
A IMPORTÂNCIA DAS COMUNIDADES DE Combretum laxum JAQ. E
Combretum lanceolatum PHOL PARA A FAUNA ASSOCIADA, NO PANTANAL

MATOGROSSENSE1

Miramy MACEDO2 

Alvino de OLIVEIRA FILHO3 

Germano GUARIM NETO4

A  relação  flora  fauna  é  uma  das  características  do  pantanal,  influenciada  pela
sazonalidade. Esta pesquisa visa identificar a relação das comunidades de C. laxum e
C.  lanceolatum com a fauna associada.  Desenvolveu-se  o  estudo na Fazenda  Santa
Helena, Km 17 da Rodovia Transpantaneira (“S. 16º 24 e 16” e W 56º 40 “e 45,3”,
Poconé, Mato Grosso. Fez-se a mensuração das duas comunidades: C. laxum – área
A com 1.600 m²,  apresentando 15  aglomerados  representados  por  2  a  5  indivíduos
num  total  de  46.  C.  lanceolatum   -  área  B  com  1.800  m²  compostos  por  15
aglomerados  de  1  a  5  indivíduos  cada,  num  total  de  29.  Identificou-se  o
relacionamento da fauna de forma direta com observações nos três períodos do dia e
indireta por meio de pegadas, fezes, ninho e outros vestígios de animais, assim como
depoimentos  de  pantaneiros.  Tal  acompanhou  o  regime  hídrico  (cheia,  vazante  e
seca).  Em  ambas  as  áreas  na  cheia  são  freqüentes  a  ocorrência  de   avifauna
principalmente  das  famílias  Anatidae  e  Psitacidae,  assim  como  a  presença  de
Repteis:  jacaré  e  serpente  (sucuri).  Na  vazante  também  registrou-se  a  presença  da
avifauna destacando o Rosthramus sociabilis  a caça de crustáceos e moluscos, assim
como da Panthera onca a caça de Hidrochaeris hidrochaeris e Tayassu tajacu.  Na
seca  há  passáros  como  Sicalis  flaveola,  Pitaangus  sulphuratus,  entre  outros,  como
possíveis  dispersores  de  frutos.  Tais  ambientes  servem  também  de:  pousada,
nidificação,  alimentação,  e  ciclo  biológico  de  moluscos,  insetos  e  aves.  Estas
comunidades  evidenciaram  o  processo  continuo  de  interações  flora-fauna  em
ambientes inundáveis. 
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