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RESUMO
O Princípio de Exclusão Competitiva afirma que espécies com nichos semelhantes
não coexistem em um mesmo local. Portanto o presente trabalho teve como objetivo
analisar a influência da presença de ariranhas (Pteronura brasiliensis) sobre a
presença de vertebrados de médio e grande porte em uma Unidade de Conservação de
Uso Sustentável na Amazônia Oriental. Foram monitoradas 45 latrinas de ariranhas ao
longo de 230 km nos rios Falsino e Araguari, no entorno da Floresta Nacional do
Amapá (FLONA/AP) (0º55’ N, 51º35’ W) no período de Julho a Novembro de 2012.
As latrinas são caracterizadas por possuir áreas limpas (com substrato exposto) e com
presença de fezes de ariranhas. Para maximizar a independência espacial entre as
latrinas monitoradas foi estabelecida uma distância mínima de 0,1 km (média ± DP =
27,5 km ± 17,7, mínimo-máximo = 0,15-67,5 km, n = 990). Cada latrina foi
monitorada por uma armadilha fotográfica durante um período médio de 10,2 dias
(mínimo-máximo = 4-22 dias, DP = 3,3). Das 45 latrinas monitoradas, 24
apresentavam fezes frescas, enquanto 21 apresentavam apenas fezes velhas. O esforço
de campo resultou em 458,8 armadilhas/dia, sendo 247,5 armadilhas/dia nas latrinas
com fezes frescas, 211,3 armadilhas/dia com fezes velhas, o que resultou no registro
de 22 espécies de vertebrados. A maior parte das espécies registradas nas latrinas era
composta de mamíferos (n = 13), seguida por aves (n = 6) e répteis (n = 3). As
espécies mais frequentemente fotografadas foram paca (Cuniculus paca; n = 21),
jaguatirica (Leopardus pardalis; n = 11), pomba juriti-pupu (Leptotila verreauxi; n =
8), ariranha (Pteronura brasiliensis; n = 7) e anta (Tapirus terrestris; n = 6), que
representaram 55,8% de todos os registros obtidos. A maioria dos registros obtidos
(69,5%) foi proveniente de latrinas com fezes frescas de ariranhas. Da mesma forma,
o número de espécies registrado em latrinas com fezes frescas foi maior (n = 19) do
que com fezes velhas (n = 15). A média de visitação em latrinas com fezes frescas foi
ligeiramente superior do que em latrinas com fezes velhas, no entanto, essa diferença
foi apenas marginalmente significativa. A dissimilaridade entre a comunidade de
vertebrados entre latrinas com amostras de fezes frescas e velhas de ariranhas não
diferiu significativamente (P = 0,74), porém houve diferença marginalmente
significativa na presença de felinos (Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, e
Panthera onca) em latrinas com fezes velhas (P = 0,05). Dessa forma, a presença de
ariranhas parece influenciar apenas um grupo de espécies de vertebrados que
apresenta nicho similar na área de estudo.
Palavras-Chave: Pteronura brasiliensis; Interações; Vertebrados; Amazônia.
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ABSTRACT
The principle of the competitive exclusion states that species with similar niches do
not coexist in the same area. Thus, the objective of this study was to examine whether
the presence of giant otters (Pteronura brasiliensis) influences the presence of
medium and large bodied vertebrates in a Sustainable Use conservation unit in the
Eastern Amazon. We monitored 45 latrines of giant otters along 230 km in Falsino
and Araguari rivers, around the National Forest of Amapá (FLONA/AP) (0º55’ N,
51º35’ W) from July to November 2012. Latrines were characterized by clean areas
(with exposed substrate) and presence of feces of giant otters. To maximize the spatial
independence between latrines monitored, we established a minimum distance of 0.1
km (mean ± SD = 27.5 ± 17.7 km, minimum-maximum = 0.15-67.5 km , n = 990).
Each latrine was monitored by a camera trap during an average of 10.2 days (min max = 4-22 days, SD = 3.3). From all the 45 latrines monitored, 24 presented fresh
feces, while 21 presented only old feces. The sampling effort resulted in 458.8
camera-trap/days, with 247.5 camera-trap/days in latrines with fresh feces, and 211.3
camera-traps/days with old feces, which resulted in records of 22 vertebrate species.
Most of the species registered in latrines were mammals (n = 13), followed by birds
(n = 6), and reptiles (n = 3). The species most frequently photographed were Paca
(Cuniculus paca, n = 21), Ocelot (Leopardus pardalis, n = 11), White-tipped Dove
(Leptotila verreauxi, n = 8), Giant otter (Pteronura brasiliensis, n = 7), and Tapir
(Tapirus terrestris, n = 6), which accounted for 55.8% of all records obtained. Most
records obtained (69.5%) were from latrines with fresh feces of Giant otters.
Likewise, the number of species reported in latrines with fresh feces was higher (n =
19) than with old feces (n = 15). The average visitation rate in latrines with fresh feces
was slightly higher than in old feces, however , this difference was only marginally
significant. The dissimilarity between the vertebrate community in latrines with fresh
and old feces did not differ significantly (P = 0.74), however there was a marginally
significant difference of the presence of felids (Leopardus pardalis, Leopardus wiedii,
and Panthera onca) in latrines with old feces (P = 0.05). Thus, the presence of Giant
otters seems to influence a particular group of vertebrate species that share similar
niche in our study area.
Keywords: Pteronura brasiliensis; Interactions; Vertebrates; Amazon.
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PREFÁCIO
Esta Dissertação está dividida em uma introdução geral, uma descrição geral
da área de estudo e um capítulo (Artigo). O artigo se refere a influência da presença
de ariranhas (Pteronura brasiliensis) sobre vertebrados de médio e grande porte e está
redigido de acordo com as normas do periódico Iheringia (Série Zoologia).
A introdução geral e descrição geral da área de estudo, bem como as
referências referentes a essas partes da dissertação seguiram as normas da Agência
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contida nas diretrizes para normalização do
documento impresso e eletrônico de teses e dissertações da Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP).
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1 INTRODUÇÃO GERAL
Os ecossistemas estão estruturados pela quantidade de energia que flui entre
os organismos e pela quantidade de produtividade primária que atinge as
comunidades biológicas, compostas por consumidores (primariamente herbívoros),
predadores e decompositores (TERBORGH et al., 2001).
Comunidades biológicas são usualmente definidas como associações entre
espécies e populações que coexistem no espaço e no tempo, onde a riqueza,
composição de espécies, abundância absoluta e relativa, distribuição espacial e
atributos ecológicos são os principais parâmetros utilizados para descrever suas
estruturas (BEGON et al., 2006; NUNES et al., 2012).
Uma das questões frequentemente abordadas em ecologia é a interação de
espécies, que se refere à teoria de dinâmicas de populações, a ecologia de
comunidades e a evolução com inúmeras teorias, hipóteses e princípios
(EKSCHMITT; BRECKLING, 1994). Dentre eles se encontra o Princípio de
Exclusão Competitiva (GAUSE, 1934) o qual afirma que em um ambiente
equilibrado, espécies similares coexistem com sucesso pela diferenciação do nicho
(BEGON et al., 2006). Porém, quando há uma forte competição entre as espécies com
nichos similares, uma espécie é sempre dominada, tornando a coexistência impossível
(GORDON, 2000; ALSHARAWI; RHOUMA, 2009; METZGER et al., 2009). Além
disso, o número de populações coexistentes não pode exceder à quantidade de nichos
ecológicos no sistema (HARDIN, 1960; GROSS et al., 2009).
Apesar do reconhecimento de que múltiplos fatores ambientais e antrópicos
influenciam padrões de distribuição e abundância de espécies de vertebrados, poucos
estudos com tal abordagem são realizados em florestas tropicais (CURRIE et al.,
2004; ROMPRÉ et al., 2007).
Dentro desse contexto, a comunidade de vertebrados de médio e grande porte
é um importante componente das florestas tropicais, pois auxilia na manutenção e
conservação de serviços ecossistêmicos (TERBORGH et al., 2001). No entanto, a
persistência dessas populações apenas será garantida se as áreas de florestas estiverem
devidamente protegidas e conectadas (HOWE; SMALLWOOD, 1982; WUNDERLE,
1997; PARRY et al., 2007).
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A bacia Amazônica compreende cerca de sete milhões de quilômetros
quadrados, e inclui o maior remanescente de floresta tropical (COSTA et al., 2005),
onde abriga-se pelo menos 10% da biodiversidade conhecida no mundo representando
uma das regiões mais importantes do mundo (WWF, 2010). Apesar disso, atualmente
há um amplo consenso de que conservar grandes áreas naturais como reservas é a
maneira mais efetiva de manter comunidades silvestres e seus papéis ecológicos
(BRUNER et al., 2001; PERES, 2005; GALETTI et al., 2009).
A composição local da comunidade de vertebrados de médio e grande porte é
fortemente afetada por fatores ambientais (bióticos e abióticos) (RICKLEFS, 1987;
WIENS; DONOGHUE, 2004; ROMPRÉ et al., 2007) e antrópicos, como a perda de
hábitat (VOSS; EMMONS, 1996; NEGRÕES et al., 2011), caça de subsistência
(PERES, 2000), além das competições intra e interespecíficas. Essas interações de
competição podem afetar de maneira direta (e.g., competição por recursos) e indireta
(e.g., mutualismo indireto) os componentes do ecossistema, refletindo a complexidade
dos mecanismos que estruturam os sistemas ecológicos (TERBORGH, 1992).
Algumas estratégias ecológicas são utilizadas por espécies a fim de garantir a
assimilação de um recurso no ambiente e de minimizar a competição intra e
interespecífica. A marcação de território pode ser considerado como um desses
mecanismos comportamentais e visa, principalmente, a defesa do território e a
comunicação do status sexual e social de um indivíduo (LEUCHTENBERGER;
MOURÃO, 2009). Como exemplo, para a defesa e a manutenção de território, alguns
carnívoros, como a ariranha (Pteronura brasiliensis), utilizam a marcação olfativa que
é caracterizada pela liberação de compostos químicos através da urina e das fezes
(DUPLAIX, 1980; CARTER; ROSAS, 1997).
A ariranha é uma espécie social, endêmica da América do Sul, é o maior
representante da família Mustelidae, com distribuição nas bacias hidrográficas do
Orinoco, Amazônica e do Prata, desde o norte do continente sul-americano até a
Argentina Central (DUPLAIX, 1980; EISENBERG, 1989; CARTER; ROSAS, 1997;
ROSAS et al., 2008; ROSAS et al., 2009; USCAMAITA; BODMER, 2009). É um
dos maiores predadores das florestas tropicais e áreas alagáveis da América do Sul
(MASON; MACDONALD, 1986; UTRERAS et al., 2005). Ocorre principalmente
dentro de florestas ou áreas úmidas junto a rios de pouca correnteza, presente nos
biomas da Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica (EMMONS; FEER, 1997).
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Populações de ariranhas (Fig. 1) são geralmente pequenas, isoladas ou estão
em declínio em grande parte do território brasileiro, porém no Pantanal e na bacia
Amazônica ocorrem em grandes populações (ROSAS et al., 2008). Atualmente é um
dos mamíferos mais ameaçados da América do Sul (PICKLES et al., 2012), sendo
classificado como ameaçada na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas (IUCN,
2012), Vulnerável no Livro Vermelho do Brasil (MMA, 2008), além de estar
classificada no Apêndice I da CITES.
A ariranha possui hábito diurno, semiaquático, territorialista e vive em grupos
com até 16 indivíduos (DUPLAIX, 1980; CARTER; ROSAS, 1997; RIBAS, 2004;
RIBAS; MOURÃO, 2004; MAMEDE; ALHO, 2008; BEZERRA et al., 2011).

Figura 1 – Indivíduos de ariranhas (Pteronura brasiliensis) no Rio Araguari,
FLONA/AP.

Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura - Projeto Ariranhas na FLONA (2012).

A escolha do território pelas ariranhas é influenciada por diversos fatores,
como a disponibilidade de alimento; bancos de areia (com adequada cobertura vegetal
que proporcione acesso fácil a áreas florestais que contenha áreas alagadiças ou
igarapés); e no caso de grandes rios, o acesso a áreas com cachoeira que apresente
lagos entre bancos de areia (DUPLAIX, 1980; CARTER; ROSAS, 1997). Tais
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requisitos devem coincidir com fatores cruciais sazonais que afetam drasticamente as
populações de peixes do local (DUPLAIX, 1980).
Em áreas que possuem diferenças sazonais, a defesa dos territórios é contínua
na época da seca, na qual aparentemente são abandonadas durante a época da cheia,
pois as ariranhas deslocam-se para a floresta inundada para explorar um maior recurso
de peixes (DUPLAIX, 1980; CARTER; ROSAS, 1997; DUPLAIX, 2002).
A espécie possui diversos sítios em seu território os quais podem utilizar para
latrina ou toca, que são localizadas em barrancos de cursos d’água, e são de uso
prolongado (DUPLAIX, 1980).
Os sítios, que estão localizados dentro de seu território, possuem de uma a
cinco latrinas (Fig. 2) para cada grupo que normalmente estão localizadas na periferia
do sítio com uma área de 2,2 m2 (DUPLAIX, 1980; CARTER; ROSAS, 1997).

Figura 2 – Latrina inativa de ariranha (P. brasiliensis) com fezes velhas
espalhadas, localizada na entrada de um igarapé seco, no Rio Araguari, na
FLONA/AP.

Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura - Projeto Ariranhas na FLONA (2012).

As latrinas ativas (Fig. 3) são caracterizadas pela presença de remanescentes
de escamas, ossos de peixes (GROENENDIJK et al., 2005), sendo o local onde os
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membros do grupo defecam (DUPLAIX, 1980; ROSAS et al., 1999), para marcação
de território. O ato de defecar e urinar nas latrinas pode ou não estar relacionada à
ação de espalhar as mesmas (DUPLAIX, 1980; GROENENDIJK et al., 2005). A
distribuição das latrinas varia de acordo com o nível da água e as mudanças locais
devido às variações sazonais (ROSAS et al., 1999).

Figura 3 – Latrina ativa de ariranha (P. brasiliensis) localizada na entrada de
um igarapé no Rio Araguari, FLONA/AP.

Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura - Projeto Ariranhas na FLONA (2012).

Os estudos que avaliam o uso de latrinas normalmente são focados na dieta de
ariranhas (ROSAS et al., 1999; RIBAS, 2004; LEUCHTENBERGER et al., 2012) ou
na frequência de uso e caracterização da área de latrinas (UTRERAS; PINOS, 2003;
LIMA et al., 2012). No entanto, poucos foram os estudos que avaliaram a interação
entre população de ariranhas e outras espécies de vertebrados de médio e grande porte
em áreas de marcação de territórios como as latrinas. Dessa forma, este estudo
preenche essa lacuna do conhecimento sobre a interação entre ariranhas e outros
vertebrados de médio e grande porte, utilizando dados de campo para verificar essas
interações.
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2 ÁREA DE ESTUDO

Este trabalho foi realizado na Floresta Nacional do Amapá (FLONA/AP)
(0°55’N, 51°35’W), nos rios Araguari e Falsino (Fig. 4). A FLONA/AP é uma
Unidade de Conservação (UC) Federal de Uso Sustentável criada em 1989 pelo
Decreto nº. 97.630 (AMAPÁ, 1989). Essa UC abrange uma área de 412.000 hectares,
localizada no extremo norte da Amazônia Brasileira, região central do Estado do
Amapá, Brasil (Fig. 4) (BRANDÃO; SILVA, 2008). A FLONA/AP faz parte da
região do Escudo das Guianas (BRANDÃO; SILVA, 2008), integra o Corredor da
Biodiversidade e é adjacente a áreas de florestas contínuas (e.g., Parque Nacional
Montanhas do Tumucumaque), que possuem uma comunidade faunística bem
conservada (DRUMMOND et al., 2008).
A FLONA/AP possui níveis baixos de perturbações antrópicas, devido à
pouca interferência do homem e à ausência de centros urbanos nas proximidades
(BRANDÃO; SILVA, 2008). Apenas oito famílias vivem na FLONA/AP
(MICHALSKI et al., 2012), portanto a pressão antrópica na UC é pequena. No
entanto, mesmo com um pequeno número de moradores, existe uma percepção
negativa em relação as ariranhas (Pteronura brasiliensis) que são reconhecidas pelos
moradores por depredarem artefatos de pesca e reduzirem os peixes disponíveis na
região (MICHALSKI et al., 2012).
A área é formada por Floresta Tropical Ombrófila Densa de dois tipos: (1)
Floresta Densa de Terra Firme, que se apresenta na forma de grandes maciços
florestais recobrindo extensas áreas fortemente colinosas, e em menores proporções
(2) Floresta de Igapó, que constitui a vegetação típica das margens dos rios que
entrecortam a unidade de conservação e as baixadas alagadas no interior da área
(BRANDÃO; SILVA, 2008; DRUMMOND et al., 2008).
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Figura 4 – Localização do Estado do Amapá, com destaque para a
localização da FLONA/AP. Em detalhe os limites da FLONA/AP
sobre uma imagem de satélite Landsat (25 de Outubro de 2009). Áreas
verde e rosa, representam cobertura florestal e áreas alteradas,
respectivamente.

Fonte: Cintia M. Togura (2012).

A FLONA/AP apresenta precipitação anual entre 2.300 mm e 2.900 mm
(OLIVEIRA et al., 2010), com estações sazonais caracterizadas pelo período chuvoso
e seco. O período chuvoso (cheia) compreende aos meses de março a maio (inverno),
quando os níveis pluviométricos máximos superam 500 mm/mês (ANA, 2012). O
período seco (seca) abrange os meses de setembro a novembro (inverno) e apresenta
os menores níveis de precipitação, onde os valores máximos ficam abaixo de 250
mm/mês (ANA, 2012). Os meses de junho a agosto e dezembro a fevereiro são
considerados como período de transição (ANA, 2012). Essa variação sazonal
influencia os níveis dos rios Falsino e Araguari.
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3 PROBLEMA
Embora os vertebrados de médio e grande porte sejam o foco de muitos
estudos ecológicos, poucos são os trabalhos que avaliam interações, sejam elas
positivas ou negativas (FAHRIG, 2003), entre organismos em florestas tropicais.
Assim como também é escasso o conhecimento básico sobre ariranhas,
principalmente na Amazônia brasileira, onde se encontra uma das maiores populações
ao longo de sua distribuição (ICMBIO, 2010; LIMA et al., 2012). E estabelecer
relações da ocorrência de ariranhas com outros vertebrados de médio e grande porte é
um importante componente para o entendimento da espécie e de suas relações
ecológicas.
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4 HIPÓTESE
Pergunta: A presença de ariranhas influencia a presença de vertebrados de médio e
grande porte?
Hipótese: O Princípio de Exclusão Competitiva afirma que espécies com nichos
semelhantes não coexistem em um mesmo local, na qual uma espécie torna-se
localmente extinta (GAUSE, 1934). Portanto, a presença de ariranhas modifica a
diversidade da comunidade de vertebrados de médio e grande porte.
Previsão: As ariranhas são territorialistas e demarcam seu território com frequência,
portanto, se houver atividade de ariranhas nas latrinas, haverá modificação na
composição da comunidade de vertebrados de médio e grande porte.
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5 OBJETIVOS
5.1 Objetivo geral

Analisar a influência da presença de ariranhas (Pteronura brasiliensis) sobre a
presença de vertebrados de médio e grande porte em uma Unidade de Conservação de
Uso Sustentável na Amazônia Oriental.

5.2 Objetivos específicos
 Identificar a comunidade de vertebrados de médio e grande porte que
utilizam áreas de latrinas de ariranhas;
 Avaliar se a presença de fezes frescas de ariranhas influenciam a
distribuição e taxa de visitação de vertebrados de médio e grande porte
em latrinas;
 Avaliar se a presença de fezes frescas de ariranhas influenciam a
ocorrência de espécies de felinos, que ocupam o mesmo nicho que as
ariranhas.
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7 CAPÍTULO 1 - A influência de latrinas de ariranhas (Pteronura brasiliensis) sobre
a fauna de vertebrados na Amazônia Oriental, Brasil
O artigo “A influência de latrinas de ariranhas (Pteronura brasiliensis) sobre a
fauna de vertebrados na Amazônia Oriental, Brasil”, produto do projeto de dissertação
foi submetido a Revista Iheringia (Série Zoologia), CAPES QUALIS B2, fator de
impacto 0.423. Está regido de acordo com as normas do mesmo.
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RESUMO
O estudo objetivou avaliar a influência de latrinas de Ariranhas [Pteronura
brasiliensis (Gmelin, 1788)], sobre a fauna de vertebrados de médio e grande porte
em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável na Amazônia Oriental
Brasileira. O estudo foi realizado em 45 latrinas de ariranhas ao longo de 230 km nos
rios Falsino e Araguari (0º55’ N, 51º35’ W), sendo que desse total, 24 apresentaram
fezes frescas e 21 fezes velhas de ariranhas. De julho a novembro de 2012, cada
latrina foi monitorada com uma armadilha fotográfica programada para operar por 24
horas. O esforço de campo resultou em 458,8 armadilhas/dia, sendo 247,5
armadilhas/dia em latrinas com fezes frescas e 211,3 armadilhas/dia com fezes velhas.
Foram obtidos registros de 22 espécies de vertebrados. A maior parte das espécies
registradas foram mamíferos (n = 13), seguida por aves (n = 6), e répteis (n = 3). As
espécies mais frequentemente fotografadas foram Paca [Cuniculus paca (Linnaeus,
1766); n = 21], Jaguatirica [Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758); n =11], Pomba
Juriti-pupu (Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855; n = 8), Ariranha [Pteronura
brasiliensis (Gmelin, 1788); n = 7], e Anta [Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758); n =
6], que foram responsáveis por 55,8% de todos os registros. A maior parte dos
registros (69,5%) foram obtidos em latrinas com fezes frescas e o número de espécies
foi maior (n = 19) do que os registrados em latrinas com fezes velhas (n = 15). No
entanto, a dissimilaridade entre a comunidade de vertebrados entre latrinas com fezes
frescas e velhas não diferiu. Mas, a média de visitação em latrinas com fezes frescas
foi ligeiramente superior do que em latrinas com fezes velhas, embora essa diferença
tenha sido apenas marginalmente significativa. Entretanto, houve um diminuição no
número de registros de felinos [Leopardus pardalis, Leopardus wiedii (Schinz, 1821),
e Panthera onca (Linnaeus, 1758)], marginalmente significativo, em latrinas com
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fezes frescas. Dessa forma, as latrinas de ariranhas parecem afetar algumas espécies,
sendo especialmente importantes para os grupos que apresentam nicho similar.
Nossos resultados corroboram o Princípio da Exclusão Competitiva, que afirma que
duas espécies competindo pelos mesmos recursos não podem coexistir de modo
estável se todos os outros fatores ecológicos forem constantes.
PALAVRAS-CHAVE. Armadilha-fotográfica, interações, competição.

The influence of latrines of Pteronura brasiliensis (Carnivora,
Mustelidae) on vertebrates in the Eastern Amazon, Brazil
ABSTRACT

This study aimed to evaluate the influence of Giant otter [Pteronura brasiliensis
(Gmelin, 1788)] latrines on the medium and large sized vertebrate fauna in a
Sustainable Use conservation unit in the Eastern Brazilian Amazon. The study was
performed in 45 Giant otter latrines along 230 km of the Falsino and Araguari rivers
(0º 55'N, 51º 35'W) and from this total, 24 presented fresh feces of Giant otters while
21 presented only old feces. From July to November 2012 each latrine was
continuously monitored with a camera trap set to operate for 24 hours. The effort
resulted in 458.8 camera trap/days, with 247.5 camera trap/days in latrines with fresh
feces and 211.3 camera trap/days with old feces. From this effort we obtained photos
from a total of 22 vertebrate species. Most species photographed at latrines were
mammals (n = 13), followed by birds (n = 6) and reptiles (n = 3). The most frequently
photographed species were Paca [Cuniculus paca (Linnaeus, 1766), n = 21], Ocelot
[Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758), n = 11], White-tipped dove (Leptotila
verreauxi Bonaparte, 1855, n = 8), Giant otter [Pteronura brasiliensis (Gmelin,

35
1788), n = 7], and Tapir [Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758), n = 6], that accounted
for 55.8% of all records. Most records (69.5%) were obtained in latrines with fresh
feces and the number of vertebrate species was greater (n = 19) than in latrines with
old feces (n = 15). However, the dissimilarity between the vertebrate communities of
latrines with fresh and old feces did not differ statistically. However, the mean
visitation of vertebrates to latrines with fresh feces was slightly higher than with old
feces, although this difference was only marginally significant. There was an increase
in records of felids [Leopardus pardalis, Leopardus wiedii (Schinz, 1821), and
Panthera onca (Linnaeus, 1758)] in latrines with old feces, but it was only marginally
significant. Thus, Giant otter latrine’s seems to affect some species, being especially
important for a particular group with a similar niche. Our results corroborate the
Competitive Exclusion Principle, which states that two species competing for the
same resources can not stably coexist if all other ecological factors are constant.
KEYWORDS. Camera trap, interactions, competition.

INTRODUÇÃO
Diversos fatores afetam a distribuição e abundância de vertebrados
neotropicais. Tais fatores são compostos por um número de mecanismos de regulação
que incluem desde predação natural até a exploração direta pelo homem (PERES,
1990; BODMER, 1995; PERES & PALACIOS, 2007). Para espécies territorialistas vários
fatores podem influenciar nas interações e alguns são determinantes na escolha e
permanência no hábitat, como a disponibilidade de recursos, proteção contra predação
e interações intra e interespecíficas com outras espécies (HUGHES et al., 1994;
DAVIDSON et al., 2012). O principal modo de marcação de território é através de
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marcação odorífera ou deposição de fezes e urina, e representa um importante papel
nas interações de espécies (DUPLAIX, 1980; LEUCHTENBERGER & MOURÃO, 2009).
A ariranha [Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)] (Fig. 5) é um carnívoro
social, endêmico da América do Sul e o maior representante da família Mustelidae
(DUPLAIX, 1980; EISENBERG, 1989; CARTER & ROSAS, 1997; ROSAS et al., 2008;
ROSAS et al., 2009; USCAMAITA & BODMER, 2009). Cada grupo de ariranhas possui
seu território, que é defendido através de marcação e vocalizações, bem como por
uma defesa ativa contra predadores e invasores coespecíficos (DUPLAIX, 1980;
CARTER & ROSAS, 1997; RIBAS & MOURÃO 2004). A marcação do território é feita
através de latrinas (“communal latrines”) e estações de cheiro (“scent stations”)
(DUPLAIX, 1980; CARTER & ROSAS, 1997; LEUCHTENBERGER & MOURÃO, 2009). As
latrinas são locais onde membros do grupo defecam (DUPLAIX, 1980; ROSAS et al.,
2007; LEUCHTENBERGER & MOURÃO, 2009) e são caracterizadas pela presença de
remanescentes de escamas e ossos de peixes (GROENENDIJK et al., 2005). Além disso,
latrinas são associadas com a presença de uma área aberta, com areia batida e pouca
ou nenhuma vegetação na entrada (CARTER & ROSAS, 1997).
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Fig. 5 – Indivíduo de ariranha (P. brasiliensis) visualizado no Rio
Araguari, FLONA/AP. Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura Projeto Ariranhas na FLONA (2012).

Tais características, como uma área aberta e/ou fonte de alimentação poderiam
favorecer deslocamentos de vertebrados em busca de recursos (interação positiva),
mas também ocasionar interações agonísticas (interação negativa) através de fatores
diretos, como a presença de grupos de ariranhas e/ou indiretos, como o cheiro das
fezes e urina. Assim, espera-se que a comunidade de vertebrados de médio e grande
porte seja afetada pela presença de fezes frescas em latrinas de ariranhas.
O conhecimento básico sobre ariranhas, principalmente na Amazônia
brasileira, ainda é bastante escasso (ICMBIO, 2010; LIMA et al., 2012). E estabelecer
relações da ocorrência de ariranhas com outros vertebrados de médio e grande porte é
um importante componente para o entendimento da espécie e de suas relações
ecológicas. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a influência de
latrinas de ariranhas sobre a fauna de vertebrados de médio e grande porte em
florestas tropicais. Para isso, foram testadas as seguintes hipóteses: (a) a presença de
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ariranhas modifica a riqueza e composição da comunidade de vertebrados de médio e
grande porte em latrinas, e (b) a influência da presença de ariranhas vai ser mais
evidente em espécies com nichos semelhantes, como os felinos.

MATERIAL E MÉTODOS

Entre Julho e Novembro de 2012 foram monitoradas 45 latrinas de ariranhas
ao longo de 230 km nos rios Falsino e Araguari, no entorno da Floresta Nacional do
Amapá (FLONA/AP) (0º55’ N, 51º35’ W), na Amazônia Oriental. Foram
consideradas latrinas de ariranhas, áreas limpas (sem presença de folhiço e com pouca
vegetação rasteira) e com presença de fezes de ariranhas (DUPLAIX, 1980). Para
maximizar a independência espacial entre as latrinas monitoradas, foi estabelecida
uma distância mínima de 0,1 km [LEUCHTENBERGER et al., 2012, (média ± DP = 27,5
km ± 17,7, mínimo-máximo = 0,15-67,5 km, n = 990)].
Em cada latrina, a condição das amostras de fezes de ariranhas (frescas ou
velhas) (Fig. 6) foi classificada seguindo MICHALSKI et al. (2011) utilizando as
características de odor e umidade. Foram consideradas fezes frescas as que ainda
possuíam odor muito forte a forte (escalas de odor de 1 a 2), e umidade do conteúdo
caracterizada como úmida por fora e por dentro (escala de umidade = 1), seguindo
metodologia utilizada em MICHALSKI et al. (2011). Foi avaliada a presença de insetos
(e.g., cupim e formigas) nas fezes de ariranhas como um indicativo da quantidade de
horas/dias da deposição da mesma, já que os insetos são encontrados apenas em fezes
recentemente depositadas.
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B

Fig. 6 – Fezes de ariranhas (P. brasiliensis) encontradas em latrinas na FLONA/AP.
A – Fezes frescas, B – Fezes velhas. Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura Projeto Ariranhas na FLONA (2012).

Foram utilizadas armadilhas fotográficas em latrinas ativas (fezes frescas) e
inativas (fezes velhas) de ariranhas localizadas ao longo dos rios Araguari e Falsino.
Cada latrina foi monitorada por uma armadilha fotográfica (Bushnell Trophy
Cam, 8MP, Overland Park, KS, USA ou Tigrinus, modelo tradicional, Santa Catarina,
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Brasil) (Fig. 7), instalada a aproximadamente 30 cm de altura, voltada para o centro
da latrina. As armadilhas foram programadas para operar continuamente (ou seja, 24
horas diariamente), com intervalo de 30 segundos entre fotos, durante um período
médio de 10,2 dias (mínimo-máximo = 4-22 dias, DP = 3,3). Após este período as
armadilhas fotográficas foram removidas e instaladas em outras latrinas de ariranhas
(com fezes frescas e velhas). Todas latrinas de ariranhas foram selecionadas de acordo
com características físicas similares (e.g., latrina em solo arenoso) para evitar
alterações que possam ocorrer devido ao tipo de substrato.
Para aumentar a independência entre registros fotográficos, fotos da mesma
espécie na mesma armadilha fotográfica foram consideradas nas análises apenas
quando o intervalo entre as mesmas era de, pelo menos 30 minutos (LEUCHTENBERGER
et al., 2012). As fotos obtidas de ariranhas, em latrinas monitoradas foram excluídas
das análises, pois não eram o objeto de interesse das questões a serem respondidas
nesse estudo.

A

B

Fig. 7 – Armadilhas fotográficas instaladas nas latrinas de ariranhas (P.
brasiliensis). A – Armadilha fotográfica da marca Bushnell, B – Armadilha
fotográfica da marca Tigrinus. Fonte: Isabel Oliveira; Cintia M. Togura - Projeto
Ariranhas na FLONA (2012).

As espécies registradas nas armadilhas fotográficas foram identificadas com o
auxílio de guias de campo e livros de mamíferos (EMMONS & FERR, 1997; REIS,
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2011), aves (SICK, 1997; SIGRIST, 2009) e répteis (VITT et al., 2008). As guildas
tróficas foram determinadas com base na literatura (REIS, 2011; SICK, 1997; SIGRIST,
2009; VITT et al., 2008).
O período de amostragem (entre Julho e Novembro de 2012) correspondeu a
época de seca. Mas, mesmo durante a seca existem dias com chuvas, que poderiam
afetar tanto o comportamento e atividade de espécies de vertebrados quanto à
intensidade e persistência de fezes (e cheiro). Para testar se as chuvas (leves) durante
esse período afetaram o número de espécies registradas, os dados pluviométricos da
área de estudo durante o período amostral em cada armadilha fotográfica foram
obtidos da estação meteorológica mais próxima da área amostrada (Estação Coaracy
Nunes - ANA, 2012).
Devido a distribuição aleatória das amostras independentes, foram utilizados
testes não-paramétricos para analisar os dados obtidos. Para examinar se a riqueza de
espécies de vertebrados registradas nas latrinas foi correlacionada com a média de
chuva durante o período de amostragem foi utilizado o teste de Spearman. A
comparação da média de chuva e a condição da latrina (com fezes frescas ou velhas)
foi analisada através do teste de Mann-Whitney.
A dissimilaridade entre a assembleia de vertebrados que foi registrada em cada
latrina foi calculada com a distância Euclidiana. Para examinar se a composição de
espécies registradas nas latrinas estava correlacionada com a distância Euclidiana
entre latrinas, foi utilizado o teste de Mantel (com 1000 permutações)
(LEUCHTENBERGER et al., 2012). Foi utilizada uma análise de similaridade
(ANOSIM), com 1000 permutações (CLARKE, 1993), para comparar estatisticamente
a dissimilaridade entre as comunidades de vertebrados observadas em latrinas de
ariranhas com diferentes condições (amostras de fezes de ariranhas frescas e velhas).
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Foi avaliada a proporção de registros de cada espécie de vertebrados em
latrinas com fezes frescas e velhas de ariranhas, que apresentavam pelo menos quatro
registros, através do uso da função “prop.test” no Programa R (R DEVELOPMENT
CORE TEAM, 2012), que testa se a proporção em vários grupos é a mesma. A
comparação da taxa de visitação de vertebrados em latrinas (número de fotos
independentes por armadilhas-dia) e a condição da latrina (com fezes frescas ou
velhas) foi analisada através de teste de Mann-Whitney.
Para avaliar a diferença de espécies de felinos em latrinas com fezes frescas e
velhas foi utilizado o teste Qui-quadrado. Para avaliar a acumulação de espécies de
vertebrados registradas em latrinas com fezes frescas e velhas de ariranhas ao longo
dos quatro meses de amostragem na FLONA/AP foi realizada uma curva cumulativa
de espécies por esforço amostral total. Todas as análises foram realizadas com o
Programa R versão 2.15.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2012), utilizando o pacote
“vegan”.

RESULTADOS

Do total de latrinas monitoradas no período desse estudo, 24 apresentavam
fezes frescas de ariranhas, enquanto as outras 21 latrinas apresentavam apenas fezes
velhas de ariranhas. No total, o esforço de campo resultou em 458,8 armadilhas/dia,
sendo 247,5 armadilhas/dia nas latrinas com fezes frescas, e 211,3 armadilhas/dia nas
latrinas com fezes velhas, com 95 registros fotográficos independentes de vertebrados
em latrinas com fezes frescas e velhas de ariranhas.
A média de pluviosidade na região foi de 0,29 mm para todas as 45 latrinas de
ariranhas monitoradas (Fig. 8), variando de 0 a 20 mm (Tab. I). Os dados
pluviométricos da área de estudo não estavam correlacionados com o número de
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espécies registradas durante o período amostral (Correlação de Spearman, rs = 0,13, P
= 0,47) e não existiu uma diferença significativa na pluviosidade média entre as
latrinas com fezes frescas e velhas (Teste de Mann-Whitney, W = 122, P = 0,73).

Fig. 8 – Localização da área de estudo na Floresta Nacional do Amapá (FLONA/AP),
Amazônia Oriental, Brasil, mostrando as 45 latrinas de ariranhas (P. brasiliensis)
monitoradas (círculos cinza) entre Julho e Novembro de 2012. O polígono preto mostra os
limites da FLONA/AP e o centro dos rios Falsino e Araguari (Imagem Landsat de 25 de
outubro de 2009). Fonte: Cintia M. Togura (2013).
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Tab. I. Identificação, localização e dados pluviométricos (média, desvio padrão, e mínimamáxima) do período de amostragem das latrinas de ariranhas (P. brasiliensis) monitoradas
com armadilhas fotográficas. Dados pluviométricos obtidos da Estação Coaracy-Nunes,
Amapá (ANA, 2012).
Média
Desvio
Mín-Máx
ID
Zona
Latitude
Longitude
(mm)
padrão
(mm)
1
22N
413926
110147
3,8
6
0-20
2
22N
411241
109847
0,33
0,52
0-1
3
22N
415777
108304
0,25
0,5
0-1
4
22N
451599
131234
0,4
0,89
0-2
5
22N
444289
120228
0,4
0,89
0-2
6
22N
421501
109218
0,66
2
0-6
7
22N
417525
108105
0,66
2
0-6
8
22N
421241
109387
0,66
2
0-6
9
22N
438622
115822
0,66
2
0-6
10
22N
441340
115315
0,66
2
0-6
11
22N
442111
116092
0,66
2
0-6
12
22N
445512
120014
0,75
2,12
0-6
13
22N
447059
121324
0,75
2,12
0-6
14
22N
425293
110300
0
0
0
15
22N
422686
112722
0
0
0
16
22N
416665
108141
0
0
0
17
22N
415837
107436
0
0
0
18
22N
409341
108117
0
0
0
19
22N
415766
109517
0
0
0
20
22N
441094
115201
0
0
0
21
22N
441245
115199
0
0
0
22
22N
441663
117478
0
0
0
23
22N
448825
122907
0
0
0
24
22N
450550
129041
0
0
0
25
22N
450531
128028
0
0
0
26
22N
449433
122835
0
0
0
27
22N
447694
122236
0
0
0
28
22N
411060
108173
0,5
1,73
0-6
29
22N
450516
130017
0,46
1,66
0-6
30
22N
450438
126201
0,46
1,66
0-6
31
22N
443653
117871
0,5
1,73
0-6
32
22N
433851
112562
0,5
1,73
0-6
33
22N
451563
132979
0
0
0
34
22N
450627
137894
0
0
0
35
22N
455265
140784
0
0
0
36
22N
452381
139957
0
0
0
37
22N
452036
139088
0
0
0
38
22N
450952
138700
0
0
0
39
22N
390262
135128
0
0
0
40
22N
388528
130373
0
0
0
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Continuação Tab. I. Identificação, localização e dados pluviométricos (média, desvio padrão,
e mínima-máxima) do período de amostragem das latrinas de ariranhas (P. brasiliensis)
monitoradas com armadilhas fotográficas. Dados pluviométricos obtidos da Estação CoaracyNunes, Amapá (ANA, 2012).
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22N
390513
123694
0
0
0
42
22N
394316
117106
0
0
0
43
22N
398771
118212
0
0
0
44
22N
400580
115426
0
0
0
45
22N
405360
113768
0
0
0

Foram obtidos registros de 22 espécies de vertebrados (Tab. II) nas latrinas de
ariranhas monitoradas na área de estudo. A composição de espécies não foi
correlacionada com a distância entre latrinas (Teste de Mantel, P < 0,12). A maior
parte das espécies registradas foram mamíferos (n = 13), seguida por aves (n = 6), e
répteis (n = 3) (Fig. 9; Fig. 10). As espécies mais frequentemente fotografadas foram
Paca [Cuniculus paca (Linnaeus, 1766), n = 21], Jaguatirica [Leopardus pardalis
(Linnaeus, 1758), n =11], Pomba Juriti-pupu (Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855, n
= 8), Ariranha (Pteronura brasiliensis; n = 7) e Anta [Tapirus terrestris (Linnaeus,
1758), n = 6], que foram responsáveis por 55,8% de todos os registros fotográficos
obtidos.
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Tab. II. Espécies de vertebrados registradas com armadilhas fotográficas em
latrinas de ariranhas (P. brasiliensis) na FLONA/AP entre Julho e Novembro de
2012. Guilda trófica: FRU = frugívoros, HER = herbívoros, INS = insetívoros,
CAR = carnívoros, PIS = piscívoros, OMN = onívoros.
Registros nas
armadilhas
fotográficas
Espéciea
Guilda
Fezes
Fezes Totalb
trófica
Frescas Velhas
Répteis
Ameiva ameiva ameiva (Linnaeus,
INS
1
0
1
4
1758)
Iguana iguana iguana (Linnaeus,
HER
1
3
4+
4
1758)
Kentropyx calcarata Spix, 18254
INS
3
0
3
Aves
Botaurus pinnatus (Wagler, 1829)2,3
OMN
1
0
1
Urubitinga urubitinga (Gmelin,
CAR
3
1
4+
1788)2,3
Crax alector (Linnaeus, 1766)2,3
OMN
3
1
4+
Crypturellus cinereus (Gmelin,
OMN
1
0
1
1789)2,3
Leptotila verreauxi Bonaparte, 18552,3
FRU
6
2
8+
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin,
OMN
3
1
4+
1789)2,3
Mamíferos
Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)1
FRU
16
5
21*
1
Dasyprocta agouti (Illiger, 1811)
FRU
4
1
5+
Didelphis marsupialis (Linnaeus,
OMN
0
1
1
1758)1
Hydrochoerus hydrochaeris
HER
1
1
2
(Linnaeus, 1766)1
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)1
CAR
3
8
11+
Leopardus wiedii (Schinz, 1821)1
CAR
0
1
1
Lontra longicaudis (Olfers, 1818)1
CAR/PIS
2
0
2
1
Marmosa sp.
INS/OMN
3
0
3
Mazama americana (Erxleben, 1777)1
HER
2
1
3
1
Panthera onca (Linnaeus, 1758)
CAR
0
1
1
Pteronura brasiliensis (Gmelin,
CAR/PIS
7
0
7
1
1788)
Pequeno roedor (não identificado)
1
1
2
1
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)
HER
5
1
6+
Total de registros obtidos
66
29
95
Esforço (armadilhas/dia)
247.5
211.3 458.8
Latrinas monitoradas
24
21
45
a
1
2
Bibliografia utilizada para determinar a guilda trófica: REIS, 2011; SICK, 1997;
3
SIGRIST, 2009; 4VITT et al., 2008.
b
Teste de proporção entre registros em latrinas com fezes frescas e velhas: + não
significativo, * P < 0,05.
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Fig. 9 – Número de espécies registradas por classes de vertebrados (mamíferos, aves e
répteis) nas 45 latrinas de ariranhas (P. brasiliensis) monitoradas. Fonte: Cintia M.
Togura (2013).
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Fig. 10 – Espécies registradas em armadilhas fotográficas. Mamíferos: A - Ariranha (P. brasiliensis), B - Onça pintada
(Panthera onca), C – Jaguatirica (Leopardus pardalis) e D – Paca (Cuniculus paca) registradas em Tigrinus, E – Lontra
(Lontra longicaudis), F – Veado mateiro (Mazama americana) e G - Anta (Tapirus terrestris), registradas em Bushnell, H –
Gavião preto (Urubitinga urubitinga) e I – Socó-boi-baio (Botaurus pinnatus), registrados em Tigrinus, J – Mutum (Crax
alector), registrado em Bushnell, K – Iguana (Iguana iguana iguana), registrada em Tigrinus e L – Lagarto bico doce (Ameiva
ameiva ameiva), registrado em Bushnell. Os círculos vermelhos indicam os indivíduos nas fotos. Fonte: Cintia M. Togura
(2012).
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Do total de registros fotográficos de vertebrados obtidos em latrinas, 69,5%
foram em latrinas com presença de fezes frescas de ariranhas. Da mesma forma, o
número de espécies registradas em latrinas com fezes frescas foi maior (n = 19) do
que as registradas em latrinas com fezes velhas (n = 15) (Fig. 11; Fig. 12; Fig. 13). No
entanto, a dissimilaridade entre a comunidade de vertebrados entre latrinas com
amostras de fezes frescas e velhas de ariranhas não diferiu significativamente (R = 0,048, P = 0,74), porém houve diferença marginalmente significativa na presença de
felinos em latrinas com fezes velhas (76,9%) (2 = 3,769; P = 0,05).
Somente as proporções de registros de Paca (C. paca) apresentaram diferenças
significativas entre as latrinas monitoradas com fezes frescas e velhas de ariranhas
(76,19%, P < 0,05).
A média de visitação em latrinas com fezes frescas foi ligeiramente superior
(0,260 fotos/armadilhas-dia, min-máx = 0 – 0,76) do que em latrinas com fezes velhas
(0,141 fotos/armadilhas-dia, min-máx = 0 – 0,57, Tab. II). No entanto, essa diferença
não foi significativa (Teste de Mann-Whitney, W = 179,5, P = 0,09).
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Fig. 11 – Número de registros de espécies de vertebrados em latrinas com fezes frescas
e velhas de ariranhas (P. brasiliensis). A – Espécies de mamíferos; B – Espécies de
aves e C – Espécies de répteis. A disposição das espécies está de acordo com a
quantidade de registros em latrinas com fezes velhas. Fonte: Cintia M. Togura (2013).
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Fig. 12 – Número de fotos independentes por armadilhas-dia em latrinas de ariranhas
monitoradas com fezes frescas e velhas entre Julho e Novembro de 2012. A linha
preta mostra a mediana do número de fotos independentes/armadilhas-dia. Fonte:
Cintia M. Togura; Fernanda Michalski (2013).
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Fig. 13 – Curva cumulativa de espécies de vertebrados obtidas com dados das 45
latrinas monitoradas nos quatro meses de amostragem na FLONA/AP. Fonte:
Cintia M. Togura (2013).
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DISCUSSÃO

Os registros de vertebrados obtidos nas latrinas de ariranhas demonstram que
(1) a presença de fezes frescas de ariranhas não influencia a comunidade de
vertebrados na área de estudo, (2) apenas a proporção dos registros de Paca (C. paca)
demonstrou diferença significativa entre as latrinas com fezes frescas e velhas de
ariranhas, (3) embora haja uma tendência a ocorrer maior registro de vertebrados em
latrinas de ariranhas com fezes frescas, esse aumento não foi significativo, e (4)
espécies que ocupam nicho similar ao das ariranhas, como os felinos registrados nas
latrinas, tendem a utilizar mais frequentemente as áreas com menor frequência de
ariranhas (latrinas com fezes velhas), mas essa tendência foi apenas marginalmente
significativa.
Como a dissimilaridade entre a comunidade de vertebrados entre latrinas com
amostras de fezes frescas e velhas de ariranhas não diferiu, os resultados desse estudo
corroboram com os encontrados em outra área de estudo, que também constatou que a
taxa de visitação de vertebrados não foi influenciada pela taxa de defecação de
ariranhas em latrinas (LEUCHTENBERGER et al., 2012). Isso pode ocorrer porque a
presença da comunidade de vertebrados registrados pode não estar relacionada
exclusivamente com o uso da latrina em si, mas sim devido as características físicas
desses ambientes. Ariranhas constroem latrinas em margens de rios, áreas abertas de
fácil acesso a áreas florestais, regiões alagadiças ou igarapés, próximos a grandes rios
e com pouca ou nenhuma vegetação na entrada (DUPLAIX 1980; GROENENDIJK et al.,
2005). Dessa forma, espécies de vertebrados que utilizam preferencialmente
ambientes próximos de corpos d’água podem utilizar essas áreas (EMMONS & FERR,
1997; SICK, 1997; VITT et al., 2008; SIGRIST, 2009; REIS, 2011).
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Dentre as espécies de vertebrados, a que apresentou maior número de registros
em latrinas foi a Paca (C. paca), sendo a maioria dos registros em latrinas com fezes
frescas (76,19%, P < 0,05). A Paca é uma espécie frugívora presente
preferencialmente em florestas tropicais úmidas, que vive próximo a cursos de água
(ZUCARATTO et al., 2010; REIS, 2011), dorme em tocas presentes em barrancos (REIS,
2011) e utiliza trilhas próprias para os locais de alimentação (PEREZ, 1992). Dessa
forma, o maior número de registros dessa espécie em latrinas pode estar relacionada
com as áreas de uso em comum, e não necessariamente com a frequência de fezes
frescas de ariranhas.
Embora os resultados tenham demonstrado uma diferença marginalmente
significativa, existe uma tendência positiva a ocorrer um maior número de registros de
vertebrados em latrinas com fezes frescas. Dessa forma, os resultados encontrados na
FLONA/AP corroboram os resultados encontrados em outras áreas, onde a taxa de
visitação de vertebrados não foi correlacionada com a taxa de defecação de ariranhas
(LEUCHTENBERGER et al., 2012).
As ariranhas são territorialistas, marcam o território através de sinais químicos
com frequência (LEUCHTENBERGER & MOURÃO, 2009) e são sensíveis a perturbação
(DUPLAIX, 1980; ROSAS et al., 1999). Portanto, o aumento de registros de espécies de
felinos como a onça pintada [Panthera onca (Linnaeus, 1758)], jaguatirica
[Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)] e gato maracajá [Leopardus wiedii (Schinz,
1821)] em latrinas com fezes velhas, pode indicar que estes predadores apresentam
uma tendência a evitar encontros com ariranhas, apresentando uma reação agonística.
Dessa forma, uma espécie territorialista como a ariranha pode influenciar
especificamente um grupo de espécies da comunidade de vertebrados, corroborando o
Princípio de Exclusão Competitiva, que afirma que espécies com o mesmo nicho não
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coexistem em um mesmo local de modo estável se todos os outros fatores ecológicos
forem constantes (GORDON, 2000; ALSHARAWI & RHOUMA, 2009).
Dentre as aves registradas em latrinas, o gavião preto [(Urubitinga urubitinga
(Gmelin, 1788)] foi a única ave carnívora registrada e, embora a diferença entre
proporções de registros em latrinas com fezes frescas e velhas não tenha sido
estatisticamente diferente, o maior número de registros ocorreu em latrinas com fezes
frescas. Essa espécie comumente habita margens de rios (SIGRIST, 2009), e sua guilda
trófica poderia indicar um possível aproveitamento de recurso alimentar em latrinas
(LEUCHTENBERGER et al., 2012). Da mesma forma, os registros de Mutum [Crax
alector (Linnaeus, 1766)] apenas indicam uma tendência a ocorrer um maior número
de registros em latrinas com fezes frescas. Essa espécie habita matas de terra firme e
matas ripárias ao norte do Rio Amazonas e é uma espécie onívora, forrageando
principalmente no solo (SICK, 1997), porém a disponibilidade de alimentos varia de
acordo com as variações sazonais (SRBECK-ARAUJO et al., 2012). LEUCHTENBERGER
et al. (2012) registrou coprofagia de fezes de ariranhas por mutum em latrinas, o que
poderia indicar uma possibilidade de complementação da dieta, já que há registros de
consumo de solo rico em sais (DEL HOYO, 1994).
Entre os répteis registrados, a Iguana [Iguana iguana iguana (Linnaeus,
1758)] foi a espécie com maior número de registros. A Iguana é uma espécie
herbívora e as fêmeas realizam migrações para nidificar ao longo de margens de rios,
córregos e riachos (CAMPOS, 2004). LEUCHTENBERGER et al. (2012) também
constatou a ingestão de fezes de ariranha por Iguanas, sugerindo que a coprofagia
poderia auxiliar na obtenção de microrganismos que digerem alguns componentes
químicos presentes em plantas, podendo também ser uma fonte extra de cálcio.
Embora os registros fotográficos obtidos na FLONA/AP não permitam que seja
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identificado claramente coprofagia entre os vertebrados fotografados, é possível que
algumas espécies possam utilizar fezes de ariranhas para complementação da dieta.
Os estudos que avaliam o uso de latrinas normalmente são focados na dieta de
ariranhas (ROSAS et al., 1999; RIBAS, 2004; LEUCHTENBERGER et al., 2012) ou no uso
da área de latrinas (UTRERAS & PINOS, 2003; LIMA et al., 2012). Dessa forma, vários
aspectos da interação entre populações de ariranhas e outras espécies de vertebrados
de médio e grande porte em áreas de marcação de territórios como as latrinas ainda
permanecem como uma lacuna do conhecimento.
Os resultados apresentados em nosso estudo demonstram que a influência de
ariranhas em vertebrados de médio e grande porte ocorre preferencialmente em alguns
grupos, seja pela guilda trófica que possuem, seja pela semelhança de nicho que
ocupam. Dessa forma, a influência da presença de espécies, bem como interações
diretas e indiretas entre elas devem ser avaliadas para cada espécie envolvida
isoladamente.
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8 CONCLUSÕES

De 45 latrinas de ariranhas (Pteronura brasiliensis) monitoradas, 24
apresentaram fezes frescas enquanto 21 apresentaram apenas fezes velhas de
ariranhas.
O registro de 22 espécies de vertebrados em latrinas monitoradas com fezes
frescas e velhas de ariranhas foi obtido.
Houve maior número de registros fotográficos de vertebrados de médio e
grande porte em latrinas com fezes frescas de ariranhas (69,5%), porém a
dissimilaridade entre a comunidade de vertebrados entre as latrinas com fezes frescas
e velhas foi apenas marginalmente significativa.
Dentre os vertebrados registrados em latrinas de ariranhas, os mamíferos
foram mais representativos, seguido por aves e répteis. Dentre os mamíferos,
Cuniculus paca foi a espécie com o maior número de registros. Entre as aves a
Leptotila verreauxi foi a espécie mais registrada e dentre os répteis, a Iguana iguana
iguana foi a espécie mais comumente registrada.
A proporção de registros de Paca (C. paca) diferiu entre latrinas com fezes
frescas e velhas de ariranhas.
As espécies de felinos registradas nesse estudo (Leopardus pardalis,
Leopardus wiedii e Panthera onca), que ocupam o mesmo nicho das ariranhas foram
registradas com maior frequência em latrinas que continham apenas fezes velhas de
ariranhas.
A presença de ariranhas na FLONA/AP não parece influenciar a comunidade
de vertebrados de médio e grande porte, mas influências negativas concentradas em
grupos específicos (e.g., felinos) parecem ser uma tendência.
A interação entre vertebrados de médio e grande porte deve ser avaliada
isoladamente para cada espécie em questão, pois as mesmas podem ser especificas
para cada grupo e/ou guilda trófica.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FLONA/AP é uma das maiores Unidades de Conservação de Uso
Sustentável do estado do Amapá. É uma UC que possui baixos níveis de perturbação
antrópica e, realizar pesquisas nessa área é de grande importância para a persistência
da comunidade de vertebrados do local.
Estudos com espécies ameaçadas, crípticas e que possuem ampla distribuição
geográfica como a ariranha são essenciais para a conservação da espécie no bioma
amazônico.
Este estudo foi o primeiro a obter registros de armadilhas fotográficas na
FLONA/AP, na qual pudemos comprovar a presença de espécies elusivas e
ameaçadas de extinção (e.g., onça pintada).
O presente estudo foi o primeiro a abordar interações entre ariranhas e
espécies de vertebrados de médio e grande porte em latrinas de ariranhas na
Amazônia.
Portanto, estudos que abordem aspectos ecológicos, bem como interações
entre vertebrados e os impactos dessas interações nas comunidades ecológicas são
imprescindíveis para ações de conservação na Floresta Amazônia.

