A citogenética de peixes neotropicais disponibiliza informações precisas para a
identificação de espécies, populações e indivíduos por meio das técnicas convencionais
e de bandamento cromossômico. O conhecimento da diversidade genética de regiões
geográficas suscetíveis a alterações ambientais é primordial para ações assertivas para
sua conservação. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi caracterizar
citogeneticamente espécies da família Characidae a partir das técnicas de obtenção dos
cromossomos air drying e cultura de linfócitos, além de evidenciar a viabilidade da
técnica de cultura de linfócitos para obtenção de metáfases em peixes ameaçados de
extinção. Foi factível, principalmente a partir da cultura de linfócitos, determinar em
Brycon orbygnyanus o número diploide 2n=50 (24M, 22SM, 4ST), resultando no
número fundamental (NF) igual a 100; a impregnação por nitrato de prata evidenciou 2
RONs no braço longo de um par de cromossomos submetacêntricos e o padrão de
bandamento-C com tratamento de coloração DAPI demonstrou 2 blocos de
heterocromatina na região análoga ao mesmo par. Piaractus mesopotamicus apresentou
2n=54 (20M, 34SM) e NF=108 e a presença de 3 regiões organizadoras de nucléolo
(RONs) em diferentes cromossomos e no bandamento-C os blocos heterocromáticos
marcadores foram observados em 2 pares localizados em dois cromossomos distintos.
Os dados cariotípicos de B. orbygnyanus e de P. mesopotamicus obtidos são
coincidentes com os descritos na literatura. Tendo em vista a diversidade de marcadores
cromossômicos encontrada nos peixes ósseos, faz-se necessário ampliar amostragens
numéricas e geográficas para indicar qualquer alteração que implique em práticas
conservacionistas distintas, auxiliando na gestão idônea de proteção à ictiofauna
ameaçada de extinção. A partir dos resultados equivalentes entre as duas técnicas
citogenéticas utilizadas pode-se concluir que a técnica de cultura de linfócitos é
necessária e vantajosa principalmente por não haver a morte dos espécimes, permitindo
seu aproveitamento em outras pesquisas. Esse estudo é parte integrante do projeto de
Implementação do PAN para as Espécies de Peixes Ameaçadas nos rios Mogi Guaçu,
Pardo e Grande.
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O Raso da Catarina é uma das ecorregiões da Caatinga e foi indicado como área
de extrema importância biológica para aves devido à riqueza de espécies, alto número
de endemismos, riqueza de espécies raras e ameaçadas e alta pressão antrópica. A região
é considerada ainda uma Área Importante para a Conservação de Aves (Important Bird
Area – IBA). O objetivo deste trabalho foi caracterizar a avifauna da Estação ecológica
Raso da Catarina, verificando a riqueza, abundância relativa, espécies ameaçadas,
guildas tróficas e dependência florestal. Foram realizadas duas visitas a campo, com
duração de 15 dias, em maio de 2012, no pico da estação chuvosa, e em outubro de
2012, no pico da estação seca. Foram amostradas quatro áreas, sendo realizados de 12 a
18 pontos de escuta a cada 200 m, em cada fitofisionomia (caatinga arbustivo-arbórea CAA e caatinga arbustiva - CA), registrando-se todos os contatos dentro de um raio de
50 m em 10 min. Para a riqueza, foram realizadas 241 listas de MacKinnon de dez
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espécies, considerando-se também o levantamento prévio realizado em novembro de
2011. Foram montadas três linhas de rede com cinco redes cada, operadas por dois dias
consecutivos em cada ponto de amostragem, totalizando um esforço amostral de
1240,25 horas-rede. Foram identificadas 151 espécies, sendo sete novos registros, o que
corresponde 29,61% das aves da Caatinga. A ordem Passeriformes foi mais
representativa, correspondendo a 55,63% das espécies identificadas. Tyraniidae
(15,23%), Thraupidae (7,95%), Trochilidae (5,3%) e Thamnophilidade (5,3%) foram as
mais representativas dentre todas as famílias. Com base nos estimadores Chao 2 e
Jackknife 1 a riqueza estimada para a CAA na estação chuvosa foi de 117,76 e 115,55,
respectivamente. Para a CA, a riqueza estimada foi de 131,32 e 138,5, respectivamente.
Foram registradas três espécies ameaçadas de extinção: Anodorhynchus leari, Penelope
jacucaca, Herpsilochmus pectoralis dentro da Esec e Sporagra yarelli no entorno. A
espécie mais abundante na estação chuvosa foi Hemitriccus margaritaceiventer,
enquanto na estação seca foram Coereba flaveola na CA e Polioptila plumbea na CAA.
H. margariceiventer também foi a espécie com maior frequência em listas na estação
chuvosa. Foram capturados 649 indivíduos, de 64 espécies, de 23 famílias, de sete
ordens, sendo as maiores taxas de captura de: Coereba flaveola, Hemitriccus
margaritaceiventer, Formicivora melanogaster, Basileuterus flaveolus, Schistochlamys
ruficapillus, Tolmomyias flaviventris e Tachyphonus rufus. Quanto às guildas, as
categorias tróficas consideradas foram: insetívoros 46,7%, onívoros 16,7%, frugívoros
11,6% e carnívoros 9,5%. As espécies foram distribuídas quanto a sua dependência
florestal nas seguintes categorias: independente 40,1%, semidependente 38,7% e
dependente 21,1%. O presente estudo possibilitou conhecer a representação da avifauna
da ESEC Raso da Catarina, acrescentando dados ecológicos sobre a comunidade dessas
aves na região da Caatinga, que ainda são poucos, bem como, futuramente, inferir o
estado de conservação das áreas amostradas, fornecendo base para ações de
conservação.
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A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (REBIO), localizada no litoral centro-norte
catarinense, é uma área de proteção integral, que tem como objetivo preservar a diversidade
biológica e os processos ecológicos naturais ali existentes. Pela sua proximidade da costa,
atualmente vem sendo constantemente ameaçada pelas atividades antrópicas, como é o caso
da pesca e da ocupação desordenada da zona litorânea. Estudos sobre a Chondrofauna nessa
área foram inexpressivos e, portanto, houve a necessidade de cruzeiros de pesquisa para obter
informações mais detalhadas a esse respeito. O presente trabalho traz informações atualizadas
sobre a diversidade ecológica de elasmobrânquios dentro da REBIO Arvoredo e em seu
entorno, bem como aspectos sobre a distribuição espacial, densidade, composição de
tamanhos, sexos e parâmetros reprodutivos das espécies ali existentes, obtidos através dos
cruzeiros de monitoramento da biodiversidade no litoral de Santa Catarina (MOBIO), efetuados
pelo NPq. Soloncy Moura do CEPSUL entre os anos de 2009 e 2011. Adicionalmente foi feita

43

