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O Simpósio do Programa de Pós-
Graduação em Biodiversidade Neotropical 
(PPGBIO) da UNIRIO tem como 
objetivo promover discussões a respeito 
da biodiversidade, em suas diferentes 
escalas, e o conhecimento atual acerca do 
tema.

O evento ocorre anualmente e possibilita 
aos estudantes de graduação conhecer 
o programa de Pós-Graduação e as 
diferentes linhas de pesquisa dos discentes 
do programa.

Em sua primeira edição (2015), o Simpósio 
começou um pouco tímido somente com a 
participação dos mestrandos e professores 
do Programa.

Em sua segunda edição (2016), que 
tem como tema “As Aplicações da 
Biodiversidade”, o Simpósio muda seu 
escopo e contará com a participação 
de quatro renomados pesquisadores na 
área da Biodiversidade. Cada um destes 
pesquisadores apresentará uma palestra 
relacionando o tema do evento à suas 
linhas de pesquisa. Além disso, mestrandos 
e doutorandos de outras instituições de 
ensino poderão apresentar seus trabalhos 
enriquecendo nosso conhecimento sobre 
a Biodiversidade Neotropical.

Apresentação
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26 de Setembro - Segunda-feira 

Lançamento exposição fotográfica “A Praia Vermelha visita a UNIRIO”

13:00 -13:30 h: Credenciamento

13:30 -14:00 h: Palestra de Abertura

14:00 - 15:00 h: “Poliquetas: uma biodiversidade oculta” Dr. Paulo Paiva (UFRJ)

15:00 - 15:30 h: Coffee Break

15:30 - 16:00 h: “Animais ectotérmicos marinhos seguem a regra de Bergmann? Um 
teste com tubarões (subclasse Elasmobranchii) “ Michelle Andreu

16:00 - 16:30 h: “A ictiofauna associada às praias arenosas da Baía de Guanabara, Rio de  
Janeiro” Msc. Ana Clara Franco

16:30 - 17:00 h: “Avaliação da exposição das espécies de Hemitriccus (Aves, 
Rhynchocyclidae) ameaçadas e endêmicas da mata atlântica às mudanças climáticas 
futuras” Carlos Eduardo Arlé

17:00 - 17:30 h: “Comunidade de peixes do Parque Estadual Pedra Selada, Rio de 
Janeiro, Brasil “ Igor Queiroz

17:30 - 18:30 h: “Uma imagem vale mais do que mil palavras? Investigando a 
biodiversidade marinha por meio de imagens” Dr. Rafael Bendayan (UFPE) 

27 de Setembro - Terça-feira 

13:00 - 14:00 h: “Biodiversidade marinha, biomimética e bioincrustação” Dr. Bernardo 
Gama (UFF)

14:00 - 14:30 h: “A comunidade zooplanctônica na caracterização ambiental de um 
riacho costeiro em área de mata atlântica, Rio de Janeiro” Viviane Miranda

14:30 - 15:00 h: “Parâmetros hemocitários de bivalves (Bivalvia, Mytilidae) da  Praia da 
Urca e Praia Vermelha (Rio de Janeiro) relacionados a contaminação fecal” Fernanda 
dos Santos

15:00 - 15:30 h: “Mosquitos que se criam em bambu: poderia existir algum padrão de 
escolha para desova?” Maycon Neves  

15:30 - 16:00 h: “Desenvolvimento de Chrysomya putoria (Wiedemann, 1830) (Diptera: 
Calliphoridae) em diferentes tecidos de origem animal “ Mônica Salazar-Souza

16:00 - 16:30 h: Coffee Break

16:30 - 17:00 h: “Regra de Rapoport: análises em diferentes escalas geográficas nos 
Oceanos Atlântico Oeste e Pacífico Leste” Vanessa Schwan

17:00 – 17:30 h: “Conectividade da paisagem na Bacia do Rio São João: uma análise das 

ProgramaçãoProgramação
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Programação

unidades de manejo de metapopulação do Mico-Leão-Dourado (Leontopithecus rosalia) 
Brenda Alexandre

17:30 - 18:30 h: “Aplicação do conhecimento científico à conservação da natureza: o 
caso do Mico-Leão-Dourado” Luís Paulo Ferraz  - secretário executivo da  Associação 
Mico Leão Dourado

28 de Setembro - Quarta-feira 

13:00 - 14:00 h: “Sistema de informação geográfica aplicado a conservação dos cetáceos” 
Dr. Rodrigo Tardin (UNIGRANRIO)

14:00 - 16:30 h: Sessão de Pôster e Coffee Break

16:30 – 17:00 h: “Perda de diversidade funcional em mamíferos terrestres ao longo de 
um gradiente de degradação na floresta amazônica” Msc. Alexander Arévalo-Sandi

17:00 - 17:30 h: “Avaliando estrutura espacial e disponibilidade de habitat para espécies 
ameaçadas de distribuição restrita: Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae) como 
estudo de caso” Amanda Navegantes

17:30 - 18:00 h: “Modelagem de adequabilidade ambiental para Philander deltae 
(Mammalia, Didelphimorphia): indicação de áreas para a busca de novas populações “ 
Bruna Fernandes

18:00 - 18:30 h: “Influência da maré sobre a comunidade de peixes e organismos 
bentônicos em dois costões rochosos da Baía de Guanabara” Jemilli Viaggi

29 de Setembro - Quinta-feira 

13:00 - 14:00 h: “Congruências e incongruências espaciais nos padrões de diversidade 
filogenética aves e mamíferos Neotropicais” Dr. Marcos Figueiredo (UFRJ)

14:00 - 15:00 h: “Flora do Brasil 2020: sonho ou realidade?” Dra. Fabiana Filardi  (Jardim 
Botânico)

15:00 - 15:30 h: Coffee Break

15:30 -16:00 h: “Aves Marinhas do MoNa Cagarras” Dra. Larissa Cunha

16:00 - 16:30 h: “Ecologia aplicada em ambientes costeiros: de invertebrados a 
megafauna” MSc. Davi Castro Tavares (UENF)

16:30 – 17:00 h: “A integração da diversidade sociocultural na conservação da 
biodiversidade: desafios concentuais e princípios metodológicos” Dra. Irene Garay 
(UFRJ)

18:00 h: Sessão de Enceramento e Premiação

Programação
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Os anelídeos poliquetas são um grupo marinho onde são muito comuns espécies cosmopolitas. Entretanto 
tem sido questionado se este cosmopolitismo é real ou é fruto de uma taxonomia pouco resolvida onde 
diversas espécies crípticas são ocultas sob o mesma denominação. Estas diversidade oculta tem sido 
objeto de críticas  a pelo menos 40 anos, mas tem sido questionada mais fortemente nas últimas décadas, 
principalmente devido ao uso de ferramentas moleculares, como, por exemplo o DNA mitocondrial. A 
análise conjunta da morfologia, biogeografia e de marcadores moleculares permite uma melhor delimitação 
destas espécies. Neste sentido, algumas espécies cosmopolitas como os populares vermes de fogo (Eurthoe 
complanata), poliquetas tubícolas como Diopatra cuprea e o indicador biológico Capitella capitata, mostram-
se se tratar de complexos específicos englobando espécies sob os mesmos nomes. Neste sentido, a costa 
brasileira é um excelente campo para este tipo de estudo, pois engloba um grande gradiente ambiental, três 
províncias marinhas e diversas eco-regiões. Os estudos tem mostrado que fatores como variações no nível 
do mar podem estar associadas aos processos históricos que deram origem a estas espécies crípticas de 
origem mais recente. A manutenção destes padrões está associada as diferentes massas de água e condições 
hidrodinâmicas distintas ao longo da costa. O mesmo padrão tem sido observado para outros invertebrados 
marinhos cujos processos de dispersão são similares aos poliquetas.

Resumo das Palestras

Poliquetas: uma biodiversidade oculta

Paulo Cesar Paiva

Depto de Zoologia- Universidade Federal do Rio de Janeiro
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Aproximadamente 2/3 da superfície do planeta é ocupada por mares e oceanos, que englobam ecossistemas 
extremamente heterogêneos. Conhecer estes ecossistemas e ser capaz de avaliar biodiversidade existente neles 
é uma tarefa complexa e demanda, além de um grande aporte de recursos, um enorme esforço. Nas últimas 
décadas, observou-se, tanto no mundo como no Brasil, um cenário crescente de utilizaçãodos oceanos 
principalmente como fontes de recursos pesqueiros e de exploração de fontes de energia. Por esse motivo, 
iniciativas governamentais e de companhias de petróleo e gás consideraram importante investir e realizar 
projetos de pesquisa voltados para esta finalidade. Além dos métodos tradicionais, ferramentas desenvolvidas 
para obtenção de imagens, tanto da coluna d’água como do fundo, tem sido cada vez mais adotadas, gerando 
conhecimento sobre as espécies e os ambientes nos quais elas vivem. Dentre os vários exemplos, algumas 
instituições no país contam, atualmente, com um equipamento denominado flowcam, que realiza a contagem 
e identificação de microrganismos planctônicos com maior precisão e rapidez. Contudo, este equipamento é 
de uso laboratorial e depende de métodos tradicionais para obtenção das amostras, como redes de plâncton. 
Já para levantamentos de biodiversidade e caracterização do fundo em ambientes costeiros é ainda comum 
a realização de registros por mergulho autônomo e, mais recentemente, veículos operados remotamente 
(ROVs). Estes veículos são robôs dotados de sensores e câmeras, que podem permanecer por muitas horas 
em operação no ambiente e executar tarefas diversas, incluindo coletas pontuais. Em águas profundas, onde 
existem diversos fatores limitantes ao acesso humano, a utilização de câmeras tem sido ainda mais frequente, 
não apenas para monitorar a performance de equipamentos, mas também para gerar dados, qualitativos 
sobre a comunidade e além de comportamento e relações ecológicas entre espécies. No Brasil, a maior parte 
dos dados obtidos, até o presente, com uso de ROVs, trata especialmente de bancos de rodolitos e corais 
de águas profundas. Mergulhos em submersíveis foram apenas possíveis, em águas brasileiras, nos últimos 
cinco anos, por meio da cooperação com outros países, como os Estados Unidos e Japão, e possibilitaram, 
por exemplo, o primeiro registro de uma carcaça de baleia e sua comunidade associada no Atlântico Sul, 
a mais de 4000 m de profundidade. Inventários baseados em registros por imagem priorizam, de uma 
maneira geral, organismos pertencentes à megafauna e que possuam hábitos não crípticos. Estudos apontam 
que estes inventários incluem, muitas vezes, espécies não capturadas por outros métodos de coleta, como 
dragas e redes de arrasto. Apesar de causarem impacto ao ambiente, os métodos tradicionais de coleta 
não podem ser ainda totalmente descartados, pois permitema obtenção de espécimes e a confirmação da 
identificação dos mesmos, nem sempre possível baseando-se apenas em imagens. Desta forma, apesar de 
todo o desenvolvimento tecnológico, a combinação de diferentes estratégias de amostragem possibilita uma 
avaliação mais precisa e eficiente da biodiversidade existente em um ecossistema.

Uma imagem vale mais do que mil palavras? Investigando 
a biodiversidade marinha por meio de imagens

Rafael B. de Moura

Instituto de Biociências/ Universidade Federal de Pernambuco

Resumo das Palestras
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Desde tempos antigos, o empreendedorismo humano o levou a enfrentar os oceanos, seja como fonte de 
recursos ou para a navegação. A bioincrustação marinha, no entanto, sempre impôs limitações severas às 
pretensões humanas no mar. A abordagem tradicional para lidar com o crescimento indesejado de organismos 
marinhos bentônicos em estruturas feitas pelo homem tem sido, há séculos, através do uso de biocidas, tais 
como os TBTs (tributilestanhos), eficazes mas danosos para a vida marinha, recentemente banidos. Os 
substitutos dos TBTs incluem uma verdadeira caixa de Pandora de novos biocidas, substâncias sintéticas 
com impacto e destino ambientais praticamente desconhecidos, usualmente associadas a compostos de 
cobre. Uma mudança de paradigma se faz necessária urgentemente, de forma a lidar com a bioincrustação 
de um modo eficaz, mas ambientalmente compatível. O campo emergente da Biomimética compreende 
a imitação dos modelos, sistemas e elementos da natureza para resolver problemas humanos complexos.  
Uma abordagem biomimética para lidar com a bioincrustação marinha baseia-se no fato de que a enorme  
biodiversidade marinha, de macroalgas a animais marinhos, ter passado por milhões de anos de evolução 
de mecanismos para lidar com a epibiose, incluindo defesas químicas, microtopografia, modulação de 
quorum sensing bacteriano, descamação da superfície incrustada, etc. Abordagens bioinspiradas para alguns 
desses mecanismos já foram tentadas, tais como microencapsulação, tintas ablativas, tintas anti-aderentes, 
superficies micro- ou mesmo nanoengenheiradas, etc. No entanto, estes mecanismos são frequentemente 
multifacetados, e pareceprovável que, para obtermos novas soluções para este velho problema, será necessário 
aprender com a natureza e combinar vários mecanismos simultaneamente. O estudo dos mecanismos anti-
incrustantes da biodiversidade marinha representa, portanto, um passo fundamental nestesentido.

Resumo das Palestras

Biodiversidade Marinha, Biomiméticae Bioincrustação

Bernardo da Gama

Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal Fluminense. CP 100644, Niterói, RJ, 
Brazil - e-mail: bapgama@pq.cnpq.br

O autor é grato ao CNPq e à FAPERJ pelos auxílios recebidos.
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Quando  comparado  com  ambientes  terrestres,  o  ambiente  marinho  é pouco estudado e, portanto, poucas 
ações são realizadas para conservar sua biodiversidade.  Dessa  forma,  diversas  atividades humanas em áreas 
costeiras põem em risco um grande número de espécies, incluindo os cetáceos. Os cetáceos são mamíferos 
exclusivamente aquáticos distribuidos por todo o globo, nos mais diferentes tipos de ecosisstemas costeiros 
e oceânicos. São espécies que desempenham importante papel no ecossistema, por serem espécies-chave, 
guarda-chuva, sentinelas e bandeiras. Como espécies-chaves, alterações no ambiente que possam remover 
os cetáceos de um determinado local temporaria ou permanentemente, podem afetar todo o ecossistema. 
Os cetáceos, em geral, possuem papel importante de regulação na comunidade biológica, muitas vezes 
assumindo papel de predador de topo. Como espécies guarda-chuvas, ações que protejam diretamente 
uma ou mais espécies de cetáceos podem beneficiar diversas outras, uma vez que as áreas de vida desses 
animais atingem diversos quilômetros. Como sentinelas, possuem o potencial bioindicador, uma vez que 
contaminantes do ambiente podem ficar armazenados em seu corpo e através do efeito biomagnificante, 
refletir a concentração em outras espécies. Como espécies-bandeira, são carismáticas e podem atingir o público 
em geral, sensibilizando-o para a conservação do ambiente marinho. Dessa forma, são modelos apropriados 
para se estudar a conservação do ambiente aquático. Entretanto, dado a alta mobilidade, alta longevidade 
e viverem a maior parte de suas vidas abaixo da superfície, estudar sua ecologia a longo prazo em áreas 
extensas pode se tornar desafiador. Recentemente, com o avanço da tecnologia e técnicas computacionais, o 
monitoramento da ocorrência e distribuição de cetáceos usando-se Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 
levaram a um rápido entendimento da sua ecologia. Dados provenientes de satélites permitiram uma melhor 
caracterização do ambiente em que esses animais vivem e investigar a relação das diferentes espécies com a 
temperatura superficial da água, concentração de clorofila, correntes marinhas, salinidade, regime de ventos, 
dentre outros, tornou-se plausível. Tais dados obtidos a partir de sensoriamento remoto tem, muitas vezes 
permitido aos cientistas especialistas em mamíferos aquáticos a entenderem a dinâmica entre os cetáceos 
e o meio aquático. Além da caracterização do ambiente, o desenvolvimento da tecnologia tem permitido 
acompanhar em tempo real os movimentos dos indivíduos de forma bi e tridimensional, identificando 
seus padrões de mergulho, além de movimentos de curto e longo prazo, como migrações sazonais. Com 
a integração dos Sistemas de Informação Automatizados de embarcações ao redor do mundo, é possivel 
investigar se barcos de pesca, de turismo, assim como navios de grande porte para transporte e prospecção 
sísmica se sobrepõem as áreas de vida dos cetáceos. Tais informações tem permitido uma conservação mais 
efetiva desses animais, proporcionando resultados robustos sobre seus padrões de distribuição, refletindo 
em áreas protegidas focadas em ecossistemas locais, assim como santuários ecológicos que visam proteger 
áreas migratórias. Entretanto, muitas informações sobre os cetáceos e quais são seus habitats criticos ainda 
são deficientes. Dessa forma, desenvolver e aplicar a tecnologia de Sistema de Informação Geográfica aos 
cetáceos pode ampliar nosso conhecimento sobre eles e resultar em ações conservacionistas de sucesso.

Resumo das Palestras

Sistema de Informação Geográfica aplicado a conservação 
dos Cetáceos

Rodrigo Hipolito Tardin Oliveira

ECONSERV
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos – UFRRJ
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A diversidade filogenética pode fornecer informações a respeito dos processos que determinam os padrões 
contemporâneos de diversidade biológica, pois a diversificação das linhagens e os eventos de dispersão 
influenciam o modo como a diversidade está estruturada no espaço. Por exemplo, uma área rica em espécies, 
mas com baixa diversidade filogenética é resultado de grandes radiações de poucas linhagens, o que sugere 
que a diversidade nestas comunidades foi gerada in situ e que outras linhagens do mesmo táxon não tiveram 
sucesso na colonização. Uma área rica em espécies e com alta diversidade filogenética, por sua vez, pode se 
dever à presença de muitas linhagens diferentes, sugerindo que tenha ocorrido tanto a diversificação quanto 
a colonização de múltiplas linhagens e a coexistência de linhagens antigas e novas em uma mesma área. É 
esperado que os padrões de diversidade filogenética de diferentes linhagens taxonômicas não apresentem 
uma congruência espacial, por refletir a história evolutiva única de cada táxon em uma dada região. Assim, 
a comparação dos padrões espaciais de diversidade filogenética de táxons autóctones que apresentam uma 
sobreposição de suas distribuições geográficas pode lançar luz a respeito dos processos históricos e evolutivos 
que atuaram sobre eles, pois padrões congruentes poderiam representar respostas similares a dadas condições 
existentes no passado. Desta forma a descrição dos padrões geográficos de diversidade filogenética de doze 
táxons endêmicos e autóctones do continente americano, sendo seis linhagens de aves (Arinae, Trochilidae, 
Tyrannidae, Thamnophilidae, Furnariidae, Thraupidae) e seis de mamíferos (Didelphimorphia, Xenarthra, 
Phyllostomyidae, Platyrrhini, Caviomorpha e Sigmodontinae), procurando identificar possíveis estruturações 
espaciais que poderiam identificar regiões de intenso processo de diversificação ou dispersão, permitiriam 
identificar possíveis congruências espaciais ou de mecanismos estruturadores. Mapas digitalizados de 
distribuição geográfica das espécies dos doze táxons foram projetados sobre uma grade formada por 
hexágonos de 12.100 km² e esta informação foi combinada com supertrees de aves e mamíferos de modo 
a se estimar o índice de diversidade filogenética de Faith (PD) para cada hexágono. Para identificar regiões 
com diversidade filogenética inesperadamente alta ou baixa, foram utilizados os resíduos da relação entre 
diversidade filogenética e riqueza de espécies para cada um dos táxons. Por fim, foram utilizadas correlações 
de Pearson (com correção de graus de liberdade para controlar a autocorrelação espacial) para analisar a 
congruência espacial dos padrões de riqueza de espécies, diversidade filogenética e dos resíduos desta 
relação entre os doze táxons. Para todos os táxons, a diversidade filogenética apresentou um padrão espacial 
bastante congruente com a riqueza (r entre 0,968 e 0,993), e tanto a riqueza quanto a diversidade filogenética 
apresentaram padrões espaciais bastante correlacionados entre os diferentes táxons (em geral r > 0,5). Os 
resíduos da diversidade filogenética, ao contrário, foram bastante independentes entre os diferentes táxons, 
refletindo suas histórias únicas (para todos, r < 0,3), e todos apresentaram uma nítida estruturação espacial 
(mais fraca em Platyrrhini que nos outros táxons). Áreas com diversidade filogenética muito alta ou baixa para 
suas respectivas riquezas demonstram a importância de barreiras biogeográficas à dispersão, colonização e 
processos de diversificação. O fato de diferentes linhagens apresentarem correlação na riqueza de espécies, 
mas não nos resíduos da diversidade filogenética sugere que os padrões espaciais de riqueza de espécies são 
mantidos não por fatores históricos, mas sim por fatores que estão atuando no presente.

Congruências e incongruências espaciais nos padrões de 
diversidade filogenética aves e mamíferos Neotropicais

Marcos de S. L. Figueiredo

Depto de Ecologia - UFRJ

Resumo das Palestras
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Como país signatário da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), o Brasil assumiu, em 1994, o 
compromisso de estabelecer políticas públicas mais efetivas contra a perda de diversidade. Em 2002, a 
“Estratégia Global para a Conservação de Plantas” (Global Strategy of Plants Conservation-GSPC) definiu 
metas para 2010, sendo que a “Mata 1” foi a produção de uma lista funcional para todas as plantas conhecidas. 
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi designado, em agosto de 2008, pelo Ministério do Meio 
Ambiente, para coordenar a elaboração da “Lista de Espécies da Flora do Brasil”. Com um tempo restrito 
aliado a extrema riqueza de nossa flora e às dimensões do nosso país, este desafio só pôde ser assumido 
devido à criação de uma plataforma online, na qual mais de 400 taxonomistas, brasileiros e estrangeiros, 
trabalharam entre maio e dezembro de 2009. Foram incluídos neste sistema nomes de diferentes estudos 
realizados no Brasil, sendo estes organizados em uma “árvore taxonômica” formada por seis grandes grupos: 
angiospermas, gimnospermas, samambaias e licófitas, briófitas, algas e fungos. Os taxonomistas acessavam 
“ramos” específicos desta “árvore taxonômica”, através de login e senha, para verificar quais os nomes dos 
seus táxons de responsabilidade (famílias e/ou gêneros) eram nomes aceitos ou sinônimos, fornecendo 
também informações sobre distribuição e indicando um voucher e/ou bibliografia que atestasse a ocorrência 
destes táxons para o Brasil. Em maio de 2010, foi lançado o sistema online da “Lista de Espécies da Flora do 
Brasil” e, em setembro do mesmo ano, houve o lançamento do “Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil”. 
Esta publicação reuniu 40.989 espécies (31.162 espécies de angiospermas) e evidenciou o endemismo para 
56% das plantas vasculares ocorrentes no País. Ainda em 2010, o JBRJ recebeu do CNPq a incumbência de 
coordenar o Projeto Reflora, que tinha como objetivo inicial repatriar, através do envio de imagens em alta 
resolução, amostras botânicas coletadas no Brasil, entre os séculos XVIII e XIX, e depositadas em herbários 
europeus. Neste contexto, o sistema da “Lista de Espécies da Flora do Brasil” foi atualizado e vinculado ao 
novo sistema do “Herbário Virtual Reflora”, que foi lançado em setembro de 2013 e que atualmente abriga 
aproximadamente 1,8 milhão de imagens de exsicatas provenientes de 31 instituições nacionais e estrangeiras. 
Ao longo de 2015, o sistema da “Lista de Espécies da Flora do Brasil” foi sendo aprimorado e modificado 
para que pudesse abrigar o atual sistema da “Flora do Brasil 2020”, uma vez que a “Meta 1” da “Estratégia 
Global para a Conservação de Plantas” para 2020 é a elaboração de descrições para todas as espécies de 
plantas conhecidas em cada um dos países signatários. Em fevereiro de 2016, cerca de 700 taxonomistas, 
brasileiros e estrangeiros, começaram a trabalhar nesta nova plataforma online, capaz de abrigar descrições 
taxonômicas, chaves de identificação, dentre outras informações. Estes especialistas também podem realizar 
novas determinações online no “Herbário Virtual Reflora” e associar automaticamente estas imagens como 
vouchers para estes táxons no sistema da “Flora do Brasil 2020”. No final de agosto já havia mais de 3.000 
espécies descritas na “Flora do Brasil 2020”, mas hoje, este número é certamente maior, pois se trata de um 
sistema dinâmico, que é constantemente atualizado, graças ao empenho dos taxonomistas que trabalham 
pelo melhor conhecimento e preservação da nossa flora.  

Resumo das Palestras
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A concepção de que ecossistemas intactos e sem intervenção humana constituem a chave para a conservação 
da biodiversidade é deslocado da realidade, e demanda uma mudança de paradigma em Ecologia. As 
práticas humanas como emissão de poluentes e alteração de habitats produzem efeitos sistêmicos no clima e 
habitats, que atuam de escala local à planetária. Portanto, esses impactos precisam ser mitigados por meio de 
intervenções de manejo e restauração de habitats baseadas no conhecimento científico. Os oceanos cobrem 
aproximadamente 70% da superfície da terra e em virtude disso tem influência marcante nas condições 
físico-químicas e biológicas do planeta. Os ambientes litorâneos são particularmente importantes porque 
constituem ecótonos entre aterra e o mar, além de incluir ecossistemas e paisagens com importância regional 
para o controle do clima e biodiversidade, além de prestarem numerosos serviços ambientais. Entre esses 
ambientes se destacam as restingas, manguezais, baías, estuários, lagoas costeiras, as praias arenosas e o 
ambiente marinho propriamente dito. Embora tais ecossistemas sejam alvo de intensa ocupação humana, 
eles são relativamente pouco estudados em comparação a outros existentes na superfície da terra. Alguns 
tópicos importantes na área de Ecologia Aplicada em ambientes costeiros incluem: 1) padrões de utilização 
de habitat por organismos; 2) efeitos da alteração de ecossistemas no clima e biodiversidade regional; 3) 
impacto de poluentes químicos e resíduos sólidos na saúde e sobrevivência de espécies; 4) fatores causadores 
de declínios populacionais; 5) variáveis associadas à estruturação de comunidades; 6) manejo de espécies 
invasoras; 7) manejo de áreas protegidas; 8) indicadores ecológicos; 9) práticas de uso da terra; e 10) efeitos 
de mudanças climáticas na biodiversidade e humanidade. Os relatórios do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas têm apontado um aumento na frequência e intensidade de eventos extremos. A 
alteração nos regimes de pluviosidade no litoral do Brasil é um bom exemplo, pois modifica regimes de 
vazões de rios, salinidade em corpos hídricos, e frequentemente estão correlacionados com as condições 
físicas de águas marinhas litorâneas. Nesse sentido, invertebrados que habitam ambientes costeiros são 
sensíveis a alterações de habitat como mudanças bruscas de salinidade, mudanças no tipo de sedimento 
e eventos de ressaca. Além disso, variáveis como o grau de urbanização podem afetar esses organismos 
em praias arenosas devido à mortalidade direta e alteração da granulometria do sedimento, causadas pelo 
pisoteio humano e o tráfico de veículos. Todas essas variáveis interagem e produzem um efeito combinado 
em comunidades de invertebrados, cuja compreensão requer esforços de modelagem ecológica, aliados 
a propostas de manejo factíveis. Em adição, invertebrados são presas importantes de aves que habitam 
ambientes costeiros, entre elas as aves migratórias neárticas, as quais percorrem distâncias de até ~30.000 
km para o descanso e alimentação na América do Sul, durante o inverno boreal. Algumas espécies de aves 
têm experimentado declínios populacionais devido à escassez presas, principalmente invertebrados. Sabe-se 
que as aves também são afetadas por alterações de habitat causadas pelo clima e práticas de uso da terra. 
Por exemplo, uma variável crucial para esses organismos em lagoas costeiras é a profundidade da coluna 
d’água. Cada espécie possui pernas com comprimento específico, e o contato corporal com a água gera 

Ecologia aplicada em ambientes costeiros: dos 
invertebrados à megafauna marinha

Davi Castro Tavares

Laboratório de Ciências Ambientais, Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, 
Campos dos Goytacazes, RJ. CEP: 28013-602.
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problemas de controle homeotérmico. Logo, espécies com pernas curtas não têm capacidade para pousar e 
se alimentar em águas mais profundas. Nesse sentido, as práticas de uso da terra como abertura de artificias 
de barra de lagoas e de canais de drenagem geralmente reduzem a diversidade de habitats, de forma que 
apenas um número restrito de espécies seja beneficiado. Definir estratégias de conciliação entre as práticas 
de uso da terra e a manutenção da heterogeneidade de habitas é uma tarefa desafiadora. A alteração de 
habitats também afetam de forma combinada peixes e aves marinhas. A elevada mortalidade de pinguins-
de-magalhães (Spheniscusmagellanicus) que ocorreu no litoral brasileiro no ano de 2008 constitui um exemplo 
relativamente concreto desse tipo fenômeno. A mortalidade é atribuída à baixa disponibilidade de uma das 
presas preferidas pela espécie, a anchova (Engraulisanchoita), devido ao recrutamento tardio provocado pelo 
fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS). Concomitantemente, diversas espécies de peixes, tartarugas, 
aves e mamíferos marinhos têm sido negativamente impactados pela presença de lixo e outros poluentes 
no oceano. Mitigar problemas como esses é difícil porque requer ações articuladas em escala global, que 
inclui além de acordos internacionais, mudanças de atitudes, valores e culturas baseadas no desenvolvimento 
e consumismo.Simultaneamente, compreender processos que colocam em risco a biodiversidade e a 
humanidade é uma tarefa desafiadora e demanda a colaboração entre pesquisadores especialistas e cientistas 
que tenham uma formação interdisciplinar.



II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações 26 a 29 de setembro de 201614

A criação de uma interface sociedade-natureza cuja perspectiva essencial é avançar em termos de equidade 
e integração social implica numa ruptura epistemológica nos modelos de conservação da biodiversidade. 
Devem assim ser integrados diferentes aspectos metodológicos considerados princípios chaves que 
sustentam tal perspectiva transdisciplinar. Propõe-se: 1) delimitar a noção de biodiversidade versus recurso 
biológico –estrutura sistêmica da biodiversidade; 2) considerar as ameaças à biodiversidade em diferentes 
escalas espaço–temporais –interdisciplinaridade e objetivos de gestão; 3) desenvolver metodologias de ação 
que considerem a diversidade bio-sócio-cultural – implementação transdisciplinar das ações de conservação; 
4) inserir-se, tanto no nível da reflexão como da ação, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 
Com base nos princípios elencados, novas perpectivas dizem respeito à integração da biodiversidade sócio-
cultural na conservação que modulam num tempo e espaço concretos a utilização sustentável dos recursos 
biológicos e seus benefícios para o bem-estar humano.

A Integraçao da diversidade sociocultural na conservaçao 
da biodiversidade: desafios conceituais e principios 
metodologicos

Irene Garay. 
garay@biologia.ufrj.br
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Os estudos de processos ecológicos em amplas escalas espaciais antecedem a concepção 
da própria ecologia. Um dos primeiros padrões biogeográficos descritos foi a tendência do 
tamanho corporal de animais endotérmicos de aumentar em direção a maiores latitudes e 
temperaturas frias, conhecida como Regra de Bergmann. Recentemente o debate sobre esta 
regra ecogeográfica tem se intensificado, com autores defendendo que a Regra de Bergman 
é aplicável apenas a organismos endotérmicos e outros que sugerem uma aplicação mais 
abrangente, incluindo os organismos ectotérmicos.  Neste estudo avaliamos a aplicabilidade 
da Regra de Bergmann às espécies de tubarões (subclasse Elasmobranchii). O grupo apresenta 
ampla distribuição ao longo do gradiente latitudinal, o que ao lado da disponibilidade de 
informação sobre distribuição e tamanho corporal torna os tubarões um bom modelo para 
testar a Regra de Bergman em ectotérmicos. Elaboramos um banco de dados compilando 
informações sobre distribuições geográficas e tamanho corporal máximo das espécies de 
tubarão, a partir de bases de dados eletrônicas (FishBase, IUCN) e de literatura. O banco 
contabilizou 448 espécies de tubarões com dados de distribuição e 420 com dados de tamanho 
corporal. Realizamos análises de regressão linear entre amplitude de distribuição e tamanho 
corporal em escala global e para os hemisférios norte e sul separadamente. Os resultados 
da análise global corroboraram a Regra de Bergmann (β=1,25; R2=0,4739; p<0,001), assim 
como as análises regionais dos hemisférios norte (β=0,58; R2=0,72; p<0,001) e sul (β=2,4; 
R2=0,55 ; p<0,001). Podemos concluir que a Regra de Bergmanné detectável em tubarões, 
reforçando a indicação de que esta regra ecogeográfica tem aplicação também para animais 
ectotérmicos. 

Apresentação Oral (Pós-graduação)

Animais ectotérmicos marinhos seguem a regra 
de bergmann? Um teste com tubarões (Subclasse 
Elasmobranchii)

Michelle Tavares Cardoso Andreu1,2; Rafael da Rocha Fortes1 & Maria Lucia Lorini1

1Instituto de Biociências/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas (PPGBIO)
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Apresentação Oral (Pós-graduação)

A ictiofauna associada às praias arenosas da Baía de 
Guanabara, Rio de Janeiro

Ana Clara S. Franco1,4; Joice Souza2; Jemilli V. Castiglioni3; Luana S. Corona4; Felipe E. 
Abrunhosa4; Áthila Bertoncini3,4; Alejandra F. G. N. dos Santos2 & Luciano N. dos Santos3,4

1Programa de Pós-graduação em Ecologia / Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
2Programa de Pós-graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra / Universidade Federal 
Fluminense; 3Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Biodiversidade 
Neotropical) / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 4Laboratório de Ictiologia 
Teórica e Aplicada / Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Praias arenosas são ecossistemas costeiros dinâmicos e complexos governados por ondas, 
correntes, vento, sedimento, além de interações entre essas variáveis. Esses ambientes 
suportam uma elevada biodiversidade e funcionam como áreas de berçário, alimentação 
e crescimento de diversos organismos, especialmente peixes. Apesar de sua importância 
ecológica, as praias arenosas vêm sendo historicamente afetadas pela ocupação humana, 
sendoas comunidades de peixes sensíveis a esses estressores. Nesse sentido, o presente 
estudo visou descrever a ictiofauna de oito praias arenosas da baía de Guanabara, através 
da utilização de dados primários e secundários. Essas praias estão localizadas numa 
região transicional marinha-estuarina, sendo quatro delas localizadas na cidade do Rio de 
Janeiro (praia da Urca, Fora, Dentro e Vermelha) com coletas no período de maio-2011 a 
março-2012, e três em Niterói (praia do Adão, Itaipu e Forte do Rio Branco) com coletas 
entre junho-2014 e fevereiro-2016.  Os peixes foram coletados com rede-de-arrasto do tipo 
picaré (20m × 1,5m; malha de 7mm; 400m²), sendo realizados 3-7 arrastos em cada praia 
em cada coleta. Foram incorporados dados da ictiofauna da praia do Flamengo, oriundos de 
estudo realizado por Vasconcellos et al. (2010) e de Itaipu por Monteiro-Neto & Prestrelo 
(2013). Foram observadas 89 espécies de peixes, sendo as mais ricas as praias do Flamengo 
(62) e Itaipu (48). Dentre as guildas tróficas, os planctófagos foram mais representativos em 
praias abrigadas, enquanto carnívoros e piscívoros ocorreram em praias com acesso humano 
restrito. Os onívoros apresentaram ampla distribuição, ao contrário dos invertívoros que 
foram mais comuns em praias menos poluídas. Os padrões de distribuição das espécies, além 
da ocorrência de espécies ameaçadas e de interesse pesqueiro, reforçaram o papel das praias 
como áreas de berçário e alimentação para muitas espécies de peixe, e também ressaltaram 
a importância da proteção desses ambientes para a manutenção da diversidade de peixes.

Palavras-chave: ictiofauna; praias arenosas; baía de Guanabara; impacto antrópico
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As mudanças climáticas (MC) já começaram a induzir respostas em várias espécies e terão 
impactos de longo alcance na biodiversidade. Portanto, avaliar a vulnerabilidade das espécies 
às MC é de grande importância para apoiar decisões em ações de conservação. Modelos de 
nicho ecológico (ENMs) são uma ferramenta útil para avaliar a exposição às MC. Neste 
trabalho, os ENMs foram aplicados para estimar a exposição de Hemitriccus miradae, H. 
kaempferi e H. furcatus às MC futuras e as implicações para o seu estado de conservação. 
Essas aves são endêmicas do hotspot da Mata Atlântica e classificadas, respectivamente, 
como Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) e VU pela IUCN. Foi realizada a modelagem 
de adequabilidade ambiental associando os registros de ocorrência das espécies com as 
variáveis bioclimáticas. Foram utilizados seis algoritmos em uma abordagem de consenso 
para modelar as áreas climaticamente adequadas no presente e no futuro (2050, no cenário 
A2a). Do presente até 2050, as áreas climaticamente adequadas e florestadas devem 
sofrer perdas significativas: 77,5% para H. mirandae, 85,8% para H. kaempferi e 42,6% para 
H. furcatus. De acordo com o critério A3 (c) da IUCN, elas deveriam ser categorizadas, 
respectivamente, como EN, Criticamente em Perigo (CR) e VU. Apesar de não causar uma 
mudança de categoria, a redução da área adequada para H. furcatus foi substancial, enquanto 
para as outras duas espécies a previsão é de mudança para a categoria de ameaça acima 
da indicada pela IUCN. Desse modo, os resultados indicam que as MC podem ser uma 
grave ameaça, aumentando o risco de extinção dessas espécies. Destaca-se a importância de 
estudos adicionais de avaliação de vulnerabilidade, e recomenda-se que os impactos das MC 
sejam considerados em estratégias de conservação a longo prazo para essas e outras espécies 
endêmicas da Mata Atlântica. 

Apresentação Oral (Pós-graduação)

Avaliação da exposição das espécies de Hemitriccus 
(Aves, Rhynchocyclidae) ameaçadas e endêmicas da mata 
atlântica às mudanças climáticas futuras
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Apresentação Oral (Pós-graduação)

Comunidade de peixes do parque estadual pedra selada, 
Rio de Janeiro, Brasil

Igor Raposo Queiroz1; Ana Clara S. Franco1,2 & Luciano N. dos Santos1,3;
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A bacia do rio Paraíba do Sul localizada entre 20°26’ e 23°38’ S e 41° e 46°30’ O, é limitada ao 
norte pela Serra da Mantiqueira, a qual separa as águas deste sistema das bacias dos rios Grande 
(bacia do Paraná) e Doce (sistema do leste brasileiro). O parque Estadual Pedra Selada está 
situado na porção oriental da Serra da Mantiqueira (22o47’S; 45o28’W) onde existem riachos 
que descem a encosta e afluem para o rio Paraíba do Sul. Apesar de integrarem um bioma 
reconhecido como um hot spot de biodiversidade, e próximo de unidades de conservação, 
como o Parque Nacional de Itatiaia, não existem levantamentos detalhados sobre a ictiofauna 
dessa região. Este estudo apresenta informações sobre as principais espécies de peixes nos 
córregos localizados na porção oriental da Serra da Mantiqueira, na área compreendida pelo 
Parque Estadual da Pedra Selada, através de programa amostral de ampla escala espacial e 
de capturas padronizadas, integrado a um protocolo de avaliação rápida das variáveis físicas 
e químicas da água e da condição e nível de estruturação de habitats. As coletas ocorreram 
em dois períodos (quente-chuvoso e frio-seco). Foram amostrados trechos de até 300m 
de cada sistema fluvial, com esforço padronizado de 90 repetições de peneiras (70cm de 
diâmetro; malha 2mm) e puçás (50 cm x 30cm; malha 2mm), distribuídas entre 45 para 
cada apetrecho. Redes de picaré (5m x 1,5m; malha 10mm) e espera (20m x 1,5m; malhas 
15mm e 30mm) foram utilizadas como redes de bloqueio (captura passivo), para peixes que 
eventualmente escapassem da captura ativa. Um total de 35 espécies foi inventariado por 
trabalhos similares nas proximidades do Parque Estadual Pedra Selada, apenas 12 foram 
efetivamente capturadas no presente trabalho. Vale ressaltar que algumas dessas espécies 
têm status de ameaça deficiente de dados, como Neoplecostomus microps e Pareiorhina cf rudolphi.
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A comunidade zooplanctônica na caracterização ambiental 
de um riacho costeiro em área de mata atlântica, Rio de 
Janeiro

Viviane Bernardes dos Santos Miranda1 & Rosana Mazzoni1
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Janeiro

O conhecimento da fauna zooplanctônica de riachos costeiros tropicais é escasso, sobretudo 
no Estado do Rio de Janeiro. No trabalho analisamos a comunidade zooplanctônica de 
diferentes tipos de hábitats de um riacho costeiro, situado em área de Mata Atlântica no 
Estado do Rio de Janeiro. As amostragens foram realizadas nas estações seca e chuvosa ao 
longo de cinco sítios amostrais, em um riacho de segunda ordem (riacho Ubatiba). Variáveis 
abióticas foram determinadas com sondas específicas. O zooplâncton foi coletado através 
de arraste com balde graduado entre a vegetação ciliar e na calha central do riacho, seguido 
da filtragem em rede de 20 µm e fixação com formaldeído a 4%. A análise ocorreu em 
microscópio óptico.De acordo com as variáveis abióticas, o Ubatiba se apresenta como 
um riacho de águas quentes, com elevados valores de oxigênio dissolvido, pH básico, alta 
condutividade elétrica e baixa turbidez. No que se refere a composição, foram registadas no 
total 141 espécies zooplanctônicas. Ocorreram 28 espécies associadas à vegetação ciliar e 35 
espécies associadas ao ambiente planctônico. Na vegetação ciliar e no plâncton, as maiores 
riquezas foram das amebas testáceas dos gêneros Arcella (9 e 8 espécies, respectivamente), 
Centropyxis (13 e 15), Difflugia (21 e 23) e dos gêneros de rotíferas Lepadella (6 e 3) e Trichocerca 
(6 e 2). Os resultados evidenciam a adaptabilidade das espécies zooplanctônicas à diferentes 
hábitats de um mesmoambiente aquático. O presente estudo contribuiu para o conhecimento 
das comunidades zooplanctônicas de riachos costeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: tecamebas; biodiversidade; sistemas lóticos.
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Parâmetros hemocitários de bivalves Perna perna 
(Bivalvia, Mytilidae) da praia da urca e Praia Vermelha (Rio 
de Janeiro) relacionados a contaminação fecal
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O mexilhão Perna perna (Bivalvia, Mytilidae) é nativo da costa brasileira e espécie-chave na 
mitilicultura, sendo um recurso pesqueiro amplamente comercializado em todo Brasil. Por 
serem filtradores estes bivalves bioacumulam um grande número de bactérias da água, nativas 
do ambiente marinho ou oriundas do escoamento continental. Concentrações elevadas de 
poluentes trazidas por efluentes podem produzir efeitos imunológicos relacionados aos 
hemócitos, um dos componentes da hemolinfa de bivalves que têm importante função em 
seu sistema imunológico. O objetivo deste trabalho é relacionar parâmetros hemocitários 
com o número de bactérias indicadoras fecais presentes na hemolinfa de bivalves Perna 
perna coletados em três praias com poluição orgânica. Para tal, bivalves coletados na Praia 
Vermelha e na Urca foram selecionados para padronização dos parâmetros hemocitários 
relacionados ao número total de hemócitos, complexidade interna relativa, tamanho relativo, 
taxa de fagocitose e produção de espécies reativas de oxigênio utilizando-se citometria de 
fluxo. A partir destas análises preliminares foi possível relacionar variações nos parâmetros 
hemocitários em função da presença de bactérias indicadoras fecais. Os bivalves oriundos 
da praia da Urca, que apresenta contaminação fecal por coliformes termotolerantes (CTE) 
de até 1.600 NMP.100mL-1, apresentaram uma hemolinfa mais impura do que os da Praia 
Vermelha que apresenta uma contaminação fecal de 350 NMP de CTE.100mL-1. Espera-
se que a praia de maior contaminação fecal possa modular a resposta imune destes bivalves 
de forma a alterar os parâmetros por imunosupressão (redução da resposta hemocitária) 
ou imunoestimulação (aumento da resposta hemocitária). O esclarecimento de fatores 
relacionados à interação bactérias indicadores fecais-hemócitos em bivalves são importantes, 
pois modulações na resposta hemocitária podem ser um parâmetro utilizado tanto para 
avaliação da saúde do bivalve quanto da qualidade ambiental.

Palavras-chave: Hemócitos; Bactérias Indicadoras Fecais; Resposta imune; Bivalves

Apoio Financeiro: FAPERJ
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Apresentação Oral (Pós-graduação)

Mosquitos que se criam em bambu: poderia existir algum 
padrão de escolha para desova? 

Glauber Rocha Pereira1; Maycon Sebastião Alberto Santos Neves1; Teresa Fernandes 
Silva do Nascimento1; Tacilane Divina Cardoso1; Laís Araujo de Sousa1; Maria Clara Batista de 
Souza1 & Monique Albuquerque Motta1 

1Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários/ Instituto Oswaldo Cruz/ 
FIOCRUZ 

Os mosquitos da tribo Sabethini (Diptera: Culicidae) possuem hábito silvestre e diurno, 
suas formas imaturas se desenvolvem quase que exclusivamente em fitotelmatas, ou seja, 
em plantas que acumulam água em seu interior, tais como bromélias, bambus, buritis e 
helicônias. Os bambus podem ser perfurados por diferentes insetos que ali depositam 
seus ovos, sendo comumente observado na Mata Atlântica desenvolvendo essa atividade 
osbesouros da família Curculionidae, conhecidos também como broca-dobambu. Como 
resultado da relação desses insetos com o bambu, essas plantas são encontradas na natureza 
com perfurações de diferentes aspectos, como furos bem pequenos (1,5 mm) enfileirados 
(multifuro) e com orifícios maiores. E ainda, em bambus com seus internódios abertos, 
cortados. Nesse sentido, realizamos um estudo com o objetivo de relacionar a fauna de 
mosquitos encontrada em bambus, com furos de diferentes características. Assim, foram 
selecionados bambus no Parque Nacional do Itatiaia de onde foram recolhidas, durante 4 
meses, amostras de água neles contida. A água foi transferida para sacos plásticos específicos 
e levada ao laboratório, onde as formas imaturas de mosquitos foram criadas até adulto e 
identificadas. Os resultados mostraram que 71% das espécies do gênero Sabethes foram 
encontradas em bambus contendo somente multifuro: S. melanonymphe  (100%), S. xhyphydes 
(94%), S. aurescens, (75 %) e  S. identicus  (23 %). Wyeomyia lutzi ocorreu tanto em bambus 
com multifuro (34 %) quanto em bambus com furo pequeno (64%). Formas imaturas de 
Wyeomyia oblita ocorreram em todos os tipos de furos, exceto em bambu cortado. Já espécies 
do gênero Trichoproson ocorreram exclusivamente em bambu cortado e a espécie Onirion 
personatum apareceu em bambu multifuro e furo grande (61%). Em conclusão, as espécies da 
tribo Sabethini que se criam em bambu, possuem estreita relação com os tipos de orifícios 
presentes neste criadouro e, consequentemente, ao ambiente por eles propiciados. 

Palavras-chave: Sabethini; bambu; criadouro. 
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Apresentação Oral (Pós-graduação)

Desenvolvimento de Chrysomya putoria (Wiedemann, 
1830) (Diptera: Calliphoridae) em diferentes tecidos de 
origem animal

Mônica Salazar-Souza1; Marcia Souto Couri2 & Valéria Magalhães Aguiar3

1Instituto de Biociências - PPGBIO (Biodiversidade Neotropical)/Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro; 2Laboratório de Diptera/Museu Nacional do Rio de Janeiro/Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; 3Laboratório de Estudo de Dípteros/Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro

A estimativa do intervalo pós-morte pela entomologia forense se baseia no tempo de 
desenvolvimento das larvas de dípteros necrófagos sobre um cadáver. Assim, a composição 
nutricional do tecido pode influenciar retardando ou acelerando a taxa de desenvolvimento 
dessas larvas no tecido, induzindo a dados imprecisos. Devido à similaridade da composição 
físico-química entre a carne suína e a humana, este estudo comparou o desenvolvimento pós-
embrionário de 40 larvas/ 4 repetições de Chrysomya putoria alimentadas em 60g de fígado, 
pulmão, coração e músculo suíno, descongelados e cortados em cubos, acondicionados 
em BOD a 28ºC dia/26ºC noite, 70 +10% UR, por 12h de fotoperíodo com observações 
de 12h/12h. Os parâmetros da duração de desenvolvimento da fase larval, peso de larvas 
maduras e desenvolvimento total, diferiram significativamente entre os tecidos testados. 
As larvas cresceram significativamente mais lentas, em média 5,2 dias e apresentaram-se 
menores, pesando em média 40,1mg, quando alimentadas em fígado suíno, em comparação 
com as larvas criadas em pulmão, que se desenvolveram no tempo médio de 4,0 dias 
pesando em média 61,2mg. As maiores viabilidades nas fases larval e pupal foram obtidas 
em músculo 98% e 97%, respectivamente, mas a maior viabilidade de adultos foi observada 
em pulmão 94%. A razão sexual mais próxima à proporção 1:1 ocorreu em coração (= 
0,52) (machos = 48% e fêmeas = 52%) e a taxa de anormalidade dos adultos, exceto em 
fígado (0%), não excedeu a 1%. A equivalência entre a duração das fases embrionárias foi 
importante para avaliar o potencial nutricional das dietas. Tais resultados poderão contribuir 
para os entomologistas forenses, auxiliar na determinação da idade das larvas, e contribuir 
para avaliação das diferenças de desenvolvimento entre larvas criadas em diferentes tecidos 
de origem animal.

Palavras-chave: mosca varejeira; entomologia forense; tecido suíno



23II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações26 a 29 de setembro de 2016

Apresentação Oral (Pós-graduação)

Regra de Rapoport: análises em diferentes escalas 
geográficas nos oceanos Atlântico Oeste e Pacífico Leste 

Vanessa dos Santos Schwan¹; Rafael da Rocha Fortes¹ & Lázaro Luiz Mattos Laut¹ 

1Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

A Regra de Rapoport (RR) associa a amplitude de distribuição geográfica dos organismos 
com gradientes ambientais, como o de latitude. Ao longo dos anos, alguns estudos não 
corroboraram a detecção deste padrão biogeográfico, possivelmente, devido à dimensão da 
escala geográfica adotada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade da RR para 
os Elasmobranchii do Atlântico Oeste e do Pacífico Leste, abordando escalas geográficas 
diferentes. A listagem de espécies e suas respectivas distribuições geográficas foram 
compiladas do Fishbase. A RR foi avaliada pela metodologia definida por Stevens (1989). Na 
análise intraprovincial, a RR foi testada em um gradiente de latitude delimitado pelos limites 
de cada província biogeográfica, e na abordagem interprovincial, considerando três escalas 
geográficas. Foram contabilizadas 351 espécies de Elasmobranchii. A análise realizada na 
maior escala geográfica adotada (América) corroborou a RR, sendo o mesmo observado na 
análise Hemisfério na sua porção norte e para todo o Pacífico Leste. A análise Hemisfério 
para a sua porção sul e para o Atlântico não apresentaram significância estatística. Já a análise 
da porção sul do Atlântico apresentou uma relação inversa. Nas análises intraprovinciais, 
algumas corroboraram a RR e outras a invalidaram. À medida que se reduz a dimensão da 
escala geográfica em que a RR é testada, aumenta-se a incerteza em relação à observação 
do padrão. Em escalas geográficas menores, além da observação do padrão conforme 
originalmente descrito, observamos a não detecção de qualquer relação, bem como a 
observação do padrão inverso. A redução na escala da análise reduz a influência das variáveis 
ambientais associadas ao gradiente na determinação da amplitude de distribuição geográfica 
das espécies, e desta forma, ampliaria a influência de outras variáveis ambientais, filogenéticas 
e da história de vida dos organismos. Este estudo corroborou a hipótese de que a observação 
de padrões biogeográficos está associada à escala adotada na análise.

Palavras-chave: Amplitude de Distribuição Geográfica; Padrões Biogeográficos; Província Biogeográfica 
Marinha.

Apoio Financeiro: CAPES-PPGBio)
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Conectividade da paisagem na Bacia do Rio São João: 
uma análise das unidades de manejo de metapopulação do 
mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)

Brenda da Rocha Alexandre1 & Maria Lucia Lorini2

1Programa de Pós-Graduação em Ecologia/ Instituto de Biologia/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; 2Instituto de Biociências/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

A distribuição atual do Mico-leão-dourado (MLD) se encontra restrita à Bacia do Rio São 
João (BRSJ) situadano Estado do Rio de Janeiro. As Unidades de Manejo de Metapopulações 
(UMMPs) do Mico-leão-dourado foram discutidas e redefinidas por pesquisadores em 2015 
com base em dois critérios: grau de isolamento dos fragmentos de habitat efrequência de 
movimentos dos indivíduos entre as unidades. Através desses critérios foram definidas 
12UMMPs. São elas: Aldeia Velha I, Aldeia Velha II, Cabo Frio, Dourada, Gaviões, Imbaú 
I,Imbaú II, Imbaú III, Pirineus, Rio Vermelho, União I e União II.  O objetivo do presente 
estudo foi avaliar a conectividade da paisagem interUMMPs e fazer um diagnóstico a fim 
de direcionar casos prioritários para restauração. A avaliação da conectividade funcional no 
presente trabalhofoi realizada através do índice NC (número de componentes), calculado 
por meio do software GRAPHAB 2.0.5. Trata-se de um índice binário que considera que 
dois fragmentos de habitat estão ligados se a distância entre eles for menor do que o limiar 
de dispersão da espécie analisada. O limiar utilizado para o MLD foi 100m com base em 
estudos anteriores. Os resultados da análise de NC revelaram que União I e Rio Vermelho 
estão completamente isoladas em relação às outras. Por outro lado, as UMMPs União II, 
Dourada, Aldeia Velha I, Pirineus e Gaviões se encontram no mesmo componente. Contudo, 
é importante destacar que há poucas conexões entre esses blocos de floresta e a restauração 
é fundamental para aumentar o grau de conexão. Adicionalmente, as UMMPs Gaviões e 
Imbaú I podem ser apontadas como prioritárias para o aumento de conexão através da 
restauração, pois são blocos florestais vizinhos que estão em componentes distintos. Pode-
se concluir que grandes blocos de floresta já se encontram no mesmo componente, mas 
ainda há UMMPs que precisam ser conectadas. 

Palavras-chave: conectividade da paisagem; restauração; mico-leão-dourado; primatas; Mata Atlântica.

Apoio Financeiro: CNPq
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Apresentação Oral (Pós-graduação)

Perda de diversidade funcional em mamíferos terrestres 
ao longo de um gradiente de degradação na floresta 
amazônica

Alexander Arévalo-Sandi1;2; Paulo Estefano D. Bobrowiec1 & Darren Norris1;2

1Programa de Pós-graduação em Ecologia / Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
2Laboratório de Ecologia e Conservação de Vertebrados / Universidade Federal do Amapá

Mamíferos terrestres têm um papel importante no funcionamento dos ecossistemas, tais 
como na dispersão e predação de sementes que influenciam na distribuição, abundância 
e recrutamento de plantas, processos importantes para a regeneração de ecossistemas.As 
respostas de mamíferos terrestres à fragmentação e perda de habitat já sãoconhecidas, mas 
ainda não se sabe como este grupo de espécies respondem aos efeitos da degradação florestal. 
Nesse estudo quantificamos adiversidade funcional de mamíferos terrestres ao longo de 
um gradiente de degradação na Floresta Amazônica. Testamos a hipótese que áreas que 
sofreram maior degradação nos anos mais recentes apresentam maior perda da diversidade 
funcional comparadas com as áreas de degradação mais antiga. Instalamos armadilhas 
fotográficas em 15 áreas com diferentes graus de degradação (cinco áreas cada de pasto, 
capoeira-nova e capoeira-velha) no entorno da Floresta Nacional do Amapá. Quantificamos 
as diferenças na diversidade funcional em relação das obtidas emáreas pareadas-controle 
(mato sem registro de extração mecanizada de madeira), localizados a uma distância > 70m, 
tendo a borda como ponto médiode referência para comparação. Registramos 14 espécies 
de mamíferos terrestres nas áreas controle, 11 na capoeira velha, 11 na capoeira nova e 
zero no pasto. Análises de diversidade funcional mostrou, mesmo com número de espécies 
iguais, uma diferença significativa nas características funcionais de espécies entre as áreas de 
capoeira-velha e capoeira-nova. Por exemplo, registramos duas espécies de meso-predadores 
(Leopardus pardalis e Puma yagouarondi) somente nas áreas de controle e capoeira-velha. Além 
disso, registramos maior diversidade de espécies importantes na regeneração nas áreas de 
capoeira-velha e controle (Tapirus terrestris e Tayassu pecari). Nossos resultados mostram que 
áreas degradadas são afetadas na perda de diversidade funcional para mamíferos terrestres 
possivelmente devido à recente perturbação antrópica, porém deveria se ter mais cuidadona 
preservação daquelas áreas.

Palavras-chave: Diversidade funcional; mamíferos terrestres; gradiente de degradação; Amazônia.

Apoio Financeiro: CAPES; CNPq
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Avaliando estrutura espacial e disponibilidade de habitat 
para espécies ameaçadas de distribuição restrita: 
Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae) como estudo 
de caso

Amanda Quina Navegantes1, Henrique Rajão2, Rui Cerqueira3 & Maria Lucia Lorini4

1Programa de Pós-Graduação em Ecologia/ Instituto de Biologia/ Universidade Federal do Rio 
de Janeiro; 2Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 3Departamento de Ecologia/ 
Instituto de Biologia/ Universidade Federal do Rio de Janeiro; 4Instituto de Biociências / 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

A perda da conectividade é uma das maiores ameaças para a conservação da biodiversidade 
e manutenção das funções ecológicas na paisagem. Estratégias de conservação efetivas 
demandam entendimento de como taisalterações da paisagem, ao nível das manchas de 
habitat e da matriz circundante, afetam o movimento dos organismos. A teoria dos 
grafos e a disponibilidade de habitat são duas abordagens complementares utilizadas 
para analisar a conectividade da paisagem e auxiliar gestores na tomada de decisão para 
planejamento de conservação. Neste estudo, integramos dados de movimentos rotineiros 
de Formicivora littoralis (com-com) e abordagens baseadas em teoria dos grafos/análises de 
rede para modelar a resposta funcional da espécie à estrutura da paisagem e indicar áreas 
prioritárias para conservação ao longo de toda a sua distribuição, restrita a parte da Região 
dos Lagos Fluminense. Aplicando os índices Número de Componentes e Probabilidade 
de Conectividade verificamos que a paisagem da área de extensão de ocorrência da espécie 
apresentou-se fragmentada em um grande número de redes de habitat, variando entre 351 
redes distintas para os movimentos rotineiros de alta frequência (20m) e 63 para os de 
baixa frequência (110m). Considerando 20m de deslocamento, a conectividade funcional 
da paisagem na área de distribuição da espécie foi muito baixa, com manchas de habitat 
bastante isoladas, o que diminui a quantidade de manchas que a espécie poderia colonizar. A 
situação é agravada pelo fato de que apenas 32% das manchas de habitat podem ser capazes 
de sustentar populações viáveis da espécie. Ressalta-se que a Restinga da Massambaba 
representa o bloco de habitat mais importante para manter a conectividade funcional para 
a espécie. Nossos resultados confirmam que a conectividade da paisagem é uma questão 
crítica a ser considerada na tomada de decisão sobre questões relacionadas a planejamento 
de conservação e viabilidade das populações de Formicivora littoralis nas restingas fluminenses.

Palavras-chave:  Formigueiro-do-litoral; conectividade na paisagem; conservação; restinga

Apoio Financeiro: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Naturezae bolsa CAPES para AQN



27II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações26 a 29 de setembro de 2016

Apresentação Oral (Pós-graduação)

Modelagem de adequabilidade ambiental para Philander 
deltae (Mammalia; Didelphimorphia): indicação de áreas 
para a busca de novas populações

Bruna Carla Domingues Fernandes¹; Carlos Eduardo Arlé² & Maria Lucia Lorini1,2 

¹Instituto de Biologia/Programa de Pós Graduação em Ecologia/ 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; ²Instituto de Biociências/Programa de Pós Graduação 
em Biodiversidade Neotropical/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

O gênero Philander Brisson, 1762 compreende sete espécies de marsupiais, algumas 
recentemente descritas. Philander deltae Lew, Pérez-Hernández & Ventura, 2006 é 
conhecido apenas de planícies aluviais do delta do Rio Oniroco na Venezuela e, devido 
sua ocorrência restrita, estudos de distribuição desse táxon são desejáveis para avaliar seu 
status de conservação. Modelos de Nicho Ecológico/Distribuição de Espécies são modelos 
empíricos que relacionam registros de ocorrência com variáveis ambientais, com base em 
superfícies de resposta estatisticamente derivadas. Estes modelos podem gerar não só um 
mapa da distribuição potencial das espécies, mas também identificar áreas ambientalmente 
adequadas para as espécies. Essas áreas são especialmente relevantes para espécies tropicais 
pouco conhecidas, para as quais é necessário dirigir esforços de campo para descobrir novas 
populações. Este estudo visa construir um modelo de distribuição potencial de P. deltae 
e gerar mapas com gradientes de adequabilidade ambiental, com intuito de indicar locais 
adequados para procurar novas populações. As localidades de ocorrência foram obtidas em 
bases de dados, museus e literatura. Preditores climáticos foram obtidos no banco de dados 
WordClim (resolução=30seg), do qual foi selecionado o grupo com o menor número de 
variáveis mais importantes e menos correlacionadas (r² <|0,6|). Foi utilizado o algoritmo 
MaxEnt, gerando 17 repetições com o método de validação cruzada e a estatística AUC 
como medida de desempenho. O modelo final obteve boa performance (AUC médio= 
0.96) e as variáveis Sazonalidade da Temperatura e Isotermalidade apresentaram as maiores 
contribuições. O mapa final foi pós-processado em ambiente SIG, onde se considerou 
probabilidades de adequabilidade superiores a 0,55 junto com condições acessíveis para 
a espécie a partir de fitofisionomias e valores de altitude. Os resultados indicaram áreas 
adequadas para P. deltae nas regiões de Miranda e Zulia (Venezuela), Demerara-Berbice 
(Guianas) Nickerie e Coronie (Suriname) e no Pará (Brasil), para onde esforços de campo 
poderiam ser direcionados. 

Palavras-chave: Modelos de Nicho Ecológico / Distribuição de Espécies; Espécies pouco conhecidas; 
Conservação

Apoio Financeiro: CNPq
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Influência da maré sobre a comunidade de peixes e 
organismos bentônicos em dois costões rochosos da 
Baía de Guanabara

Jemilli Viaggi¹,2, Áthila Bertoncini 1,2 & Luciano Neves dos Santos1,2

¹Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Programa de Pós-Graduação
 em Ciências Biológicas (Biodiversidade Neotropical); Av. Pasteur, 458 – R314A, 
CEP 22.290-240, Rio de Janeiro, RJ, Brasil; ² Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada (LICTA), Av. Pasteur, 458 – sl 
314A, CEP 22.290-240, Rio de Janeiro, RJ,Brasil.

Considerada a segunda maior baía costeira do Brasil, a baía de Guanabara caracteriza-se como 
um ecossistema costeiro semifechado de natureza estuarina com marcada heterogeneidade 
ambiental. Por estar inserida na região metropolitana do Rio de Janeiro, vem sofrendo 
impactos antropogênicos, os quais têm adversamente afetado a integridade de seus habitats 
e organismos, e, em especial, da ictiofauna. Dentre os diversos ecótonos existentes na baía, 
os costões rochosos são habitats com alto nível de complexidade estrutural, que sustentam 
uma elevada riqueza e uma ampla diversidade biológica, muito influenciada pelas marés, as 
quais podem afetar a distribuição e comportamento dos peixes e organismos bentônicos ali 
presentes. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar a composição 
e a estrutura dos organismos bentônicos e das comunidades de peixes associadas aos 
recifes rochosos da Praia Vermelha, avaliando a relação dos mesmos com a variação da 
maré. O levantamento da ictiofauna foi realizado através de censos visuais em transectos 
lineares, utilizando-se mergulho autônomo, enquanto o bentos foi registrado através de 
fotoquadrats. Todas as espécies foram classificadas em guildas tróficas (piscívoro, carnívoro, 
invertívoro, onívoro/detritívoro e planctófago) baseadas no tipo de alimento preferencial 
de cada espécie. Foram visualizadas 54 espécies de peixes distribuídas em 28 famílias, com 
um total de 3308 espécimes, sendo as mais abudantes Orthopristis ruber (41%), Parablennius 
pilicornis (11%), Haemulon aurolineatum (10%), Diplodus argenteus (5,56%), Haemulon steindachneri 
(5,46%), Abudefduf saxatilis (4,29%), totalizando 78% da abundância total. As guildas mais 
representativas foram os invertívoros e os carnívoros. 

Palavras-chave: Costão rochoso; Maré; Complexidade estrutural; Ictiofauna; baía de Guanabara; 
comunidade bentônica

Apoio Financeiro: CAPES-PPGBio; INOVA-UNIRIO



29II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações26 a 29 de setembro de 2016
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Filogenia e biogeografia histórica de cinco espécies do 
gênero Dictyota Lamouroux (Dictyotales: Phaeophyceae)

Erick Alves Pereira Lopes Filho1, Fabiano Salgueiro1, Leandro Cardoso Pederneiras2, Carlos 
Eduardo Leite Ferreira3 & Joel Campos De Paula1

1Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro - UNIRIO, 2Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro– JBRJ; 
3Lab. de Ecologia e Conservação de Ambientes Recifais, Universidade Federal Fluminense - UFF

Espécies do gênero Dictyota Lamouroux estão presentes em ambientes marinhos temperados, 
tropicais e subtropicais e possuem papel significante na comunidade bentônica, sendo 
facilmente encontradas no litoral brasileiro nas faixas inferior do médiolitoral e no infralitoral. 
São importantes ecologicamente pela sua biomassa, produção de metabólitos bioativos e 
como fonte de alimento, defesa, camuflagem e toca de diversas espécies de invertebrados por 
causa de sua química. Entretanto, pouco se sabe de sua filogenia e biogeografia histórica para 
o litoral brasileiro. O objetivo do trabalho foi obter a filogenia molecular de cinco espécies 
de Dictyota e avaliar possíveis rotas de dispersão para o litoral brasileiro. Sequências de DNA 
para os genes psbA, rbcL e Nad1 para amostras coletadas no Brasil foram comparadas com 
outras obtidas no Genbank para análises de Neighbor Joining (NJ), Máxima Parsimônia 
(MP) e inferência filogenética bayesiana (BI). As análises para Dictyota1 indicam que esta 
espécie está bem distribuída no Atlântico e, pontualmente, no sudoeste do Índico, enquanto 
que Dictyota2 é bem distribuída em ambos os Oceanos, Atlântico e Índico. Além disso, 
Dictyota3 e Dictyota4 se distribuem entre o Brasil, Caribe e parte da Macaronésia, enquanto 
que Dictyota5 (clado irmão de Dictyota4) é conhecida apenas para o Brasil, até o momento. A 
reconstrução biogeográfica indicaduas rotas de dispersão para o Brasil, em prováveis tempos 
distintos. A primeira é proveniente do Atlântico Norte (linhagens de Dictyota3, Dictyota4 e 
Dictyota5), com expressiva ligação com o Atlântico Nordeste (Europa e Macaronésia). A 
segunda é proveniente do Oceano Índico em direção ao Atlântico (linhagens de Dictyota1 e 
Dictyota2), via sul da África.

Palavras-chave: Filogenia, Biogeografia, Dictyota

Apoio Financeiro: FAPERJ



II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações 26 a 29 de setembro de 201630

Identificação molecular das três principais espécies 
produtoras de palmito do Brasil através da técnica de HRM, 
uma contribuição para a conservação da mata atlântica

Karoline Telles de Oliveira1; Camila Maistro Patreze1,2 & Fabiano Salgueiro1,2

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Biodiversidade Neotropical, 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Departamento de Botânica, Instituto de 
Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Euterpe edulis Mart. é uma palmeira ameaçada de extinção característica da Mata Atlântica. 
Dela se extrai o palmito-juçara, um dos mais valiosos Produtos Florestais Não Madeireiros 
(PFNMs) do Brasil. Diferentemente da Euterpe oleracea Mart. (açaízeiro) e da Bactris gasipaes 
Kunth. (pupunha), duas outras espécies frequentemente exploradas comercialmente para 
produção de palmito, a E. edulis possui estipe único, o que provoca a morte da palmeira 
usada para a extração do palmito. Este trabalho tem como objetivo principal a identificação 
molecular destas três espécies produtoras de palmito através da técnica de High Resolution 
Melting (HRM) visando auxiliar no combate à extração e ao consumo ilegal do palmito de 
E. edulis. Primers universais foram usados para amplificar e sequenciar 11 diferentes locos do 
DNA do cloroplasto a partir de amostras foliares destas três espécies de palmeira, oriundas 
de diferentes procedências. As sequências foram analisadas no programa MEGA 7 na busca 
por polimorfismos que permitissem a discriminação das espécies. As análises de HRM 
foram realizadas no programa Bio-Rad Precision Melting Analysis®. Dos 11 locos testados, 
oito apresentaram amplificações positivas, com banda única, bem definida e com o tamanho 
esperado. Após o sequenciamento, três locos apresentaram sítios polimórficos. Um novo par 
de primers, específico para uma destas regiões polimórficas, contendo três Single Nucleotide 
Polimorphisms (SNPs), foi desenhado e utilizado nas reações de HRM. As espécies E. edulis 
e B. gasipaes apresentaram a Temperatura de melting (Tm) de 76°C, enquanto E. oleracea 
apresentou Tm=76,4°C. Nas análises por HRM, considerando as amostras das três espécies, 
foram formados dois clusters, o que permitiu separar E. oleracea das demais. Numa segunda 
análise, considerando apenas as amostras de E. edulis e B. gasipaes, foram formados dois 
clusters, permitindo identificá-las. Desta forma, através da técnica de HRM foi possível 
identificar as três espécies produtoras de palmito a partir de amostras foliares.

Palavras-chave: Euterpe edulis; DNA cloroplastidial; High Resolution Melting
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Influência de atributos vegetais sobre o padrão de 
distribuição da flora do complexo rochoso do Pão de 
Açúcar

Luiz Fernando Bondi de Macedo¹ & Laura Jane Moreira Santiago¹

¹Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

O padrão de distribuição de uma espécie é a sua amplitude de ocorrência ao longo de uma área 
geográfica, a qual é determinada, principalmente, pela capacidade de dispersão e pelo sucesso 
no estabelecimento de novas populações. Os mecanismos de dispersão, as formas de vida e 
a altura das plantas são atributos vegetais que, em associação ou isoladamente, influenciam a 
distribuição das espécies, sendo considerados preditores de processos ecológicos. Os pães-
de-açúcar são afloramentos rochosos de ambientes úmidos que emergem abruptamente 
da paisagem circundante, apresentando grande diversidade de adaptações morfológicas 
e fisiológicas, constituindo ecossistemas singulares de grande fragilidade. Uma vez que o 
Complexo Rochoso do Pão de Açúcar é considerado refúgio de vida silvestre e fonte de 
recursos genéticos, pesquisas sobre os processos que determinam o padrão de distribuição 
de suas espécies podem contribuir para trabalhos de conservação. Neste trabalho, foi 
testada a hipótese de que espécies deste afloramento rochoso com maior capacidade de 
dispersão e competitiva detêm maior amplitude espacial. Para isto, os atributos altura da 
planta, formas de vida, síndrome de dispersão e ocorrência das espécies endêmicas do Brasil, 
mas não endêmicas do Sudeste, foram verificados, utilizando bancos de dados de herbários 
nacionais e internacionais. As relações e diferenças significativas de amplitude de distribuição 
encontradas nos diferentes atributos,foram avaliadas pelas análises de variância e regressão 
simples. As análises foram realizadas no software R. Os dados preliminares demonstraram 
queforam encontradas diferentes amplitudes de ocorrências de espécies entre as classes 
de forma de vida (p<0,01), mas não entre classes de síndrome de dispersão (p>0,05). O 
atributo altura da planta, apresentou uma fraca relação linear com a amplitude de distribuição 
(R²=0,024). Os dados preliminares indicaram que a forma de vida deve ser considerada 
um atributo vegetal determinante no padrão de distribuição das espécies do afloramento 
rochoso do Pão de Açúcar.

Palavras-chave: Pães-de-açúcar; Formas de vida; Síndrome de dispersão; Altura da planta, Amplitude de 
distribuição

Apoio Financeiro: CAPES, CNPq  e FAPERJ.



II Simpósio PPGBIO  - Biodiversidade e suas Aplicações 26 a 29 de setembro de 201632

Estrutura e fisiologia das folhas de Barbacenia purpurea 
Hook. (Velloziaceae) durante a tolerância à dessecação

Izabella Fontenelle de Andrade¹; Ricardo Pereira Louro2 & Laura Jane Moreira Santiago¹

¹Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Instituto de 
Biologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Plantas tolerantes à dessecação são capazes de sobreviver à perda de água severa e estão 
adaptadas à superfície das montanhas rochosas, onde atuam como plantas pioneiras. 
Barbacenia purpurea (Velloziaceae), uma espécie rara e pioneira dos afloramentos rochosos 
do Rio de Janeiro, apresenta tolerância à dessecação após a exposição a períodos crescentes 
de seca. Estudos preliminares demonstraram que, durante este processo, folhas de B. 
purpurea apresentaram alterações morfológicas e ultraestruturais, característicasde plantas 
pecilohídricas, destacando-se asalterações dos cloroplastos e o comprometimento da 
atividade fotossintética, indicando que além das mudanças estruturais, a dessecação alterou o 
conteúdo dos pigmentos fotossintéticos. Embora estas plantas tenham permanecido viáveis 
com a reidratação, foi verificado que o tempo de imposição de seca reduz a velocidade de 
recuperação da organização celular. No entanto, os limites de tolerância e susceptibilidade 
aos efeitos danosos da dessecação e os sintomas que caracterizam estas condições fisiológicas 
permanecem desconhecidos. Deste modo, este trabalho tem como objetivo apresentar o 
projeto onde pretende-se investigar a influência do tempo prolongado de dessecação sobre 
a capacidade de recuperação de plantas de Barbacenia purpurea, e identificar os períodos 
subletal e letal de dessecação através dos padrões histológicos, subcelulares e dos pigmentos 
fotossintéticos.

Palavras-chave: B. purpurea; montanhas rochosas; dessecação; ultraestrutura; peciloclorófit 
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Dinâmica sazonal das assembleias de foraminíferos no 
sistema lagunar de Saquarema - RJ

Pierre Belart1 & LazaroLaut1

1Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

O Sistema Lagunar de Saquarema (SLS) está localizado no estado do Rio de Janeiro,tem 
21,2 km2 e se estende por cerca de 11,8 km ao longo da costa com uma profundidade 
média abaixo de 2,0 m. Este sistema é composto por quatro lagoas interligadas: Urussanga 
(12,6 km2), Jardim (2 km2), Boqueirão (0,6 km2) e Saquarema (6 km2) estando conectada ao 
Oceano Atlântico através do Canal da Barra Franca. A urbanização desordenada na cidade 
de Saquarema, somada aos efeitos naturais do assoreamento no Canal da Barra Franca, tem 
elevado o processo de eutrofização, decorrente de lançamento de carga orgânica, associada 
a formas químicas de nitrogênio e fósforo. Os foraminíferos bentônicos têm sido utilizados 
para descrever o estado de ecossistemas marinhos por possuírem uma alta densidade nos 
sedimentos e por serem encontrados em uma alta diversidade de gêneros e espécies. Eles 
apresentam um curto ciclo de vida, fornecendo rápidas respostas às mudanças climáticas 
e ambientais. O presente estudo tem como objetivo apresentar um projeto de mestrado 
vinculado ao programa de pós-graduação em Biodiversidade Neotropical no qual será 
estudada a dinâmica sazonal das assembleias de foraminíferos do SLS e dos parâmetros 
ambientais condicionantes de sua distribuição. Para tal, serão coletadas amostras em tréplica 
em 45 estações que contemplem os subambientes lagunares. As amostragens serão realizadas 
no período de inverno (julho) e e verão (janeiro) na maré de sizígia, a fim de se reconhecer 
possíveis variações sazonais na distribuição dos organismos. Em campo serãomedidos na 
água os parâmetros físico-químicos: temperatura, salinidade, Eh e pH utilizando sonda 
multiparamétrica. A alíquota de 50 ml do sedimento recuperado será sub-amostrada para 
análises foraminíferos, 50 g para biopolímeros, 100 g para granulometria, 50 g para contagem 
de bactérias e 50 g para metais pesados.

Palavras-chave: Foraminíferos; Biopolímeros; Dinâmica Costeira
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Estrutura populacional de Mytilopsis leucophaeata 
(Bivalvia, Dreissenidae) na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio 
de Janeiro, Brasil

Altir de Souza Maia Neto Neto1 & Carlos Henrique Caetano1

1Laboratório de Zoologia de Invertebrados Marinhos/ Instituto de Biociências/ Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Mytilopsis leucophaeata é uma espécie invasora originária da América do Norte e sua distribuição 
geográfica atual inclui o Atlântico Oeste, diversas localidades do Atlântico Nordeste, Mar 
Negro e Mar Cáspio. No Brasil, há registros para Recife e Rio de Janeiro. Com o objetivo 
de estudar a dinâmica populacional e produção secundária de M. leucophaeata estão sendo 
realizadas amostragens mensais em 4 pontos na Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ. Neste 
resumo, serão apresentados resultados preliminares com base em amostras dos meses 
de março, abril e junho de 2016. Em cada um dos pontos de coleta, foram retiradas três 
réplicas (0,04m2) com auxílio de uma espátula de metal para raspagem dos organismos. Cada 
amostra foi acondicionada em sacos plásticos etiquetados e encaminhada ao laboratório 
para armazenagem em freezer. Em laboratório, os organismos tiveram o comprimento 
da concha aferido com paquímetro digital. Os fatores abióticos (temperatura, salinidade, 
pH, turbidez, oxigênio dissolvido e clorofila a) foram estimados mensalmente por sonda 
multiparâmetros. O crescimento somático será avaliado por meio de análise de progressão 
modal e considerando o modelo de von Bertalanffy. A produção secundária será estimada 
por meio do método de Crisp. A densidade média de M. leucophaeata foi de 13.359 (±8.400) 
ind./m2, o qual pode ser considerado alto quando comparado aos valores observados para 
populações do Atlântico Norte (1 até 3200 ind./m2) e baixo se comparado com a população 
de Recife, Brasil (176.800 ind./m2). Distribuição de frequência de comprimentos exibiu 
padrão bimodal nos meses analisados com uma moda representando os juvenis (entre 3 
e 5mm) e a outra moda representando indivíduos entre 17 e 18mm. O comprimento do 
maior indivíduo registrado na Lagoa Rodrigo de Freitas (31mm) representa o maior registro 
da literatura (10-27,2mm). As regressões lineares entre a densidade de M. leucophaeata e os 
fatores abióticos não foram significativas.

Palavras-chave: Dinâmica populacional; espécies invasoras; densidade.
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Comparação de métodos de manejo de Nodipecten 
nodosus (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Pectinidae) em criação 
comercial na Ilha Grande, Rio de Janeiro – RJ

Fábio Sendim1 & Carlos Henrique Soares Caetano1

1Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas/ Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro

Nodipecten nodosus apresenta o maior valor monetário dentre os moluscos cultivados e a 
maximização do crescimento e diminuição da mortalidade são fundamentais para seu 
cultivo. As estruturas de cultivo criam um hábitat artificial que propiciam a manutenção de 
organismos associados (oportunistas ou predadores), que afetam o desenvolvimento (e.g., 
competição por espaço e alimento) e a produtividade. O método usualmente aplicado para 
remoção desta biota é a raspagem manual, o que pode gerar estresse ao animal, pela fricção 
e tempo fora d’agua. Outros métodos são utilizados em cultivo de bivalves para redução de 
biota associada, tais como: exposição ao ar, utilização de materiais de revestimento a base 
de silicone, spray de alta pressão e produtos químicos. O objetivo deste trabalho é avaliar 
métodos de manejo para cultivo de N. nodosus em uma fazenda marinha localizada na Praia 
do Abraãozinho, baía da Ilha Grande, RJ. Para verificar a viabilidade do método químico 
ao manejo tradicional, foram realizados experimentos de sobrevivência de N. nodosus em 
imersão de solução aquosa de ácido acético a 2% e 4% durante 1 ou 2 minutos. Também 
foi utilizado grupo controle sem nenhum tratamento. Após a imersão dos animais no meio 
ácido os mesmos foram lavados em água do mar e colocados em caixa depuradora com 
agua do mar filtrada para aclimatação por 6 horas para posterior verificação da sobrevivência 
e estado dos animais. Como resultado houve a mortalidade de 100% dos animais tratados 
com a solução ácida e nenhuma mortalidade no grupo controle. Este experimento mostra 
que dados encontrados na literatura não são aplicáveis a todas as espécies de moluscos em 
criações comerciais e que o estudo de soluções viáveis econômica e técnica são importantes 
para maximizar a produção e diminuir a mortalidade de Nodipecten nodosus.

Palavras-chave: Nodipecten nodosus; Maricultura; Ilha Grande; Criação Comercial
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Assimetria flutuante do decápode Emerita brasiliensis em 
quatro praias do estado do Rio de Janeiro

Gabriel Pereira Frota¹ & Ricardo Silva Cardoso¹

¹UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Avenida Pasteur 458, Laboratório 
de Ecologia Marinha - ECOMAR - sala 407, CEP: 22290 240, Urca - RJ)

O nível de variações nas características morfológicas entre indivíduos de uma mesma 
espécie pode ser considerado uma forma de avaliar a qualidade ambiental e a instabilidade 
de desenvolvimento dos indivíduos em um determinado ambiente. Um indicador desta 
instabilidade é a assimetria flutuante (AF). Este trabalho teve como objetivo analisar e 
quantificar a AF do decápode Emerita brasiliensis em diferentes tipos de praia em relação ao 
acesso da população humana. O crustáceo E. brasiliensis foi amostradoem 4 praias arenosas, 
2 de fácil acesso (Peró e Itacoatiara) e 2 de difícil acesso (Fora e Meio). Os organismos 
tiveram quatro caracteres previamente selecionados (Télson, Rostro, Comprimento e Altura 
do dáctilo), seus comprimentos foram medidos com auxílio de um paquímetro digital e 
lupa com câmera fotográfica, para posterior medição com auxílio do software SIIS Capture. 
Posteriormente, para realização da análise da AF foi calculado o Index 1. A presença 
daassimetria direcional e daantissimetria foram verificadas por meio do teste t-student e de 
normalidade, respectivamente. Para comparar os níveis de assimetria flutuante entre as praias, 
uma ANOVA bi-fatorial (fatores praia X caractere) foi utilizada. A presença de assimetria 
direcional eantissimetria não foram verificadas. As praias de Fora e Peró apresentaram os 
maiores valores de AF enquanto que Itacoatiara e Meio apresentaram os menores valores em 
quase todos os caracteres (exceto Rostro). ANOVA bi-fatorial demonstrou que há diferença 
significativa entre as praias e entre os caracteres. Os resultados indicam que não há diferença 
de AF entre o tipo de praia em relação ao acesso da população humana, uma vez que os 
maiores valores e os menores valores de AF foram encontrados em ambos os tipos de praia. 
E. brasiliensis por apresentar desenvolvimento larvar, pode dificultar as análises, sendo ele 
aparentementepouco vulnerável à acessibilidade da população humana à praia.

Palavras-chave:  estresse ambiental; pressão antrópica; praias arenosas; Atlantorchestoidea brasiliensis; 
Emerita brasiliensis.
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Distribuição do anfipode Atlantorchestoidea brasiliensis em 
nove praias arenosas do estado do Rio de Janeiro

Michel do Rosário Almeida1 & Ricardo Silva Cardoso1

1Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Laboratório de 
Ecologia Marinha – Ecomar

As praias arenosas constituem um dos ecossistemas mais dinâmicos do mundo e podem ser 
classificadas quanto ao estado morfodinâmico em dissipativas, intermediárias ou refletivas. 
A variabilidade física destes sistemas é influenciada pela granulometria e o regime de ondas 
e marés. Atlantorchestoidea brasiliensis é uma das espécies típicas da determinação de zonação 
em praias arenosas conforme a definição tradicional de Dahl, habitando do supralitoral ao 
mesolitoral em todo o espectro morfodinâmico em praias expostas do Rio de Janeiro. Este 
trabalho teve como objetivo analisar a influência de variáveis morfodinâmicas (declividade, 
granulometria, largura de espraiamento, quantidade de matéria orgânica no sedimento) na 
distribuição espacial (across shore) de A. brasiliensis. Foram amostradas 9 praias arenosas 
do litoral do Estado do Rio de Janeiro: Barra da Tijuca, Jaconé, Reserva (reflectivas), 
Formosa, Fora, Foguete (intermediárias), Imbui, Lopes Mendes e Grande (dissipativas). As 
amostragens foram realizadas com base em 5 transectos perpendiculares à linha da costa e 
equidistantes em função do comprimento do arco praial. Foram feitas análises de correlação 
entre atributos físicos e a distância média de enterramento de A. brasilisiensisem relação à linha 
d’água.Valores mais altos de tamanho de grão e declividade foram encontrados em praias 
reflectivas, enquanto praias dissipativas apresentaram maiores valores de Matéria Orgânica 
no sedimento, largura de espraiamento, penetrabilidade e Beach Index. A densidade e a 
distância média de A. brasilisiensis estiveram positivamente relacionadas com o BI (beach 
index) e a declividade respectivamente. A densidade foi maior nas praias reflectivas como 
visto anteriormente em praias do Rio de Janeiro e do Uruguai. A diferença na distância 
média entre as praias reflectivas e dissipativas implica que o morfodinamismo é importante 
na discussão da zonação da macrofauna.

Palavras-chave: Atlantorchestoidea brasiliensis; Distribuição espacial; Praias Arenosas
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Adequabilidade ambiental para a jararaca Bothrops diporus 
(Squamata: Serpentes) na argentina e possível associação 
com acidentes ofídicos

Alexia Eisfeld 1,2; Gabriel Ferreira Vianna Di Panigai1,2; Carlos Eduardo Arlé1,2 &
Maria Lucia Lorini1,2

1Instituto de Biociências/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Programa de Pós-
Graduação em Ciências Biológicas (PPGBIO)

Os acidentes ofídicos são uma importante causa de mortalidade e morbidade humana, 
com impactos importantes sobre a saúde, bem como para a economia dos países tropicias. 
De fato, na atualidade, os acidentes ofídicos são considerados como uma doença tropical 
negligenciada. Entre os países Sul-americanos, a maior parte dos acidentes ofídicos está 
associada a jararacas do gênero Bothrops. Na Argentina, a maioria destes acidentes é provocada 
por Bothrops diporus, espécie abundante, agressiva e com ampla distribuição geográfica do 
nordeste ao centro do país. Recentemente, tem sido sugerido que a adequabilidade ambiental, 
para as serpentes mais frequentemente associadas a acidentes ofídicos, pode auxiliar a mapear 
o riscopotencial destes acidentes. Nesse estudo, aplicamos Modelos de Nicho Ecológico 
para mapear adistribuição potencial de Bothrops diporus e investigar a possível relação entre a 
adequabilidade ambiental para a espécie e a ocorrência de acidentes ofídicos na Argentina. 
Utilizando o algoritmo de Máxima Entropia, realizamos a modelagem de adequabilidade 
ambiental, associando registros de ocorrência a seis variáveis bioclimáticas, selecionadas de 
um conjunto original de 19 variáveis, com base no fator de inflação de variância e na redução 
da colinearidade, mantendo apenas as menos correlacionadas (r² <|0,7|). A partir dos 
modelos com boa performance (AUC<0,8), geramos modelos de consenso (ensemble) pela 
regra da média. O modelo de consenso indicou áreas de maior adequabilidade ambiental 
para B. diporus nas regiões centro-norte da Argentina e sudoeste do Brasil. Na Argentina, 
as províncias com áreas de maior adequabilidade (0,35- 0,89) correspondem às províncias 
comos maiores números de acidentes ofídicos por 100.000 habitantes, entre 2007-2012 (166-
1068). Nossos resultados sugerem que a adequabilidade ambiental para B. diporus parece estar 
associada à incidência de acidentes ofídicos na Argentina e que a abordagem de modelagem 
de nicho pode ser instrumental para mapear áreas com maior maior risco potencial destes 
acidentes.

Palavras-chave:  Modelagem de Nicho Ecológico; Modelagem de Distribuição de Espécies;Viperidae; 
Doença tropical negligenciada

Apoio Financeiro: CAPES
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Comparação da pneumatização vertebral de Pterossauros 
e de aves viventes

Richard Buchmann1,2; Leonardo dos Santos Avilla1,2 & Taissa Rodrigues3

¹Laboratório de Mastozoologia/ Departamento de Zoologia/ Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro; ²Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical/ Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro; ³Departamento de Ciências Biológicas, Centro de Ciências Humanas 
e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo.

Os pterossauros foram os primeiros vertebrados a realizar o voo batido, colonizando o céu 
setenta milhões de anos antes do surgimento das aves, ocupando nichos vagos até então. 
Tal condição foipossível graças a adaptações, como a presença de ossos pneumáticos. 
Em aves, a pneumatização está associada à presença de sacos aéreos, os quais, além desta 
função, possibilitam um fluxo de ar contínuo e unidirecional no trato respiratório. A 
presença de ossos pneumáticos em ambos os clados sugere que pterossauros poderiam 
possuir um sistema respiratório análogo ao de aves. Aqui, comparamos a posição dos 
forames pneumáticos presentes em vértebras dos exemplares de pterossauros Tapejaridae 
e Anhangueridae, e Aves Rheiformes, Procellariiformes, Suliformes, Pelecaniformes, 
Strigiformes e Psittaciformes, presentesnas coleções de paleovertebrados e ornitologia 
do Museu Nacional/UFRJ, respectivamente, objetivando obter mais evidências para a 
hipótese de um sistema respiratório em pterossauros análogo ao observado em aves. Em 
vértebras cervicais, forames pneumáticos são corriqueiramente encontrados na região 
anterolateral em aves, diferindo da condição presente em pterossauros, os quais apresentam 
forames alongados na região centrolateral do corpo vertebral. Embora aves possuam 
forames em posição semelhanteno corpo vertebral, estes apresentam formato ovóide 
e são encontrados em vértebras torácicas. Em vértebras torácicas, forames pneumáticos 
localizados ventralmente aos processos transversos são comuns emaves, porém raramente 
observados em pterossauros. Em clados derivados, principalmente Azhdarchoidea, 
forames pneumáticos são encontrados margeando o canal neural. Aves não apresentam 
tal condição, embora tenham sido observados forames pneumáticos menores, margeando 
o canal neural, na região caudal de vértebras cervicais de Suliformes e Procelariiformes. A 
presente análise corrobora o surgimento análogo deste trato nos dois clados, baseando-se 
nas diferentes localizações dos forames pneumáticos ao longo da coluna vertebral. Contudo, 
algumas semelhanças nas posições dos forames foram observadas, indicando que as mesmas 
possivelmente estão associadas a locais que não comprometam a estrutura vertebral.

Palavras-chave:  Pterosauria; Aves; sacos aéreos; vértebras; forames pneumáticos. 
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Avaliação dos impactos das mudanças climáticas futuras 
sobre a distribuição e conservação do guigó-de-coimbra-
filho, Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999

Gabriel Ferreira Vianna Di Panigai1,2 & Maria Lucia Lorini1

1Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
2Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas - Biodiversidade Neotropical (PPGBIO)

As mudanças climáticas (MCs) constituem ameaça significativa para a biodiversidade, 
induzindo alterações na distribuição de espécies e aumento nas taxas de extinção. Em florestas 
tropicais os primatas desempenham funções essenciais para a manutenção das comunidades 
e estão entre os mamíferos mais ameaçados, sendo que as MCs podem agravar este risco. 
Uma das abordagens mais utilizadas para avaliar a exposição de espécies às MCs são os 
Modelos de Nicho Ecológico, que relacionam a ocorrência das espécies a variáveis climáticas, 
definindo seu nicho climático e identificando mudanças na adequabilidade ambiental. Neste 
estudo aplicamos tal abordagem para estimar a exposição de Callicebus coimbrai a MCs futuras. 
Este primata recentemente descrito é endêmico do nordeste brasileiro e categorizado como 
Em Perigo. Realizamos a modelagem de adequabilidade associando registros de ocorrência, 
compilados de bases de dados e literatura, a oito variáveis bioclimáticas sem alta correlação 
(r2<0,7). Modelos foram gerados por oito algoritmos com desempenho avaliado pela AUC 
(20% dos registros em validação cruzada). Bons modelos do presente foram projetados 
para 2050 sob cenário pessimista de emissão de gases estufa (RCP8.5), em cinco Modelos 
de Circulação Geral. Os consensos incluíram apenas modelos com bom desempenho 
(AUC>0,8), seguindo a regra da maioria (acordo ≥50%). Para eliminar áreas antropizadas, 
recortamos os mapas de consenso com os de remanescentes vegetacionais. Para analisar 
a adequabilidade em Unidades de Conservação, estas foram sobrepostas aos consensos. 
Os resultados apontam redução de 20% das áreas climaticamente adequadas, bem como 
deslocamento destas para o sul. As UCs se mantiveram adequadas no presente e nas 
projeções, mas sequer alcançam 1% da extensão de ocorrência da espécie. Conclui-se que é 
de fundamental importância a conservação e restauração dos potenciais habitats da espécie, 
dada a sua situação de risco atual, a incerteza acerca dos impactos climáticos e a possível 
sinergia destes com a fragmentação florestal na região.

Palavras-chave:  Grupo personatus; Mata Atlântica; Modelagem de Nicho Ecológico / Distribuição de 
Espécies; Pitheciidae.
Apoio Financeiro: CAPES-
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Análise morfológica dentária dos cervídeos brasileiros 
viventes

Rafael de Souza Pinheiro1 & Leonardo dos Santos Avilla1
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(LAMAS). pinheiro_rafael@outlook.com; leonardo.avilla@gmail.com.

Os cervídeos sul-americanos são encontrados atualmente em biomas tropicais e subtropicais, 
e estão diversificados em seis gêneros: Mazama, Odocoileus, Ozotoceros, Blastocerus, Pudu e 
Hippocamelus. Desses, os quatro primeiros ocorrem no Brasil, representados por oito 
espécies: M. nemorivaga, M. gouazoubira, M. nana, M. americana, M. bororo, Odocoileus virginianus, 
Ozotoceros bezoarticus e B. dichotomus. Apesar dessa diversidade, ainda existe pouca definição 
das espécies, e hipóteses conflitantes marcam os estudos taxonômicos do grupo em questão. 
Além disso, as diagnoses correntes utilizam, principalmente, as galhadas como caracteres 
morfológicos. Todavia, estes apêndices ósseos possuem variação ontogenética, nutricional 
e estão presentes apenas nos machos. O presente estudo utiliza a morfologia dentária 
na busca de reconhecer e propor caracteres diagnósticos para os gêneros de cervídeos 
brasileiros. O material dentário estudado encontra-se depositado nas coleções do Setor de 
Mastozoologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo. Para identificação a nível taxonômico, o material 
dentário foi fotografado e medido com paquímetro digital (largura e comprimento da coroa, 
lobo protocone-paracone e lobo hipocone-metacone). Dados preliminares apontam que 
Blastocerus apresenta uma dentição de maior tamanho dentre os gêneros estudados. Assim 
como, esse também difere de Ozotoceros por apresentar o protocone, hipocone e a fossa do 
trígon em formato de “V”. Já em Ozotoceros, estas estruturas encontram-se em forma de “U”. 
A face vestibular em Ozotoceros é caracterizada pela presença de uma proeminência mais 
visível em relação a Blastocerus. Os resultados aqui apresentados correspondem às diferenças 
morfológicas dentárias observadas entre estes dois gêneros. Contudo, acreditamos que a 
partir de uma maior amostragem, como a inclusão dos gêneros Mazama e Odocoileus nessa 
análise comparada, novas contribuições serão incorporadas nos estudos taxonômicos de 
Cervidae.

Palavras-chave: Morfologia dentária; Taxonomia; Cervidae.
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Avaliação ecotoxicológica do fungicida imazalil e de seus 
subprodutos após fotocatálise com TIO2

Patrícia Christina Genázio Pereira¹; Fábio Veríssimo Correia¹; Enrico Mendes Saggioro² & Josino 
Costa Moreira²

¹Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; ²Escola Nacional 
de Saúde Pública/ Fundação Oswaldo Cruz

O imazalil é um fungicida de classe 3 usado extensivamente na pós-colheita. Concentrações-
traço desta substância têm sido detectadas em águas superficiais e estações de tratamento. 
A literatura tem relatado efeitos teratogênicos, danos genéticos, reprodutivos e 
neurocomportamentais em organismos vertebrados expostos ao imazalil, porém esses 
dados ainda são incipientes. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo estudar 
os danos causados pelo Imazalil em diferentes níveis tróficos e verificar a eficácia da 
fotocatálise na diminuição de possíveis efeitos tóxicos. Preliminarmente, para determinar 
a eficiência da fotodegradação e as concentrações do composto estudado, foi ajustado o 
método espectrofotométrico e de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Após 
padronização, uma solução de 5 mg.L-¹ de imazalilfoi submetida a fotocatálise com lâmpada 
de vapor de mercúrio de 125 W e TiO2, e analisada em CLAE. Posteriormente serão 
realizados ensaios ecotoxicológicos com algas (Pseudokirchneriella subcapitata), crustáceos 
(Daphnia similis) e anelídeos (Eisenia andrei) para determinar os efeitos letais (ensaio agudo) e 
subletais (ensaio crônico e comportamental). Os ensaios com anelídeos serão acompanhados 
da observação de indicadores de efeito (fluido celômico e enzimas de estresse oxidativo). 
Como resultado preliminar deste estudo foi obtida a espectrofotometria do composto que 
determinou sua absorbância entre 200-400 nm. Na CLAE as curvas de calibração realizadas 
nas concentrações de 1-6 mg.L-¹ e de 0,005 - 0,5mg.L-¹ obtiveram uma reta com R² = 
0,9995 e R² = 0,9979, respectivamente. A metodologia que possibilitou melhor visualização 
do composto utilizou um fluxo de 1 mL.min-¹, volume de injeção de 20 µL e fase móvel 
do tipo gradiente (ácido fórmico : acetonitrila). A fotodegradação do composto ocorreu de 
forma excessivamente rápida. Após 60 minutos de exposição à irradiação, o mesmo não 
pode mais ser detectado. Mais ensaios são necessários para determinar o tempo de coleta das 
alíquotas para os ensaios ecotoxicológicos. 

Palavras-chave: Pesticida, Bioindicadores; Biomarcadores; Degradação
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Padrões espaciais na dinâmica de desmatamento e 
regeneração florestal nas paisagens da bacia hidrográfica 
do rio São João, estado do Rio de Janeiro

Raíza Salomão Precinoto¹ & Maria Lucia Lorini²

¹Programa de Pós-Graduação em Ecologia (PPGE)/ Instituto de Biologia/Universidade Federal 
do Rio de Janeiro; ²Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Grandes mudanças de cobertura/uso solo ocorreram na Mata Atlântica nos últimos 100 
anos. Devido à intensificação da agropecuária e urbanização, o desmatamento avançou e a 
cobertura florestal reduziu-se a ~12%, 80% desta em fragmentos <50ha. Mas com o abandono 
de áreas de produção agropecuária (e.g. pastagens), também houve regeneração florestal 
nas últimas décadas, resultando em paisagens fragmentadas e progressivamente dominadas 
por florestas secundárias mais jovens. Apesar de avanços recentes, estudos sobre dinâmica 
de mudança na cobertura/uso do solo ainda são escassos para a Mata Atlântica, havendo 
demanda pelo entendimento dos fatores que influenciam estas dinâmicas, especialmente 
na escala de paisagem. O primeiro passo para tanto é entender o padrão de distribuição 
das transições de desmatamento e regeneração florestal. Neste estudo analisamos o padrão 
espacial dessas transições nas paisagens da Bacia Hidrográfica do Rio São João (BHRSJ), 
localizada na região das baixadas litorâneas fluminenses. A área é reconhecida mundialmente 
como prioritária para a conservação da biodiversidade, inclusive pela presença do mico-
leão-dourado [Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766)], espécie bandeira endêmica da BHRSJ. 
Através do cruzamento espacial de mapeamentos de cobertura florestal da BHRSJ entre 
1975-2010, geramos matrizes de transição para o período. Realizamos análises de estatística 
espacial, no ArcGIS 10.3, com base em índices de autocorrelação espacial globais e locais 
(Moran I, Getis-Ord G, LISA), para identificar e mapear agrupamentos espaciais (hot 
spots/cold spots). Os resultados indicaram que existem agrupamentos espaciais tanto para 
desmatamento quanto para regeneração, que são predominantemente de altos valores e que 
suas distribuições não são aleatórias. Os hot spots de desmatamento concentraram-se na 
porção centro-oriental da bacia, associados sobretudo a planícies fluviais e colinas, enquanto 
os de regeneração concentraram-se na porção norte, associados principalmente a escarpas e 
morros. Houve indicação de cold spots de desmatamento nas porções nordeste, sul e leste 
da bacia e de regeneração na porção sudeste.

Palavras-chave: Mata Atlântica; análise de paisagem; agrupamentos espaciais; hot spots e cold spots 
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Dinoflagelados epibentônicos da ilha ocêanica de Trindade, 
ES – Brasil
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Mattos Nascimento1
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A Ilha da Trindade é uma formação vulcânica situada a 1200 km da costa do Brasil e compreende 
um dos mais isolados complexos de ilhas da costa brasileira. Apesar de ser conhecida pela alta 
biodiversidade marinha, não há registro de estudos sobre as microalgas da ilha. O objetivo 
do presente estudo foi investigar as espécies de dinoflagelados epi-bentônicos associados a 
macroalgas em uma amostragem na Ilha da Trindade. As macroalgas Canistrocarpus cervicornis 
(Kützing) De Paula e De Clerck 2006 (n=3), Dictyota mertensii (C. Martius) Kützing 1859 (n=4) 
e Dictyota bartayresiana J.V. Lamouroux 1809 (n=1) foram coletadas em dois pontos, Cabritas 
(20°29’37.6’’S, 29°20’31.4’’W) e Orelhas (20°29’37.0’’S, 29°19’50.5’’W) em profundidades 
de7,5 ; 9 e 10 m em setembro de 2014. As macroalgas foram vigorosamente agitadas por 
dois minutos para desprender as células epífitas do substrato e essa suspensão foi fixada em 
solução de lugol neutro. As espécies de dinoflagelados epi-bentônicos foram identificadas 
e enumeradasusando câmaras de sedimentação em microscópio óptico invertido. As 
dimensões celulares foram medidas usando uma régua na objetiva do microscópio. As células 
foram coradas com Calcoflúor e observadas sob microscopia de epifluorescência. Foram 
encontradas dinoflagelados epi-bentônicos dos gêneros Ostreopsis Schimidt1901, Prorocentrum 
Ehrenberg 1834, Coolia Meunier 1919, Sinophysis Nie e Wang 1944, Gambierdiscus Adachi e 
Fukuyo 1979 e Amphidinium Claparède e Lachmann 1859. As morfoespécies Ostreopsis cf. ovata 
Fukuyo 1981, O. cf. siamensis Schimidt 1901, Prorocentrum lima Ehrenberg 1860, P. emarginatum 
Fukuyo 1981 e o complexo de espécies P. hoffmannianum Faust 1990 foram encontrados. A 
abundância total variou entre 183 células gPU-1 Dictyota bartayresiana e 10142 células gPU-
1 Dictyota mertensii. Os gêneros Ostreopsis, Prorocentrum e Coolia representaram em geral 39, 
21 e 33% da abundância totalde dinoflagelados epi-bentônicos, enquanto Gambierdiscus e 
Sinophysis contribuíram com 1% e 4%da abundância total. As espécies O. cf. ovata e P. lima 
foram as mais abundantes na assembleia de dinoflagelados epi-bentônicos. 
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Espécies bentônicas potencialmente tóxicas do gênero 
Prorocentrum (Dinophyceae) de águas costeiras brasileiras

Tainá Cristina Santiago1 & Silvia Mattos Nascimento1

1Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Espécies bentônicas do gênero Prorocentrum podem produzir toxinas que afetam a fauna 
marinha e a saúde humana. O objetivo do presente estudo foi caracterizar a morfologia de 
isolados de espécies bentônicas do gênero Prorocentrum usando microscopia de luz e eletrônica 
de varredura. As cepas foram isoladas a partir de macroalgas (Amphiroa sp. e Dyctiota sp.) 
coletadas em três locais: Arraial do Cabo, R.J. (22°58’S, 42° 00’ W), Maragogi, A.L. (8° 
55’S, 35° 09’W) e Ilha da Trindade, E.S. (20°29’ S, 29° 20’W). As espécies foram mantidas 
em meio de cultura L2, a 24 ± 2 °C, com fotoperíodo de 12 horas e irradiância de 60 µmol 
densidade de fluxo de fótons m-2s-1. As dimensões das células de cada espécie (n=35) foram 
medidas utilizando o software Axiovision (Zeiss) em microscópio de luz (Axio ImagerA2, 
Zeiss). Neste estudo registramos a presença das espécies Prorocentrum cf. borbonicum L. Ten-
Hage, J. Turquet, J.-P. Quod, S. Puiseux-Dao & Couté 2000, Prorocentrum lima F.Stein 1878, 
Prorocentrum rhathymum A.R. Loeblich III, Sherley & Schmidt 1979 e do complexo deespécies 
Prorocentrum hoffmannianum M.A. Faust 1990. A morfologia das cepas concordou de forma 
geral com as descrições originais das espécies. As células de P. cf. borbonicum apresentaram 
comprimento entre 23,5-26,4 µm e largura variando entre 19,8-22,5 µm, enquanto as células 
do complexo de espécies P. hoffmannianum apresentaram comprimento entre 41,3-47,0 µm 
e largura de 37,3 a 45,0 µm. As células de P. lima mostraram comprimento entre 36,4-41,1 
µm e largura de 27,6-31,9 µm e o comprimento de P. rhathymum variou entre 28,0-32,0 µm 
e sua largura entre 18,8 e 25,7 µm. Análises moleculares utilizando genes ribossomais estão 
em andamento para complementar o estudo morfológico.

Palavras-chave: cultivo de microalgas; dinoflagelados epi-bentônico; morfo-taxonomia
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Identificação molecular de dinoflagelados epi-bentônicos 
do gênero Prorocentrum da costa brasileira
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Os dinoflagelados têm sido alvo de muitos estudos no mundo todo por diversas espécies 
produzirem toxinas que afetam a biota. Algumas espécies epi-bentônica de Prorocentrum 
produzem toxinas, como  o  ácido  ocadáico (OA), que podem causar problemas para 
os humanos e para os organismos marinhos. O principal objetivo deste trabalho foi 
identificar,utilizando sequenciamento de DNA,e spécies de dinoflagelados do gênero 
Prorocentrum coletadas no litoral do Rio de Janeiro e mantidas em cultivo na UNIRIO.
Amostras de água do mar foram previamente coletadas nas Praias da Tartaruga e do 
Forno (RJ). Células de Prorocentrum foram isoladas, identificadas utilizando-se microscópio 
ótico invertido, e mantidas em cultura. Foram analisadas duas cepas identificadas 
morfologicamente como P. lima (UNR-01 eUNR-09) e uma cepa de P. rhathymum (UNR-
11). O DNA foi extraído utilizando o DNeasyPlant Mini Kit (QIAGEN) e amplificado 
via PCR empregando-se primers previamente descritos na literatura capazes de amplificar 
o loco ITS (InternalTranscribedSpacer). Os produtos amplificados foram sequenciados 
por uma empresa especializada. Em seguida foram realizadas reconstruções filogenéticas 
empregando-se o método de Máxima Verossimilhança (ML). A árvore filogenética revelou 
que todas as sequencias de P. lima analisadas formaram um grupo monofilético, com quatro 
subclados distintos que apresentaram alto valor de bootstrap. As cepas brasileirasde P. lima 
(UNR-1 e UNR-9) se enquadraram no subclado que inclui cepas de P. limada Costa Rica, 
Flórida e Bermuda. Além disso, a cepa UNR-11 (P. rhathymum) também formou um grupo 
monofilético com as demais sequencias de ITS de P. rhathymum disponíveis no Genbank, 
provenientes da Coreia do Sul, corroborando a identificação morfológica. Estas são as 
primeiras sequencias destas duas espécies que se tem registro para o Atlântico Sul, revelando 
a importância deste trabalho para a caracterização da flora de dinoflagelados epi-bentônicos 
da costa brasileira.
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Análise comparativa entre a biocenose e a tafocenose de 
foraminíferos e seu potencial para estudos paleoambientais 
na laguna de Itaipu, Rio de Janeiro

Débora Silva Raposo1*; Pierre Philippe Belart Brandão Dias1; Renan Habib Pinheiro de Oliveira1; 
Jéssica Cristine Neves Schner1 & Lazaro Luiz Mattos Laut1

1UNIRIO, Laboratório de Micropaleontologia - LABMICRO, Av. Pasteur, 458, sala 500, Urca, Rio 
de Janeiro - RJ; *deboraposo@gmail.com

Diante do cenário de impactos antrópicos e mudanças climáticas é necessário compreender 
a dinâmica atual de ecossistemas lagunares e sua modelagem ao longo do tempo. Os 
foraminíferos têm sido utilizados como bioindicadorespara identificação de impactospor 
fenômenos naturais e antrópicos, pois respondem rapidamente a mudanças ambientais 
e possuem bom potencial de fossilização. Este estudo objetiva caracterizar a assembleia 
de foraminíferos vivos (biocenose) e mortos (tafocenose) da laguna de Itaipu para a 
caracterização ambiental e hidrodinâmica da laguna. A comparação entre a biocenose 
e a tafocenose proporcionará a identificação de regiões com pouca ação de processos 
tafonômicos e com potencial para serem monitoradas,pois haverá uma representação 
fidedigna dos processos biológicos na coluna sedimentar. Foram identificadas 53 espécies 
de foraminíferos ao longo de 13 estações amostrais coletadas em jan/2013 (37 espécies na 
biocenose e 45 na tafocenose). Ammoniatepida (Cushman, 1926) foi a espécie dominante na 
maioria das estações em ambas assembleias. A caracterização das biocenoses e tafocenoses 
nos treze pontos de coleta mostrou o mesmo número de grupos e composição de espécies, 
sendo este possivelmente relacionado à morfodinâmica da laguna. No entanto, comparando 
os parâmetros de diversidade, equitabilidade, riqueza e abundância não visualizou-se uma 
correspondência efetiva para a caracterização deste ecossistema, sendo a única exceção 
observada para a diversidade. A área com maior correspondência entre a biocenose e a 
tafocenose foi a porção Noroeste da laguna. Os resultados indicam também que a laguna de 
Itaipu possui alta biodiversidade de foraminíferos, tanto na tafocenose quanto na biocenose 
em relação as outras lagunas fluminenses. A distribuição das espécies na laguna retratam 
as condições hidrodinâmicas desta, indicando que a corrente possui sentido anti-horário. 
A partir dos resultados obtidos foi possível definir que a melhor área para monitoramento 
ambiental, estudos paleoambientais e análises de mudanças climáticas é a região Noroeste 
da laguna.
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Foraminíferos e ostracodes como ferramenta para 
monitoramento da qualidade do sedimento no estuário do 
rio Guadiana, Portugal

Renan Habib Pinheiro de Oliveira¹; Jessica Cristine Schner¹ & Vanessa Laut²

¹Laboratório de Micropaleontologia/LABMICRO – UNIRIO; ²Programa de Pós-graduação em 
Biologia Marinha e Ambientes Costeiros – UFF

O Rio Guadiana é o quarto maior rio da Península Ibérica e se caracteriza por ser a fronteira 
natural, ao sul, entre Espanha e Portugal. O estudo tem como objetivo identificar os 
compartimentos sedimentológicos na zona estuarina do Guadiana com base na distribuição 
e ecologia da microfauna de ostracodes e foraminíferos, associada a parâmetros físico-
químico, sedimentológicos e geoquímicos (carboidrato, lipídio, proteína, carbono orgânico 
total e enxofre) para auxiliar estudos de manejo, conservação e monitoramento ambiental 
da região. A amostragem foi iniciada na região próxima a foz do rio, na cidade de Vila 
Real de Santo Antônio, e se estendeu até a região mais interna, na cidade de Alcoutim. 
Foram estabelecidas 10 estações ao longo do estuário para a coleta sedimentológica. Em 
cada uma, foram coletados 50 ml  de sedimento em tréplicas, usando um busca fundo do 
tipo van Veen. Foram identificados 57 taxa de foraminíferos ao longo do estuário com 
dominância de Ammonia tepidae, Miliammina fusca e 13 taxa de ostracodes com dominância 
de Leptocythere lacertosa e Loxoconcha elliptica. A análise multivariada em correspondência 
destendenciada realizada usando as variáveis bióticas e abióticas, indicou que o pH, a 
granulometria, o carbono ôrganico total e os lipídeos foramrelacionados à distribuição 
dos microrganismos. Quatro compartimentos puderam ser identificados no estuário do 
Guadiana: 1) Estuário Inferior; 2) Estuário Intermediário; 3) Estuário Superior; 4) Região 
Fluvial. As assembleias de ostracodes responderam melhor àvariação da salinidade do que as 
assembleias de foraminíferos. O aparecimento/desaparecimento de espécies de ostracodes 
foram determinantes na compartimentação do estuário.
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Nematódeos de vida livre: seu uso como bioindicadores em 
praias do estado do Rio de Janeiro

Raíssa Vieira Corrêa¹ & Tatiana Fabricio Maria¹

¹Laboratório de Ecologia Bêntica, Instituto de Biociências/Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro

As praias arenosas são ambientes costeiros de países tropicais e temperados, utilizadas como 
local de lazer e turismo. Apesar de serem um dos chamarizes do turismo nacional, há poucos 
estudos nesse ecossistema, principalmente, em relação aos impactos das atividades antrópicas, 
destacando-se o efeito do pisoteio. Os nematódeos podem ser um importante indicador 
de impacto já que apresentam um hábito de vida intersticial devido às suas características 
biológicas. Esse trabalho objetiva avaliar a qualidade ambiental de três praias do estado do RJ, 
com diferentes graus de pisoteio, utilizando os nematódeos como bioindicadores. Amostras 
foram coletadas, utilizando um coletor de 10 cm² de área com profundidade de 10 cm, nas 
praias de Copacabana, Barra da Tijuca e Restinga da Marambaia, que apresentam graus de 
pisoteio variando de alto a baixo, respectivamente. Após a identificação dos nematódeos, 
densidade, riqueza, equitabilidade, diversidades esperada e de Shannon, Índice de Maturidade 
(IM) e diversidade beta foram calculados, seguidos de comparações destes índices entre as 
praias. A densidade de nematódeos da Barra foi significativamente menor que a das outras 
duas praias. Riqueza e índices de diversidade alfa não foram significativamente diferentes 
entre as praias, entretanto aequitabilidade da Barra foi maior do que a das demais. O IM das 
três praias variou em torno de 2, indicando que as comunidades apresentam características 
colonizadoras, provavelmente, refletindo o alto  hidrodinamismo do ecossistema, não 
permitindo que uma comunidade mais madura se estabeleça no local. Em termo de 
diversidade beta as praias da Barra e da Restinga apresentaram maior dissimilaridade e a 
praia de Copacabana foi o local menos diverso. As comunidades de nematódeos da Barra 
e de Copacabana se mostraram mais parecidas, enquanto que a Restinga apresentou uma 
comunidade diferente das demais, possivelmente, por esta praia apresentar granulometria 
menor. A partir destes resultados, podemos concluir que a diversidade beta dos nematódeos 
é o índice que melhor auxilia na indicaçãoda qualidade ecológica local.
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Meiofauna como indicadora do efeito de pisoteamento: um 
estudo de caso das praias arenosas do estado do Rio de 
Janeiro

Gabriel H. C. Santos1, Raíssa V. Corrêa1, Luis O. V, de Lima1, Alyne C. C. Martins1, Ricardo S. 
Cardoso2 & Tatiana F. Maria1

1Laboratório de Ecologia Bêntica – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 
2Laboratório de Ecologia Marinha – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

O uso da meiofauna como um bioindicador de qualidade ambiental tornou-se uma ótima 
prática devido às vantagens que este grupo apresenta em relação a outros, como a macrofauna, 
uma vez queos indivíduos da meiofauna são abundantes e sensíveis a diversos impactos, 
além do baixo custo de coleta e eficiência. Existem diversas formas de usar a meiofauna 
como bioindicadores, como os índices de diversidade e de maturidade e a razão nematoda/
copepoda (N/C), que embora controversa e criticada por sua simplicidade e dificuldade 
na interpretação dos resultados, é amplamente aplicada, apresentando relações positivas 
entre a razão e os impactos antrópicos. Um estudo recente, em praias chinesas,demonstrou 
que a razão N/C é muito maior em praias turísticas do que em praias com localizações 
mais remotas e de difícil acesso. Para verificar se a meiofauna pode ser utilizada como um 
bioindicador de distúrbios antrópicos nas praias do estado do Rio de Janeiro, avaliou-se 
a comunidade de três praias impactadas por pisoteamento: (1) Praia de Copacabana que 
apresenta alta densidade humana, (2) Praia da Barra com densidade humana moderada, 
e (3) Praia da Restinga combaixa densidade humana. As coletas foram realizadas durante 
o verão, em três transectos perpendiculares e equidistantes que possuíam dez pontos 
equidistantes, localizados na zona entre marés. Além de material biológico, foram também, 
coletadas amostras para matéria orgânica (MO) e granulometria nos distintos pontos. Os 
resultados indicaram que as praias apresentam características físico-químicas semelhantes, 
com pouca variação nos valores de MO e na granulometria. Quatorze táxons de meiofauna 
foram encontrados, sendo Tardigrada o táxon dominante nas três praias. O índice N/C 
foi significantemente mais alto na praia de Copacabana, mostrando que esse índice pode 
representar uma boa ferramentade avaliação do impacto do pisoteamento nas praias 
estudadas, além de corroborar com os resultados obtidos no estudodas praias chinesas.
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A utilizaçâo da técnica de isótopos estáveis para traçar 
teias alimentares: um estudo de caso na praia de flexeiras 
(Rio de Janeiro, Brasil)

Alyne C.C.Martins¹; Rayane R.S. ABUDE2, Tatiana F. Maria¹; Betina Kozlowsky Suzuki3; Allana A. 
Duarte3; Luciano N. dos Santos4 & Ricardo S. Cardoso2

1Laboratório de Ecologia Bêntica, Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Laboratório de Ecologia Marinha, Departamento de 
Ecologia e Recursos Marinhos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 3Núcleo de 
Estudos Limnológicos, Departamento de Ecologia e Recursos Marinhos, Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro; 4Laboratório de Ictiologia Teórica e Aplicada , Departamento de 
Ecologia e Recursos Marinhos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Teias alimentares de praias protegidas são supostamente suportadas por fontes alimentares de 
origem marinha, como o fitoplâncton e algas arribadas, e em menor proporção por material 
de origem terrestre. Em geral, este ecossistema possui três teias alimentares parcialmente 
desconexas: teia microscópica, teia macroscópica e alça microbiana. O uso de isótopos 
estáveis para traçar teias alimentares tornou-se comum e  se disseminou amplamente embora 
esta linha de pesquisa seja pouco explorada em praias arenosas. O objetivo deste trabalho 
é traçar a primeira teia alimentar de uma praia tropical incluindo vários compartimentos 
biológicos, tais como o plâncton, nécton e bentos incluindo organismos da macrofauna e 
meiofauna, separadamente. Todos estes compartimentos foram amostrados no verão com 
estratégias metodológicas específicas para cada grupo biológico. O material biológico foi 
tratado de diferentes maneiras, de acordo com a especificidade de cada grupo, para ter a 
sua assinatura isotópica dupla (δ13C e δ15N) avaliada. Um total de cinquenta e três táxons 
tiveram a sua assinatura isotópica avaliada com sucesso. Os resultados indicam que a praia de 
Flexeiras em Itacuruçá é formada, por no mínimo de quatro a cinco níveis tróficos e a maioria 
dos organismos baseiam sua dieta na utilização do fitoplâncton e do material particulado em 
suspensão. Além disso, a assinatura δ15N de alguns organismos não condiz com os tipos 
de alimentação encontradas na literatura, baseada no conteúdo estomacal e observações 
de forrageamento, por exemplo, Neritina virgínea (Linnaeus, 1758), é considerada uma 
espécie herbívora e neste estudo apresentou hábito alimentar de predador, o que pode ser 
explicado pela ingestão acidental de itens de origem animal, já que não é capaz de selecionar 
seu alimento. Caranx latus (Agassiz, 1829) é considerado um peixe piscívoro, mas segundo 
nossos resultados demonstrou hábito alimentar invertívoro. De acordo com os resultados 
encontrados o presente estudo pode colaborar com o enriquecimento das informações a 
respeito de novos hábitos alimentares dos organismos.
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Fauna associada a Phyllochaetopterus cf. socialis 
(Annelida: Chaetopteridae) na zona entremarés da praia de 
Itaipu, Niterói, RJ, Brasil

Filipe Costa Rodrigues1 & Cinthya Simone Gomes Santos¹

1Instituto de Biologia/Universidade Federal Fluminense

Muitos organismos bênticos através da sua própria estrutura ou capacidade de construção 
de estruturas biogênicas como tubos e galerias são capazes de abrigar componentes da fauna 
que buscam refúgio contra predadores, alimentos e sítios de reprodução que estas estruturas 
disponibilizam. A fauna encontrada entre estas estruturas é denominada de fauna associada 
ou fauna acompanhante. Agregados de tubos de Phyllochaetopterus cf. socialis Claparède, 1860, 
na zona entremarés de um costão rochoso da praia de Itaipu, Niterói-RJ foram triados com 
propósito de reconhecer os grupos taxonômicos da fauna associada em escala temporal e 
espacial. Amostras mensais de agregados de tubos de Phyllochaetopterus cf. socialis referentes a 
outubro de 2010 a setembro de 2011 foram desagregados e os organismos encontrados foram 
identificados em nível de grandes grupos taxonômicos e os Polychaeta em família. Foram 
encontrados 11548 organismos em 10 grupos taxonômicos distintos, dos quais Polychaeta 
foram os mais abundantes com 4204 indivíduos, seguidos por Peracarida (Crustacea) 
e Nematoda com 3297 e 2052 indivíduos respectivamente. Nove famílias de Polychaeta 
foram registradas, sendo Syllidae mais abundante com 2835 indivíduos. A densidade média 
dos grupos taxonômicos e famílias de Polychaeta apresentaram diferenças significativas ao 
longo do período amostral. A fauna associada apresentou correlações negativas e positivas 
com temperatura, salinidade e área dos agregados de tubos de Phyllochaetopterus cf. socialis, 
variando de acordo com os grupos taxonômicos e famílias de Polychaeta. Para uma melhor 
compreensão da distribuição temporal e espacial da fauna associada aos agregados de 
tubos Phyllochaetopterus cf. socialis, é necessário relacionar mais variáveis abióticas além de 
temperatura, salinidade e área dos agregados de tubos de Phyllochaetopterus cf. socialis com os 
organismos encontrados. A quantidade de tubos presente nos agregados e outras variáveis 
como oxigênio dissolvido, matéria orgânica e nutrientes podem ajudar a esclarecer estas 
distribuições.
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Comunidade de moluscos do mesolitoral do costão rochoso 
da praia do Forno, Arraial do Cabo, RJ.

Anna Behatryz Rodrigues Feitosa Seidler1 & Amilcar Brum Barbosa2

1Faculdade União Araruama de Ensino
2Laboratório de Biologia/Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz

Costão rochoso é um ambiente onde há organismos bentônicos, dentre eles, os moluscos 
que são os mais abundantes. Objetivamos listar e identificar as espécies de moluscos, 
determinar a riqueza de espécies e comparar a composição da comunidade de moluscos 
nas zonas do mesolitoral superior e inferior do costão rochoso da Praia do Forno em 
Arraial do Cabo, RJ. A coleta de dados foi realizada em 29 de setembro de 2015, durante a 
maré baixa, fotografamos quadrats de 25cm x 25cm para contagem dos moluscos - cinco 
quadrats para cada uma das zonas do mesolitoral. A diversidade foi estimada utilizando-
se a riqueza, abundância, os índices de Simpson, Shannon, equitabilidade e Jaccard. A 
composição do mesolitoral superior é formada pelas espécies Brachidontes sp, Collisella sp, 
Crassostrea sp, Littorina flava (King & Broderip, 1832) e Littorina ziczac (Gmelin, 1791). O 
mesolitoral inferior é composto por Collisella sp, Crassostrea sp, Trachipolia nodulosus (Adams, 
1845), Fissurela sp, Littorina flava (King & Broderip, 1832), Perna perna (Linnaeus, 1758), 
Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) e Tegula viridula (Gmelin, 1791). Foram contabilizados 
um total de 1223 indivíduos. O mesolitoral superior apresentou uma abundância maior 
(97,30%), considerando o total de indivíduos nas duas regiões estudadas. A maior riqueza 
de espécies foi detectada no mesolitoral inferior contabilizando oito espécies, e cinco no 
mesolitoral superior. Brachidontes sp apresentou abundância relativa de 86% e foi a espécie 
mais abundante, porém não ocorrendo no mesolitoral inferior. Os índices de diversidade 
de Simpson e de Shannon apresentaram maior valor na zona do mesolitoral inferior: esta 
diferença pode ser devido à maior riqueza e maior equitabilidade do mesolitoral inferior. 
O índice de equitabilidade foi maior no mesolitoral inferior: indicando que nesta zona, os 
táxons apresentavam-se distribuídos de maneira mais uniforme. O índice de similaridade de 
Jaccard entre as zonas comparadas foi baixa (42,85%), indicando diferença na composição 
das espécies. O costão rochoso da Praia do Forno apresentou riqueza de 10 espécies, cinco 
no mesolitoral superior e oito no mesolitoral inferior, predominância de Brachidontes sp. no 
mesolitoral superior e dissimilaridade entre as zonas comparadas.

Palavras-chave:  bentos; bivalves; gastrópodes; diversidade; zonação.
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Riqueza específica de bivalves e gastrópodes no sambaqui 
da Tarioba (RJ, Brasil): uma história 4.000 a.p. da 
diversidade de moluscos

Tate Aquino de Arruda¹; Michelle Rezende Duarte¹; Rosa Cristina Corrêa Luz de Souza¹; Abílio 
Soares Gomes¹ & Edson Pereira da Silva¹

¹Departamento de Biologia Marinha, Instituto de Biologia, Universidade Federal Fluminense

A história da biodiversidade de uma região depende de registros sobre as espécies tanto no 
presente quanto no passado. Sítios arqueológicos do tipo sambaqui podem se constituir 
em importantes testemunhos da biodiversidade do Holoceno Recente, especialmente de 
moluscos, uma vez que estes são os vestígios principais nos sambaquis (além de sedimentos, 
resíduos alimentícios e mortuários etc.). Neste trabalho, a riqueza específica de bivalves 
e gastrópodes do Sambaqui da Tarioba (Rio das Ostras, Rio de Janeiro - 22º31’40”S e 
41º56’22”W) foi descrita para as cinco camadas culturais identificadas em escavação realizada 
no local em 2012. A camada mais antiga (C1) datando de 4.070 – 3.730 A.P. (termo que 
significa “antes do presente”, que por convenção é 1950) e, a mais recente (C3), de 3.790 
– 3.520 A.P. Foram registradas 45 espécies, sendo 27 bivalves e 18 gastrópodes. O bivalve 
mais abundante foi Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818) e, o gastrópode, Bostrycapulus aculeatus 
(Gmelin, 1791). Nenhuma espécie foi registrada que não esteja presente no ambiente 
nos dias de hoje. Com relação à riqueza de espécies não foi possível encontrar diferenças 
significativas entre as camadas (Teste de Kruskal-Wallis, p= 0,6457). Contudo, foi observado 
que a densidade de espécies aumenta conforme a profundidade das camadas amostradas, 
sendo que a camada mais profunda (C5) do sambaqui apresenta densidade duas vezes maior 
(total de 1644 indivíduos) do que a penúltima (C4). Contudo, se a densidade acompanha 
a profundidade das camadas, isto não acontece para a cronologia do sambaqui, que não é 
coerente com a estratigrafia observada devido, provavelmente, a fatores como a tafonomia, 
diagênese e revolvimento cultural. Desta forma, não foi possível fazer associações entre a 
densidade de espécies e o período histórico das camadas, embora, ainda assim, as diferenças 
de densidade entre as camadas possam estar indicando intensificação na coleta de recursos 
pelos sambaquieiros ou maior disponibilidade destes recursos no ambiente. Desta forma, os 
dados de riqueza específica de bivalves e gastrópodes do Sambaqui da Tarioba indicaram 
uma estabilidade, em termos de composição de espécies, das comunidades de moluscos 
presentes naquela região há 4.000 A.P. Porém, com relação à densidade é possível que 
mudanças tenham havido no período.
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O papel do efeito do domínio médio e do efeito de 
Rapoport na riqueza de Thynninae (Vespoidea: Tiphiidae) 
em uma montanha do Rio de Janeiro

Clarice Braúna Mendes1, Daniel Oliveira Melo1, Eduardo Fernando dos Santos1, Margarete 
Valverde Macêdo1 & Ricardo Ferreira Monteiro1

1Laboratório de Ecologia de Insetos, Departamento de Ecologia,Instituto de Biologia
Universidade Federal do Rio de Janeiro

O efeito do domínio médio e o efeito de Rapoport são algumas das hipóteses levantadas para 
explicar o padrão de distribuição da riqueza de espécies ao longo de gradientes altitudinais. No 
primeiro, sugere-se um pico de riqueza em altitudes intermediárias quando suas extensões de 
ocorrência são estocasticamente arranjadas dentro de um domínio geográfico limitado. No 
segundo, sugere-se um pico de riqueza em altitudes mais baixas, devido à sobreposição de 
espécies locais com aquelas de ponto médio de distribuição mais alto, por serem adaptadas 
a maiores variações climáticas. O objetivo do presente trabalho é avaliar se o efeito do 
domínio médio ou o efeito de Rapoport explicam a distribuição da riqueza de espécies de 
vespas Thynninae (Tiphiidae). O estudo foi realizado no Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia, 
no estado do Rio de Janeiro. Armadilhas de intercepção de voo do tipo Malaise foram 
dispostas em sete altitudes diferentes, de 1100 m a 2300 m, separadas entre si por 200m de 
altitude, no decorrer de 19 meses, de julho de 2013 a janeiro de 2015. Uma armadilha foi 
montada em cada um dos sete pontos, sendo os frascos coletores trocados mensalmente. 
Apenas os machos foram utilizados, devido à dificuldade de coleta e identificação das fêmeas, 
obtendo-se um total de 1718 indivíduos de 27 espécies de Thynninae.A riqueza de espécies foi 
crescente até 1500 m, onde ocorreu o pico, com queda da riqueza em altitudes superiores. 
Através da simulação do gradiente por meio do software Mid-Domain Null e posterior 
regressão linear simples, constatou-se que o efeito do domínio médio explicou a maior parte 
do padrão de riqueza de Thynninae (r²=0,677, P=0,0277). As análises pelo “speciesmethod” 
indicam que o padrão de riqueza não é explicado pelo efeito de Rapoport, já que não há 
correlação significativa entre o ponto médio de distribuição das espécies e sua amplitude de 
distribuição. Conclui-se que o padrão de riqueza de Thynninae responde ao efeito do domínio 
médio e não ao efeito de Rapoport.

Palavras-chave:  Mata Atlântica; Gradiente elevacional; Padrões de riqueza; Parque Nacional do 
Itatiaia
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Terapia larval: o uso de larvas na medicina

Larissa Raquel Klemig e Silva¹; Felipe Tavares Rodrigues¹; Marcos Roberto Pereira Cardoso¹; 
Cláudia Soares Souza Lessa² & Valéria Magalhães Aguiar Coelho²

¹Instituto Biomédico/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; ²Laboratório de 
Entomologia de Dípteros/Departamento de Microbiologia e Parasitologia/Instituto Biomédico/ 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Ao longo da história, o homem tem buscado formas diversificadas e naturais para tratar suas 
feridas. Uma dessas formas é a utilização de larvas, conhecida há séculos. A terapia larval 
foi utilizada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1931, por William Baer, cirurgião 
ortopédico, até a década de 1940 quando se tornou obsoleta e só voltou a ser utilizada 
em 1980. Atualmente, a terapia larval é utilizada em mais de 30 países ao redor do mundo 
e no Brasil vem sendo estudados mecanismos para a esterilização de ovos e desinfecção 
de larvas de diferentes espécies, no entanto, as mais utilizadas no Brasil são as do gênero 
Chrysomya e o procedimento ainda é pouco aplicado em pacientes. O objetivo do trabalho 
é divulgar o projeto, que ainda será realizado, à comunidade acadêmica, desmistificando 
as ideias sobre terapia larval. O estudo será desenvolvido no setor de feridas do HFA-RJ. 
Numa primeira etapa, após a aceitação e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, será realizada, quinzenalmente, ampla divulgação e orientação sobre terapia 
larval para os pacientes através de exposições lúdicas, panfletos, imagens, palestras. Num 
segundo momento, os pacientes com feridas crônicas, como as do pé diabético, com 
bactérias resistentes e sem sucesso no tratamento convencional serão submetidos a uma 
entrevista para se traçar um perfil clínico, epidemiológico e verificar a aceitabilidade da 
terapia larval após as estratégias de orientação.  Espera-se que as estratégias de divulgação 
e os questionários de aceitabilidade possam ser suficientes para ajudar na informação do 
público alvo sobre a relevância da terapia larval e, consequentemente, na aceitação dessa. Por 
fim, com a divulgação e a orientação sobre o que é a terapia larval, a aceitabilidade só tende 
a crescer, bem como o benefício da cura dos pacientes também.

Palavras-chave: terapia larval; feridas crônicas; tratamento alternativo
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Divergência genética entre populações invasoras e nativas 
do tucunaré amarelo,Cichla kelberi

Ana Carolina Marques1, Ana Clara Franco2, Fabiano Salgueiro3, Emili García-Berthou4 & Luciano 
Santos3

1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2Universidade Federal do Rio de Janeiro
3Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – PPGBIO; 4Universitat de Girona

Nativo das bacias Amazônica e do Tocantins-Araguaia e reconhecido como a espécie 
mais amplamente introduzida, o tucunaré amarelo (gênero Cichla) apresenta problemas 
de identificação taxonômica, pois análises morfométricas suportam a existência de cinco 
espécies, enquanto apenas uma espécie é reconhecida por análises moleculares. No presente 
trabalho, utilizou-se a região controle do DNA mitocondrial (RC DNAmt) para se avaliar 
a diversidade genética intraespecífica entre populações nativas e invasoras de C. kelberi 
Kullander & Ferreira, 2006 (i.e. espécie de tucunaré amarelo válida, segundo análises 
morfométricas). Tucunarés foram capturados por meio de pescarias com iscas artificiais em 
seis reservatórios da bacia do rio Paraíba do Sul, armazenados em gelo e identificados de 
acordo com a literatura. As sequências de populações nativas foram obtidas a partir de dados 
disponíveis no GenBank. O DNA foi extraído, a RC DNAmt amplificada e seus produtos 
sequenciados com sucesso. A diversidade de haplótipos e nucleotídeos foi três vezes maior 
nas populações nativas, pois eventos fundadores e gargalos populacionais geralmente 
acarretam perda de diversidade genética em populações invasoras. Três haplótipos foram 
registrados exclusivamente em  populações invasoras, sugerindo mais de um evento de 
introdução em pelo menos parte das represas estudadas. A dominância do haplótipo H1 em 
oito populações invasoras (i.e. seis populações na bacia do rio Paraíba do Sul e as duas outras 
nas bacias do São Francisco e Paraná) indica a predominância deste nas represas da bacia do 
rio Paraíba do Sul, confirmando o número reduzido de indivíduos usados nos eventos de 
introdução e a propagação das populações a partir da dispersão oriunda de um ecossistema 
receptor primário, provavelmente o Reservatório de Lajes, onde se tem o registro mais 
antigo de introdução. Trabalhos adicionais são necessários para ampliar as informações 
sobre a diversidade genética das populações nativas de C. kelberi e validar hipóteses sobre a 
trajetória da introdução da espécie em outras represas do Rio de Janeiro e das demais regiões 
brasileiras.

Palavras-chave:  Cichla; Invasor; RC DNAmt; rio Paraíba do Sul.
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Riquezade peixes recifais de um costão rochoso da praia 
do Forno – Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Cordeiro, B.D., Lonzetti, B.C., Lucena, T.G., Azevedo, E.L., Lopes, C.M., Bruno, D.A.,  Schuabb, 
E.A., Guimarães, A.G.P., Loureiro, V.Y., Hasselmann, M.H., Fortes, R.R. & Lorini, M.L.

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Biociências, Departamento de 
Ecologia e Recursos Marinhos, Laboratório de Ecologia Bêntica. Avenida Pasteur 458, Urca, 
CEP: 22.290.240. Rio de Janeiro - RJ.

Dentre os ambientes marinhos com considerável valor biológico, os costões rochosos 
suportam faunas e floras muito ricas. Os substratos consolidados destes ambientes, as 
formas de vida a eles associadas e a facilidade no acesso dão oportunidade para a realização 
de diversas investigações ecológicas.O objetivo deste trabalho foi verificar a diversidade de 
peixes recifais que habitam o costão rochoso da Praia do Forno, Arraial do Cabo – RJ. Os 
dados foram adquiridos através da prática de snorkeling em três trechos do costão rochoso 
do lado esquerdo da praia,realizados nos meses de setembro, outubro, dezembro de 2015 e 
março de 2016. Os dados foram coletados através de um censo visual através de mergulhos 
em apneia ao longo de 420 metros paralelos ao costão, sendo a área amostrada em sete 
transectos de 30 metros intercalados. Por apresentar comportamento territorialista e habitar 
áreas de aproximadamente 2 m²,o Stegastes fuscus (Cuvier, 1830) teve sua abundância avaliada 
com um dos mergulhadores percorrendo três vezes os sete transectos. Os demais peixes 
recifais, que se afastavam com a natação do mergulhador, tiveram sua riqueza anotada em 
três pontos diferentes de cada transecto,durante 10 minutos. O levantamento realizado aferiu 
uma riqueza de 45 espécies, pertencentes a 21 famílias de peixes recifais, com uma abundância 
total de 1668 indivíduos, sendo a menor riqueza encontrada no transecto mais próximo à 
costa. A espécie mais abundante foi o Pomacentrideo, Stegastes fuscus com uma abundância 
de 403 indivíduos (24%), seguido das cocorocas (Haemulidae), Haemulon steindachneri 
(Jordan & Gilbert, 1882), 377 indivíduos (23%), e Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1830), 310 
indivíduos (19%). A elevada abundância do peixe donzela (S. fuscus) está relacionadaao seu 
comportamento territorialista e ao emprego de comportamentos de defesa do seu território 
sobre as espécies que tentam explorar seus recursos alimentares. Reconhece-se que esta 
espécie apresenta influência na abundância das demais espécies de peixes, excetuando aquelas 
espécies que se agrupam em cardumes (Haemulon steindachneri e Haemulon aurolineatum). 
Desta forma, os resultados encontrados por este estudo se juntam àqueles que mostram a 
importância que os peixes-donzela têm na estruturação das comunidades que habitam os 
costões rochosos.

Palavras-chave: Infralitoral; Stegastes fuscus; Pomacentrideo; Brasil. 
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Comparação da ictiofauna dos entre costões da praia 
Vermelha, Urca, Rio de Janeiro

Luana Corona¹, Felipe Eloy ¹, Sávio Cavalcante ¹, Áthila Bertoncini ² & Luciano Neves 
dos Santos²

¹Instituto de Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; ²Instituto de 
Biociências/ Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - PPGBIO

Costões rochosos são habitats que, em função dos altos níveis de complexidade estrutural, 
desempenham um papel biológico importante, sustentando elevada riqueza e diversidade 
biológica. Partindo-se da premissa de que os peixes respondem de diferentes maneiras à 
complexidade estrutural do ambiente, o presente trabalho visou descrever, por meio de 
vídeo transectos realizados por mergulhadores autônomos, a composição e distribuição da 
ictiofauna associada aos costões rochosos da Praia Vermelha, localizada próxima à entrada 
da Baía de Guanabara, RJ, Brasil. Nos 18 transectos realizados, foram contabilizados 415 
peixes, sendo 234 associados ao costão direito e 181 ao esquerdo, totalizando 22 espécies 
pertencentes a 15 famílias. No costão direito observou-se maior riqueza média (S=20) 
de espécies comparadas ao costão esquerdo (S=12) (t student; p<0,05, p=0,01), no qual 
foram registradas ocorrências exclusivas de Stegastes variabilis (Castelnau,1855) e Mycteroperca 
acutirostris (Valenciennes, 1828) e maiores dominâncias,em razão das elevadas abundâncias 
de Parablennius pilicornis (Cuvier,1829), Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830) e Orthopristis 
ruber (Cuvier,1830). Não foram detectadas diferenças significativas na densidade média de 
peixes entre os costões (t student; p>0,05, p=0,25). As análises realizadas mostraram que as 
espécies mais frequentes no costão direito foram P. pilicornis (100% dos transectos), O. ruber 
(100%) e S. testudineus (77,8%). Enquanto no costão esquerdo, os representantes foram P. 
pilicornis (100% dos transectos), D. argenteus (88,9%) e O. ruber (44,4%). Sugere-se que tais 
padrões podem estar associados: i) às diferenças na disponibilidade de alimento entre os 
costões (i.e.maior oferta de algas no costão esquerdo para o herbívoro D. argenteus); ii) a 
ampla plasticidade de algumas espécies de ocorrência comum em ambos os costões, como 
no que se refere ao uso de orifícios de pequeno diâmetro (i.e. P. pilicornis) e iii) a existência 
de mecanismos de defesa contra predadores. As diferenças nos atributos de história de vida 
das principais espécies parecem representar os principais mecanismos que favorecem a 
coexistência e compartilhamento de habitats. 

Palavras-chave: Vídeo-transecto; Costão rochoso; Ictiofauna
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Proposição de um método de análise colorimétrica para 
avaliar diferenças entre peixes da espécie Poecilia 
reticulata provenientes de rios urbanos e não-urbanos na 
cidade do Rio de Janeiro

Yasmin Pires Selhorst¹; Piatã Santana Marques¹; Rosana Mazzoni¹; Artur Pedro do Carmo 
Moes¹; Antônio Carlos de Freitas¹ & Rana El-Sabaawi²

¹Instituto de Biologia/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro
² Department of Biology/ University of Victoria

A fotografia, aliada aos softwares ImageJ2®, GraphPad Prism5®, entre outros, possibilita 
a realização de pesquisas colorimétricas importantes para o entendimento de aspectos 
ecológicos de determinados organismos. Ferramentas capazes de identificar variações nas 
populações de espécies invasoras são importantes no manejo de ambientes impactados. 
Nesse trabalho, realizou-se o desenvolvimento de um método capaz de identificar diferenças 
na coloração entre populações presentes em rios urbanos e não-urbanos da espécie Poecilia 
reticulata Peters 1859, peixes invasores de rios brasileiros, que apresentam machos com 
padrões de cores altamente variantes. Foram obtidas e analisadas imagens fotográficas 
padronizadas de 36 indivíduos de dois rios urbanos e dois rios não-urbanos da cidade do Rio 
de Janeiro. As imagens foram divididas nos canais RGB (Red, Green, Blue) e transformadas 
em tons de cinza. A partir da análise da coloração de uma área predeterminada comum 
a todos os indivíduos, foram obtidos gráficos relacionando a variação da intensidade 
dos tons de cinza com a posição dos pixels da imagem, para cada canal. Desta forma foi 
possível definir o padrão de cada amostra. Para a comparação entre as amostras, utilizou-se 
ANCOVA, com teste de Tukey a posteriori no software R®, tomando-se o tamanho do 
corpo como covariável na análise. Ao nível de significância de 5%, observou-se diferença 
estatística para os canais Red e Green entre as amostras de P. reticulata que habitam rios 
urbanos e não-urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados evidenciam que o método 
de análise desenvolvido neste trabalho alcançou o objetivo esperado, possibilitando que 
sejam realizados estudos colorimétricos de forma rápida, acurada e com baixo custo, a fim 
de compreender importantes questões ecológicas, e pode ser aplicadoa diversos modelos de 
estudo.

Palavras-chave:  Fotografia científica, colorimetria, espécies invasoras.
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A riqueza de anfíbios e répteis do Parque Natural Municipal 
da Prainha, Grumari, Rio de Janeiro

Karen P. da Silva1; Jorge A. L. Pontes2; Rafael C. Pontes3; RubevaldoF. Rocha4; Wagner A. 
Santos4; Nelson A. Lemos5; Alex O. Alves1; Luiz F. B. A. Lopes6 & Érica C. F. Nunes7

1Graduação em Ciências Biológicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade 
de Formação de Professores, São Gonçalo, RJ; 2Departamento de Ciências/PPGEAS/FFP, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ; 1, 3Setor de Herpetologia, Museu 
Nacional, Rio de Janeiro (MNRJ), UFRJ; 4Graduação em Ciências Biológicas, Universidade do 
Grande Rio – UNIGRANRIO; 5Pós-Graduação, Universidade Cândido Mendes, RJ; 6Graduação 
em Ciências Biológicas – Faculdades Integradas Maria Thereza; 7Graduação em Ciências 
Biológicas – Faculdade São José.

O município do Rio de Janeiro mantém importantes remanescentes florestais de Mata 
Atlântica. Estudamos a herpetofauna do Parque Natural Municipal da Prainha (PNMP), 
que possui 146,03 haeestá localizado no bairro de Grumari, Zona Oeste do Rio de Janeiro 
(653730,66 E – 7451302,76 S; 653609,4 E – 7452052,1 S; 652470,2 E – 7452023,6 S; 652125,9 
E – 7450388,5 S, UTM, SAD 69). A área direcionada para o mar, com relevo montanhoso 
e encostas com inclinação acima de 30°. O clima é subtropical úmido, cobertura vegetal 
de restinga, baixada litorânea e floresta ombrófila densa submontana. Os estudos foram 
realizados de janeiro a dezembro de 2011. Realizamos busca ativalimitada por tempo (1.220 
horas de esforço). O PNMP abriga pelo menos 43 espécies (19 de anuros, 10 de serpentes, 
oito de lagartos, cinco de quelônios e uma deanfisbena). As espécies de tartarugas-marinhas 
registradas visitam a enseada e os costões para se alimentarem, como Dermochelyscoriacea 
(Vandelli,1761). A presença de pequenos cursos d’água permitiu a sobrevivência de 
espécies de anuros mais exigentes ambientalmente, como: Ischnocnema octavioi (Bokermann, 
1965), Crossodactylus gaudichaudii (Duméril&Bibron 1841) e Thoropapa miliaris (Spix, 1824). O 
manejo incorreto da drenagem dos pequenos alagados e córregos do parque, assim como a 
introdução de peixes exóticos (Xiphophorus spp.), vêm eliminando os sítios reprodutivos de 
anuros hilídeos e causando a redução de população de peixes nativos. A lagartixa-da-praia 
Liolaemus lutzae (Mertens, 1938), espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro e ameaçada 
de extinção, não é mais encontrada no PNMP, embora ainda existam populações no Parque 
Natural Municipal de Grumari e no Recreio dos Bandeirantes. As espécies da herpetofauna 
registradas para o PNMP ainda estão sob o risco mesmo nesta unidade de conservação de 
proteção integral. A aplicação imediata de ações previstas no plano de manejo deste Parque 
deve ser iniciada.

Palavras-chave: Herpetofauna, conservação, Mata Atlântica, unidade de conservação, 
manejo.
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Parasitismo em lagartos (Tropidurus torquatus, 
Tropiduridae) em duas áreas com diferentes graus de 
perturbação antrópicano estado do Rio de Janeiro

Marco M. Kato1; Matheus C. Drago1 & Davor Vrcbradic1

1Departamento de Zoologia, UNIRIO E-mail de contato: m2kato@hotmail.com

A região metropolitana do Rio de Janeiro está inserida no bioma Mata Atlântica e abriga 
ecossistemas como a Floresta Ombrófila Densa e a Restinga, ambos com variados graus de 
conservação. Tropidurus torquatus (Wied, 1820) é um lagarto generalista de habitats e hábitos, 
com ampla distribuição geográfica, encontrado tanto em áreas naturais bem conservadas, 
quanto naquelas com variados graus de antropização, incluindo ambientes peri-urbanos. O 
presente trabalho comparou as taxas de infestação por ectoparasitas (ácaros trombiculídeos) 
e endoparasitas (helmintos), em duas populações de lagartos que habitam duas localidades 
no estado do Rio de Janeiro, uma em área de restinga pouco perturbada (Ilha da Marambaia) 
e outra em área urbana com elevado grau de perturbação antrópica (Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro – JBRJ). Foram coletados 56 lagartos sexualmente maduros (29 no JBRJ 
e 26 na Ilha da Marambaia). Apenas um indivíduo, do JBRJ, não possuía ectoparasitas.A 
intensidade média (± desvio padrão) foi de 37,5 ± 36,9 (1–146) ectoparasitas por hospedeiro 
no JBRJ, e de239,3 ± 96,1 (95–469) por hospedeiro na Ilha de Marambaia. No JBRJ o local 
do corpo do hospedeiro com maior incidência de ácaros foi a região do ventre, enquanto na 
Ilha de Marambaia foi a região gular esquerda. A maioria dos lagartos estava infectada por 
helmintos, com exceção de quatro indivíduos do JBRJ. A intensidade média de endoparasitas 
nos lagartos do JBRJ foi de 2,79 ± 2,08 (1–51)e nos da Marambaia de 26,65 ± 39,73 (7-100), 
e nas duas localidades o estômago foi a área mais afetada. A análise quantitativa dos parasitas 
sugere que o grau de perturbação do habitat influi na relação parasita/hospedeiro em T. 
torquatus.

Palavras-chave:  Squamata, Mata Atlântica, Parasitismo 
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