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6.1. Insetos

“Quando um adulto caminha na floresta de terra firme, a cada 
passo ele pisa em média sobre cerca de 1.500 pequenos animais, 
pertencentes a centenas de diferentes espécies: são minúsculos 

insetos, colêmbolas, formigas, cupins, pequenas aranhas, ácaros, 
crustáceos, embuás, pequenas lacraias, caracóis, nematódeos e 

outros vermes, rotíferos, protozoários, enfim, sem que se saiba, 
tem-se um verdadeiro “tratado de zoologia” sob os pés. Isto sem 
considerar os números muito maiores de bactérias e fungos que 

ocorrem na mesma área” Herbert Shubart



6.1. Insetos

Há miriópodes, libélulas, insetos aquáticos, bivalves 
(moluscos aquáticos) e muitos grupos, além de ácaros 
oribatídeos e minhocas (mais de 100 espécies na região), 
fundamentais para a decomposição da matéria orgânica

“800 cm3 de húmus e folhas mortas sobre o solo, foram contados 
425 indivíduos, repartidos em 61 espécies diferentes de ácaros 

oribatídeos, pequenos artrópodes que controlam as comunidades 
de fungos decompositores” Herbert Shubart



6.1. Insetos

Estima-se que haja mais 
invertebrados nas florestas 
tropicais que em todo o 
restante da Terra. Como a 
Amazônia representa a 
maior parte das florestas 
remanescentes, na região 
deve estar a maior 
quantidade de 
invertebrados no planeta



6.1. Insetos

Quatro de cada dez insetos 
conhecidos são besouros 
(cerca de 300 mil espécies). 
Provavelmente, este 
número chegue a mais de 
três milhões. As florestas 
tropicais abrigariam a 
maior parte destas 
espécies



6.1. Insetos

“Mais de 70% das espécies 
amazônicas ainda não possui 

nome científico e, considerando 
o ritmo atual de trabalhos de 

levantamento e taxonomia, tal 
situação permanecerá por 

muito tempo” 
William Overal

Bicho pau, Rio Negro, AM



6.1. Insetos
“A diversidade de borboletas, 

por exemplo, quando eu 
menciono que cerca de 
setecentas espécies são 

encontradas em uma hora de 
caminhada ao redor desta 

cidade; enquanto o número 
total encontrado nas Ilhas 

Britânicas não excede a 
sessenta e seis, ou em toda a 

Europa não se encontram 
mais de trezentas e vinte e 

uma espécies” Bates, Belém



6.1. Insetos

Mimetismo – determinadas 
espécies, palatáveis a predadores 
como aves, seriam mais bem-
sucedidas se imitassem outras, ou 
seja, quando utilizavam disfarces, 
semelhantes àquelas menos 
palatáveis, e, dessa forma, estariam 
mais protegidas dos predadores. 
Este é o caso da mariposa, cujo 
formato se assemelha a um 
pequeno beija-flor



Jequitiranaboia



6.1. Insetos

Somente na Amazônia há 
mais de 80 espécies de 
abelhas sem ferrão 
(melíponas) e dezenas em 
processo de classificação, 
novas para a ciência. 
Estão entre os principais 
polinizadores das árvores e 
epífitas

Foto: melípona visita flor do urucum Fernando Oliveira



6.1. Insetos

500 espécies de aranhas, 
estimativas de que seriam 
2.500 espécies. Somente na 
Reserva de Ducke há 472 
espécies s, 30% novas para a 
ciência
Em 2005 o Museu Goeldi 
apresentou 7 novas 
espécies



6.1. Insetos

Os cientistas vasculharam 
uma área de 100 m x 100 m 
(10.000 m2, um hectare), e 
contaram cada inseto. 
Descobriram 42.000 
espécies diferentes, muitas 
novas para a ciência



6.1. Insetos

Borboletas: William Overal
lembra que somente 12 
localidades foram 
intensivamente pesquisadas 
na Amazônia brasileira. 
Das 7.500 espécies do globo, 
¼ estaria na Amazônia. 
Em uma única coleta na 
Estação Científica de 
Caxiuanã, Pará, encontrou, 
em 3 semanas, mais de 90 
espécies (mais de 1% das 
espécies do planeta)



6.1. Insetos
Em uma única árvore foram 
identificadas mais de 80 espécies 
de formigas, o dobro das 
espécies nas Ilhas Britânicas

Os cupins apresentam menor 
número de espécies, mas devem 
ser os mais importantes 
invertebrados para a reciclagem 
de nutrientes, pela capacidade 
de processar a lignina e a 
celulose das plantas



6.1. Insetos

É conhecida a associação de 
formigas e das embaúbas 
(Cecropia sp). A relação é tão 
grande que provavelmente uma 
espécie não viveria sem a outra 



6.1. Insetos

As formigas mantêm a árvore limpa de musgos, 
algas e epífitas como serviço ao hospedeiro, que, 
fornece-lhes abrigo nos ocos de seu tronco. As 
formigas produzem fertilizantes ao processar 
matéria orgânica, o que as torna fonte para a 
planta. Esta chega a desenvolver raízes nos ocos 
para capturar os nutrientes. O importante não é 
apenas o número de espécies, mas suas 
complexas redes de interações com o ambiente 



6.2. Abelhas

Para aumentar a 
compreensão sobre os insetos 
pode-se mostrar a sua 
utilidade, como no caso das 
abelhas, que se tornaram 
animais domésticos. Outra é 
difundir a informação de 
certas espécies como 
bioindicadores – capazes de 
mostrar a saúde do ambiente





Abelhas e clima

Artigo de Giannini e colegas (2020) 
analisa potencial efeito de 
mudanças climáticas nas abelhas 
como polinizadores na Amazônia 
Oriental. Foram analisadas 216 
espécies da Floresta Nacional de 
Carajás. Na modelagem, 95% das 
espécies de abelhas teriam declínio 
populacional. Entre consequências, 
menos disponibilidade de 
polinizadores para agricultura 



6.3. Crustáceos

Os camarões de água doce são 
importantes para a dieta 
humana das comunidades 
tradicionais, e como indicadores 
de qualidade do ambiente. Há 
mais de 50 espécies de camarão 
na região

Foto: Nailana Thyeli, Afuá, Viva Marajó



6.3. Crustáceos

Mais da metade das 
proteínas das 
populações do 
estuário provém de 
crustáceos e pescado



6.3. Crustáceos

O interesse é para o maior 
estoque de camarões do 
Atlântico Sul, no estuário do 
Amazonas, associado à 
grande disponibilidade de 
matéria orgânica, 
responsável por 
movimentar dezenas de 
milhares de empregos e 
significativo volume de 
recursos financeiros 

Foto: Nailana Thyeli, Afuá, Viva Marajó



Obrigado e até a 2ª parte da aula 6!


