies de Annelida Polychaeta do Brasil”, embora muitos registros de 
Spionidae sejam duvidosos, provenientes de estudos de dinâmica populacional ou de estudos de cunho 
ecológico, que rotineiramente reportam espécies ditas cosmopolitas ou conhecidos complexos de espécies. 
Para esse estudo foi examinado material dos seguintes projetos: REVIZEE (Programa de Avaliação do 
Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva/Score Sul), Oceanprof (Projeto de 
Caracterização Ambiental de Águas Profundas da Bacia de Campos), HABITATS (Avaliação da 
Heterogeneidade Ambiental da Bacia de Campos) e AMBES (Caracterização Ambiental da Bacia do Espírito 
Santo e Porção Norte da Bacia de Campos). Foram registrados 19 gêneros para a costa brasileira, sendo os 
gêneros Aonidella López-Jamar, 1989, Laubieriellus Maciolek, 1981, Scolecolepides Ehlers, 1907 e 
Rhynchospio Hartman, 1936 novos registros para a costa brasileira e o gênero Spiogalea Aguirrezabalaga & 
Ceberio, 2005 um novo registro para o Hemisfério Sul. Nesse estudo, foram realizados também novos 
registros de espécies para a costa brasileira, particularmente de espécies descritas para a América Central e 
região subantártica da América do Sul, além de táxons desconhecidos para a ciência, tanto na plataforma 
continental quanto no talude. O gênero Prionospio Malmgren, 1867 foi o mais especioso, com seis espécies 
conhecidas e 17 espécies novas para a ciência. 

Palavras-Chave: Annelida, Biodiversidade, Polychaeta, Spionidae 
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A família Uncispionidae Green, 1982, é uma das famílias mais raras e menos estudadas entre os anelídeos, 
agrupada na ordem Spionida, juntamente com as famílias Spionidae, Poecilochaetidae e Trochochaetidae. 
Atualmente são conhecidas apenas oito espécies distribuídas em três gêneros, restritos a ambientes de mar 
profundo e alcançando um máximo de diversidade no Atlântico Norte. Os unciespionídeos são caracterizados 
pela presença de parapódios e cerdas voltados para frente no setígero 1, palpos sulcados, ganchos 
neuropodiais encapuzados bidentados, ganchos alargados nos últimos setígeros e presença de lobos orais 
eversíveis. Durante a análise de material da família Spionidae, proveniente dos projetos HABITATS (Avaliação 
da Heterogeneidade Ambiental da Bacia de Campos) e AMBES (Caracterização Ambiental da Bacia do Espírito 
Santo e Porção Norte da Bacia de Campos), foram encontrados oito espécimes de Uncispionidae. Os 
espécimes encontrados pertencem ao gênero Rhamphispio Blake & Maciolek, 2018, um gênero com apenas 
uma espécie descrita – Rhamphispio tridentata, caracterizada pela presença de antena occipital, setígero 3 
modificado e dotado de espinhos neuropodiais, ganchos notopodiais e neuropodiais e ganchos alargados 
tridentados na região posterior. O material encontrado na costa Brasileira corresponde a uma espécie nova 
para a ciência, diferindo da espécie-tipo no formato do prostômio, ausência de antena occipital, setígero de 
início e distribuição das brânquias e setígero de início dos ganchos notopodiais e neuropodiais. Será 
necessário alterar a diagnose do gênero, uma vez que a presença de antena é um dos caracteres presentes 
na diagnose original. Este registro corresponde não apenas ao primeiro registro da família Uncispionidae 
para a costa Brasileira, mas também ao primeiro registro da família para o hemisfério Sul e ao relato de uma 
espécie nova para um gênero até então considerado monotípico. 

Palavras-Chave: Annelida, Nova ocorrência, Polychaeta, Uncispionidae 
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Microalgas do gênero Prorocentrum, comuns no litoral paranaense, produzem toxinas como o ácido ocadaico 
e as dinofisistoxinas 1 e 2, que podem ser acumuladas por seus consumidores e transferidas para redes 
alimentares marinhas. Nesse trabalho avaliamos o progressivo acúmulo de ácido ocadaico e os efeitos da 
exposição do poliqueta Laeonereis culveri a diferentes densidades da microalga tóxica Prorocentrum cf. lima, 
fornecida como alimento, após 12, 24 e 72 horas. Poliquetas adultos foram coletados na Ilha da Cotinga-
Paraná e armazenados em potes com água e sedimento até o início do cultivo. Os animais foram mantidos 
em placas de Petri (12,5 cm de diâmetro) em meio ágar. Suas respostas foram avaliadas por meio de 
biomarcadores de estresse oxidativo (glutationa-S-transferase – GST, catalase – CAT, glutationa reduzida – 
GSH e peroxidação lipídica – LPO). Para avaliar a significância dos efeitos observados, foi adotado um 
delineamento trifatorial, considerando-se como fatores fixos a espécie de alga usada como alimento 
(Prorocentrum cf. lima e Tetraselmis suecica, como controle), as densidades algais e o tempo. As respostas 
observadas foram principalmente a inibição da atividade de CAT, dos níveis de GSH (interação da espécie de 
alga e concentrações) e aumento dos níveis de LPO (interação da espécie de alga e tempo). A inibição de CAT 
e GSH e os altos níveis de LPO associados ao aumento do ácido ocadaico nos tecidos do poliqueta indicam a 
redução da efetividade do sistema de defesas antioxidantes na escala temporal considerada, ainda que não 
ocorresse mortalidade inequivocamente associada à exposição. 

Palavras-Chave: Ácido ocadaico, Biomarcadores, Biotoxinas, Dinoflagelado bêntico 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 817 

Simpósio Brasileiro de Polychaeta 
Poster 

Código: 0748 

Duas espécies novas de Levinsenia Mesnil, 1897 
(Annelida: Paraonidae) do Sudoeste do oceano Atlântico 

NATALIA RANAURO AMARAL ¹ 
ROMULO BARROSO BAPTISTA ² 

JOAO MIGUEL DE MATOS NOGUEIRA ¹ 

¹ Universidade de São Paulo (USP) 
² Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

nataliaranauro@gmail.com, barroso.romulo@gmail.com, nogueira@ib.usp.br 

O presente estudo descreve duas novas espécies do gênero Levinsenia Mesnil, 1897, a partir de exemplares 
coletados no sudeste do Brasil, Estado do Espírito Santo, entre 19°3’S-37°44’O e 21°10’S-38°28’O. Espécies 
de Levinsenia estão entre as mais abundantes da família Paraonidae Cerruti, 1909, na plataforma continental 
e no talude. Esse gênero possui ainda uma das maiores diversidades da família, sendo atualmente 
reconhecidas 22 espécies válidas; muitas das quais descritas nas duas últimas décadas, embora nenhuma 
para a costa brasileira. Os espécimes foram coletados no escopo do Projeto Ambes (CENPES/PETROBRAS), 
na Bacia do Espírito Santo, entre 10-3000 m de profundidade, em quatro ambientes: foz do Rio Doce, 
plataforma continental, talude e cânions, cada ambiente com diversas estações, em amostragens feitas no 
verão e no inverno. No total, foram coletados 5069 espécimes de Levinsenia sp. nov. 1, 3250 dos quais no 
verão, entre 20-1053 m de profundidade, e 1819 no inverno, entre 21-3020 m; espécimes pertencentes à 
esta espécie foram encontrados nos quatro ambientes de coleta. Por outro lado, foram encontrados apenas 
12 espécimes de Levinsenia sp. nov. 2, restritos ao talude e aos cânions, 3 dos quais no verão, entre 384-
416 m de profundidade, e 9 no inverno, entre 363-1347 m. Levinsenia sp. nov. 1 não apresenta brânquias e 
possui uma cerda notopodial de transição, característica nunca antes observada em nenhuma outra espécie 
sem brânquias do gênero. Levinsenia sp. nov. 2 se caracteriza por apresentar, no máximo, quatro pares de 
brânquias cirriformes e pouco desenvolvidas, a partir do setígero 9. 

Palavras-Chave: Annelida, Atlântico Sul, Espírito Santo, Paraonidae, “Poliqueta”, Taxonomia 
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Carcaças de baleia depositadas no mar profundo podem promover alta biodiversidade, proporcionando 
enriquecimento orgânico e sulfetos livres, resultado de produção quimiossintetizante. Essas “Ilhas orgânicas” 
atraem diversas espécies de invertebrados altamente especializadas, que vivem em carpetes microbianos 
tipicamente formados em habitat cognatos, como fontes hidrotermais e exsudações frias, sugerindo que 
esses ambientes poderiam compartilhar suas histórias evolutivas. Os anelídeos representam um dos grupos 
mais importantes nesses tipos de ambientes, principalmente os membros da família Hesionidae. Os 
hesionídeos apresentam grande diversidade e são amplamente distribuídos em habitat quimiossintetizantes, 
com destaque para o gênero Sirsoe Pleijel, 1998, encontrados tanto em carcaças de baleias quanto em 
ambientes cognatos. O trabalho tem como objetivo descrever a diversidade de hesionídeos encontrados em 
uma carcaça de baleia experimentalmente implantada na margem continental brasileira, aos 600 metros de 
profundidade. Utilizando-se de ferramentas de taxonomia morfológica e molecular, foram encontradas 15 
espécies de hesionídeos, todas do gênero Sirsoe, sendo 6 delas possivelmente novas para a ciência, as quais 
serão formalmente descritas em breve. As outras 9 espécies encontradas nesse estudo foram recentemente 
descritas para a margem brasileira, entre 1500 e 3300 m. Vale ressaltar que pelo menos 2 dessas espécies 
(S. ungava e S. maximiano) também foram encontradas em outras bacias oceânicas, evidenciando a ampla 
distribuição dessas espécies. Esses dados sugerem que ilhas orgânicas encontradas no assoalho oceânico 
poderiam estar servindo como palco para novidades evolutivas, além de serviram como pedras de dispersão 
para especialistas em ambientes quimiossintetizantes. Provavelmente há muitas espécies desconhecidas a 
serem descobertas no Atlântico Sudoeste profundo, visto que em apenas em uma carcaça foram encontradas 
15 espécies, sendo 6 novas para a ciência. Desta forma, estudos futuros cobrindo faixas geográfica e 
batimétrica mais amplas são necessários para entender melhor a distribuição e história evolutiva desses 
grupos de organismos especializados em ambientes extremos no mar profundo. 
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Serpulidae são poliquetas tubícolas e filtradores que apresentam uma ampla distribuição. O corpo é dividido 
em coroa branquial, tórax e abdômen. Os principais caracteres taxonômicos para identificação de táxons são: 
morfologia opercular, coroa radiolar, membrana torácica, e arquitetura do tubo. O opérculo é a principal 
característica na distinção interespecífica e possui origem de um radíolo branquial modificado. Durante a 
formação do opérculo podem ocorrer diversas transformações que influenciam na identificação dos táxons. 
A partir de amostragens nas Baías de Sepetiba e de Ilha Grande entre 2017-2019 foram coletados serpulídeos 
em substratos naturais e artificiais. Foram coletados 212 espécimes que foram classificados em quatro 
grupos, baseando-se na variação morfológica do opérculo. O primeiro (29,2%) possui opérculo totalmente 
cônico, que distalmente termina em “ponta aguda”. No segundo (18,8%) na porção distal do opérculo há um 
espinho central e dois laterais subdivididos, todos saindo de uma mesma base. O terceiro (11,9%) possui a 
divisão dos espinhos bem definidas, com alguns anéis concêntricos próximos à base. No quarto (40,1%), os 
cornos laterais e o central estão bem definidos e possuem a parte distal variando na quantidade de 
ramificações e espínulas. Os quatro morfotipos de opérculos foram encontrados em indivíduos de diferentes 
classes de tamanho, o que reforça a hipótese de que dois processos estão ocorrendo. Um deles, a ontogenia, 
os morfotipos operculares mudam conforme o crescimento dos indivíduos. O outro, a regeneração opercular, 
quando os quatro morfotipos observados estão numa mesma classe de tamanho. Entretanto, trabalhos 
taxonômicos nem sempre reportam variações do opérculo, o que pode levar a identificações equivocadas de 
espécies, como é o caso de Spirobranchus tetraceros. É importante que trabalhos para a família descrevam 
e reportem possíveis variações operculares, melhor descrevendo as espécies e evitando futuras 
identificações errôneas. 
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Com o crescente aumento das ações antrópicas, muitos ecossistemas estão sendo afetados. Previsões 
descrevem um decréscimo de cerca de 20% da biomassa animal nos oceanos tropicais até o final do século 
XXI. Por isso, práticas de biomonitoramento são cada vez mais importantes devido às necessidades 
crescentes de avaliar a saúde do ambiente. Poliquetas bentônicos são comumente usados na caracterização 
de ambientes marinhos. Sua identificação ocorre principalmente com a análise da morfologia, sendo, essa 
metodologia, o único recurso para identificação de espécies para a maioria dos pesquisadores. Entretanto, a 
identificação pelo método morfológico se defronta com a falta de incentivo na formação de taxonomistas, o 
que pode gerar impedimento ao biomonitoramento. Com o avanço das técnicas moleculares, o uso de 
sequenciamento de próxima geração (NGS) para identificação de espécies em massa (DNA metabarcoding) 
é proposto como um método capaz de minimizar tais impedimentos e auxiliar a identificação morfológica. O 
objetivo desse estudo é avaliar o uso da técnica do DNA metabarcoding amplicon na identificação dos 
anelídeos poliquetas e na estimativa de riqueza da Baía do Araçá (SP). Portanto, primeiro compilamos um 
banco de sequências de COI de espécies registradas para a baía. Utilizando esse banco de dados de 
sequências de espécies locais e de sequências de poliquetas presentes no GenBank realizamos a predição 
taxonômica do DNA metabarcoding em três distâncias genéticas (5%, 10% e 15%). Em nossos resultados 
preliminares, a identificação molecular utilizando a distância de 15% recuperou a maior riqueza (14 MOTUs) 
quando comparada com a identificação morfológica (8 OTUs) ou identificação molecular utilizando as 
distâncias de 5% (12 MOTUs) e 10% (12 MOTUs). O banco de dados com sequências de espécies locais foi 
importante para o uso da técnica de DNA metabarcoding, que se mostrou uma ferramenta eficiente para 
identificar anelídeos poliquetas da Baía do Araçá. 
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Os múltiplos impactos ambientais, que atingem principalmente ambientes marinhos, trouxeram a 
necessidade de monitorar esses ecossistemas utilizando biondicadores de saúde ambiental. Os anelídeos 
poliquetas são considerados bons indicadores pela sua baixa mobilidade e relação direta com o sedimento. 
O objetivo desse trabalho foi analisar alterações histomorfológicas na espécie Laeonereis acuta em locais 
com diferentes níveis de impacto ambiental e verificar se podem ser usadas como indicadoras da saúde 
desses ambientes. As coletas foram realizadas no Parque Barão de Mauá, na Lagoa de Itaipu, e no Parque de 
Jurubatida, todos no litoral do Rio de Janeiro, sendo o primeiro considerado um local que recebe grande 
impacto, o segundo intermediário e o último menos impactado. Até o momento, os dois primeiros locais 
foram amostrados e cerca de 50 animais coletados em cada local. No laboratório, os animais foram triados e 
mantidos em aquários com aeradores a 18°C, por 48 hrs. Após esse tempo, os animais foram anestesiados e 
analisados quanto a morfologia. Destes, 6 indivíduos de cada local foram separados para análise histológica 
e fixados em formalina 10%, e os demais foram congelados a -10°C para posterior análise de metais. Foram 
preparadas lâminas coradas com Hematoxilina-Eosina e Tricômico de Gomori. Nos exemplares coletados em 
Itaipu, não foram observadas malformações em microestereoscópio. Ao analisar as lâminas, foi observada 
uma malformação na inserção da maxila em 2 animais. Nos espécimes coletados no Parque Barão de Mauá, 
foram observadas alterações externas em 6 exemplares, e 4 tipos de alterações ao observar os cortes – falta 
de inserção da maxila (2) e estruturas denominadas E1 (4), E2(3) e E3(3) – em todos os espécimes observados. 
É possível que essas alterações devam-se aos impactos ambientais que existem nestes locais; e a diferença 
entre a quantidade e malformações encontradas à diferença de grau de impacto desses dois locais. 
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Após o desdobramento de Capitella capitata em quatro novas espécies descritas com exemplares 
procedentes da região entremarés na costa brasileira, um olhar mais rigoroso para os caracteres 
morfológicos da família Capitellidae revelou outra nova espécie do gênero Leiocapitella, encontrada em 
profundidades entre 50 e 400 m, em fundos areno-lamosos. Estas também foram coletadas na região 
sudeste, durante expedições dos projetos REVIZEE/Score Sul, HABITATS/Cenpes/Petrobras e AMBES. Os 
gêneros de Capitellidae ainda são definidos de acordo com o número de setígeros torácicos; Leiocapitella 
apresenta 13-14 setígeros, 1-12 apenas com cerdas capilares e os setígeros 13 e 14 podem apresentar 
ganchos no neuropódio. Leiocapitella sp. nov. é caracterizada por ter tórax com 13 setígeros, peristômio e 
primeiros cinco setígeros torácicos fortemente reticulados, lobo meio-lateral no tórax (entre noto- e 
neuropódio), pequena expansão neuropodial cônica e expansões notopodiais ramificadas nos setígeros 
abdominais. Com este estudo e a análise do material-tipo de diferentes espécies de Leiocapitella foi possível 
adicionar novos caracteres à diagnose do gênero, como formato do peristômio, epitélio do tórax, tamanho 
dos lobos parapodiais e o possível número de cirros pigidiais (parte posterior presente apenas em uma 
espécie-tipo). A atenção para a sistemática de Capitellidae tem crescido nos últimos anos, com um aumento 
de estudos e pesquisadores dessa família. Como resultado, foram identificados novos caracteres 
morfológicos e adicionados à diagnose dos diferentes gêneros, subsídio relevante para a análise filogenética 
do grupo. Paralelamente foi elaborada a redescrição da espécie Leiocapitella atlantica Hartman, 1965, uma 
vez que diversos caracteres, bem como ilustrações, não foram mencionados na descrição original. 
Atualmente, há cinco espécies válidas de Leiocapitella (L. atlantica, L. dollfusi, L. fujianensis, L. glabra e 
L. hartmanae) e, antes dessa nova espécie, apenas Leiocapitella glabra era cconhecida para o Brasil. 
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Os Polychaeta representam o grupo com maior diversidade dentro dos Annelida, sendo a grande maioria 
marinho e apenas 2% dulcícolas ou terrestres. Entre os táxons representantes dessa minoria, 
Aeolosomatidae é um dos mais diversos e pode ser encontrado em praticamente todos os continentes. Os 
Aeolosomatídeos foram originalmente classificados como pertencentes ao grupo Oligochaeta e 
recentemente reclassificados dentro dos Polychaeta, porém como um táxon incertae sedis. Na década de 40, 
Prof. Ernst Marcus foi pioneiro a estudar os Aeolosomatidae no Brasil, principalmente a partir de coletas no 
estado de São Paulo. Sua pesquisa rendeu a descrição de quatro novas espécies, todas ainda válidas, além 
de registrar outras seis espécies originalmente descritas para a Ásia e Europa. O desafio de explorar a 
diversidade requer um conhecimento básico amplo e informações detalhadas sobre os espécimes. Para que 
se faça satisfatoriamente, é possível utilizar tecnologias atuais para o estudo integrado de morfologia. Com 
o objetivo de contribuir no estudo da diversidade dos poliquetas dulcícolas brasileiros, foi realizado a 
redescrição das espécies Aeolosoma evelinae, A. gertae e A. sawayai a partir do material original (lâminas 
com espécimes e cortes seriados) utilizado pelo Prof. Ernst Marcus na descrição destas espécies e 
recentemente redescoberto no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). Para tal foi 
analisado e fotografado espécimes das três espécies a partir da microscopia óptica com contraste de 
interferência diferencial (DIC), medido várias características morfológicas para realização de análises 
morfométricas e reescrito cada uma das descrições em inglês (originais eram em português). Como próximos 
passos, serão realizados estudos de microscopia eletrônica de varredura de espécimes contidos nas lâminas 
originais ou com novos indivíduos coletados no local tipo e faremos a reconstrução 3D da anatomia interna 
a partir dos cortes seriados utilizando softwares específicos para essa finalidade. 
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Cânions submarinos são fissuras profundas que recortam a plataforma e o talude continental e têm sido 
considerados hotspots de biodiversidade em várias partes do mundo. Nesse estudo, estão sendo investigados 
os Capitellidae que ocorrem nos cânions submarinos São Francisco e Japaratuba, Sergipe, NE, Brasil. As 
amostras foram obtidas com auxílio de um Box corer durante a execução do projeto MARSEAL em abril/2013, 
abrangendo sete isóbatas (50 a 3.000 m) e três estratos verticais (0-2, 2-5 e 5-10 cm). Foi verificada a variação 
espacial da abundância e riqueza. Foram identificados 361 indivíduos, agrupados em 12 gêneros, dos quais 
três são novas ocorrências para o Brasil. Mediomastus foi o mais abundante, seguido de Parheteromastus e 
Notomastus. A isóbata de 50 m e os estratos mais profundos apresentaram as maiores abundâncias. No 
estrato 0-2 ocorreu predomínio de Notomastus sp. 2 e um alto número de juvenis. Em 2-5 cm, 
Parheteromastus sp. 1 foi dominante, enquanto que no estrato de 5-10, Mediomastus spp. As maiores 
riquezas também foram registradas em 50 m de profundidade e no estrato de 5-10 cm. As maiores 
abundância e riqueza podem ser consequência da disponibilidade de recursos na região mais rasa dos 
cânions, pois a cabeceira de ambos apresentam maiores quantidades de detritos finos. Já a presença de 
juvenis em estratos superiores, pode estar associada a maior disponibilidade de matéria orgânica nesse 
estrato, ao mesmo tempo em que pode ser uma estratégia dos adultos, se deslocando para estratos 
profundos e com isso, tornando-se menos disponíveis para predadores. Os resultados mostraram que o 
aumento da profundidade (isóbatas e estratos) promove efeitos que ocasionam alterações na comunidade, 
uma vez que os Capitellidae ocorreram em maiores abundância e riqueza na região mais rasa dos cânions e 
nos estratos mais profundos no sedimento. 
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A produção de ostras no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP), é conduzida em sua maioria por pequenas 
comunidades locais, em busca de consolidação e sustentabilidade. A disposição dos sistemas de cultivo em 
relação à coluna d’água, a densidade de moluscos e a estrutura das conchas, podem ter efeitos ecológicos 
de longo alcance, criando micro-habitats propícios para o assentamento de larvas de anelídeos, perfuradores 
e associados, que se estabelecem na parte interna ou externa da concha. Levando em consideração as 
características dos cultivos realizados no CEP, e que as espécies de anelídeos perfuradores e associados a 
conchas de ostras possuem preferências ambientais distintas, esperamos maiores infestações nos cultivos 
de fundo, pelo contato direto e ininterrupto das ostras com o sedimento ao longo do ciclo de produção. As 
amostragem foram realizadas em um cultivo long-line, em lama e uma área de manguezal em cada uma das 
baías de Laranjeiras e de Pinheiros. Trinta ostras foram coletadas aleatoriamente de cada um dos seis locais 
de amostragem. No laboratório, as ostras tiveram suas partes moles separadas das valvas, as quais foram 
pesadas e fragmentadas para a retirada e quantificação dos anelídeos. Dentre as 292 amostras algumas 
ostras apresentaram externamente anelídeos, cracas, e outros organismos epibiontes. Internamente 
prevaleceram sinais de poliquetas perfuradoras, caracterizados por bolhas de lama, e manchas de 
escavações. Verificamos que as variáveis tipo de cultivo e peso das valvas determinanaram o índice de 
infestação nas ostras. O número de perfuradores por ostra, foi predito pela técnica de cultivo utilizada, indica 
que na lama as ostras foram mais susceptíveis à infestação por poliquetas. O contato direto e permanente 
das ostras com o sedimento ao longo do ciclo de produção e falta de manejo, favorece a deposição de lama 
nos anéis de crescimento das ostras e proliferação de organismos epibiontes nas valvas 
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Mycetophilidae é uma família de mosquitos que são encontrados em ambientes úmidos e associados a 
fungos e madeira em decomposição. Os imaturos comumente se alimentam dos esporos de fungo. A família 
como um todo, necessita da devida atenção com relação às informações taxonômicas e relacionadas à sua 
história natural. O presente trabalho descreve uma nova espécie do gênero Monoclona Mik 1886, com 
informação sobre morfologia do adulto macho, imaturo e seu ciclo de vida, a primeira descrição com todas 
estas informações realizada para uma espécie da região Neotropical e do Brasil, em especial. Os imaturos 
foram coletados em um tronco com liquens e fungos no município de Carambeí, PR, e criados em laboratório. 
O adulto macho que emergiu foi fixado em álcool 70%, e foram feitas observações a partir de um 
estereomicroscópio seguindo as descrições originais de Mik. A larva e o adulto foram ilustrados e descritos 
pela primeira vez para o gênero. Além disso, o presente trabalho faz o primeiro registro do gênero para a 
região do Paraná. 
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Mycetophilidae compreende mais de 1.100 espécies descritas para a região Neotropical alocadas em 55 
gêneros. Os adultos são encontrados vivendo geralmente em florestas úmidas, túneis, em cavidades sob as 
raízes das árvores e margens de riachos. Os imaturos são encontrados vivendo associados a fungos se 
alimentando de esporos, ainda podem ser encontrados em troncos úmido e podres. O gênero Neoempheria 
Osten Sacken, 1878, possui 69 espécies descritas na região Neotropical, sendo que apenas o ciclo de vida de 
Neoempheria puncticoxa Edwards, 1940, é conhecido. O presente trabalho descreve o ciclo de vida da 
espécie Neoempheria plaumanni Edwards, 1940. Os imaturos foram coletados em trocos caídos com fungos 
no distrito de Itaiacoca, (Ponta Grossa, PR) e criados em laboratório. Os exemplares (adultos que emergiram 
e imaturo) foram fixados em álcool 70%. Emergiram dois espécimes, uma fêmea e um macho. Do estágio de 
desenvolvimento de pré-pupa até a emergência do adulto foram de 4 a 5 dias. A larva é ilustrada e descrita 
pela primeira vez, e espécimes macho e fêmea ilustrados e redescritos. É também o primeiro registro da 
espécie para o estado do Paraná. 

Palavras-Chave: Imaturos, Neotropical, Taxonomia 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 828 

Simpósio de Diptera 
Poster 

Código: 0363 

Caracterização citogenética de Neoempheria sp. 
(Diptera: Mycetophilidae) 

EDNA MARIA AMARAL ¹ 
SARAH SIQUEIRA DE OLIVEIRA ² 

RAFAELA LOPES FALASCHI ¹ 
MARA CRISTINA DE ALMEIDA MATIELLO ¹ 

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
² Universidade Federal de Goiás (UFG) 

ednmaral@gmail.com, oliveira.sarahcv@gmail.com, rlfalaschi@gmail.com, almeidamara@uol.com 

A família Mycetophilidae pertencente à infraordem Bibionomorpha e é bastante diversa, com mais de 4.100 
espécies descritas em 135 gêneros mundialmente distribuídos. O gênero Neoempheria Osten Sacken, 1878, 
pertence à subfamília Mycomyinae, e possui 69 espécies neotropicais podendo ser facilmente encontrados 
em ambientes úmidos associados a fungos, alimentando-se de esporos. Contudo, o gênero e suas espécies 
ainda carecem de dados taxonômicos e biológicos. A análise citogenética pode ser uma ótima ferramenta 
para auxiliar na taxonomia dos grupos. No entanto, poucas espécies de micetofilídeos e nenhum membro de 
Mycomyinae foram estudadas citogeneticamente. Em vista disso, o presente trabalho tem como objetivo 
caracterizar citogeneticamente Neoempheria sp., descrevendo o número diploide, a morfologia 
cromossômica e os cromossomos portadores das regiões organizadoras de nucléolo (RONs). Os indivíduos 
foram coletados em fungos em Carambeí, Paraná. As células somáticas foram obtidas de gânglio cerebral de 
larva segundo a metodologia de Imaí et al. (1988). As lâminas foram coradas com Giemsa 3% e 
posteriormente, impregnadas pelo íon prata, segundo Howell & Black (1980). O estudo das células somáticas 
mostrou o número diploide igual a 8 cromossomos, sendo 6 cromossomos grandes metacêntricos e 2 
cromossomos menores, interpretado como os cromossomos sexuais, também metacêntricos. 
Adicionalmente, os cromossomos apresentaram uma disposição diferenciado no fuso mitótico, isto é uma 
disposição lado a lado, como se estivessem pareados, característico do grupo Diptera. A impregnação pelo 
íon prata evidenciou uma marcação evidente nos cromossomos sexuais. Os dados obtidos quanto ao número 
diploide e impregnação do íon prata estão de acordo com àqueles descritos para algumas espéciesde 
Mycetophilidae na literatura. 

Palavras-Chave: Cariótipo, Diptera, Taxonomia 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 829 

Simpósio de Diptera 
Poster 

Código: 0370 

Diversidade e taxonomia das espécies de Placoceratias 
Enderlein, 1910 (Diptera: Keroplatidae: Keroplatinae) 

EDNA MARIA AMARAL ¹ 
RAFAELA LOPES FALASCHI ¹ 

MARA CRISTINA DE ALMEIDA MATIELLO ¹ 

¹ Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

ednmaral@gmail.com, rlfalaschi@gmail.com, almeidamara@uol.com 

Atualmente, 92 gêneros são inclusos em Keroplatidae, com cerca de 950 espécies conhecidas para o mundo, 
sendo Keroplatinae a subfamília com maior número de gêneros (70) e espécies descritas (677). A subfamília 
está dividida em duas tribos, Keroplatini e Orfeliini, sendo esse último grupo com poucos estudos. Assim 
como Diptera em geral, o número de espécies de Keroplatidae ainda é subestimado, especialmente para 
diversas partes do mundo pouco exploradas, como a região Neotropical. Em vista disso, este trabalho focará 
no estudo da diversidade do gênero Placoceratias Enderlein, que ocorre apenas na região Neotropical, com 
sete espécies conhecidas. Essas espécies foram redescritas e ilustradas, bem como a chave de identificação 
do grupo. Um mapa de distribuição foi elaborado, incluindo os novos registros, para 12 estados brasileiros 
(MT, RR, RO, BA, ES, CE, PE, TO, RS, PR, AM, SE) e para dois países da América do Sul (Paraguai e Colômbia). 
O gênero, até então, era conhecido de apenas cinco estados brasileiros (MS, GO, MG, SP, SC) e sete países 
(Argentina, Dominica, Guadalupe, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Peru e Trinidade). 
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Dixidae é uma família de Diptera que possui 195 espécies distribuídas em dez gêneros com distribuição 
cosmopolita, com exceção da Antártica. Dixella é o único gênero presente para o Brasil. O estudo foi baseado 
na análise de 1250 espécimes adultos de Dixidae, sendo que aproximadamente 55% do material analisado 
foi perdido durante no incêndio do Museu Nacional. Foi realizada a revisão taxonômica, mapeamento das 
distribuições e elaboração de uma chave de identificação para as espécies de Dixidae com ocorrência para o 
Brasil. Foram encontradas dez espécies de Dixella com registros para o Brasil, sendo D. chapadensis, D. limai, 
D. paulistana, D. torrentia, D. trinitensis e D. wygodzinskyi previamente conhecidas, três espécies novas e um 
registro novo de D. venezuelensis para o país. As espécies conhecidas foram redescritas e as novas foram 
descritas. Novos registros de ocorrência foram pontuados para o Brasil. Os estados do Acre, Paraná e Santa 
Catarina possuem os primeiros registros para a família, assim como os estados da Bahia, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo possuem novos registros de ocorrência, totalizando 
nove estados com novos registros. Foram realizados novos registros de D. limai (Rio de Janeiro e Santa 
Catarina), D. torrentia (Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina), D. trinitensis (Rio de Janeiro e Santa Catarina), 
D. venezuelensis (Acre) e D. wygodzinskyi (Minas Gerais e Rio de Janeiro). As espécies novas são registradas 
para o Sudeste e Sul do Brasil, com Dixella sp. 1 (Rio de Janeiro e Santa Catarina), Dixella sp. 2 (Santa Catarina) 
e Dixella sp. 3 (Minas Gerais e Rio de Janeiro). Apesar de novas áreas amostradas, outras como as Regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte continuam subamostradas. 

Palavras-Chave: Insetos Aquáticos, Região Neotropical, Taxonomia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) 

Número de Processo: 142460/2019-2 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 831 

Simpósio de Diptera 
Poster 

Código: 1002 

Ultraestrutura dos estágios larvais de Musca domesca 
(Linnaeus, 1758) (Diptera: Muscidae: Muscinae) 

LUCAS BARBOSA CORTINHAS ¹ 
PALOMA MARTINS MENDONCA ² 

MARINA VIANNA BRAGA ³ 
MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ ³ 

¹ Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Programa de Pós-Graduação em Biologia Parasitária 
² Universidade de Vassouras 
³ Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Laboratório de Entomologia Médica e Forense 

lucas.cortinhas@gmail.com, amolap.mm@gmail.com, marina.vbraga@gmail.com, mmcqueiroz@gmail.com 

A espécie Musca domestica é um díptero muscoide que se encontra disperso mundialmente. Esta, por sua 
característica altamente sinantrópica, apresenta um importante papel na vetoração de diferentes 
enteropatógenos, principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Seus imaturos estão 
associados à matéria orgânica em decomposição, podendo visitar corpos e carcaças de animais além da 
possibilidade de causarem miíases. Essas características fazem com que esta espécie apresente grande 
importância sanitária e forense. Este estudo teve como objetivo descrever a morfologia dos três instares 
larvais de M. domestica. Para tal, uma colônia da espécie foi estabelecida em laboratório sendo ofertada 
sacarose e água ad libitum e carne bovina putrefata como substrato de postura e alimentação dos imaturos. 
As larvas coletadas foram mortas em agua quente, fixadas em álcool 70% e então passaram por um processo 
de desidratação em série crescente de álcool. Após, foram submetidas ao ponto crítico, metalizadas e 
analisadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As larvas de primeiro instar apresentam duas 
aberturas espiraculares no espiráculo posterior, assim como as larvas de segundo instar. Nas larvas de 
terceiro instar, tomam uma forma sinuosas aproximando-se da margem do peritrema. Os espiráculos 
anteriores apresentam-se em uma fileira regular variando entre sete e oito ramificações no segundo instar e 
apenas sete ramificações no terceiro instar. Os espinhos intersegmentais desta espécie se apresentam em 
forma de filetes alongados no primeiro instar e, ao longo do desenvolvimento, se concentram na região 
ventral das larvas apresentando um aspecto achatado e cônico. Outra característica é a presença de 
intumescências localizadas nas regiões lateral e ventral dos segmentos abdominais desta espécie e estas, por 
sua vez, apresentam espinhos característicos nas larvas de segundo e terceiro instar. Neste trabalho são 
apresentadas características que permitem a identificação dos estágios imaturos, uma vez que a morfologia 
desta fase ainda é altamente negligenciada. 
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Muscidae é uma família cosmopolita que apresenta hábitos bastante diversificados. Musca domestica e 
Ophyra aenescens estão fortemente associadas a locais onde existam criações de gado e, nestes ambientes, 
as larvas de O. aenescens são incriminadas na predação de larvas de M. domestica, podendo ser classificadas 
como forma de controle natural. Quando associadas ao processo de decomposição da matéria orgânica, os 
imaturos destas espécies estão entre os muscídeos mais importantes. Este estudo teve como objetivo 
comparar a morfologia dos ovos das duas espécies auxiliando na correta identificação desta fase de 
desenvolvimento. Colônias de ambas as espécies foram estabelecidas em laboratório com oferta de sacarose 
e água ad libitum e, como substrato de postura e alimentação dos imaturos, foi ofertada carne bovina 
putrefata. Os ovos coletados foram lavados em hidróxido de sódio 0,2 M, fixados em glutaraldeído 2,5% em 
tampão cacodilato de sódio 0,1 M e pH 7,2, desidratados em série crescente de álcool e submetidos ao ponto 
crítico, metalizados e analisados em microscópio eletrônico de varredura (MEV). Ovos de M. domestica 
apresentam tamanho médio superior aos de O. aenescens, 1,14 ± 0,07 mm e 0,78 ± 0,01 mm, 
respectivamente. Quanto ao exocórion, M. domestica apresenta células poligonais com bordas fracas por 
toda a extensão do ovo, enquanto O. aenescens possui bordas mais destacadas e delimitadas próximo às 
extremidades do ovo. Na área mediana, as ilhas de respiração apresentam anastomoses e orifícios em ambas 
as espécies, porém, M. domestica exibe o mesmo padrão hexagonal de organização das células poligonais do 
exocórion. Quanto à micrópila, O. aenescens mostra uma ornamentação mais visível, com depressões e 
elevações. Na região posterior, ambas as espécies apresentaram dois orifícios acessórios de respiração, 
contudo, M. domestica ainda apresenta locais do exocórion modificados em estruturas respiratórias. Este 
trabalho apresenta significativas características que auxiliam na diferenciação dos ovos destas duas espécies. 
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Drosophilidae é uma família de insetos cosmopolita que possui atualmente 4.542 espécies distribuídas em 
74 gêneros. Há uma grande riqueza de estudos na literatura sobre questões básicas de biologia, genética, 
citogenética, ecológica e sobre evolução em especial com espécies do gênero Drosophila Fállen. Há muitos 
estudos de diversidade dessa família com o uso de armadilha com iscas de fermentação associados a frutos 
em decomposição e esse método têm apresentado grande riqueza de espécies, particularmente de 
Drosophila e gêneros que se alimentam de frutos e/ou compostos secundários gerados por eles. Alguns 
desses estudos de diversidade visando a conservação de espécies têm sido realizados no bioma Cerrado, que 
ocupa atualmente 22% de todo o país com grande diversidade biológica. Com isso, este estudo objetivou 
identificar e quantificar os gêneros de Drosophilidae associados a uma área de pomar do município de Varjão 
(GO). Os espécimes foram coletados por meio de armadilha Malaise durante os meses de julho de 2018 a 
agosto de 2019. O trabalhou resultou na identificação de 6.245 drosofilídeos distribuídos em 8 gêneros. Os 
gêneros com maior número de indivíduos foram Drosophila (4.831), seguido de Zaprionus Coquilett (1.388), 
Neotanygatrella Duda (12), Rhinoleucophenga Hendel (6), Microdrosophila Malloch (3), Leucophenga Mik 
(2), Scaptomyza Hardy (2) e Hirtodrosophila Duda (1). Pode-se observar que os gêneros com maior número 
de indivíduos foram Drosophila e Zaprionus. Isso pode estar relacionado com o hábito alimentar frugívoro da 
maioria das espécies de Drosophila e a espécie Z. indianus Gupta se alimenta de compostos secundários 
gerados pelos frutos. Com o trabalho, destaca-se a relevância de inventariar a fauna da região Neotropical, 
em especial do bioma Cerrado, com estudos de levantamento de fauna, como Drosophilidae, tendo em vista 
sua grande diversidade. 
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A ordem Diptera é uma das megadiversas de insetos que compreende cerca de 12% de todos os insetos e 
está distritribuída em aproximadamente 160 famílias. Dentre elas, destaca-se a Drosophilidae, que é 
tradicionalmente utilizada como modelo biológico, apresenta uma alta diversidade morfológica, ecológica e 
tem distribuição em todos os biomas brasileiros. Contudo, há poucos estudos que comparam a fauna 
genérica de Drosophilidae nos seus diversos ecossistemas brasileiros ou fitofisionomias e com métodos mais 
abrangentes, como o de armadilha “Malaise”. No presente trabalho, objetiva-se comparar os gêneros de 
Drosophilidae (Diptera: Schizophora) nas fitofisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado s.s. 
em material depositado na Coleção de Zoologia da UFG, coletado ao longo de quatro anos (2015-2019) por 
meio de armadilha “Malaise” no Parque Nacional de Emas, localizado em Mineiros, Goiás. Esse Parque está 
inserido no bioma Cerrado que se trata do segundo maior da América do Sul, com alta diversidade biológica 
e detentor de grande heterogeneidade nas suas formações vegetais. Na fitofisionomia de Floresta Estacional 
Semidecidual, foram registrados 846 indivíduos distribuídos em 11 gêneros. No Cerrado s.s., 217 indivíduos 
distribuídos em 9 gêneros foram amostrados. Essa diferença pode estar relacionada com a maior 
disponibilidade de recursos da Floresta Estacional Semidecidual, atraindo assim maior número de 
drosofilídeos. Nota-se que a Floresta Estacional Semidecidual se apresentou mais abundante e com maior 
número de gêneros no presente estudo. Para o Cerrado s.s., apesar do menor número de indivíduos, há 
registros de gêneros que não foram amostrados na Floresta Estacional Semidecidual, como Scaptomyza 
Hardy e Hyalistata Wheeler. Este último gênero refere-se ao primeiro registro para o bioma Cerrado. Com o 
estudo, denota-se a importância de se conhecer o bioma, por exemplo, comparando a fauna nas suas 
diversas fitofisionomias e, posteriormente, conservar a fauna desse bioma, tendo em vista sua grande 
diversidade. 
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Os drosofilídeos são moscas pequenas (até 7 mm), que apresentam grande capacidade de produção de 
linhagens e breve ciclo de vida (em torno de 10 a 20 dias). Alguns gêneros, como Drosophila Fállen e 
Zaprionus Coquilett são facilmente coletados e manejados em laboratório. Em geral são encontrados em 
diversos biomas e hábitats do território brasileiro, entre eles, destaca-se a Savana brasileira, mais conhecida 
como Cerrado, considerado um dos “hotspot” de diversidade, devido à sua enorme diversidade biológica e 
endemismo de táxons, apesar de sofrer muitos distúrbios antrópicos, particularmente da região Centro-
Oeste do país. O Cerrado tem aproximadamente 1,5 milhão de km², é o segundo maior bioma do país em 
área, superado apenas pela Floresta Amazônica, e é caracterizado por um conjunto de diferentes 
fitofisionomias. Considerando-se a perda da biodiversidade e a importância de estudos taxonômicos para 
conservação de espécies, este estudo objetivou identificar e quantificar os gêneros de Drosophilidae 
(Diptera: Schizophora) em material depositado na Coleção de Zoologia da UFG ao longo de quatro anos 
(2015-2019), coletado por meio de armadilha Malaise nas fitofisonomias de Mata (Floresta Estacional 
Semidecidual), Cerrado s.s. e Campo Cerrado do Parque Nacional de Emas, uma das áreas designadas como 
prioritárias para Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal, localizado em Mineiros, Goiás. O 
trabalho resultou na identificação de 1.313 indivíduos pertencentes a 18 gêneros. Os gêneros com maior 
número de indivíduos foram Drosophila (983), seguido de Rhinoleucophenga Hendel, 1917 (180) e 
Microdrosophila Malloch, 1921 (29). Os gêneros Pseudiastata Coquillett, 1908 e Hyalistata Wheeler, 1960 
são registrados pela primeira vez no Cerrado. Com o trabalho, destaca-se a relevância de conhecer a 
biodiversidade da região Neotropical, a fim de colaborar para estudos de conservação de espécies, 
principalmente, em biomas com grandes distúrbios antrópicos e perda de hábitat, como é o caso do Cerrado 
na região Centro-Oeste. 
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Sarginae é uma das subfamílias mais diversas dentre as 12 atualmente reconhecidas em Stratiomyidae, com 
mais de 550 espécies e 21 gêneros. Embora metade dessa fauna ocorra na região Neotropical (275 espécies), 
uma diversidade importante de espécies e de gêneros endêmicos ocorre nas regiões Afrotropical e Oriental. 
Na região Oriental, são 82 espécies e sete gêneros de sargíneos, com apenas dois gêneros endêmicos, 
Formosargus James, 1939, com duas espécies, uma para Taiwan e outra para as Filipinas, e Amsaria 
Adisoemarto, 1974, com uma única espécie para a Indonésia. As três espécies dos dois gêneros são 
conhecidas apenas das descrições originais e material tipo. Não há, portanto, nenhum registro adicional de 
espécies desses gêneros e pouco se sabe sobre biologia, morfologia e relacionamento com os demais gêneros 
de Sarginae. Além do material tipo, um total de 18 espécimes e quatro pupários de Formosargus foi 
acumulado ao longo dos últimos seis anos. Este estudo, portanto, revisa Formosargus, com a descrição de 
seis novas espécies e o primeiro pupário para o gênero. Todas as espécies foram fotografadas e ilustradas, 
com a disponibilização de uma chave de identificação e um mapa de distribuição para as espécies do gênero. 
Os espécimes tipos de Amsaria sagittocera Adisoemarto, 1974 e Chrysochlora lineata de Meijere, 1913 
(Chrysochlorininae) também foram examinados, resultando na transferência destas duas espécies para 
Formosargus. Foi identificada uma estrutura única no gênero na base do basitarso das pernas médias de 
machos, provavelmente associado ao comportamento sexual. Na filogenia de Sarginae, Formosargus foi 
recuperado como grupo-irmão de Merosargus Loew, 1805. Com esse trabalho, Formosargus soma 10 
espécies, com o primeiro registro para Malásia, Papua-Nova Guiné e Tailândia. Entretanto, é provável que o 
número de espécies seja muito maior, uma vez que o sudeste asiático é ainda pouco amostrado. 
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Stratiomyidae é grupo extremamente diverso na morfologia e nos seus hábitos, com mais de 2.800 espécies 
e 367 gêneros descritos. A maior diversidade da família está na região Neotropical, com cerca de 1.000 
espécies e 162 gêneros, 345 destas para o Brasil. Estima-se que a diversidade da família, no entanto, seja 
muito maior, principalmente nos trópicos. No Brasil, por exemplo, não há sequer um único registro de 
espécies da família para seis dos 26 estados. O estudo das coleções científicas é, nesse sentido, importante 
para avançar na catalogação da biodiversidade. O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) mantém uma das 
principais coleções de Diptera do país, de excelente representação da fauna Amazônica, para cerca de 
100.000 espécimes alfinetados, dos quais quase 5.000 são estratiomídeos. Isso representa quase 5% em 
relação ao total de Diptera, atrás apenas de Tabanidae (37%) e Culicidae (8,4%). O número de exemplares 
identificados de Stratiomyidae na coleção, por outro lado, ainda é baixo, com apenas sete espécies. Neste 
trabalho todos os gêneros e espécies de Stratiomyidae do MPEG foram identificados. Um total de 4.596 
espécimes foi identificado e catalogado, compreendendo pelo menos 200 espécies, 67 gêneros e 10 
subfamílias, das quais cerca de 40 espécies são registros novos e 60 são espécies novas para o país. As 
subfamílias mais diversas foram Sarginae, com 61 espécies e cinco gêneros, Pachygastrinae, com 43 e 28 e 
Clitellariinae com 41 e 10. As menos diversas foram Nemotelinae e Chiromyzinae, com uma única espécie e 
Beridinae, com três espécies de três gêneros. Os gêneros mais diversos da região Neotropical foram também 
aqueles com maior número de espécies na coleção: Merosargus Loew (Sarginae), com 39, Cyphomyia 
Wiedemann (Clitellariinae), com 27 e Hermetia Latreille (Hermetiinae), com 15. Este estudo avança no 
conhecimento da fauna Neotropical e em particular da fauna Amazônica. 
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A subfamília Sarginae contém cerca de 550 espécies e 21 gêneros, distribuídos em todas as regiões 
biogeográficas, oito dos quais presentes na região Neotropical. Merosargus Loew, 1855 é o mais diverso na 
região Neotropical com 143 espécies descritas e apenas uma espécie exclusiva da região Neártica. Os 
imaturos de Sarginae, no entanto, são pouco conhecidos e de difícil obtenção devido à falta de conhecimento 
da biologia das espécies. Há cerca de 30 espécies de Sarginae, mundialmente, para as quais há larva e/ou 
pupário conhecido. Destas, apenas duas para a região Neotropical: Ptecticus testaceus (Fabricius, 1794) e 
Sargus thoracicus Macquart, 1834. Das 144 espécies de Merosargus, é conhecido apenas o pupário de 
M. caerulifrons Johnson, 1900, a única espécie restrita à região Neártica. Este estudo adiciona o segundo 
pupário para uma espécie de Merosargus, com a descrição do pupário de M. cingulatus Schiner, 1868. Além 
disso, a distribuição da espécie na região Neotropical é ampliada e a uma lista dos imaturos de Sarginae é 
disponibilizada. Iscas de feijão fermentado foram utilizadas para a coleta de três imaturos, em um fragmento 
de mata do munícipio de Carambeí, Paraná, Brasil. As larvas foram levadas para o laboratório e criadas até a 
emersão dos adultos. Para o estudo morfológico, imagens de microscopia eletrônica de varredura foram 
obtidas para dois dos três pupários. O material está depositado no Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo (MZUSP). Os novos registros de ocorrência da espécie para outros estados do Brasil e demais países 
foram obtidos a partir do exame de material depositado em coleções do país e do exterior. Espera-se que 
este trabalho renove o interesse pelos imaturos de Stratiomyidae e de Sarginae em particular, já que apenas 
os imaturos de duas (três com o presente estudo) espécies de Sarginae são conhecidos para a região 
Neotropical. 
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Os odiniídeos são moscas pequenas e robustas, caracterizadas por possuírem cerdas fortes no corpo. A 
família possui ampla distribuição geográfica e está representada por 71 espécies em 16 gêneros e duas 
subfamílias: Odiniinae e Traginopinae. Para o Brasil, estão registrados sete gêneros e 18 espécies. Ao analisar 
espécimes de odiniídeos coletados nos estados do Amazonas, Acre e Pará, Região Norte do Brasil, um gênero 
novo de Traginopinae foi identificado, o qual é representado por duas espécies novas, em fase de descrição. 
O gênero novo é caracterizado pela seguinte combinação de caracteres: fronte com três cerdas fronto-
orbitais, a anterior inclinada e as duas posteriores reclinadas; gena sem seta dobrada para cima; cinco cerdas 
dorsocentrais (1 + 4), a anterior fraca e as posteriores mais fortes; cerda acrostical pré-escutelar presente; 
pré-escutelo ausente; disco escutelar sem cerdas; tíbia média com dois espinhos ventrais fortes. Asa com 
veia C estendendo-se até R₄₊₅. Odiniidae é registrada pela primeira vez para o estado do Acre. Este trabalho 
representa mais uma importante contribuição para o conhecimento dessa família na Região Neotropical, até 
então pouco estudada e com riqueza e diversidade subestimada. 
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Odiniidae é uma família de moscas pequenas e robustas, cosmopolita com 71 espécies distribuídas em 16 
gêneros e duas subfamílias: Odiniinae e Traginopinae. A região Neotropical é a melhor representada, com 10 
gêneros e 31 espécies; sete gêneros e 18 espécies estão registradas para o Brasil. Ao analisar espécimes de 
odiniídeos coletados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, um gênero novo de Traginopinae foi 
identificado. O mesmo é caracterizado por possuir a seguinte combinação de caracteres: fronte paralela; 
lúnula com mancha escura circular; 1 cerda ocelar; 1 cerda pós-ocelar; 3 cerdas fronto-orbitais, a primeira e 
a segunda ligeiramente mais próximas entre si, que entre a segunda e a terceira; 1 cerda genal voltada para 
cima; 4 dorsocentrais (1 + 3); 1 acrostical pré-escutelar; 1 cerda propleural e 3 catepisternais; tórax com 
faixas longitudinais marrons; pré-escutelo ausente; asa hialina, veia costa atingindo a veia M₁, esta 
ligeiramente curvada em direção a veia R₄₊₅; tergito 6 ausente; hipândrio muito curto, às vezes mais largo na 
base que longo. O gênero novo está em processo de descrição, e é representado por 10 espécies novas. Com 
a confirmação desse gênero novo e suas espécies, eleva-se para oito o número de gêneros e para 28 o 
número de espécies conhecidas para o Brasil e para 11 gêneros e 41 espécies para a Região Neotropical. 
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Keroplatidae e Mycetophilidae apresentam uma íntima associação com fungos e troncos caídos em 
decomposição. As larvas de algumas espécies dessas famílias podem se alimentar dos próprios fungos. Com 
o objetivo de criar indivíduos destas famílias, foram coletados troncos em decomposição com fungos 
associados da família Polyporaceae no Município de Carambeí, Paraná. Os troncos foram isolados do 
ambiente exterior e os indivíduos que emergiram dentro deste ambiente isolado foram coletados. A partir 
dos troncos em decomposição com fungos, além de espécimes de Keroplatidae e Mycetophilidae, emergiu 
uma dipterofauna associada composta por famílias Cecidomyiidae (2 indivíduos, 1 morfoespécie), Clusiidae 
(5 indivíduos, 2 morfoespécies), Dolichopodidae (2 indivíduos, 1 morfoespécie), Drosophilidae (37 indivíduos, 
1 morfoespécie), Empididae (2 indivíduos, 2 morfoespécies), Milichiidae (7 indivíduos, 4 morfoespécies), 
Muscidae (1 indivíduo, 1 morfoespécie), Phoridae (12 indivíduos, 4 morfoespécies), Sepsidae (1 indivíduo, 1 
morfoespécie) e Sciaridae (46 indivíduos, 5 morfoespécies). Além de indivíduos adultos, foram obtidas larvas 
e pupários. Até o momento, foram identificados pupários de Clusidae (3 indivíduos) e Milichiidae (1 
indivíduo) e larvas de Cecidomyiidae (45 indivíduos). Os espécimes serão destinados aos especialistas para 
identificação a nível específico e espera-se que novas contribuições à biologia dessas famílias sejam 
incorporadas a literatura. 
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Milichiidae (Diptera: Schizophora) – um grupo historicamente negligenciado – obteve a atenção de poucos 
taxonomistas desde o seu reconhecimento como família pelo entomológo Friedrich Hendel em 1903. 
Popularmente conhecidos como “moscas aproveitadoras” devido a uma gama de comportamentos 
envolvendo cleptoparasitismo, predação e comensalismo, os miliquíideos compreendem 363 espécies 
descritas em 18 gêneros no mundo. Embora com poucas espécies, o conhecimento atual de Milichiidae 
apresenta lacunas importantes quanto à distribuição geográfica, biologia, diversidade genérica e específica, 
homologia e relações filogenéticas, principalmente na Região Neotropical. A partir da análise de mais de 1500 
espécimes provenientes de quatro coleções norte-americanas e de quatro coleções brasileiras, novas 
contribuições para o conhecimento da família na Região Neotropical foram obtidas. Novos espécimes do 
gênero monotípico Costalima Sabrosky foram coletados no Rio de Janeiro após mais de 50 anos da descrição 
original e a terminália masculina e feminina foi ilustrada e descrita pela primeira vez para o gênero. Uma 
nova espécie de Eusiphona Coquillett foi descrita para o cerrado – o primeiro registro do gênero para o Brasil. 
Pholeomyia Bilimek apresenta ao menos 15 novas espécies, além dos primeiros registros para a região 
Nordeste brasileira. Além disso, há uma revisão taxonômica e uma análise filogenética em andamento para 
o gênero, de modo a trazer contribuições significativas para a delimitação a nível genérico e específico. A 
primeira descrição de uma espécie coletada na Região Neotropical do gênero Phyllomyza Fallén foi realizada. 
Novos registros de distribuição para diversas espécies de Desmometopa Loew, Leptometopa Becker, Milichia 
Meigen, Milichiella Giglio-Tos e Paramyia Williston foram obtidos. A partir destes dados, o conhecimento da 
real riqueza de espécies e distribuição geográfica foi ampliado. 
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Pholeomyia Bilimek (Diptera: Milichiidae: Milichiinae) apresenta 39 espécies descritas, das quais 27 são 
conhecidas para a região Neotropical e 12 para a região Neártica. O conhecimento atual de Pholeomyia, em 
particular na região Neotropical, apresenta lacunas importantes quanto à biologia, diversidade genérica e 
específica, homologia, relações filogenéticas e distribuição geográfica de suas espécies. Isso pode ser 
explicado principalmente pela presença de poucos taxonomistas estudando a fauna desta família em nível 
mundial. A última espécie descrita data de 1959, na única revisão para as espécies neárticas do gênero. Além 
disso, há discordância entre autores quanto a delimitação de Pseudomilichia Becker e de Pholeomyia. A 
corroboração das hipóteses propostas depende de um estudo com uma amostragem mais abrangente de 
espécies de Pholeomyia, bem como de espécies incluídas em Pseudomilichia e de outros gêneros de 
Milichiinae. Isso evidencia a necessidade de uma análise filogenética robusta para o gênero e para a própria 
família. Este estudo busca realizar uma análise cladística das relações entre as espécies de Pholeomyia, 
enraizado com um estudo de espécies de outros gêneros de Milichiinae, de outras subfamílias de Milichiidae 
e de outras famílias de Carnoidea de modo a testar a monofilia do gênero e as relações entre as espécies do 
gênero. Até o momento, a partir dos espécimes analisados de quatro instituições norte-americanas e de 
quatro instituições brasileiras, foram obtidos 40 táxons terminais para a análise filogenética (25 espécies de 
Pholeomyia e 15 espécies de grupos externos), incluindo espécies ainda não descritas na literatura. Além 
disso, 67 caracteres morfológicos foram levantados para a construção da matriz de caracteres, sendo 24 
caracteres de cabeça, 25 caracteres de tórax e 28 caracteres de segmentos pré-genitais abdominais e de 
terminália masculina. Novos registros de distribuição foram obtidos para a Região Neotropical. 
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Muscidae é uma numerosa família de Diptera, com cerca de 5210 espécies descritas com ocorrência em todas 
as regiões biogeográficas. Na Região Neotropical são reconhecidas cerca de 840 espécies em 84 gêneros, do 
quais 80 ocorrem na América do Sul. São vários os gêneros com problemas taxonômicos e conhecimento 
incipientes sobre as espécies. Dentre esses se destaca Pilispina Albuquerque, 1954, que apresenta cinco 
espécies para Região Neotropical. Desde a proposição do gênero várias espécies foram incluídas no gênero 
e alguns atos nomenclaturais foram realizados, porém para o gênero não há uma ampla revisão que forneça 
uma diagnose que represente a diversidade do grupo. Igualmente negligenciados são os gêneros também 
propostos por Albuquerque em 1954 Plumispina Albuquerque, com 2 espécies e Cordiluroides Albuquerque, 
com 8 espécies ambos com distribuição Neotropical e com conhecimento taxonômico esparso. Nesse 
sentido, com a carência de estudos sobre as espécies desses gêneros e também de descrições completas, 
ilustrações e chaves de identificação, esse trabalho visa responder essas questões através da análise do 
material tipo, estudo aprofundado da morfologia, incluindo o auxílio da microscopia de varredura. Como 
resultados, todos os gêneros foram revisados. Quatro novas espécies são propostas para os gêneros 
Cordiluroides (2 spp.) e Pilispina (2 spp.). Novos mapas de distribuição são fornecidos e são propostas novas 
chaves de identificação para os gêneros. 
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Com cerca de 2.800 espécies descritas, 367 gêneros e 12 subfamílias, Stratiomyidae é uma família bastante 
diversa, heterogênea e amplamente distribuída de dípteros. Na região Neotropical, o Brasil tem a maior 
diversidade da família, com 345 espécies e 107 gêneros. Mais da metade dessa diversidade, no entanto, 
provém de espécies registradas para os três estados onde a família é mais bem amostrada, nesta ordem: 
Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Para Minas Gerais, são apenas 32 espécies e 18 gêneros 
reportados, de oito subfamílias. Este trabalho estuda os estratiomídeos coletados com armadilhas Malaise, 
no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), entre os anos de 2000 a 2004. As coletas foram feitas em uma área 
de mata primária e em duas áreas de mata secundária, nos períodos de chuva e seca. Um total aproximado 
de 4.000 espécimes foi identificado, compreendendo 10 subfamílias e pelo menos 150 espécies, das quais 
cerca de 20 espécies são novas, com pelo menos um gênero novo de Stratiomyinae. Das 10 subfamílias, as 
três mais abundantes foram Sarginae (cerca de 2.400 espécimes), Beridinae, (cerca de 540) e Chiromyzinae 
(cerca de 250). As demais subfamílias apresentaram menos de 200 espécimes cada. A mata primária 
representou quase 70% do total de espécimes, cerca de 2.700, com 2.400 destes capturados no período 
chuvoso. Esse total compreende nove das 10 subfamílias, com ausência apenas de Chiromyzinae. Na estação 
seca apenas cinco das 10 subfamílias foram coletadas. Na mata secundária, Sarginae foi novamente a mais 
abundante, com cerca de 1.100 espécimes. Sarginae foi a única subfamília presente nas duas estações das 
três áreas. Beridinae, Nemotelinae e Raphiocerinae, por outro lado, estão presentes apenas na estação 
chuvosa da mata primária. Este estudo avança no conhecimento da fauna Neotropical de Stratiomyidae, 
inclusive com dados importantes sobre variação sazonal. 
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Anthomyiidae possui cerca de 2000 espécies e 50 gêneros com maior diversidade em áreas de clima 
temperado a ártico, porém são encontrados em todas as regiões biogeográficas. Na Região Neotropical são 
conhecidas pouco mais de 100 espécies e 20 gêneros. Entretanto estudos taxonômicos recentes são escassos 
e apenas seis artigos sobre a fauna neotropical de Anthomyiidae foram publicados nos últimos 30 anos. A 
identificação de muitas espécies depende da análise da genitália do macho, tornando a taxonomia do grupo 
difícil. Os adultos são principalmente polinizadores ou saprófagos e algumas poucas espécies são 
sinantrópicas, enquanto as larvas têm hábitos alimentares mais variados, podem ser coprófagas, inquilinas, 
comensais, parasitas, fitófagas ou saprófagas. Algumas espécies apresentam importância econômica, pois as 
larvas podem ser encontradas em caules, raízes e partes aéreas de plantas de interesse agrícola. O objetivo 
deste trabalho é melhorar o conhecimento da diversidade de espécimes na Região Neotropical, assim como 
o conhecimento sobre a distribuição destas espécies. Para identificação dos espécimes, foram utilizadas as 
descrições originais e chaves de identificação disponíveis. Diversas coleções entomológicas foram visitadas 
para análise de material de referência e busca de material não identificado. Até o momento, foram analisados 
espécimes de sete instituições brasileiras e duas mexicanas, totalizando mais de 3000 espécimes. O 
levantamento está em andamento, porém nossos resultados já possibilitam afirmar que haverá um aumento 
significativo relacionado ao conhecimento da distribuição das espécies, assim como do conhecimento da 
diversidade da família na Região Neotropical, incluindo novas espécies dos gêneros Anthomyia (3), Calythea 
(2), Coenosopsia (3) e Emmesomyia (2); novos registros, incluindo os primeiros registros para a família nos 
estados brasileiros do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe; 
e um novo gênero do México. 
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Com cerca de 8500 espécies válidas e 1500 gêneros, a família Tachinidae destaca-se em Diptera por 
apresentar uma enorme diversidade de táxons. Apesar de todas as espécies serem parasitóides, os tipos de 
hospedeiro e as formas de abordagem para oviposição são variados nas diferentes linhagens de Tachinidae. 
Classificada em quatro subfamílias, as relações filogenéticas em Tachinidae começaram a ser verificadas e 
compreendidas somente nos últimos cinco anos. Contudo, as relações e a monofilia de muitas tribos e 
gêneros permanecem pouco claras. Por exemplo, a tribo Tachinini, subfamília Tachininae, já foi previamente 
classificada em sete tribos, além de ter 50% de seus gêneros monotípicos, sendo a maioria endêmica da 
Região Neotropical. Dessa forma, o presente estuda visa verificar as relações filogenéticas entre as tribos de 
Tachininae e das linhagens de Tachinini. Para a inferência filogenética, oito marcadores genéticos (12S, 16S, 
18S, 28S, CAD, COI, CYTB and EF1α) foram sequenciados e/ou obtidos do GenBank para 389 terminais de 
Calyptratae. As buscas de topologias foram feitas usando o critério de máxima verossimilhança 
implementado no software IQ-TREE. Tachinidae é recuperado consistentemente como monofilético e como 
grupo irmão de Polleniidae. As subfamílias Dexiinae e Phasiinae são monofiléticas, sendo grupo irmão de 
Exoristinae, também monofilético, e Tachininae, parafilético com as tribos Leskiini e Siphonini recuperadas 
como grupo irmão de Exoristinae. Contudo, as tribos de Tachininae que apresentam larvas de primeiro ínstar 
bem esclerotizadas e adaptadas para emboscar o hospedeiro formam um clado. Dentre essas tribos, 
Tachinini parece ter sido a primeira linhagem a divergir, sendo grupo irmão do clado com Bigonichetini, 
Ernestiini, Nemoraeini, Ormiini e Polideini. Em Tachinini, alguns padrões de diversificação das linhagens do 
Novo Mundo parecem refletir mudanças morfológicas no desenvolvimento dos palpos, recuperando como 
monofiléticas as antigas tribos Dejeaniini, com palpos longos e bem desenvolvidos, e Cuphocerini e Juriniini, 
com palpos vestigiais. 
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Drosophilidae é uma das maiores famílias de moscas, com mais de 4500 espécies descritas. Para o Brasil 
foram registradas 305 espécies, valor certamente subestimado, assim como muitos outros grandes grupos 
que carecem de especialistas que os estudem, principalmente nas regiões com grande diversidade, como a 
Amazônia. Dentre estes grupos destacamos Cladochaeta, com cerca de 140 espécies descritas e cujo número 
real estimado é de 800 espécies. As espécies deste gênero são pequenas (1 a 2 mm) e possuem morfologia 
externa uniforme, mas por outro lado com genitálias masculinas extremamente complexas. A história natural 
da maioria das espécies é desconhecida, porém a maioria das espécies que se tem registro estão associadas 
a ninfas de Aphrophoridae e Clastopteridae. A Amazônia brasileira, apesar de sua enorme importância ainda 
é subamostrada, apenas três espécies de Cladochaeta foram registradas para esse bioma. Desta forma, o 
objetivo deste estudo é atualizar o conhecimento de Cladochaeta na Amazônia, com registro de novas 
ocorrências de Cladochaeta, descrição de novas espécies e informações sobre história natural. Os espécimes 
analisados são oriundos de diversas coleções brasileiras e de coletas recentes. Obtivemos uma espécie em 
flores de Heliconia acuminata e Psychotria colorata em três localidades do Pará. Essa espécie é muito 
semelhante a C. psychotria, diferindo principalmente no formato do falo e do surstilo. Este é o segundo 
registro de associação com flores, antecedido por uma única espécie da Costa Rica, C. psychotria, além de 
ser a primeira ocorrência do gênero Heliconia como hospedeiro. Por fim, adicionamos o primeiro registro de 
Cladochaeta bomplandi, conhecida anteriormente no sul do Brasil e Argentina. Suas larvas foram 
encontradas parasitando ninfas de Aphrophoridae. Esse estudo faz uma importante contribuição ao 
conhecimento das espécies amazônicas de Cladochaeta e demonstra a necessidade de mais estudos 
direcionados para esse bioma, em particular com grupos pouco conhecidos de organismos. 
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Diptera abrange mais de 150 mil espécies, sendo uma das ordens megadiversas de organismos. Na 
taxonomia, o Brasil é o segundo país com maior produção de artigos em Diptera, o que torna sua comunidade 
de pesquisadores relevante no cenário global. Para conhecer o perfil profissional e demográfico deste grupo 
no Brasil, desenvolvemos um questionário eletrônico anônimo. Das 94 respostas consideradas, a maioria era 
do sexo masculino (61%). A faixa etária predominante foi de 30-39 anos (38%), seguida do grupo de 20-29 
(28%). Instituições públicas abrigam a maioria (96%), sendo que 45% são pesquisadores ou professores de 
ensino superior e 32% pós-graduandos. A maior parte dos respondentes atua no Rio de Janeiro (15%), 
Manaus (14%), ou São Paulo (10%), o que condiz com os locais mais comuns de obtenção do maior grau de 
formação: São Paulo (15%), Manaus (14%), Rio de Janeiro (13%) e Curitiba (12%). Considerando apenas 
aqueles com até 10 anos de obtenção do doutorado e empregados em instituição de ensino superior ou de 
pesquisa, 14% estão em Minas Gerais ou Rio de Janeiro, 9% no Mato Grosso do Sul, e os demais estão 
distribuídos em 13 estados, cada um com apenas um pesquisador. Em relação aos grupos de estudo, 30% 
trabalham com nematóceros, 19% com Brachycera exceto Eremoneura, 33% com Eremoneura exceto 
Calyptratae, e 18% com Calyptratae. Sistemática/taxonomia é a área de atuação mais recorrente (88%), 
seguida de biologia e ecologia, ambas com 33%. Outras áreas comuns foram biogeografia (24%), entomologia 
médica (22%) e forense (13%). Observamos que quase a metade dos respondentes está inserida em 
instituições de ensino ou pesquisa, indicando boa inserção no mercado profissional. Embora a maior parte 
tenha se formado e atue junto a grupos de pesquisa tradicionais, a presença de jovens dipteristas em diversos 
estados deverá contribuir para a mudança deste quadro. 
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A coleção de insetos do Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CCT-
UFMG) possui um vasto acervo proveniente principalmente de Minas Gerais, embora outros estados e países 
estejam também representados. A coleção está passando por processo de informatização, porém, uma 
parcela significativa dos exemplares ainda aguarda algum tipo de processamento, seja triagem, montagem 
ou catalogação. Este trabalho tem como objetivo apresentar a coleção de Diptera do CCT-UFMG, 
descrevendo as particularidades do seu acervo, a partir da análise de seu banco de dados. O acervo de 
Diptera (UFMG-IDI) atualizado em outubro de 2019, conta com 13.623 espécimes tombados, provenientes 
de nove países e de 23 estados do Brasil, sendo a maior parte oriunda do estado de Minas Gerais (83%). Estão 
identificadas, na coleção, 57 famílias, dentre as quais podemos destacar, pela quantidade de material 
depositado, Chironomidae (24,77%) e Muscidae (11,74%), famílias alvo de estudos em dois laboratórios que 
nutrem o acervo do CCT-UFMG. Algumas famílias que se destacam numericamente, como Pipunculidae 
(5,29%) e Phoridae (4,17%), tiveram muitos exemplares tombados para atender a empréstimos. Além dessas 
famílias, houve empréstimos de outros 3,44% dos espécimes da coleção. Parte do acervo é constituído por 
espécimes provenientes de trabalhos de consultoria ambiental (8,37%). O método de coleta mais utilizado 
nos espécimes depositados foi a armadilha Malaise (36,54%). Devido à falta de mão de obra, de recursos e 
de espaço, a coleção de Diptera tem por prioridade tombar e transfixar táxons que serão trabalhados 
imediatamente. A coleção mantém um backlog de dezenas de milhares de exemplares, majoritariamente 
capturados por armadilha Malaise, oriundos principalmente de regiões pouco exploradas de Minas Gerais. 
Portanto, os números acima são apenas um pequeno recorte do potencial da coleção, que está à disposição 
da comunidade científica. 
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Xylophagidade é uma pequena família com nove gêneros e 134 espécies descritas; ocorrem em todas as 
regiões biogeográficas, exceto na região Afrotropical. Apenas dois gêneros têm ocorrência Neotropical, 
Heterostomus Bigot com uma espécie e Rachicerus Walker com 70 espécies conhecidas, das quais apenas 
nove ocorrem na região Neotropical e seis delas tem ocorrência no Brasil. Este gênero é caracterizado, 
principalmente por possuir antenas com pós-pedicelo pectinado, composto por mais de 15 segmentos. O 
presente trabalho tem como objetivo ampliar o registro de Rachicerus. No Maranhão foram registradas duas 
espécies de Rachicerus: Rachicerus carrerai Pujol-Luz e Rachicerus sp. nov., elevando de seis para sete o 
número de espécies conhecidas para o Brasil. Tais registros aqui apresentados são um importante 
incremento sobre a riqueza e diversidade desta família. 
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As moscas da ordem Diptera, apesar de abundantes, ainda são carentes de estudos, sendo que sua riqueza 
conhecida é muito aquém daquela estimada para a ordem. Os dípteros ocorrem em diferentes ambientes e 
ocupam variados nichos. A escassez de informações sobre o grupo no Cerrado e o constante desmatamento 
do bioma, acaba evidenciando a importância em conservar e conhecer cada vez mais o grupo. O objetivo 
deste trabalho é descrever a diversidade de braquíceros no cerrado na área de mata estacional semidecidual. 
As coletas foram realizadas mensalmente de maio de 2015 a julho de 2017 em uma área de mata estacional 
semidecidual do Parque Nacional das Emas (GO) utilizando uma armadilha do tipo Malaise. Os indivíduos 
foram identificados em nível de família no Laboratório de Insetos Necrófagos na Universidade Federal de 
Goiás. Foram coletados 2873 indivíduos distribuídos em 30 famílias. As famílias mais abundantes foram: 
Phoridae (61,22%), Tachinidae (7,74%), Drosophilidae (7,04%), Sarcophagidae (4,75%), Tabanidae (3,95%), 
Therevidae (2,72%), Dolichopodidae (2,32%), Muscidae (2,32%), Stratiomyidae (1,63%) e Asilidae (1,13%). A 
família Phoridae é considerada uma das mais diversas, estando presente em todos os tipos de ambientes, o 
que pode explicar sua grande abundância. Outras famílias que também podem ser consideradas generalistas 
são Sarcophagidae, Therevidae e Muscidae que apresentam hábitos de vida variáveis. As famílias Tachinidae, 
Tabanidae, Asilidae e Dolichopodidae são consideradas predadoras, sua abundância pode ser explicada 
devido à estabilidade climática da área de mata que se torna atrativa para as presas que consequentemente 
atrai estes predadores. As famílias Drosophilidae e Stratiomyidae estão estritamente ligadas à 
disponibilidade de material vegetal, podendo se alimentar de seiva até material em decomposição, o que é 
bastante abundante nesta área. Algumas famílias como Lauxaniidae, Milichidae, Psilidae e Xylomyidae são 
novos registros de ocorrência para o estado de Goiás. 
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Stratiomyiomorpha é uma infraordem de Diptera que abrange duas famílias, Stratiomyidae e Xylomyidae. 
Existem mais de 2934 espécies descritas e, apesar da alta diversidade, são poucos os estudos sobre essa 
infraordem no estado de Goiás. O objetivo deste trabalho foi descrever a composição da comunidade de 
Stratiomyiomorpha coletadas por armadilha de interceptação de vôo. O levantamento foi realizado de junho 
de 2018 à Agosto de 2019, em uma área rural localizada no município de Varjão-GO. Uma armadilha do tipo 
Malaise foi instalada em um pomar e as trocas do pote coletor ocorreram mensalmente. O material foi triado 
e identificado ao nível de gênero no Laboratório de Insetos Necrófagos na Universidade Federal de Goiás. 
Foram coletados 1169 indivíduos distribuídos em 22 gêneros. Em Stratiomyidae coletou-se 21 gêneros: 
Sargus (76,2%), Merosargus (6,7%), Hermetia (4,2%), Microchrysa (2,1%), Myxosargus (1,5%), Ptecticus 
(0,9%), Pachygaster (0,6%), Dactilodeyctes (0,5%), Manotes (0,5%), Chrysochlorina (0,4%), Hoplitimyia (0,4%) 
Chalcidomorphina (0,3%), Cyphomyia (0,3%), Popanomyia (0,3%), Artemita (0,3%), Auloceromyia (0,2%), 
Brachyodina (0,2%), Vittiger (0,2%), Cosmariomyia (0,1%), Nemotelus (0,1%), e Tegocera (0,1%). Foi 
registrado apenas um gênero de Xylomyidae, Solva, que correspondeu a 3,8% do universo amostral. O padrão 
de diversidade e abundância encontrados deve estar diretamente relacionado com a disponibilidade de 
recursos para as formas imaturas dos gêneros encontrados. Sarginae foi a subfamília mais abundante 
provavelmente em virtude de que boa parte dos imaturos das espécies desses gêneros usam frutos em 
decomposição como recurso alimentar, visto que a armadilha estava instalada em um pomar. As subfamílias: 
Chrysochlorininae, Clitellariinae, Pachygastrinae e a família Xylomyidae, tem suas larvas como 
decompositoras de madeira, o que explica sua baixa abundância. Hermetiinae é uma subfamília generalista 
enquanto Stratiomiinae e Nemotelinae possuem larvas aquáticas, explicando a baixa quantidade. Alguns 
gêneros como Microchrysa, Chalcidomorphina, Cosmariomyia e Solva são novos registros de ocorrência para 
o estado de Goiás. 

Palavras-Chave: Cerrado, Check-list, Moscas, Stratiomyidae, Xylomyidae 
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Os Stratiomyidae são moscas de tamanho, coloração e formato do corpo muito variados. Os adultos são 
reconhecidos pela venação das asas, com as veias radiais concentradas na porção anterior da asa e uma 
pequena célula discal da qual se irradiam as nervuras mediais. Suas larvas geralmente são gregárias, podem 
ser encontradas em diversos tipos de ambientes e desempenham importante papel na manutenção dos 
ecossistemas. Este trabalho tem como objetivo descrever a assembleia de formas imaturas da família 
Stratiomyidae associadas a galhos e troncos em decomposição em ambientes de Cerrado. As coletas dos 
imaturos foram realizadas no período de dezembro de 2016 a Junho de 2017 de forma ativa inspecionando, 
com auxílio de pinças, galhos e troncos de árvores e arbustos em estágio inicial de decomposição. As larvas 
foram transferidas junto com fragmentos do substrato (cascas) para o Laboratório de Insetos Necrófagos na 
Universidade Federal de Goiás e acondicionadas em placas de Petri agrupados de acordo com data, 
localidade e morfótipos. As placas foram umedecidas e monitoradas regularmente até a emergência dos 
adultos. Dos 410 imaturos coletados nos munícipios de Goiânia, Mineiros e Varjão (GO) e Brasília (DF), 163 
adultos emergiram (aproximadamente 40%) e foram identificados ao nível de gênero. Foram reconhecidos 
oito gêneros distribuídos em duas subfamílias. Clitellariinae foi representada pelos gêneros Auloceromyia 
(26,4%), Cyphomyia (0,6%) e Quichuamyia (0,6%). Os gêneros Brachyodina (0,6%), Cosmariomyia (2,4%), 
Dactilodeyctes (50,3%), Eidalimus (1,8%), Manotes (3,9%) e Tegocera (12,2%) representaram a subfamília 
Pachygastrinae. Os gêneros Auloceromyia e Dactilodeyctes foram os mais abundantes. Estudos como o 
presente trabalho contribuem ampliando o conhecimento da diversidade sobre moscas da família 
Stratiomyidae no Cerrado do Planalto Central do Brasil e sobre aspectos da biologia e ecologia de imaturos 
de seus membros que atuam na ciclagem de nutrientes colaborando para o equilíbrio e manutenção desse 
tipo de ambiente. 

Palavras-Chave: Conservação, Ecossistema, Larva, Moscas, Savana 
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Billaea claripalpis (Dexiinae, Dexiini) e Genea jaynesi (Tachininae, Leskiini) são espécies de moscas da família 
Tachinidae (Diptera) utilizadas no controle biológico de lagartas brocadoras do gênero Diatraea (Lepidoptera, 
Crambidae). Diatraea inclui várias espécies que causam perdas econômicas à produção de cana-de-açúcar 
na Colômbia. O objetivo deste estudo foi analisar os padrões e processos filogeográficos associados à 
diversidade e estrutura genética de B. claripalpis e G. jaynesi, com ênfase em sua distribuição na Colômbia. 
Foram coletadas 32 amostras de B. claripalpis de 15 localidades (14 Colômbia, 1 Brasil), e 29 de G. jaynesi de 
18 localidades (todas da Colômbia). O DNA foi sequenciado utilizando dois marcadores mitocondriais, 
citocromo oxidase I (477 pb) e 12S (321 pb). As sequências foram alinhadas (MAFFT), editadas (Aliview), 
concatenadas (SequenceMatrix 1.7.8), e plotadas em gráficos de rede de haplótipos (PopArt1.7). Pontos de 
coleta foram plotados no mapa da América do Sul (Diva-gis). Estruturação filogeográfica foi analisada no 
BAPS e dados agrupados no Arlequin foram analisados quanto à estrutura populacional (AMOVA). Para 
análises filogenéticas, jModelTest indicou o melhor modelo de substituição para cada partição e as buscas 
de árvores foram feitas utilizando máxima verossimilhança (RaxML) e inferência bayesiana (MrBayes). Billaea 
claripalpis, espécie brasileira introduzida na Colômbia, apresentou relevante estrutura populacional, pois 
exibiu 4 grupos distintos de agrupamento genético. Pela introdução recente, a estruturação indica provável 
origem dessas populações a partir de diferentes stocks do Brasil. Árvores filogenéticas mostram a população 
de SP-Brasil separada das populações colombianas, que formam agrupamentos geograficamente 
correlacionados. Genea jaynesi, espécie nativa na Colômbia, não apresentou estruturação populacional. 
Talvez maior amostragem seja necessária para encontrar estruturação. Árvores filogenéticas mostram 
populações divididas em dois clados, contendo a população Risaralda-LaVirgínia (RLV) e outro com as demais 
populações. Dados de estruturação populacional, distância genética e filogenia indicam RLV como possível 
espécie nova. Caracteres morfológicos também confirmam essa hipótese. 

Palavras-Chave: Diptera, Estrutura populacional, Filogeografia 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
Número de Processo: 88887.302056/2018-00 



 

Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 856 

Simpósio de Diptera 
Oral 

Código: 0764 

A fauna de Sarcophagidae (Insecta: Diptera) mostra relação 
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A heterogeneidade ambiental pode afetar a diversidade da fauna de artrópodes e essa relação se mostra 
positiva na maioria dos estudos, incluindo alguns grupos de Diptera. Buscamos testar esta hipótese 
considerando que ambientes mais heterogêneos de floresta ombrófila são mais diversos do que ambientes 
mais homogêneos de manguezais, utilizando os Sarcophagidae (Insecta: Diptera) como modelo. O estudo foi 
realizado na Ilha de São Luís, Maranhão, em três áreas que possuem ambas as fitofisionomias. Para isso, 
foram amostrados 18 pontos por área, nove em cada ambiente, e em dois períodos do ano, seco 
(agosto/setembro de 2016) e chuvoso (janeiro/fevereiro de 2017), totalizando 54 pontos e 108 amostras. 
Avaliamos o efeito da heterogeneidade a partir da análise das diversidades alfa e beta, esta última 
decomposta em variáveis explicativas. No total, foram coletados 1.482 exemplares, representando seis 
gêneros e 26 espécies, sendo 21 registradas no mangue e 19 na floresta. Peckia (Euboettcheria) collusor 
(Curran & Walley) foi a espécie mais abundante, com 101 indivíduos. A comunidade dos manguezais foi mais 
diversa que a da floresta, com mais espécies exclusivas para este ambiente, sete no total. A substituição de 
espécies (83,3% pela ocorrência e 51.2% pela abundância) contribuiu mais significativamente para a 
diferença na composição de espécies entre ambientes do que a diferença na riqueza, com valores mais 
elevados de dissimilaridade para a diversidade taxonômica. Oxysarcodexia intona (Curran & Walley) foi a 
espécie indicadora mais significativa do mangue, enquanto que nas áreas de floresta não houve espécies 
indicadoras. Os dados mostraram que os sarcofagídeos possuem preferência por ambientes abertos e 
ensolarados, implicando em uma maior diversidade nos manguezais, refutando a hipótese da 
heterogeneidade de habitat nas áreas florestais. Assim, mangues podem abrigar alta riqueza de espécies de 
sarcofagídeos, realçando a necessidade de mais estudos e planos de conservação para esses ambientes. 

Palavras-Chave: Diversidade Beta, Floresta Amazônica, Manguezais, Mosca-da-carne, Região Neotropical 
Agência Financiadora: CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 
Número de Processo: 131679/2016-3 
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Oxysarcodexia Townsend (Diptera, Sarcophagidae) possui 90 espécies descritas atualmente, sendo um dos 
gêneros mais diversos da Região Neotropical. Os adultos estão entre os mais frequentes e abundantes em 
carcaças de diferentes animais em decomposição, assim como em cadáveres humanos, o que evidencia a 
importância desse gênero para a entomologia forense. Oxysarcodexia tem sido recuperado como um grupo 
natural em análises filogenéticas, tendo como principal sinapormofia a extensão triangular lateral no tubo 
fálico, acima da vesica. Os machos de algumas espécies de Oxysarcodexia têm um alargamento distal 
característico do phallus e têm sido referidos como “xon species group”. Diante disso, uma nova espécie 
neotropical de Oxysarcodexia da Mata Atlântica com tal alargamento no phallus foi descrita e ilustrada com 
base em machos e fêmeas. Além disso, o macho de O. xon é redescrito e sua fêmea, descrita pela primeira 
vez, e são fornecidas ilustrações detalhadas de ambos os sexos. Oxysarcodexia sp. nov., pode ser diferenciada 
por possuir machos com a abertura acrofálica com borda conspicuamente denteada em vista ventral, 
formando um lobo digitado, e vesica em forma de “X” em vista ventral, composta por duas projeções em 
vista lateral; fêmeas apresentando tergito 5 com margem posterior ventralmente fechada. Enquanto O. xon 
possui machos com a abertura acrofálica lobada em vista ventral, estendendo-se para cima como duas 
projeções alongadas, com ápice convergente ou divergente em vista ventral, vesica em forma de “boina” em 
vista lateral e bilobada em vista ventral; fêmeas com tergito 5 com margem posterior ventralmente aberta. 

Palavras-Chave: Morfologia, Mosca-da-carne, Neotropical, Taxonomia 
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Registros de Mutucas (Diptera, Tabanidae) na amazônia 
maranhense, município de Cândido Mendes, Maranhão, Brasil 
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Os Tabanidae vulgarmente conhecidos como mutucas são insetos pertencentes a Ordem Diptera, Subordem 
Brachycera. Esses insetos possuem tamanho médio a grande; variam entre 5 a 25 mm de comprimento, 
especialmente as espécies Neotropicais. Por exercerem hematofagia, as fêmeas constituem vetores em 
potenciais de vários agentes etiológicos como helmintos, protozoários, bactérias e vírus para os animais e 
para o próprio homem. No Neotrópico, os tabanídeos são encontrados em quase todos os habitats possíveis, 
desde manguezais e praias oceânicas até a linha da neve nos Andes, e dos desertos extremos da costa do 
Peru e do Chile até as florestas tropicais, onde apresentam alta diversidade de espécies. Alguns estudos 
foram realizados para o Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Norte, mas pouco se tem para a região 
Nordeste. Para o estado do Maranhão, foram catalogadas 112 espécies, das quais 41 foram registradas para 
a Amazônia maranhense. Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre tabanofauna do Maranhão, com 
destaque para fauna amazônica, foram realizadas coletas em out/08 e de out/18 a mar/19 no município de 
Cândido Mendes, Fazenda 7 Irmãos, a cobertura vegetal nessa Fazenda é composta de floresta amazônica 
primária com cerca de 7.500 ha de área. No presente estudo foram registrados 19 gêneros e 65 espécies de 
mutucas, houve, portanto, um incremento de 24 espécies, elevando de 41 para 65 o número de espécies de 
mutucas registradas para a Amazônia maranhense. Os registros aqui apresentados são um importante 
incremento sobre a riqueza e diversidade deste grupo, demonstrado também que essa é uma área de 
prioridade para a conservação da biodiversidade. 

Palavras-Chave: Riqueza, Tabanídeos, Taxonomia 
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O gênero Wyeomyia contém 17 subgêneros e 140 espécies, 30 das quais estão sem subgênero definido. Entre 
estas últimas está Wyeomyia compta Senevet & Abonnenc, 1939, descrita a partir de uma fêmea adulta e 
uma exúvia larval, coletada em bromélias em Saut-Tigre (Guiana Francesa), em 01 de janeiro de 1938. No 
mesmo criadouro foram coletados espécimes dos quais foram descritos Wy. albocaerulea Senevet & 
Abonnenc, 1939, uma fêmea adulta e duas exúvias de larvais. Atualmente, Wy. albocaerulea é considerada 
sinônimo junior de Wy. argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1920), espécie sem subgênero definido. 
Examinando o material tipo de Wy. compta e Wy. albocaerulea depositados no Musée National d’Histoire 
Naturelle (Paris) comprovamos que os holótipos adultos (fêmeas) de ambas as espécies estão conservados 
em lâminas sob um vidro-relógio, sendo que o adulto de Wy. albocaerulea está na mesma lâmina onde estão 
montadas três exúvias larvares, duas atribuídas a essa espécie e a terceira à Wy. compta, enquanto o holótipo 
fêmea de Wy. compta está em uma lâmina distinta. Confirmamos que o holótipo fêmea de Wy. albocaerulea 
e as exúvias larvares identificadas como pertencentes a essa espécie possuem as características diagnósticas 
de Wy. argenteorostris, portanto, são verdadeiramente sinônimas. Adicionalmente, notamos que o holótipo 
fêmea de Wy. compta também possui características diagnósticas de Wy. argenteorostris, ao passo que a 
exúvia larval atribuída a Wy. compta possui características morfológicas do subgênero monotípico 
Dodecamyia Dyar. Acreditamos que os autores descreveram Wy. compta a partir de uma associação errada 
de exúvia larval de Wy. (Dodecamyia) aphobema Dyar, 1918 e adulto de Wy. argenteorostris. Não se 
podendo associar com segurança a citada exúvia larval com o holótipo fêmea de Wy. compta, propomos que 
o status de tipo dessa forma imatura seja invalidado. Consequentemente, Wyeomyia compta Senevet & 
Abonnenc, 1939 é sinonimizada com Wyeomyia argenteorostris (Bonne-Wepster & Bonne, 1920). 

Palavras-Chave: Dodecamyia, Guiana Francesa, Sabethini, Subgênero incerto, Taxonomia, Wyeomyia aphobema 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
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Odiniidae são moscas pequenas e robustas caracterizadas pela presença de cerdas fortes, principalmente na 
cabeça e no tórax, cujo corpo varia 2,5 a 6 mm de comprimento. Esse grupo de inseto não é muito conhecido, 
no entanto, ocorrem em todas áreas zoogeógrafas, incluindo a Austrália, com cerca de 71 espécies 
catalogadas em 16 gêneros e duas subfamílias Odiniinae e Traginopinae. Na região Neotropical, os mesmos 
estão distribuídos 10 gêneros e 31 espécies, destes sete gêneros e 18 espécies estão catalogados para o 
Brasil. Com o objetivo de catalogar os espécimes da Fazenda Sete Irmãos, no município Candido Mendes-
MA. Para a captura dos espécimes, foram feitas coletas entre outubro de 2018 a novembro 2019 com o uso 
de armadilhas de interceptação de voo tipo Malaise de dois copos e PET de 2000 ml, estas com 250 ml de 
vinagre como atrativo. Foram coletados 102 espécimes distribuídas em doze espécies pertencentes a cinco 
gêneros da subfamília Traginopinae: Lopesiodinia (quatro espécies), Paratraginops (duas espécies), 
Neotraginops (uma espécie), Shildomyia reticulata Prado, gen. nov. A (três espécies) e gen. nov. B (uma 
espécie). Estes resultados constituem o primeiro registro de Odiniidae para a Amazônia maranhense. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Neotropical, Traginopinae 
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O gênero Wyeomyia Theobald figura como o mais diverso morfológica e ecologicamente da tribo Sabethini. 
Suas 139 espécies são agrupadas em 17 subgêneros, sendo que 29 delas não possuem subgênero definido. 
Dentre estas, Wyeomyia shannoni Lane & Cerqueira, 1942, que tem Petrópolis-RJ como localidade tipo, é 
conhecida apenas pelos adultos macho e fêmea. As formas imaturas eram desconhecidas até que em coletas 
realizadas na RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu-RJ) foram coletadas formas 
imaturas, em bambu, cujas características morfológicas não correspondiam àquelas descritas para o gênero 
Wyeomyia. Portanto, foi revelado que, Wy. shannoni pertence a outro gênero. Dessa forma, um primeiro ato 
se faz necessário: a transferência de gênero. A fim de complementar informações sobre a distribuição de 
Wy. shannoni foi examinado material da Coleção de Mosquitos Neotropicais (IRR/Fiocruz-MG), cujo acervo 
é essencialmente formado por espécimes coletados nos anos 1930-1940. Foi observado que Wy. shannoni 
se distribui pelos estados do Acre, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Para nossa surpresa, dentre os espécimes 
identificados como Wy. shannoni provenientes do Rio de Janeiro (Mangaratiba e Teresópolis), foram 
encontrados machos e fêmeas que pertencem a uma espécie muito semelhante à Wy. shannoni ainda não 
descrita, também encontrada no estágio adulto fêmea em material ali colecionado procedente do Espírito 
Santo (Santa Teresa). As formas imaturas da espécie não são conhecidas e nem há material depositado nas 
coleções visitadas. No Rio de Janeiro, esta espécie ainda não descrita ocorre em simpatria com Wy. shannoni. 
Com este trabalho pretendemos demonstrar a importância da conservação da biodiversidade, para que seja 
preservada a riqueza conhecida e desconhecida, em áreas protegidas e em museus, pois apenas conhecendo 
nossa real biodiversidade poderemos preservá-la (#MuseuVive). 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Coleções, Conservação, Sabethini, Taxonomia 
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Dieta alternativa para criação de Musca domestica 
(Linnaeus, 1758) (Diptera: Muscidae) em laboratório 

LORRADE DE ANDRADE PEREIRA ¹ 
LEIANI CRISTINA MARTINS COUTO ² 

LUCAS BARBOSA CORTINHAS ² 
MARGARETH MARIA DE CARVALHO QUEIROZ ² 

VIVIANE ZHANER ² 

¹ Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Saúde 
² Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Laboratório de Entomologia Médica e Forense 

lorranedeandrade@gmail.com, leianicouto@gmail.com, lucas.cortinhas@gmail.com, mmcqueiroz@gmail.com, vivazahner@yahoo.com.br 

Musca domestica é considerada uma praga mundial desde a década de 1950. Esta espécie apresenta ampla 
distribuição geográfica, é altamente sinantrópica, pode causar miíases secundárias, principalmente em 
animais, além de ser veiculadora de patógenos. Ela é encontrada em grande número populacional, pois o seu 
desenvolvimento é beneficiado pelo acúmulo e mau manejo dos resíduos orgânicos nos ambientes urbanos. 
Devido à importância desta espécie para a saúde pública, sua criação em laboratório é indispensável e, na 
busca por uma dieta de menor custo, maior validade e que seja balanceada e eficaz para o desenvolvimento 
pós-embrionário do inseto. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo, avaliar a eficiência da ração 
de camundongo como dieta alternativa para criação de M. domestica. Para tal, os dípteros muscoides foram 
coletados em uma caçamba de lixo, identificados e as colônias foram mantidas em condições controladas 
(câmara climatizada). As neolarvas foram alimentadas com duas dietas diferentes: uma a base de carne 
moída bovina putrefata misturada com farelo de trigo (dieta A) e outra sendo exclusivamente ração de 
camundongo autoclavada amolecida com água estéril (dieta B). O experimento foi analisado diariamente, as 
larvas foram pesadas individualmente e acompanhadas até a emergência dos adultos e, ao final, análises 
estatísticas foram realizadas no intuito de comparar as duas dietas testadas. A viabilidade dos insetos 
alimentados com a dieta B foi maior em relação à dieta A, respectivamente 81% e 74%, assim como o peso 
médio larval 28,4 mg (dieta B) e 25,1 mg (dieta A). As larvas alimentadas com a dieta B tiveram um peso 
maior em relação àquelas tratadas com a dieta A. Portanto, é possível afirmar que a dieta à base de ração de 
camundongo mostrou-se eficiente para criação de M. domestica e este estudo contribuiu para o 
aprimoramento de técnicas de criação e experimentação em laboratório. 
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Drosophilidae é composto por duas subfamílias, Steganinae e Drosophilinae, que por sua vez contém duas 
tribos, Cladochaetini e Drosophilini. Cladochaetini é composta por 178 espécies, distribuídas nos gêneros 
viventes Cladochaeta Coquillett (138 espécies) e Diathoneura Duda (39 espécies) e no gênero extinto 
Myiomia Grimaldi (uma espécie). A tribo é essencialmente Neotropical, com apenas 11 espécies também 
registradas para a região Neártica. Apenas dois estudos filogenéticos mais amplos em Drosophilidae 
investigaram as relações de parentesco entre os membros de Cladochaetini, um deles com base em dados 
morfológicos em 1990, no qual a tribo foi proposta e o outro com base em dados moleculares em 2013, o 
qual recuperou Cladochaetini como parte de Ephydridae. Ambos os estudos, no entanto, apresentaram uma 
baixa amostragem taxonômica de Cladochaetini (uma única espécie de cada um dos gêneros viventes), o que 
é insuficiente para discussões mais aprofundadas. O histórico taxonômico é também bastante complexo, 
provavelmente um reflexo dos problemas de delimitação desses grupos. Faltam sinapomorfias que definam 
a tribo e seus gêneros em seus limites atuais, indício de que esses agrupamentos não sejam naturais. Nesse 
contexto, este estudo apresenta a primeira análise cladística de Cladochaetini, com ampla amostragem 
taxonômica e de caracteres para investigar as relações de parentesco da tribo, sua monofilia e dos seus 
gêneros e o seu posicionamento em Drosophilidae. A matriz de dados consiste em 166 caracteres 
morfológicos para 70 terminais, sendo 50 de Cladochaetini (39 espécies de Diathoneura; 11 de Cladochaeta) 
e 20 de grupos externos (cinco de outras famílias de Ephydroidea, dois de Steganinae e 13 de Drosophilinae). 
As filogenias preliminares apontam para a parafilia de Cladochaetini, Diathoneura e Cladochaeta, 
considerando-se os limites atualmente propostos. Sendo assim, fica evidente a importância da proposição 
de uma nova classificação com base em sinapomorfias morfológicas para esclarecer problemas taxonômicos 
que se arrastam por décadas. 
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Os hexápodes, popularmente conhecidos como insetos, compreendem um grupo taxonômico negligenciado 
durante vários anos no arquipélago de Fernando de Noronha, deixando questões sem resposta sobre riqueza, 
processos ecológicos de invasão, introdução, estabelecimento e extinção. Com o objetivo de catalogar as 
espécies que ocorrem nesse arquipélago, foi realizado um levantamento bibliográfico extensivo na busca por 
citações de táxons para o referido arquipélago. Na literatura foram encontrados registros para 167 espécies 
pertencentes a 13 ordens. Para incrementar essa lista de espécies, em junho de 2019 foram feitas coletas 
adicionais em diversos pontos da ilha durante oito dias consecutivos. Para a captura dos táxons foram 
utilizados variados métodos de amostragens: armadilhas de Malaise grande e pequena, luminosa, pratos 
amarelos, pitfall, window traps, Shannon, CDC, Rede entomológica, aspirador elétrico, isca equina e pinças 
entomológicas. Nesse estudo foram registradas 17 ordens, entretanto, até o momento foram identificadas 
espécies de apenas 13 ordens a saber: Blattaria (6 espécies), Coleoptera (36), Collembola (18), Dermaptera 
(3), Diplura (1), Diptera (47) Hemiptera (20), Hymenoptera (34), Lepidoptera (18), Mantodea (1), Odonata 
(5), Orthoptera (10) e Zygentoma (1). Nas coletas feitas recentemente, trinta e três espécies foram 
registradas pela primeira vez na ilha, elevando-se de 167 para 200 o número de espécies de insetos 
catalogados para o arquipélago de Fernando de Noronha. Assim, este estudo incrementa nosso 
conhecimento sobre a entomofauna do maior arquipélago oceânico brasileiro, fornecendo uma linha de base 
para estudos futuros, que inclui avaliar seu status de conservação e implementar programas de manejo para 
todas as espécies ameaçadas que vivem no arquipélago de Fernando de Noronha. 
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Estudos recentes sobre a composição de hidrocarbonetos cuticulares (HC) em insetos têm demonstrado 
relevante interesse desta técnica para estudos de insetos, principalmente em campos como a taxonomia. A 
entomologia forense é reconhecida como a forma mais confiável de se estimar intervalo postmortem quando 
há corpos em avançado estágio de decomposição, e moscas varejeiras, tais como Chrysomya megacephala 
(Fabricius 1794), desempenham um importante papel na decomposição de carcaças. O objetivo deste estudo 
foi providenciar informações acerca da composição de HCs em pupários vazios de C. megacephala do Rio de 
Janeiro. Larvas de C. megacephala foram criadas em condições de laboratório até a emergência dos adultos. 
Os pupários, então, foram separados em 5 réplicas (3 pupários cada) e os HCs extraídos com uso de hexano, 
para posterior análise em CG-EM. Os compostos foram identificados por meio dos espectros e de seus 
Tamanhos Equivalentes de Cadeia (TEC), de acordo com trabalhos prévios. Os cromatogramas obtidos 
revelaram 53 HCs distribuídos em 44 picos. Todos os n-alcanos entre n-C21 ao n-C33 foram observados, à 
exceção de n-C26. O perfil de HCs foi 0,29% de alcenos, 22,57% de dimetilalcanos, 41,21% de 
monometilalcanos e 18,79% n-alcanos, sendo destes 82% de cadeia ímpar. Os componentes majoritários 
foram n-C27 (5,03%), 4-MeC28 (5,36%), n-C29 (7,2%), 11-, 13-, 15-MeC31 (10,53%), e 13, 19-DiMeC31 
(5,19%). Os HCs de C. megacephala foram caracterizados, e os resultados aqui apresentados poderão auxiliar 
estudos futuros. 
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A Estação Ecológica de Maracá está localizada em uma área transicional da floresta Amazônica brasileira. É 
considerada a terceira maior ilha pluvial do Brasil e é composta tanto de elementos de savana quanto de 
floresta. Apesar de sua importância por apresentar elementos endêmicos e localização estratégica, poucos 
estudos datam a entomofauna dessa região. O presente checklist inclui 39 famílias de Diptera. Foi feita uma 
expedição de 18 a 24 de maio de 2015 onde foram coletados insetos através de varredura, Moericke, 
Shannon, van Someren e a armadilha Malaise até 20 de dezembro de 2015. A O material das famílias a seguir 
foi identificado em nível específico através de especialistas: Agromyzidae, Bibionidae, Bombyliidae, 
Calliphoridae, Cecidomyiidae, Chloropidae, Curtonotidae, Dolichopodidae, Drosophilidae, Empididae, 
Ephydridae, Fanniidae, Hybotidae, Keroplatidae, Lauxanidae, Mesembrinelidae, Micropezidae, Milichiidae, 
Mycetophilidae, Mythicomyiidae, Neriidae, Odiniidae, Phoridae, Pipunculidae, Ropalomeridae, 
Stratiomyidae, Syrphidae, Xylomyidae, Mycetophilidae, Periscelididae, Pyrgotidae, Richardiidae, 
Sarcophagidae, Scatopsidae, Sciomyzidae, Sepsidae, Simuliidae, Tephritidae, Ulidiidae. Os resultados 
encontrados contêm vários novos registros para a Ilha de Maracá, Roraima e Brasil, sendo 17 famílias 
registradas pela primeira vez nesta localidade. Este estudo traz vários avanços para a compreensão da 
biodiversidade amazônica com a documentação dos dípteros de uma área de transição tão importante da 
Amazônia e é um dos primeiros passos para compreender os padrões biogeográficos produzidos durante o 
período Quaternário. 
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O gênero Enicoscolus Hardy, pertencente à família Bibionidae, possui apenas quatro espécies descritas, três 
das quais com ocorrência na região Neotropical – uma delas para o Brasil. A espécie conhecida para o Brasil, 
E. hardyi Fitzgerald 1997, foi descrita a partir de uma fêmea coletada no estado do Mato Grosso. Até 
recentemente, nenhum macho de Enicoscolus era conhecido, até que machos de E. brachycephalus Hardy 
1961 foram encontrados e descritos. Neste trabalho, descrevemos os primeiros machos de E. hardyi 
conhecidos, coletados na Serra da Bodoquena, no estado do Mato Grosso do Sul. Redescrevemos aqui a 
fêmea e apresentamos um mapa de distribuição atualizado para o gênero. 
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The genus Trichophoromyia is comprised of 43 species being one of the most diverse in the subfamily 
Phlebotominae. The species identification of these insects are commonly performed by using morphological 
characters, but some sand fly taxa may represent species complexes. Molecular approaches can be used to 
help identify cryptic species. Trichophoromyia ubiquitalis is a species widely distributed in eight South 
American countries in the Amazon region. Previous results showed the possibility of this species being a 
species complex. The aim of this study was to survey Th. ubiquitalis populations of different Brazilian states 
and to verify the existence of a species complex. Seventy-one unpublished sequences of a fragment of 
cytochrome oxidase subunit I (coI) gene were obtained. The alignment and editing were performed with 
MEGA v7 software, where a 619 bp dataset was obtained. For species delimitation, we used the TCS 1.21 
software, which allows the division and grouping of sequences according their genetic similarity into 
“operational taxonomic units” (OTUs). The haplotype networks generated in TCS were viewed on tcsBU 
(https://cibio.up.pt/software/tcsBU). The K2P intraspecific distance ranged from 0% to 5% (average 1.5%), 
values resembling the interspecific distances of other sand fly species (e.g., Psychodopygus davisi and 
Nyssomyia antunesi). The TCS results separated Th. ubiquitalis into three OTUs: (i) Rondônia (Itapuã do 
Oeste) and Pará (Jacareacanga), (ii) Amazonas (Tapauá), (iii) Amapá, Amazonas, Pará and Rondônia. 
Therefore, our results show the occurrence of different OTUs which might represent a species complex, but 
no geographical correspondence was found among groups because different municipalities in the same state 
split into different OTUs. Thus, it is necessary to evaluate these groups integrating other molecular markers 
and morphological data. 
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Bichromomyia flaviscutellata is the main vector of Leishmania amazonenses, an etiological agent of diffuse 
cutaneous leishmaniasis in Brazil. This species is mainly associated with Amazon environments, but has a 
wide geographical distribution in South America. The identification of genetically structured populations, as 
well as the presence of cryptic species is of great epidemiological importance. To this end, molecular methods 
have been employed to identify these complexes. Here, we evaluated the presence of cryptic diversity in 
B. flaviscutellata Brazilian populations. For this, we analyzed 33 and 19 sequences obtained from one 
mitochondrial (cytochrome c oxidase subunit I) and one nuclear regions, respectively. Alignments and 
uncorrected pairwise distances were evaluated in MEGA v7. Phylogenetic trees were made based on 
Maximum Likelihood in RAxML 8.1.2 and Bayesian Inference in BEAST2. Phylogenetic trees were used as 
input to species delimitation in PTP and GMYC. Pairwise distances of coi ranged from 0% to 12,6% (mean 
6,3%), while the nuclear marker ranged from 0% to 5,2% (1,2%). Both gene trees recovered well supported 
clades (posterior probability = 1, bootstrap ≥ 95) that correspond to the geographic location of the samples. 
Algorithmic species delimitation discriminated two or three lineages for coi indicated in parentheses: PTP(i) 
(Tocantins, Maranhão, Amapá, Amazonas and Belém), PTP(ii) (Espírito Santo, Pernambuco and Alagoas); 
GMYC(i) (Tocantins, Maranhão, Amapá, Amazonas and Belém), GMYC(ii) (Espírito Santo), GMYC(iii) 
(Pernambuco e Alagoas). The same patter can be seen in the nuclear marker analyses, even though the 
population of Espírito Santo was not sampled for this gene. Our results demonstrate that B. flaviscutellata 
corresponds of at least two distinct lineages which may be different species, being one distributed in 
Amazon/Cerrado, and another in Atlantic forest biome. Therefore, further studies should include a larger 
geographic sampling, and additional markers in order to describe this complex. 
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Sand fly cryptic species generally occurs in groups with wide geographic distribution Psychodopygus davisi is 
one of them, reported from eight countries, including Brazil, with records of this species in 16 states. Here, 
we aimed to identify possible cryptic diversity of P. davisi from different Brazilian locations using geometric 
morphometry and DNA Barcoding. For this, the wing shape was used to evaluate differences in P. davisi 
populations (North, Midwest and Southeast), using canonical variate analysis (CVA) and ANOVA with Tukey 
post-test for the centroid size. For the molecular study, 66 sequences of a fragment of the cytochrome c 
oxidase subunit I (COI) gene from seven Brazilian states were analyzed in a 543 bp dataset. The partitions of 
sequences into molecular operational taxonomic units (MOTUs) were made in the TCS 1.21 software. CVA 
analyses showed a good separation between the southeast and north population clusters with just a few 
specimens overlapping. Nevertheless, specimens from the Midwest region overlapped with other regions, 
which affects the correct classification of the specimens against north (59.6% VC, P = 0.09) and southeast 
(70.7% VC, P = 0.0006). Intraspecific K2P distance of P. davisi ranged from 0% to 5.4% (mean 3.2%). TCS 
network discriminated the presence of four MOTUs with sequences of: (i) Espírito Santo, (ii) Maranhão, 
Tocantins and Amapá, (iii) Rondônia and (iv) Rondônia, Amazonas and Pará. Our results show that geographic 
distantly P. davisi populations have morphological variation and a great genetic diversity with structured 
populations that are in agreement with the geographical distribution of the specimens sampled. Thus, it is 
necessary to evaluate additional molecular markers to assess the presence of cryptic species in this taxon. 
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Flebotomíneos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) caracterizam-se por serem vetores biológicos de 
diversos patógenos, como protozoários do gênero Leishmania. A espécie Sciopemyia sordellii não participa 
da cadeia de transmissão das leishmanioses para humanos, pois suas fêmeas se alimentam de animais de 
sangue frio (anfíbios) não são antropofílicas. Contudo, é uma espécie amplamente distribuída pelo 
continente americano, o que gera dúvidas quanto a ocorrência de complexos de espécies ou estruturação 
gênica entre as populações. Por ser uma espécie sem importância relatada em Saúde Pública, informações 
sobre a sua taxonomia, biologia, ecologia e distribuição geográfica ainda são escassas na literatura. O 
presente estudo faz uma revisão da distribuição geográfica da S. sordellii na América Latina. Registros de 
S. sordellii foram obtidos de literatura cientifica publicada e indexada, bem como dados de espécimes 
depositados em coleções no Brasil. A distribuição geográfica da espécie é apresentada em forma de mapas 
elaborados no programa QGIS 3.8.1, por país, com o Brasil divido em estados e biomas. Ao todo, obteve-se 
153 registros de S. sordellii, sendo encontrada na Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, 
Peru, Panamá e República do Suriname. No Brasil, ela ocorre nas cinco regiões do país, sendo capturada em 
diferentes ambientes florestados como de Mata Atlântica e área típica de Cerrado, além de cavernas, troncos 
de árvores e próxima a tocas de animais silvestres. Entretanto, a presença de S. sordellii em área urbana 
também tem sido relatada, próxima a abrigos de animais domésticos e dentro de habitações humanas, 
sugerindo que essa espécie esteja em processo de domiciliação. Ainda, alguns trabalhos diagnosticaram DNA 
de Leishmania em espécimes de S. sordellii, indicando que ela possivelmente esteja compartilhando o 
mesmo habitat com potenciais vetores desses protozoários. Estudos de taxonomia integrativa (morfologia, 
geometria alar e biologia molecular) estão sendo conduzidos para averiguar se S. sordellii é uma espécie 
críptica. 
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Dolichopodidae é uma família muito diversa, possuindo atualmente 268 gêneros e mais de 7 mil espécies 
descritas mundialmente. Apesar da diversidade, o conhecimento da fauna de dolicopodídeos no Cerrado em 
geral, e no Cerrado de Goiás em específico, é extremamente escasso. Apenas um dos 29 gêneros registrados 
para o Brasil ocorre em Goiás, o que se deve principalmente à falta de estudos de levantamentos faunísticos 
na região. As larvas de Dolichopodidae são predadoras de larvas de outros insetos e os adultos são 
predadores de invertebrados de corpo mole, funcionando como inimigos naturais de pragas, principalmente 
em ecossistemas agrícolas. É importante que se conheça a diversidade do grupo para que no futuro possam 
ser aplicados serviços ecológicos como o controle biológico natural de insetos fitófagos pelos seus inimigos 
naturais, serviço que permite que essas populações sejam mantidas em níveis não prejudiciais. Nesse 
contexto, esse trabalho visa levantar a diversidade de Dolichopodidae em uma área de pomar no município 
de Varjão (GO). As amostras foram obtidas mensalmente por meio de uma armadilha Malaise, no período de 
julho de 2018 a Agosto de 2019. Aproximadamente 65% das amostras já foram triadas e identificadas até 
gênero com auxílio de chaves de identificação específicas. Até o momento foram contabilizados 2153 
Dolichopodidae, distribuídos em 15 gêneros e pertencentes a oito subfamílias. O gênero mais abundante em 
número de indivíduos foi Chrysotus, que corresponde a 73% da diversidade, seguido por Condylostylus, que 
corresponde a 9%. Além disso, 14 gêneros são registros novos para Goiás, Coeloglutus, Medetera e 
Peloropeodes são registros novos para o Brasil e provavelmente as espécies coletadas ainda não foram 
descritas. Foram também identificadas duas espécies novas até o momento, pertencentes aos gêneros 
Paraclius e Mberu. Os resultados preliminares mostram que ainda há muito que ser estudado sobre a fauna 
da região. 
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A família Dolichopodidae é a quarta mais diversa de Diptera, com mais de 7 mil espécies distribuídas em 
cerca de 270 gêneros. Apesar disso, são conhecidas apenas 194 espécies e 29 gêneros no Brasil, um número 
muito abaixo do esperado para um país com tamanha riqueza de espécies. Em Goiás a situação é 
particularmente crítica, pois há registro de apenas uma espécie, Lyroneurus adustus. Isso obviamente resulta 
mais da ausência de conhecimento taxonômico sobre a família do que propriamente baixa diversidade, 
especialmente tendo em vista que o Cerrado, bioma predominante em Goiás, é reconhecido como um 
hotspot mundial de biodiversidade. Para preencher essa lacuna, este trabalho está realizando um 
levantamento da fauna de Dolichopodidae em duas fitofisionomias do Parque Nacional das Emas (GO): 
Floresta Estacional Semidecídua e Cerrado strictu sensu. As amostras foram obtidas por meio de coletas 
mensais com armadilhas Malaise entre setembro de 2015 e Fevereiro de 2019. Até o momento, foram 
analisadas 57% das amostras, encontrando um total de 929 Dolichopodidae, classificados em 20 gêneros e 
seis subfamílias com auxílio de chaves de identificação específicas. 18 gêneros ocorrem na Floresta Estacional 
Semidecídua, onde destaca-se a abundância de Amblypsilopus (34%), 10 gêneros na área de Cerrado strictu 
sensu, com maior abundância de Chrysotus (89%). 8 gêneros ocorrem nas duas fitofisionomias. O estudo 
mostra que ainda há muito a ser descoberto na fauna de Goiás, pois todos os gêneros encontrados são 
registros novos para o estado (curiosamente, Lyroneurus, o único gênero registrado para Goiás, não foi 
encontrado nas amostras até o momento). Além disso, Medetera, Enlinia e Coeloglutus são novas ocorrências 
para o Brasil e provavelmente as espécies encontradas não são conhecidas. Foram identificadas também 
duas espécies novas do gênero Neurigona, que serão posteriormente descritas. Espera-se que mais registros 
novos sejam obtidos com o aumento da amostragem no Estado. 

Palavras-Chave: Cerrado, Diversidade, Entomologia, Inventário, Levantamento faunístico, Moscas predadoras 
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Neurigoninae é uma subfamília relativamente pequena de Dolichopodidae e que possui 16 gêneros ao redor 
do mundo. Atualmente, a fauna neotropical conta com 11 gêneros e 87 espécies. Desse montante, 41 
espécies pertencem ao gênero Neurigona Rondani, o qual se caracteriza pela seguinte combinação de 
características: probóscide com par de cerdas ventrais longas; tórax normalmente amarelado, mesonoto 
posterior achatado, geralmente verde metálico ou marrom escuro; tíbia mediana com cerdas ventrais, 
anterodorsais, posterodorsais; tarsômeros dianteiros dos machos geralmente com cerdas fortes 
modificadas; e cercos dos machos com projeção mediana interna digitiforme. Em um levantamento de 
Dolichopodidae que está sendo realizado no Parque Nacional das Emas, em Goiás, duas novas espécies de 
Neurigona foram identificadas até o momento. Os espécimes foram coletados em uma área de Floresta 
Estacional Semidecídua (Mata) com uma armadilha malaise que permaneceu no parque entre setembro de 
2015 e fevereiro de 2019, com as amostras sendo coletadas mensalmente. Para a identificação, foi utilizada 
a chave de Naglis para as espécies Neotropicais de Neurigona. A espécie nova 1 destaca-se pelo seu hipopígio 
amarelo, uma característica comum em outros gêneros de Neurigoninae, como Dactylomyia, mas não em 
Neurigona, e assemelha-se a membros do grupo-americana, pelo tergito 5 com projeção ventral e pelo lobo 
ventral do surstilo com projeção mediana curvada. A espécie nova 2 distingue-se pela fileira de cerdas 
ventrais nos tarsômeros 2-4 da perna anterior, assemelhando-se a N. micra, conhecida da Costa Rica. As duas 
espécies serão descritas com base em morfologia externa de adultos e serão fotografadas e ilustradas. 
Espera-se que mais espécies novas surjam com o aumento da amostragem na região de Goiás. 
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Stolidosomatinae é uma pequena subfamília de Dolichopodidae (Insecta: Diptera) com distribuição 
predominantemente Neotropical. Seus membros podem ser reconhecidos pela seguinte combinação de 
caracteres: cinco pares de cerdas dorsocentrais; segundo tarsômero da perna anterior modificado (curto, 
distorcido ou com cerdas modificadas); e tíbia posterior com um entalhe anterior a anterodorsal no ápice. 
Atualmente, três gêneros são alocados em Stolidosomatinae: Pseudosympycnus Robinson (seis espécies), 
Stolidosoma Becker (17 espécies) e Sympycnidelphus (três espécies). O gênero Pseudosympycnus foi 
estabelecido para acomodar espécies de Sympycnus Loew cujos machos possuíam palpos alargados, face e 
palpos cobertos por pruinosidade prateada e tarsômeros anteriores e/ou posteriores geralmente com 
modificações sexuais secundárias (reduzidos, distorcidos e/ou com cerdas modificadas). Este trabalho está 
fazendo uma revisão taxonômica do gênero Pseudosympycnus com base no exame do material-tipo das 
espécies conhecidas (exemplares ou fotos) e material adicional de diversas coleções brasileiras. Apesar de 
este estudo contar com relativamente poucos exemplares (cerca de 50 espécimes), sete espécies novas 
foram descobertas (seis do Brasil e uma do Peru), aumentando em mais de 100% a diversidade conhecida do 
gênero. Além disso, as diagnoses das espécies conhecidas foram reformuladas e as descrições das espécies 
novas apresentam ilustrações detalhadas das genitálias masculina e feminina pela primeira vez na literatura. 
Os dados de distribuição das espécies estão sendo reunidos em mapas e uma chave de identificação 
atualizada para os machos do gênero, incluindo fotografias de alta resolução, será apresentada. 
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A família Keroplatidae compreende cerca de 950 espécies, estas distribuídas em 92 gêneros e quatro 
subfamílias. A família tem ampla distribuição biogeográfica e estima-se que muitas espécies ainda não foram 
descritas, especialmente na região Neotropical. Buscando descrever e ampliar o conhecimento acerca dessa 
biodiversidade, o gênero Platyroptilon Westwood, que possui 13 espécies descritas para o mundo, das quais 
nove são neotropicais, é o foco desse estudo. As espécies brasileiras são redescritas com novas ilustrações, 
detalhamento morfológico, confecção de chave dicotômica de identificação, juntamente com a descrição do 
primeiro espécime de imaturo coletado em Carambeí, PR. Um mapa de distribuição para as espécies do 
gênero é apresentado, incluindo 13 novos registros para o Brasil e o em mais três países da América do Sul. 
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O gênero Proceroplatus pertencente à família Keroplatidae (Keroplatinae: Orfeliini), possui 38 espécies 
distribuídas mundialmente. Destas, 24 são encontradas na região Neotropical. Buscando descrever e ampliar 
o conhecimento acerca da biodiversidade de Keroplatidae, foram encontradas duas novas espécies do 
gênero, uma no estado do Mato Grosso (Brasil) e a outra no distrito de Cauca (Colômbia). Essas novas 
espécies são ilustradas e descritas e um mapa de distribuição para todas as espécies neotropicais é 
apresentado. 
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Odiniidae são moscas pequenas e robustas caracterizadas pela presença de cerdas fortes, principalmente na 
cabeça e no tórax. Ocorrem em todas as regiões zoogeográficas, incluindo a Austrália. Está representada por 
71 espécies, distribuídas em 16 gêneros e duas subfamílias, Odiniinae e Traginopinae. No neotrópico está 
representada por 10 gêneros e 31 espécies, destes sete gêneros e 18 espécies estão catalogadas para o Brasil. 
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo taxonômico do gênero Lopesiodinia Prado da Amazônia 
brasileira nos estados do Amazonas e Maranhão. Os espécimes pertencem ao acervo da Coleção Zoológica 
do Maranhão (CZMA) e da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
Foram examinados 70 espécimes sendo identificadas 11 espécies novas. As espécies estão em processo de 
descrição e estes resultados elevam de duas para 13 o número de espécies do gênero. Lopesiodinia é 
registrado pela primeira vez para os estados do Amazonas e Maranhão. Todas essas espécies constituem 
novos registros para a ciência e representam um grande incremento no conhecimento sobre a riqueza, 
diversidade e distribuição do gênero e, por conseguinte da família. 
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O gênero Antillocladius Sæther, 1981 compreende hoje 31 espécies descritas, sendo que 22 ocorrem na 
região Neotropical. Quatro delas apresentam as pupas descritas: Antillocladius antecalvus Sæther, 1981, 
Antillocladius pluspilalus Sæther, 1982, Antillocladius folius Mendes, Andersen et Sæther, 2004 e 
Antillocladius musci Mendes, Andersen et Sæther, 2004, três possuem as larvas: Antillocladius pluspilalus, 
Antillocladius folius e Antillocladius musci e apenas duas têm as fêmeas conhecidas: Antillocladius antecalvus 
e Antillocladius musci, demonstrando a necessidade de associações entre os semaforontes. O material 
analisado foi coletado em musgos e liquens sobre árvores (Alfenas, MG), acondicionado em placas de Petri e 
mantido em temperatura ambiente em laboratório, onde várias larvas foram isoladas e observadas 
diariamente até emergirem. Descrevemos os imaturos e a fêmea de Antillocladius brazuca Mendes et 
Andersen, 2008 e a ocorrência de Antillocladius musci, sendo assim novas ocorrências do gênero para Minas 
Gerais. O material analisado é composto de coletas de larvas confirmando que o gênero é terrestre de acordo 
com as previsões de locais onde ocorrem as larvas de Antillocladius Sæther, 1981. Antillocladius brazuca 
pode ser facilmente diagnosticada das demais conhecidas na fase de larva pela relação entre a lâmina antenal 
e o flagelo; na fase de pupa ela tem projeções laterais do lobo anal recobrindo os sacos genitais, tal como em 
Antillocladius antecalvus do qual pode ser facilmente separado pelo tipo e posicionamento das macrosetas 
e pela presença do colar de pérolas na bainha antenal, como Antillocladius musci que não tem projeções 
laterais do lobo anal. A fêmea possui o tergito IX dividido sendo diferente de Antillocladius antecalvus e as 
cápsulas seminais menores que os cercos, distintamente de Antillocladius musci. 
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Quatiella Botosaneanu & Vaillant é um gênero americano com três espécies conhecidas, Q. leonhardti 
Vaillant, Q. cubana Botosaneanu & Vaillant e Q. truncata Chagas & Cordeiro, sendo a última descrita para o 
Brasil (com distribuição para os estados do Amazonas, Pará, Paraíba, Ceará e Bahia). Duas novas espécies de 
Quatiella da Mata Atlântica da Bahia são aqui descritas. Os espécimes foram tratados com KOH 10%, 
desidratados, montados em lâminas permanentes e desenhados com câmara clara. Os espécimes serão 
depositados na Coleção Entomológica Professor Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (MZFS). Quatiella sp. nov. 1 (holótipo, macho) diagnose: ponte ocular tocando-
se na parte superior; seis cerdas supra-oculares; labela com três espinhos na margem interior e cinco cerdas 
látero posteriores; gonóstilos mais curtos que os gonocoxitos; epiprocto subretangular e hipoprocto com 
margem hemicircular; edeago curto, aproximadamente a metade do tamanho dos gonóstilos; ausência de 
microtriquias na margem interior dos apódemas gonocoxais. Quatiella sp. nov. 2 (holótipo, macho) diagnose: 
ponte ocular tocando-se na parte superior; cinco cerdas supra-oculares; labela com quatro espinhos na 
margem interior e quatro cerdas látero posteriores; gonóstilos mais curtos que os gonocoxitos; epiprocto 
semicircular; hipoprocto com margem bilobada; edeago longo, ultrapassando o tamanho dos gonóstilos; 
presença de microtriquias na margem interior dos apódemas gonocoxais. Q. sp. nov. 1 assemelha-se a 
Q. truncata pela ausência de microtriquias nos apódemas gonocoxais, porém diferencia-se pelo formato do 
epiprocto subretangular na nova espécie e triangular em Q. truncata. Q. sp. nov. 2 assemelha-se a Q. cubana 
pela presença de microtriquias nos apódemas gonocoxais, porém diferencia-se, principalmente, pelo 
tamanho do edeago, longo na nova espécie e curto em Q. cubana. 
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Eurygarka Quate é um gênero com distribuição conhecida do sul dos Estados Unidos até a Bolívia com cinco 
espécies descritas, facilmente distinguidas pelos ascóides com ramos anteriores em formato foliar e múltiplas 
veias longitudinais e palpômeros 1-3 da fêmea cada um com órgão sensorial. O presente trabalho descreve 
uma nova espécie de Eurygarka para o nordeste brasileiro, o que representa o primeiro registro para o Brasil, 
em consequência o registro mais ao sul na distribuição do gênero. O espécime foi montado em lâmina 
permanente sob bálsamo de Canadá e desenhado com câmara clara. O espécime está depositado na Coleção 
Entomológica Professor Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(MZFS). Eurygarka sp. nov. (holótipo, fêmea, do litoral sul da Bahia): distingue-se das demais espécies do 
gênero pela presença de microtríquias na asa e pela largura da veia Sc, muito mais larga que a largura das 
outras veias alares. Apenas três das cinco espécies conhecidas foram descritas para os dois sexos e as outras 
duas apenas com machos. A espécie nova distingue-se das fêmeas de E. helicis Dyar e E. cyphostylus Curler 
pelo formato da hipovalva, larga e com apice truncado na nova espécie e digitiforme para as outras. A outra 
espécie com fêmea descrita, E. aliciae Ibáñez-Bernal & Cáceres, diferencia-se pela largura da ponte ocular 
com 4 facetas para a espécie nova e 3 facetas para a outra espécie. A nova espécie distingue-se dos machos 
de E. nelderi Curler e E. freyrei Ježek et al. pela ponte ocular separada por duas facetas de diâmetro para a 
espécie nova e menos que o diâmetro de uma faceta para as outras. 

Palavras-Chave: Brasil, Espécie nova, Eurygarka, Psychodidae, Registro novo 
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Como via de regra para as vespas parasitóides da família Tiphiidae, Elaphropterini é uma tribo 
taxonomicamente negligenciada com sua distribuição pouquíssimo discutida. Esforços recentes (Carnimeo 
et al., 2017 e Carnimeo & Noll, 2018) têm esclarecido as relações filogenéticas de alguns táxons e 
comprovado expansões na distribuição conhecida para certas espécies e gêneros. Foram reunidos dados de 
localidade provenientes quase integralmente de material de museus e coleções entomológicas. Uma 
pequena quantidade desses registros provém de bibliografia, geralmente estando restritos às descrições das 
espécies. Um mapa de distribuição foi produzido através do software QGIS 3.4. Foi produzido um mapa de 
distribuição composto por 681 registros de localidade de 14 gêneros e 116 espécies. Pelo mapa foi possível 
observar um padrão congruente com pelo menos quatro regiões biogeográficas distintas e já conhecidas 
para outros grupos (Cabrera & Willink, 1973; Morrone, 2006; Rívas-Martínez & Tovar, 1983): Paraná, que é 
composta pela Mata Atlântica, zonas de transição com o Cerrado, Pampas e nordeste da Argentina; 
Patagônia, composta pelos Andes do Chile e Argentina; Puna, localizada no Peru, Bolívia e Norte da Argentina; 
e Páramo, na Colômbia e Venezuela. Pôde-se ainda observar que na região Paraná encontra-se o maior 
número de gêneros endêmicos (5), e a maioria das espécies (62), enquanto a segunda região mais rica (Puna) 
apresenta apenas 24. No total, 9 dos 14 gêneros estão restritos a apenas uma região, e apenas um gênero 
foi registrado em todas as regiões. Elaphropterini é um exemplo de táxon cuja escassez de informação está 
mais relacionada à falta de estudos sistematizados do que à raridade das espécies. E para o desenvolvimento 
de tais estudos faz-se necessário investir na amostragem de material em campo, acessibilidade do material 
depositado em museus e coleções, e na produção de chaves de identificação e catálogos distribucionais. 

Palavras-Chave: Biogeografia, Distribuição neotropical, Flower wasps 
Agência Financiadora: CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 



Resumos do XXXIII Congresso Brasileiro de Zoologia – 883 

Simpósio: Filogenia, Diversidade e Evolução de Hymenoptera Aculeata 
Poster 

Código: 0940 

Catálogo taxonômico e distribuição das espécies da tribo 
Epiponini (Hymenoptera: Vespidae, Polistinae) 

GUSTAVO BELLINI CORTES ¹ 
YURI CAMPANHOLO GRANDINETE ¹ 

FERNANDO BARBOSA NOLL ¹ 

¹ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 

cortes0234@gmail.com, bioyuri@gmail.com, noll@ibilce.unesp.br 

Os Epiponini, conhecidos popularmente como marimbondos, são vespas aculeadas eusociais, caracterizadas 
pela fundação de colônias a partir de enxames e a construção de ninhos utilizando material vegetal, salvo 
algumas exceções. A tribo possui mais de 200 espécies descritas válidas com distribuição quase restrita a 
região neotropical, sendo a última revisão completa realizada há mais de 40 anos. Neste trabalho foi 
elaborado, de maneira inédita, um catálogo completo de todas as espécies da tribo Epiponini, e mapas de 
distribuição. Foi realizado o levantamento da literatura publicada, em busca do histórico taxonômico das 
espécies e de registros geográficos. O catálogo foi elaborado em colaboração com o Dr. James Carpenter, 
curador do American Musem of Natural History (AMNH), que já havia realizado parte do levantamento 
bibliográfico. Durante o trabalho, esse material foi revisado e atualizado. Os mapas de distribuição foram 
criados utilizando-se o software QGIS. A atualização do catálogo compilou dados referentes a diversas 
modificações taxonômicas que ocorreram desde a última revisão da tribo, incluindo sinonímias propostas e 
novas espécies descritas. Ao todo foram reconhecidas na literatura atual 245 espécies válidas pertencentes 
a tribo, divididas em 19 gêneros. Também foram produzidos cerca de 50 mapas de distribuição, referente a 
todas as espécies do grupo. As espécies reconhecidas atualmente para a tribo Epiponini são antigas, isto é, a 
maioria foi descrita ainda no século XX e vem passando por constantes modificações taxonômicas sem 
nenhuma compilação ou revisão. Quanto a distribuição, a tribo apresenta-se quase restrita a região 
Neotropical, ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos até a região central da Argentina. Mais da metade da 
diversidade ocorre no Brasil e há uma grande concentração de espécies endêmicas da Floresta Amazônica. 
Ainda há uma lacuna de registros geográficos para parte das espécies da tribo, sendo que algumas delas 
apresentam poucos ou nenhum registro específico. 

Palavras-Chave: Biogeografia, Catálogo, Epiponini 
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Durante as duas primeiras décadas do século XXI estudos taxonômicos focando em gêneros de vespas 
solitárias (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) têm aumentado. Stenosigma Giordani Soika é um desses 
gêneros, com duas novas espécies descritas e revisão taxonômica proposta recentemente. Entretanto, este 
gênero não conta ainda com uma análise filogenética esclarecendo as relações internas entre suas sete 
espécies. O objetivo do presente trabalho foi inferir as relações de parentesco entre as espécies do gênero 
Stenosigma, utilizando dados morfológicos e dois critérios de otimalidade: parcimônia e análise bayesiana. 
A metodologia constituiu-se do exame da morfologia de exemplares de todas as espécies do gênero, seguida 
da construção de uma matriz de caracteres e posterior inferência filogenética. Para o enraizamento das 
árvores foi utilizado como grupo externo Monobia angulosa de Saussure. Além disso, espécies dos gêneros 
Pararhaphidoglossa von Schulthes e Alphamenes Van der Vetch foram incluídas como terminais a fim de 
realizar um teste de monofilia para o gênero. Buscas heurísticas pelos cladogramas mais parcimoniosos 
foram realizadas por meio do programa TNT 1.5, utilizando-se pesagem igual dos caracteres, sendo os 
suportes de ramos estimados por reamostragem simétrica. A inferência bayesiana foi conduzida por meio do 
MrBayes v. 3.2.7, sob o modelo de evolução de caracteres morfológicos discretos Mk. Stenosigma foi 
recuperado como um grupo monofilético, corroborando hipóteses anteriores que utilizavam uma 
amostragem menor de espécies, nas duas análises. As relações internas entre as espécies de Stenosigma 
foram esclarecidas, sendo dois clados com padrões morfológicos diagnósticos recuperados em ambas as 
análises. As topologias obtidas por parcimônia e por inferência bayesiana foram bastante similares, contudo, 
diferiram na resolução das relações de parentesco entre três espécies: S. testaceum, S. mariae e S. imitans. 
O trabalho constituiu uma primeira abordagem filogenética no estudo do gênero Stenosigma, e uma 
contribuição relevante para a construção da árvore da vida dos Vespidae. 

Palavras-Chave: Aculeata, Filogenia, Vespas solitárias 
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Scoliidae, uma família pertencente à ordem megadiversa dos himenópteros, apresenta aproximadamente 
560 espécies distribuídas por todas as regiões do globo. Esta é uma das famílias mais negligenciadas dentro 
de Vespoidea, de modo que os trabalhos sobre este grupo são extremamente desatualizados. Atualmente é 
dividida em duas subfamílias, Proscoliinae e Scoliinae, sendo esta última também dividida em duas tribos: 
Campsomerini e Scoliini. Atualmente, pertencentes a Scoliini, temos 11 gêneros: Austroscolia, Carinoscolia, 
Diliacos, Laeviscolia, Liacos, Megascolia, Microscolia, Mutiloscolia, Pyrrhoscolia, Scolia e Triscolia. Com um 
histórico taxonômico conturbado, devido à falta de revisões recentes do grupo e as constantes alterações 
em sua classificação, uma análise cladística foi realizada de modo a testar a monofilia da tribo, dos gêneros, 
dos seus subgêneros e as relações entre eles. O estudo contou com 40 terminais e baseou-se em 104 
caracteres morfológicos externos e de genitália, os quais foram submetidos a pesagem implícita. A única 
árvore obtida recuperou quase todos os gêneros amostrados de Scoliini como monofiléticos, exceto por 
Carinoscolia, e apresentou uma proposta de relação entre os gêneros da tribo inédita, uma vez que não 
haviam análises filogenéticas previas para Scoliini. 

Palavras-Chave: Filogenia, Taxonomia, Vespas fossorias 
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Zethus é o maior gênero de Vespidae, contendo 270 espécies no mundo. Tem ocorrência majoritariamente 
gondwaniana, exceto pela Austrália, possuindo registros pontuais no Paleártico, e alguns mais extensos no 
Neártico. O gênero recebe atenção por possuir representantes subsociais, traço que é ocasionalmente e 
erroneamente generalizado para o gênero como um todo. Atualmente, encontra-se dividido em quatro 
subgêneros: Z. (Zethoides), Z. (Zethusculus), Z. (Madecazethus) e Z. (Zethus). Entretanto, estudos recentes 
revelaram incongruências nessa classificação. Ainda, Ctenochilus (Neotropical) e Ischnocoelia (Australiano) 
se diferenciam de Zethus apenas por diferenças nos palpos labiais e maxilares, o que levantou 
questionamento sobre serem realmente gêneros diferentes. Assim, levando em conta a incongruência entre 
estudos recentes e a classificação atual e as suspeitas levantadas por outros pesquisadores em relação a 
outros gêneros, uma análise filogenética baseada em dados morfológicos foi realizada para averiguar a 
monofilia de Zethus e seus subgêneros. Foram utilizadas 48 espécies de Zethus (uma de cada grupo de 
espécies do Novo Mundo e maior abrangência possível das outras regiões) e 24 terminais como grupos 
externos. Foram circunscritos um total de 168 caracteres, que uma vez inseridos na matriz foram submetidos 
a pesagem implícita sob diferentes valores de k (tendo como base o script setk), sendo a busca por novas 
tecnologias implementada no software TNT. A busca retornou uma única árvore a partir do valor do script. 
Zethus foi recuperado como parafilético em relação a Ischnocoelia e Ctenochilus. Zethus (Zethus) também foi 
recuperado como parafilético em relação aos dois gêneros e aos outros subgêneros. Assim, um total de nove 
linhagens foram identificadas como subgêneros: uma compreendendo representantes africanos e 
madagascarense; uma com os orientais; Ischnocoelia e Ctenochilus foram rebaixados a subgêneros; 
Z. (Zethus) neotropicais foram divididos em três subgêneros; e Z. (Zethoides) e Z. (Zethusculus) mantiveram
seus status. Três terminais foram considerados como incertae sedis.

Palavras-Chave: Filogenia, Parafilia, Subgêneros, Vespas solitárias, Zethini 
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Vespas construtoras de ninho de papel (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) são organismos-modelo para 
estudos sobre comportamentos sociais em Insecta, pois exibem organizações coloniais e mecanismos de 
diferenciação de castas variados. Entre as espécies do grupo destaca-se Mischocyttarus cassununga Von 
Ihering, uma espécie que apresenta fundação independente de ninhos e hierarquia colonial estável. Todavia, 
ainda assim a presença de castas com diferenciação morfológica marcante em M. cassununga é controversa. 
O presente estudo teve como objetivo utilizar técnicas de morfometria geométrica para evidenciar 
diferenças em estruturas corporais de fêmeas de M. cassununga de castas sociais distintas. Foram 
amostrados 27 ninhos, totalizando 102 espécimes, em duas áreas de coleta: o campus da Universidade 
Federal de Lavras (Lavras, MG) e a zona rural do município Campo do Meio, MG. Para a determinação prévia 
das castas foram considerados os seguintes critérios: (i) condição do desenvolvimento ovariano; (ii) idade 
relativa estimada por meio da coloração dos esternos metassomais; (iii) padrão de desgaste alar. Foram 
obtidas imagens de quatro estruturas corpóreas (clípeo, esterno VI e asas) de cada exemplar, utilizando 
câmera digital Leica DFC295 acoplada a microscópio estereoscópio. Foram inseridos marcos anatômicos nas 
imagens de cada estrutura com uso dos softwares Tpsutil v. 1.6 e Tpsdig v. 2.19, sendo estes marcos 
posteriormente sobrepostos por meio da Análise Generalizada de Procrustes (AGP). A diferença entre as 
castas foi testada utilizando análises componentes principais (PCA), regressão para correção de efeitos de 
alometria, e análise discriminante. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do software MorphoJ 
v. 2.0. Os resultados das análises estatísticas não demonstraram evidências de resultados significativos para
separação de grupos em nenhuma das estruturas analisadas. Assim, foi verificada ausência de diferenciação
morfológica entre castas de M. cassununga, sugerindo que as castas são determinadas por interações
comportamentais entre os adultos.

Palavras-Chave: Aculeata, Diversidade morfológica, Vespas sociais 
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As coleções taxonômicas estão sendo revalorizadas, diante da atual crise da biodiversidade. No Brasil, as 
principais coleções estão depositadas em museus ligados às universidades públicas. O acervo de 
Hymenoptera das Coleções Entomológicas do Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais (CCT-UFMG) tem uma boa representação da hymenoptero fauna do Brasil, contando com 
194.070 espécimes tombados em seu banco de dados (UFMG-IHY) até outubro de 2019. Dentre os 
exemplares tombados, os grupos mais numerosos são as superfamílias Apoidea, que representa 83% do 
total, com 161.821 espécimes, seguida de Ichneumonoidea (8,5%) e Vespoidea (1%), com 16.560 e 2.038 
espécimes respectivamente. Os demais registros contemplam representações menores de Chalcidoidea 
(139), Chrysidoidea (601), Diaprioidea (39), Evanioidea (24), Mymaromatoidea (1), Proctotrupoidea (48), 
Stephanoidea (1) e Trigonaloidea (2). Do total de himenópteros tombados, 190.790 foram coletados no Brasil 
e outros 3.198 são provenientes de outros 40 países, com representantes de todos os continentes (exceto 
Antártida), e sendo os de maior representatividade Estados Unidos (1.170), Peru (966), Canadá (146) e Bolívia 
(103). No Brasil, todos os estados estão representados na coleção, sendo que o estado de Minas Gerais tem 
a maior representatividade no acervo, com 90.936 exemplares, seguido por Pará (23.511), Bahia (13.902), 
Espírito Santo (11.566), Acre (9.413), Paraíba (9.069), Alagoas (5.939), Rondônia (4.071) e Ceará (3.975). Além 
da clara importância relacionada ao registro da biodiversidade brasileira em seu acervo, o CCT-UFMG é 
responsável pela salvaguarda de 457 espécimes-tipo de Hymenoptera, sendo 48 holótipos, três alótipos, três 
neótipos e 404 parátipos. Adicionalmente, existe uma quantidade indeterminada de material que ainda está 
sendo tombado, parte ainda não montada. 
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Xylocopa (Stenoxylocopa) é um dos 31 subgêneros considerados tradicionalmente para Xylocopa. As abelhas 
deste subgênero foram chamadas de “bamboo-nesting” carpenter bees, pois se acreditava que elas 
construíam ninhos exclusivamente em caules de bambus e plantas relacionadas. Os dentes modificados das 
fêmeas (dente superior mais largo que o inferior na margem apical da mandíbula) e uma distribuição 
geográfica limitada pela ocorrência dessas plantas foram sugeridos como evidências da especialização das 
espécies do subgênero nos primeiros trabalhos sobre ele. No entanto, ninhos de X. (Stenoxylocopa) foram 
registrados em caules e ramos fibrosos de Vellozia compacta, no Brasil, e em escapos florais de Agave palmeri 
e Dasyliron wheeleri, no Arizona. Aqui é registrado mais um substrato de nidificação para duas novas espécies 
de X. (Stenoxylocopa), uma de Barreirinhas, MA e outra da Serra do Cabral, MG. Ambas espécies foram 
observadas nidificando em pecíolo foliar de Mauritia flexuosa (Arecaceae), um substrato fibroso, sem 
cavidades internas como as dos bambús. Os espécimes do Maranhão foram coletados dentro de um ninho 
em caule morto de buriti usado como estaca de cerca. Já as abelhas coletadas em Minas Gerais foram 
capturadas ao redor das entradas dos ninhos em dois pecíolos foliares de um buriti jovem, um morto e outro 
vivo. O primeiro pecíolo tinha quatro entradas visíveis e o segundo, uma. Três desses ninhos pareciam estar 
ativos, dada a presença de fezes frescas sob a entrada. Os ninhos observados em buriti são os primeiros 
registros do uso desse substrato para nidificação em X. (Stenoxylocopa). Os registros apresentados são parte 
de um estudo mais amplo, em andamento, que inclui a revisão e o estudo filogenético das espécies de 
X. (Stenoxylocopa).
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