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Apresentação

Este Relatório Técnico-Científico contém os resultados das atividades de pesquisa

realizadas, no período janeiro a dezembro de 2005, nas áreas de pesquisa do projeto

“Dinâmica biológica e a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do médio Rio

Doce-MG” integrante do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração –

PELD/MCT-CNPq (Processo 520031/98-9.

Os resultados aqui apresentados foram obtidos pelas seis áreas de atuação do projeto, a

saber: Diversidade Genética, Diversidade Botânica, Diversidade Aquática, Diversidade da

Fauna, Sócio-Economia e Educação Ambiental.

Como salientado nos relatórios anteriores, em virtude da complexidade e duração prevista

do projeto, bem como a diversidade dos assuntos tratados, além do estágio de integração das

áreas do projeto, são apresentados resultados parciais e, em alguns casos, tentativas de

sínteses dos resultados obtidos no período 1999-2005. Certamente que ainda não é possível o

relato de conclusões sobre a maioria dos aspectos medidos, para o que são necessárias

medidas de longo prazo. Em vista disto, o relatório apresenta os resultados em capítulos

específicos, redigidos por especialistas destas áreas e contando com a participação e

colaboração de estudantes nos níveis de doutorado, mestrado e iniciação científica.

O capítulo 1 aborda os estudos relacionados à diversidade genética, focalizando

populações bacterianas, armazenagem e extração de DNA de amostras de sangue e tecidos de

aves e mamíferos e de espécies selecionadas da flora do PERD. O capítulo 2 trata da

diversidade botânica além de estudos sobre a decomposição e ciclagem de nutrientes de

espécies nativas e Eucalyptus grandis. No capítulo 3 são apresentados resultados dos estudos

de diversidade aquática, considerando trechos de rios e lagos, naturais e localizados em áreas

de reflorestamento com Eucalyptus spp, no médio rio Doce. Este capítulo focaliza ainda a

qualidade das águas da região, com base em variáveis físicas, químicas e biológicas. Esta

qualidade foi ainda avaliada através de parâmetros ecotoxicológicos (ensaios de toxicidade

aguda e crônica com água e sedimento), utilizando diferentes organismos-teste. O capítulo 4

focaliza a diversidade faunística e apresenta os resultados dos estudos obtidos com os estudos

sobre espécies selecionadas de Díptera, dinâmica clonal de Heliconia episcopalis e sua fauna

associada, abelhas do médio rio Doce, implementação, estruturação e gerenciamento de
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databases da Coleção Entomológica do Laboratório de Ecologia Evolutiva de Herbívoros de

Dossel e Sucessão Natural - ICEB/DECEBI/UFOP e variação espaço-temporal de

comunidades de pequenos mamíferos do Parque Estadual do Rio Doce. A atualização,

ampliação e organização de dados e conhecimentos sobre os impactos sócio-econômicos e

qualidade ambiental no médio Rio Doce são abordados no capítulo 5. O capítulo relata os

índices de qualidade ambiental construídos para a região (2003-2004) e a confecção de alguns

mapas básicos para a definição de diretrizes para um zoneamento sócio-econômico-ecológico

para a região. Finalmente, o capítulo 6 relata as atividades desenvolvidas pela área de

Educação Ambiental, focalizando os dois cursos intensivos ministrados nos municípios de

Marliéria e Antonio Dias, nos quais foram abordados temas tais como: água, lixo, solo,

Agenda 21, fauna e flora do Parque Estadual do Rio Doce, reciclagem e conservação de água

e uso da terra. Além destes tópicos, problemas locais foram discutidos com especialistas da

região, como “erosão e assoreamento no município de Marliéria”, “Consciência ambiental e

cidadania” e o projeto de “recomposição vegetal junto aos cursos d’água”, realizado pela

CENIBRA no município de Antônio Dias.

A edição deste Relatório foi feita com a colaboração do doutorando Fábio da Cunha

Garcia, a quem expressamos nossos agradecimentos sinceros.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2006

Francisco Antonio Rodrigues Barbosa Rogério Parentoni Martins

Coordenador Vice-Coordenador
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Dinâmica biológica e a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do
médio rio Doce-MG

Introdução Geral

O projeto em questão reúne um conjunto de propostas de pesquisas ecológicas a serem

desenvolvidas na área do trecho médio da bacia do rio Doce, em Minas Gerais, tendo o

Parque Estadual do Rio Doce (PERD) como área-foco, com áreas complementares em seus

entornos. O objetivo é o desenvolvimento de pesquisas em áreas isentas do efeito de ações

antrópicas, comparando-as com outras áreas onde há diferentes atividades humanas,

destacando-se mineração/garimpo, siderurgia, monocultura de Eucalyptus spp e indústria de

celulose. Esta área inclui ainda cidades e periferias, nas quais os aspectos sócio-econômicos e

culturais e seus impactos sobre a diversidade biológica da região serão também avaliados.

Finalmente, serão desenvolvidos programas de educação ambiental com um enfoque regional,

com a participação conjunta de grupos organizados da sociedade civil.

A ênfase do projeto é a quantificação e avaliação da diversidade biológica (terrestre e

aquática) de uma das áreas mais importantes do Estado de Minas Gerais, tanto por possuir o

maior remanescente de Mata Atlântica no Estado (Parque Estadual do Rio Doce - PERD)

como por ser uma das regiões com a maior diversidade de atividades sócio-econômicas com

significativos impactos sobre a biota e os ecossistemas da região.

O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de estudos ecológicos de longa

duração voltados ao inventário e propostas de conservação da biodiversidade de grupos de

organismos aquáticos e terrestres, considerando-se ainda os processos ecológicos

responsáveis pela manutenção desta biodiversidade, os aspectos sócio-econômicos da região

bem como um programa de educação ambiental, visando particularmente uma avaliação dos

principais impactos antrópicos da bacia, sua discussão com os diferentes segmentos da

sociedade, na busca de propostas de solução e subsídios para a conservação e uso sustentável

dos recursos naturais da região.
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Área de estudo

A área de estudos do projeto “Dinâmica biológica e a conservação da biodiversidade da

Mata Atlântica do médio Rio Doce-MG” inclui uma grande diversidade de ambientes nos

mais variados estágios de conservação, existindo desde áreas sistematicamente alteradas

(plantios de Eucalyptus spp, mineração/garimpo) até áreas protegidas (RPPN do Caraça,

Estação Biológica de Caratinga, Parque Estadual do Rio Doce) oferecendo assim amplas

oportunidades para estudos comparativos, básicos e aplicados. Nestas áreas, uma avaliação da

qualidade das águas, incluindo sua diversidade biótica, é fundamental para a manutenção das

atividades sócio-econômicas da região, além de fornecer elementos essenciais para a

definição de políticas e tomada de decisão para ações de recuperação, manejo e conservação

dos ecossistemas envolvidos.

A Mata Atlântica brasileira, importante bioma caracterizado por elevada biodiversidade e

endemismos (Haffer, 1974; Brasil/MMA, 1998) tem o Parque Estadual do Rio Doce-PERD,

como seu maior remanescente em Minas Gerais, com uma importante contribuição para a

manutenção da biodiversidade regional, considerando-se o grau de devastação da região,

particularmente a alta taxa de perda da cobertura vegetal resultando na ameaça de extinção de

várias espécies (Bernardes et all., 1990).

As atividades são desenvolvidas em distintas áreas da região, incluindo áreas preservadas

no PERD e outros fragmentos de Mata Atlântica além de áreas sob impactos antrópicos,

principalmente resultantes das atividades de mineração, siderurgia, monocultivo de

Eucalyptus spp e indústria de celulose. Os ecossistemas aquáticos em estudo incluem trechos

de rios (7 sub-bacias) e 7 lagos naturais, sendo três localizados na área do PERD e quatro em

áreas de seu entorno.
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DIVERSIDADE GENÉTICA (coordenadora: Maria Bernadete Lovato)

SUB-PROJETOS

1. Diversidade Genética das Principais Espécies Vegetais do Médio Rio

Doce

2. Genética Populacional e Evolutiva da Fauna Endêmica e em Extinção da

Mata Atlântica na Bacia do Rio Doce através do Estudo de Polimorfismos

de DNA.

3. Diversidade e Ecologia Molecular de Bactérias de Lagos e Solo do Trecho

Médio da Bacia do Rio Doce

4. Análise Genética de Características Quantitativas Associadas à

Adaptação em Populações de Mamíferos da Região do Rio Doce.
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SUB-PROJETO 1: Diversidade Genética das Principais Espécies Vegetais

do Médio Rio Doce.

Coordenador: Maria Bernadete Lovato

Introdução

As plantas demonstram uma surpreendente diversidade de morfologia, adaptação e

ecologia, produto de milhões de anos de divergência e diversificação de linhagens (Schaal et

al. 1998). Caracterizar essa diversidade e conhecer os mecanismos através do qual ela surgiu

é o objetivo da genética de populações e da filogeografia. O conceito de filogeografia foi

introduzido por Avise et al. (1987) para designar o estudo da distribuição da diversidade

genética num contexto geográfico e temporal. A preservação da diversidade genética é

fundamental em programas de conservação, aumentando a adaptação das populações às

alterações ambientais e contribuindo para a manutenção das populações a longo prazo. Assim

sendo, o estudo genético das populações tem tornado prioritário para a definição de

estratégias de conservação (Rossetto 1995).

O estudo da diversidade genética de uma determinada espécie pode ser realizado

utilizando marcadores moleculares do tipo RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA).

Esses marcadores são os mais utilizados quando não existe nenhum conhecimento genético

prévio da espécie a ser estudada, como é o caso da maioria das espécies neotropicais. Eles se

baseiam na amplificação aleatória de fragmentos de DNA, utilizando iniciadores de seqüência

aleatória (Williams et al. 1990). A técnica de RAPD é vantajosa por ser simples, rápida e

barata, no entanto, os marcadores revelados exibem a desvantagem de serem de natureza

dominante (Ferreira e Grattapaglia 1996).

Os estudos de filogeografia em plantas baseiam-se principalmente na variabilidade do

genoma de cloroplasto (cpDNA) que apresenta herança uniparental, baixos níveis da taxa de

mutação e nenhuma recombinação (Avise 1994). A estrutura genética deste genoma é

influenciada pelo parentesco histórico e fluxo gênico ancestral entre populações, bem como

por eventos históricos como glaciações e mudanças climáticas ao longo do tempo geológico

(Avise 1994, Schaal et al. 1998). Dessa forma, os estudos filogeográficos providenciam um

meio de detectar a correlação entre a distribuição geográfica de haplótipos e suas relações

genealógicas (Avise et al. 1987).
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A variação genética do cpDNA tem sido revelada, na maioria das vezes, através de

métodos de digestão de enzimas de restrição do cpDNA inteiro (Lavin et al. 1991, Lumaret et

al. 2002) ou de regiões específicas do cpDNA amplificadas por PCR (Caron et al. 2000,

Palme et al. 2003, Rendell e Ennos 2003, Dorken e Barrett 2004, Magni et al. 2005),

utilizando pares de primers universais descritos por Taberlet et al. (1991), Demesure et al.

(1995) e Dumolin-Lapègue et al. (1997). Entretanto, observa-se o crescimento de estudos

filogeográficos em plantas que utilizam microsatélites de cpDNA (Collevatti et al. 2003,

Heuertz et al. 2004) ou o seqüenciamento de pequenas regiões do cpDNA, como regiões

intergênicas não codificantes (Wang et al. 1999, Collevatti et al. 2003, Su et al. 2005).

No presente estudo de diversidade genética será avaliada uma espécie arbórea, Ocotea

odorífera (Lauraceae), enquanto que no estudo filogeográfico serão analisadas duas espécies,

Dalbergia nigra (Fabaceae) e Plathymenia reticulata (Mimosoideae).

Ocotea odorífera, conhecida como canela-sassafrás, ocorre naturalmente na Mata

Atlântica, do Rio Grande do Sul até a Bahia, com alguns autores citando sua presença até

Pernambuco (Carvalho 1994). Sua principal utilização tem sido na obtenção de óleo essencial,

o qual tem largo emprego na indústria farmacêutica e de cosméticos e tem como principal

componente o safrol. Produz ainda madeira de boa qualidade e é recomendada para a

composição de reflorestamentos de Mata Atlântica (Carvalho 1994). Esta espécie está

presente na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, categoria em

perigo (IBAMA 1992), e na lista vermelha da IUCN, categoria vulnerável (Varty 1998). Em

ambas as listas, ela é citada com o nome Ocotea pretiosa. Considerando este fato e sua

dificuldade de regeneração natural (Auer e Graça 1995), O. odorifera necessita urgentemente

de estudos e programas visando sua conservação, como já alertado por Rizzini e Mattos Filho

(1986) e reconhecido por entidades como IBAMA e IUCN.

Dalbergia nigra, conhecida como jacarandá-da-Bahia e caviúna, é uma espécie

arbórea tropical exclusiva da Mata Atlântica, ocorrendo do sul da Bahia até o litoral norte de

São Paulo, abrangendo os estados de MG, RJ e ES. D. nigra é considerada uma das mais

valiosas espécies madeireiras do Brasil. Sendo muito apreciada no comércio mundial desde os

tempos coloniais, ela foi altamente explorada o que resultou em sua escassez nas regiões

florestais mais acessíveis (Carvalho 1994). O intenso extrativismo da D. nigra associado à

alta fragmentação da Mata Atlântica e à ausência de plantios de reposição, resultaram na

inclusão desta espécie na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção,

categoria vulnerável (IBAMA 1992). Populações do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e

do seu entorno de D. nigra foram avaliadas num estudo anterior, com financiamento do
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PELD, visando analisar os efeitos da fragmentação dessa região (Ribeiro et al. 2005).

Entretanto, observamos a necessidade de um estudo mais amplo, utilizando outros marcadores

moleculares e um número maior de populações.

O gênero Plathymenia ocorre nos dois biomas, Cerrado e Mata Atlântica. Esses

diferentes habitats foram considerados na distinção entre duas espécies de Plathymenia, com

P. foliolosa crescendo em áreas de florestas e P. reticulata em Cerrado (Heringer 1956).

Entretanto, em uma recente revisão deste gênero, Warwick e Lewis (2003) propuseram

considerar o gênero monoespecífico, contendo apenas P. reticulata. Esta espécie é conhecida

como vinhático e ocorre em cerca de 15 estados Brasileiros. Na mata, P. reticulata é uma

árvore de grande porte, e facilmente reconhecida pelo seu tronco, soltando cascas. P.

reticulata tem sido classificada pela EMBRAPA como uma das mais importantes e úteis

espécies arbóreas devido à alta qualidade de sua madeira e seu uso potencial para recuperação

de áreas degradadas (Heringer e Ferreira 1972).

Objetivos

1. Padronizar técnicas de extração de DNA para O. odorifera;

2. Padronizar para O. odorifera técnicas de análise de RAPD para posterior análise dos efeitos

da fragmentação da Mata Atlântica do Médio Rio Doce sobre a diversidade e estrutura

genética de populações desta espécie;

3. Selecionar marcadores de cpDNA para D. nigra e P. reticulata para posteriores estudos de

diversidade genética e filogeografia nestas espécies.
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Material e Métodos

1. Análise genética em O. odorifera

Amostragem e Extração de DNA

O. odorifera foi selecionada para este estudo após uma análise fitossociológica da

região do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e a identificação das espécies com

importância ecológica e econômica, ampla ocorrência na região e potencialidade para este

estudo. Outras espécies previamente selecionadas, que se encaixavam nos critérios adotados,

foram: Brosimum glaziovii, Anadenanthera peregrina, Senefeldera verticilata, Virola

gardneri, Chrysophyllum imperiale e Copaifera langsdorfii.

A seleção das populações foi feita baseada nos levantamentos fitossociológicos e em

observações do grupo de Diversidade Botânica do PELD, em especial no trabalho

desenvolvido pelo Glauco França. Foram previamente selecionadas três áreas do PERD,

Campolina, Macuco e Mumbaça, e dois fragmentos do entorno, Fazenda Sacramento e

Fazenda Macedônia. Inicialmente foram amostradas folhas de 30 árvores de uma população

localizada na Campolina que constitui uma área de mata primária. As folhas foram

acondicionadas em sacos plásticos, devidamente lacradas, identificadas e mantidas em caixas

de isopor com gelo até a transferência para um freezer a – 20ºC, onde foram mantidas até o

momento da extração de DNA.

Foram testados diferentes métodos de extração segundo os protocolos descritos por

Doyle e Doyle (1987), Jobes et al. (1995), Ferreira e Grattapaglia (1996), Richards (1997),

Freitas (2001) e Aras et al. (2003). O DNA extraído é submetido à eletroforese em gel de

agarose 0,8% e corado em seguida em solução de brometo de etídio (1g/ml), para posterior

quantificação visual.

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e RAPD

Não foi encontrada na literatura descrição de iniciadores para marcadores

microssatélites para o gênero Ocotea. Portanto tais marcadores não puderam ser utilizados.

Optou-se então pelo uso de marcadores RAPD. A reação de PCR segue os padrões utilizados

no laboratório de Genética de Populações, ou seja, um volume final de 20l contém: 10mM

Tris-HCl, 50mM KCl, 1,5mM MgCl2, 200M dNTPs, 15 ng iniciadores, 1U Taq polimerase e
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DNA genômico. O termociclador (M.J. Research Inc) segue a programação de 35 ciclos com

um min a 92ºC (desnaturação), um min a 35ºC (hibridização) e 2 min a 72ºC (extensão).

Foram realizados testes preliminares para a escolha das melhores diluições do DNA

extraído e para a escolha dos melhores iniciadores a serem utilizados na análise de RAPD. Os

iniciadores testados pertencem aos kits A, B, C e L da Operon Technologies Inc. Serão

selecionados aqueles iniciadores que apresentarem bandas nítidas, bem coradas e com

repetibilidade, independente do grau de polimorfismo, para a análise das populações.

2. Análise de marcadores de cpDNA em D. nigra e P. reticulata

Área de Estudo

Neste estudo serão analisadas populações de D. nigra e P. reticulata amostradas em

áreas remanescentes de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais, principalmente do Médio

Rio Doce, Espirito Santo e Bahia e depositadas no banco de DNA do Laboratório de Genética

de Populações.

Extração de DNA

A extração de DNA das folhas foi baseada no protocolo originariamente descrito por

Doyle e Doyle (1987), com algumas modificações sugeridas por Ferreira e Grattapaglia

(1995) e outras estabelecidas no próprio laboratório, como a precipitação com PEG

(polytileno glycol). Neste protocolo utiliza-se o detergente catiônico CTAB (cationic

hexadecyl trimetyl ammonium bromide) com a seguinte composição: 100mM de Tris-HCl pH

8,0, 2% de CTAB, 1,4M de NaCl, 20mM de EDTA (ethylenediaminetetraacetate), 1% de

PVP (polyvinylpyrrolidone) e 2% de -mercaptoetanol. Após a extração, o DNA estoque foi

armazenado em freezer à -20ºC e o DNA diluído a ser utilizado foi mantido em geladeira.

Seleção de primers e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Para a amplificação do cpDNA pela reação em cadeia da polimerase (PCR) foram

testados onze pares de primers universais descritos por Taberlet et al. (1991), Demesure et al.

(1995), Dumolin-Lapègue et al (1997), Weising e Gardner (1999) e Hamilton (1999). A

Tabela 1.1 mostra as seqüências, temperatura de anelamento, tempo de extensão e tamanho



16

aproximado dos primers testados. Os testes foram realizados utilizando o DNA de dez a

quinze plantas de diferentes populações de cada espécie.

As reações com volume final de 25l, contém tampão de reação IC 1x (Phoneutria),

200M dNTPs, 0.5M de cada primer, 0,2ng de BSA (soro albumina bovina), 1 unidade de

Taq polimerase (Phoneutria) e aproximadamente 10ng de DNA. A amplificação foi realizada

seguindo o programa descrito em Grivet et al. (2001): 4 min a 94ºC, seguido de 30 ciclos com

45 seg. de desnaturação a 94ºC, 45 seg. de anelamento a 47 – 62ºC (dependendo do par de

primer), 1 a 4 min de extensão a 72ºC (dependendo do tamanho do fragmento a ser

amplificado) e 10 min de extensão final a 72ºC. Algumas mudanças na temperatura de

anelamento, tempo de extensão e uso de adjuvantes foram testadas para otimizar a

amplificação de alguns primers.

Seqüenciamento de regiões de cpDNA

Após a amplificação, o produto de PCR é precipitado com PEG com o objetivo de

retirar os primers e outras substâncias que restaram da amplificação, tais como proteínas. Para

a reação de seqüenciamento utilizou-se apenas um primer por reação. A reação apresenta um

volume final de 10 l contendo 3 l de produto de PCR purificado, 2 l de água milliQ, 1 l

de primer (5 M) e 4 l de ET DYE Terminator Kit (Ammersham Biosciences). O programa

de seqüenciamento consiste de 35 ciclos de 25 segundos à 95ºC, 15 segundos em temperatura

variando de 50ºC a 58ºC (dependendo do primer) e 3 minutos a 60ºC. Os produtos da reação

de seqüenciamento são precipitados com acetato de amônia e etanol, secos à temperatura

ambiente, ressuspensos em tampão de leitura (formamida 70% e 1mM EDTA) e aplicados no

seqüenciador automático MegaBace (80 a 120 segundos de injeção e 240 minutos de corrida).
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Resultados e Discussão

1. Análise genética em O. odorifera

A extração do DNA da espécie em estudo se mostrou complicada, com necessidade de

tratamento especial. Devido a tal dificuldade, um tempo grande foi dedicado à tentativa de

obtenção de um protocolo eficiente na extração de DNA de boa qualidade. Foram testados

diversos protocolos de extração, muitos deles voltados especificamente para planta ricas em

compostos fenólicos e polissacarídeos, como é o caso de O. odorifera.

O primeiro protocolo de extração testado, foi o descrito por Doyle e Doyle (1987) e

baseado no detergente CTAB. Este protocolo já foi utilizado com sucesso para várias outras

espécies estudadas no laboratório, como por exemplo, D. nigra, Hymenaea courbaril e H.

stigonocarpa. O protocolo foi repetido várias vezes e com várias amostras de folhas coletadas,

porém somente para alguns poucos indivíduos obteve-se quantidades razoáveis de DNA.

Durante a execução deste protocolo, foram observadas algumas características

peculiares das amostras de O. odorifera, não observadas nas outras espécies estudadas no

laboratório. São elas: 1) após a adição do tampão de extração, as amostras ficam

extremamente viscosas, 2) o CIA (clorofórmio/álcool isoamílico 24:1) usado na extração

orgânica não se mistura bem à amostra e após a separação em fases, o sobrenadante se

encontra extremamente turvo e viscoso e se mistura facilmente à fase inferior, 3) o pellet

obtido é gelatinoso e grande. Tais observações indicam a presença de compostos na planta,

provavelmente polissacarídeos, que talvez estejam dificultando o processo de extração

(Ferreira e Grattapaglia 1996). Iniciaram-se então testes do tampão CTAB com modificações

e de novos protocolos para tentar solucionar o problema. Para todos testes utilizaram-se como

controles positivos, folhas de outras espécies de plantas, como Dalbergia sp, Dimorphandra

sp e Myrciaria cauliflora.

Ferreira e Grattapaglia (1996) sugerem várias modificações do protocolo de Doyle e

Doyle (1987) para otimização da extração e remoção de polissacarídeos. As seguintes

modificações foram testadas no laboratório: 1) aumento da concentração de CTAB no tampão

de extração para 3%, 2) adição de 1/10 de uma solução 10% CTAB, 1.4 M NaCl à fase

aquosa após o CIA e repetição da extração com o próprio CIA, 3) precipitação do DNA com

isopropanol ao invés de etanol 100% e acetato de sódio 3M. Outras modificações realizadas

foram: lavagem do pellet obtido com etanol 76% e 10mM acetato de Amônio, extração do
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mesmo com uma solução de fenol/clorofórmio/álcool-isoamílico (25:24:1) e purificação do

mesmo com polietilenoglicol (PEG), todas sugeridas por Sambrook (1989).

Não obtendo sucesso com tais modificações, iniciou-se o teste de novos protocolos. O

primeiro deles, descrito por Freitas (2001), foi utilizado para a extração do DNA de

Vanillosmopsis erythropappa, espécie estudada no laboratório que também apresentou

dificuldades de extração. Em seguida foi testado o protocolo descrito por Jobes et al. (1995),

o qual é significativamente diferente dos anteriormente utilizados. As principais diferenças

são o uso do detergente SDS no tampão de extração e proteinase K; a precipitação seletiva de

diferentes compostos por etapas, inclusive RNAs; a não utilização de 2-mercaptoetanol e nem

CTAB. Fez-se também um teste utilizando o kit de extração de DNA da Qiagen, Dneasy Plant

Kit. Após contato com um pesquisador da África do Sul, J. Van Staden, que trabalhou com

outra espécie do gênero Ocotea, O. bullata, foi disponibilizado o protocolo de extração usado

em seu estudo. Tal protocolo é baseado naquele descrito por Richards (1997) e envolve a

precipitação do DNA com CTAB e o aumento da concentração de PVP no tampão de

extração. Finalmente foi testado o protocolo descrito por Aras et al. (2003) descrito para uma

espécie com DNA de difícil extração que utiliza precipitação com acetato de potássio 5M e

extração com fenol/clorofórmio/álcool-isoamílico (25:24:1).

Nenhum desses protocolos utilizados, entretanto, produziu DNA de boa qualidade e

quantidade suficiente para O. odorifera, embora o tenha feito para pelo menos uma das

espécies controle utilizadas. Não foi possível ainda padronizar técnicas de extração de DNA

eficientes para a espécie em estudo. Serão necessários então mais testes de novos protocolos

de extração e novas modificações, com base em estudos mais cuidadosos e aprofundados da

literatura. Outra medida a ser tomada, é a tentativa de extração de folhas frescas, uma vez que

o armazenamento em freezer pode estar comprometendo o DNA das folhas.

Foram iniciados testes para a reação em cadeia da polimerase (PCR), com algumas

poucas amostras, das quais se conseguiu obter quantidades suficientes de DNA. No entanto, a

resolução do gel não foi satisfatória, provavelmente devido à má qualidade dos DNAs ou à

presença de contaminantes, como polissacarídeos ou proteínas. Porém, pôde-se observar já

algum polimorfismo entre os indivíduos testados. Obtendo-se DNA de boa qualidade, será

possível dar continuidade aos testes e, posteriormente, realizar o estudo das populações.
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2. Análise de marcadores de cpDNA em D. nigra e P. reticulata

Os onze primers de cpDNA selecionados para a realização dos testes iniciais exibiram

diferentes padrões nas duas espécies analisadas. A tabela 1.2 descreve os resultados obtidos

nestes testes, utilizando as condições de PCR descritas por Grivet et al. (2001). Para P.

reticulata, seis primers exibiram amplificação específica, enquanto que para D. nigra quatro

primers exibiram amplificação específica e dois primers amplificação inespecífica (bandas de

diferentes tamanhos).

As regiões amplificadas foram posteriormente seqüenciadas testando diferentes

temperaturas de anelamento. As seqüências foram alinhadas no programa MEGA 3.1 e

analisadas quanto a presença de polimorfismo, ou seja, mutação (alteração de nucleotídeo) e

indels (deleção/inserção). Vale ressaltar que é importante a utilização de um número

expressivo de polimorfismo para a análise de diversidade e filogeográfia de uma espécie.

As regiões amplificadas pelos primers CD, CS3 e HA em P. reticulata foram

seqüenciadas usando a temperatura de anelamento igual a 54ºC. Inicialmente foram

seqüenciados 14 indivíduos de dez populações de P. reticulata. O alinhamento destas

seqüências exibiu baixo polimorfismo para as três regiões amplificadas. Em D. nigra, foram

seqüenciadas as regiões amplificadas pelos primers CD e BF com temperatura de anelamento

igual a 54ºC e 50ºC, respectivamente. Inicialmente foram seqüenciados para a região CD onze

indivíduos de sete populações de D. nigra. O alinhamento destas seqüências também exibiu

baixo polimorfismo. Não foram obtidos até o momento seqüências suficientes da região

amplificada com o primer BF para a realização do alinhamento. O primer HA exibiu, na

maioria das amostras de D. nigra, baixo número de bases e baixa qualidade da seqüência,

quando utilizada na reação de seqüenciamento a temperatura de anelamento igual a 50 e 54ºC.

Será necessária a realização de um maior número de testes de seqüenciamento alterando a

temperatura de anelamento e a quantidade de produto de PCR para o primer HA em D. nigra.

Os primers HK (em D. nigra e P. reticulata), K1K2 e AS5 (em P. reticulata) estão sendo

testados com diferentes temperaturas de anelamento na reação de seqüenciamento objetivando

obter seqüências com alto número de bases, boa qualidade e com polimorfismo suficiente

para permitir realizar as análises de diversidade e filogeografia nestas espécies.
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Tabela 1.1 Descrição dos pares de primers de cpDNA testados: abreviatura, seqüência de

nucleotídeos, temperatura de anelamento (ºC), tempo de extensão e tamanho do fragmento em

pares de bases (pb).

Primers Abbr. Sequência Temp.anelamento Tempo Tamanho (pb)
trnK1 GGG TTG CCC GGG ACT CGA AC

trnK2 CAA CGG TAG AGT ACT CGG CTT TTA

trnQ GGG ACG GAA GGA TTC GAA CC

trnS2 ATT GCG TCC AAT AGG ATT TGA A

psbC GGT CGT GAC CAA GAA ACC AC

trnS3 GGT TCG AAT CCC TCT CTC TC

trnH ACG GGA ATT GAA CCC GCG CA

trnK CCG ACT AGT TCC GGG TTC GA

Ccmp4-L CCA AAA TAT TBG GAG GAC TCT

AtpH GCC GCT TCC GTT ATT GCT GCT GG

PsbB GTT TAC TTT TGG GCA TGC TTC G

PsbF CGC AGT TCG TCT TGG ACC AG

Rpl20 TTT GTT CTA CGT CTC CGA GC

Rps12 GTC GAG GAA CAT GTA CTA GG

psaA ACT TCT GGT TCC GGC GAA CGA A

trnS5 AAC CAC TCG GCC ATC TCT CCT A
trnL-C CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG
trnL-D GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC
trnC CCA GTT CAA ATC TGG GTG TC
trnD GGG ATT GTA GTT CAA TTG GT
trnH GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C
psbA CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAA TC

HA 58 4' 495

CD2 58 4' 3167

CD 56 1' 470

AS5 58 4' 3681

LS 53 30'' 884

BF 53 30'' 853

C4H 47 a 58 2' 1274

HK 62 2' 1831

CS3 57 2' 1611

QS2 47 a 58 3' 1303

K1K2 53.5 3' 2585
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Tabela 1.2 Resultados obtidos nos testes de amplificação dos

primers de cpDNA em Dalbergia nigra e Plathymeina

reticulata.

Primers Dalbergia nigra Plathymenia reticulata

K1K2 não amplificou amplificou

QS2 não amplificou não amplificou

CS3 amplificação inespecifica amplificou

HK amplificou amplificou

C4H amplificação inespecifica não amplificou

BF amplificou não amplificou

LS não amplificou não amplificou

AS5 não amplificou amplificou

CD amplificou amplificou

CD2 não amplificou não amplificou

HA amplificou amplificou
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SUB-PROJETO 2: Genética Populacional e Evolutiva da Fauna Endêmica

e em Extinção da Mata Atlântica na Bacia do Rio Doce através do Estudo

de Polimorfismos de DNA.

Coordenador: Fabrício Rodrigues dos Santos

Introdução

A variabilidade genética possibilita que as espécies se adaptem a um ambiente que

está em constante mudança. As espécies que tiveram as populações reduzidas têm, em geral,

menor variabilidade genética, tornando se mais vulneráveis a extinção quando as condições

do ambiente se alteram (Frankham et al. 2002).

As estratégias de conservação são freqüentemente dirigidas à proteção de espécies cuja

população se encontra em declínio ou ameaçada de extinção. A genética aplicada à biologia

da conservação ajuda no diagnóstico do status de conservação de varias espécies, bem como

para sugerir estratégias de manejo com fins de preservação de variabilidade genética e

conseqüentemente a conservação das espécies (Santos e Redondo 2003).

A genética da conservação também pode ser aplicada no uso da sistemática molecular

para o entendimento de uma taxonomia que demonstre a evolução da diversidade de espécies.

Uma taxonomia bem estabelecida é importante para serem montadas estratégias de

conservação das espécies (Vianna 2003). Além disto, a genética aumenta o conhecimento

sobre a biologia das espécies como a dispersão e migração destes animais (Frankham et al.

2002).

No projeto que desenvolvemos, focamos nos grupos Chiroptera (Mammalia) e

Passeriformes (Aves), com os quais fazemos estudos específicos para análise da diversidade

genética com fins de conservação. Acreditamos que com o estudo dos padrões que moldaram

a atual diversidade genética das espécies, podemos elaborar estratégias mais apropriadas para

conservação a médio e longo prazos.

A Ordem Chiroptera é encontrada em regiões tropicais e temperadas, exceto em ilhas

remotas. Existem duas Subordens, a Megachiroptera que ocorre na África, Ásia e Oceânia, e

Microchiroptera que ocorre em todo o mundo. A ordem é dividida em 18 famílias e

aproximadamente 180 gêneros (Wimsatt 1970a, Walker 1975). Entre os mamíferos, somente

os roedores excedem os morcegos em número de espécies (Walker 1975), que é de

aproximadamente 925, das quais 141 ocorrem no Brasil.
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A Ordem Passeriformes apresenta uma alta diversidade de espécies na América do

Sul. Na superfamília Furnaroidea, a família Thamnophilidae é uma das maiores entre as 11

famílias de Suboscines do Novo Mundo, sendo resultante da divisão dos Formicariidae lato

sensu em formicarídeos típicos (Thamnophilidae) e terrícolas (Formicariidae strictu sensu)

(Sibley e Alquist 1990). Os Thamnophilidae estão amplamente concentrados nas regiões

neotropicais e, embora a grande diversidade de espécies esteja na Bacia Amazônica, existe

também uma grande diversidade e várias espécies endêmicas na Floresta Atlântica, sendo

algumas ameaçadas em função da acelerada destruição de seu hábitat (Zimmer e Isler 2003).

De acordo com Zimmer e Isler (2003), atualmente a família Thamnophilidae apresenta 45

gêneros, divididos em 209 espécies, sendo 25 espécies ameaçadas. Além de Thamnophilidae,

são de nosso interesse também algumas espécies das famílias Conopophagidae e Furnariidae,

que ocorrem na Mata Atlântica.

Com espécies destes grupos de mamíferos e aves, desenvolvemos novos marcadores

para estudos genéticos para definição de unidades evolutivamente importantes para

conservação, identificação de espécies, determinação de regiões de endemismo e de áreas

prioritárias para conservação, bem como para conhecer a história natural e tentar garantir a

preservação a médio e longo prazo destes Vertebrados na Mata Atlântica.

Objetivos específicos

1. Determinar a diversidade e estrutura genética de Artibeus lituratus (Chiroptera) do Parque

Estadual do Rio Doce e em outras localidades dentro da área de abrangência do PELD-

UFMG.

2. Determinar a estrutura genética intra e inter-específica para Thamnophilus ambiguus e T.

pelzelni, duas espécies de passeriformes recentemente separadas, sendo que a primeira seria

endêmica da Mata Atlântica e ocorre na área do PELD-UFMG.

3. Desenvolver protocolos de identificação molecular de espécies para Chiroptera

(Phyllostominae) e Passeriformes (Thamnophilidae), várias delas ocorrendo na área do

PELD-UFMG.
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Material e Métodos

Coleta

A coleta foi realizada com a utilização de redes estendidas nas áreas de coleta para a

captura dos animais. Após a captura foram retirados entre 20 (aves) e 50 (morcegos) µL de

sangue e colocados em álcool, para a realização de extração do DNA. Alguns raros indivíduos

foram sacrificados para a representação da espécie (testemunhos) e extração de DNA de

tecido muscular.

Extração de DNA

Foram feitas extrações de DNA total de varias localidades do estado de Minas Gerais,

incluindo áreas de abrangência do PELD-UFMG. O DNA foi extraído principalmente pela

técnica de fenol-clorofórmio (Sambrook et al. 2001) a partir de amostras de sangue ou tecido.

Após a extração, o DNA foi quantificado visualmente em gel de agarose e então armazenado

no Banco de DNA do LBEM, fiel depositário credenciado no CGEN/MMA. Cada tubo do

banco é numerado e devidamente identificado e todos os dados das amostras estão sendo

mantidos em uma planilha eletrônica. Os bancos de DNA são mantidos em freezer a –20ºC,

onde as amostras podem ser conservadas indefinidamente.

Amplificações do Citocromo b (CitB), Citocromo Oxidase I (COI) e da região D-Loop do

DNA mitocondrial (DNAmt)

Foram padronizadas amplificações por PCR com primers específicos para cada grupo

(passeriformes e quirópteros) para as regiões CitB, COI e d-loop a partir do DNA de

indivíduos capturados. A região d-loop é normalmente utilizada para comparações dentro de

cada espécie, enquanto as regiões CitB e COI são utilizadas para comparações inter-

específicas, como nos estudos de filogenia e identificação taxonômica. Em alguns casos de

populações bem diferenciadas pode-se utilizar também o CitB e o COI para estudos intra-

específicos.

Análise dos cromatogramas para geração das sequências de DNA

Os programas Phred, Phap e Consed analisam as seqüências diretamente geradas pelo

seqüenciador automático MegaBACE 1000 (Amersham-Biosciences-GE). Estes programas

realizam alinhamentos e seqüências de consenso baseadas na confiança e qualidade da
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seqüência de bases geradas pelos sensores do seqüenciador. Isso resulta numa maior

segurança na determinação de uma seqüência de DNA. O programa ClustalX (Thompson et

al. 1997) faz alinhamentos de DNA por algoritmos complexos de similaridade e propriedades

bioquímicas das bases nitrogenadas do DNA. Este programa pode ser utilizado para espécies

diferentes e é ideal para preparar alinhamentos para análises filogeográficas. Todas as análises

foram feitas utilizando a estrutura de bioinformática disponível no laboratório.

Análise da diversidade genética intra e inter-específica

Através dos dados de seqüências serão feitas várias análises no nível intra e inter-

específico. Para estas análises serão utilizados os programas de análises genéticas: Arlequin

(Schneider et al. 1997), Mega (Kumar et al. 1993), Network (Bandelt et al. 1999), DNAsp

(Rozas e Rozas 1997) e PAUP (Swoford et al. 1998).

Resultados

1. Diversidade em A. lituratus

1.1. Região D-loop do DNA Mitocondrial

Das 16 amostras de Artibeus lituratus que foram seqüenciadas foram identificados 16

haplótipos (cada indivíduo possui um haplótipo distinto), cuja diversidade nucleotídica é de

0,01556. O resultados de diversidade foram apresentados no último relatório de 2004. As

análises de Median Joining Network (ver relatório de 2004) mostraram que A. lituratus não

possuía uma estrutura populacional marcada geograficamente quando se comparavam as

regiões da PERD, Peti (ambas do PELD-UFMG) e Estação Ecológica da UFMG. A análise

filogenética apresentada na figura 1.1 demonstra que indivíduos das mesmas áreas não se

agrupam, sendo agrupados independente da distribuição geográfica.
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1.2. Gene Citb do DNA Mitocondrial

Das 15 amostras de A. lituratus seqüenciadas, foram identificados 13 haplótipos. A

diversidade haplotípica de A. lituratus (n=15) é 0,96703, e a diversidade nucleotídica de

0,01904. A diversidade haplotípica também apresentou valores altos como na região D-loop,

todos próximos ou igual a 1. Os resultados da diversidade nucleotídica também estão

próximos do encontrados no região D-loop, todos aproximadamente 2%, exceto no PERD

onde é necessário a realização de mais coletas.

As análises de Median Joining Network utilizando a seqüência de CitB mostrou que A.

lituratus não possui estrutura populacional marcada geograficamente quando se comparam as

regiões da Estação Ecológica, Peti e PERD porque haplótipos de regiões distintas estão mais

relacionados entre si.

2. Diversidade em Thamnophilus ambiguus e T. pelzelni

Foram geradas seqüências do gene CitB do DNAmt em vários indivíduos destas duas

espécies, com foco na T. ambiguus, endêmica da Mata Atlântica. Oito haplótipos foram

encontrados em T. ambiguus e três em T. pelzelni (Figura 1.2). O nível de divergência

encontrado entre seqüências de CitB de T. ambiguus e T. pelzelni (Figura 1.3) é similar ao

encontrado entre outras espécies bem definidas do gênero Thamnophilus (Lacerda 2004) e

similar ou mesmo superior ao encontrado entre outros pares de espécies (Garcia-Moreno e

Silva 1997).

3. Taxonomia molecular em quirópteros e passeriformes

Foram padronizados os sistemas de amplificação por PCR e seqüenciamento para

várias espécies de quirópteros (família Phyllostominae) e pássaros (superfamília Furnaroidea).

Estes dados estão sendo analisados e no próximo ano deveremos ter uma análise com a

identificação molecular para várias espécies destes dois grupos.
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Figura 1.1 Análise filogenética entre amostras de Artibeus lituratus (Al), A. fimbriatus (Af) e

A. obscurus (Ao) do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), Peti, Estação Ecológica da

UFMG (EE) e Belo Horizonte (BH).
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Figura 1.2 Haplótipos de CitB encontrados em T. ambiguus (ab) e T. pelzelni (pz).

Figura 1.3 Filogenia de CitB para espécies de Thamnophilidae.

0000000011 1111111222 2333333444
0113679923 5566689238 9000289012
9583981362 0323592025 1034149846

abCB01 AAGCCTTGAT CTGTCAACGG CTCCTACTTT 22 (5Jq 17SD)
abCb02 ....T..... .......... .......... 2 (SD)
abCB03 ......C... .......... .......... 1 (Jq)
abCB04 .......... .....G.... .......... 3 (Jq)
abCB05 .......... .......... ......T... 3 (Bo)
abCB06 .......... .......... .C....T... 9 (6Ca 3RD)
abCB07 .......... .......... .C....T.C. 1 (Ca)
abCB08 .......... ........AC ......T... 1 (Bo)
pzCB01 G.AT.C.AGC TCA.T.GT.A T.TTCGAC.C 3 (BM)
pzCB02 G.AT.C.AGC TCACT..T.A T.TTCGAC.C 2 (Cp)
pzCB03 GGAT.C.AGC TCA.T..T.A T.TTCGAC.C 1 (BM)

Haplótipos encontrados (440 pb analisados)

Tcaerulescens

Tpelzelni

Tambiguus

Tdoliatus

Tpalliatus

Dplumbeus

57

99

99
99

84
100

0.01.02.03.04.05.06.0
Milhões de anos

Tcaerulescens

Tpelzelni

Tambiguus

Tdoliatus

Tpalliatus

Dplumbeus

57

99

99
99

84
100

0.01.02.03.04.05.06.0
Milhões de anos
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Discussão

Quirópteros

A alta diversidade haplotípica encontrada tanto na região D-loop como no CitB pode

ser devido à alta taxa de evolução da região controle do DNAmt ou ao fato de que esta

espécie não tenha muitas barreiras ao fluxo gênico entre populações. A espécie não está

restrita a áreas de floresta com pouca degradação, ocorrendo também em regiões abertas,

podendo ser encontrada até em centros urbanos. Esta situação é diferente de outros mamíferos

não voadores, tais como em alguns roedores neotropicais, cujas populações não possuem

haplótipos compartilhados e existe um grande isolamento pelo efeito da distância. Estes dados

são reforçados pelo conhecimento de que A. lituratus pode abrigar-se nos mais diversos

lugares, mesmo alterados pelo homem, indicando que sofrem pouca influência do processo de

fragmentação. Como estes morcegos estão associadas a processos de regeneração florestal,

estas populações com alta diversidade devem garantir os processos ecológicos de médio e

longo prazos vinculados a estas espécies.

Passeriformes

O nível de nível de divergência observado entre T. ambiguus e T. pelzelni sugere

isolamento reprodutivo de longo prazo, o que se confirma pela ausência de híbridos descritos

entre as duas espécies. O resultado encontrado neste estudo, portanto, fornece suporte

molecular à separação de T. pelzelni e T. ambiguus em espécies distintas feita por Isler e

colaboradores em 1997, sendo T. ambiguus uma espécie endêmica da Mata Atlântica, com

ocorrência na área de estudo do PELD-UFMG.
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SUB-PROJETO 3: Diversidade e Ecologia Molecular de Bactérias de Lagos

e Solo do Trecho Médio da Bacia do Rio Doce

Coordenadora: Andréia Amaral Nascimento

1. Análise Molecular e Fisiológica de Bactérias Gram-Negativas Isoladas de

Lagoas do Trecho Médio da Bacia do Rio Doce

Introdução

A água é um dos ecossistemas intensivamente explorados devido a sua ampla

diversidade microbiana, que mostrou ser um ótimo recurso para produção de produtos

naturais. As bactérias são microrganismos que desempenham papel essencial em ciclos

biogeoquímicos fundamentais nesse ecossistema. A flexibilidade genética e versatilidade das

bactérias contribuem amplamente para eficiência do fenômeno de resistência que tem se

disseminado por diversos ambientes e entre diferentes gêneros e espécies bacterianas. A

resistência antimicrobiana sempre foi vista como um problema na eficácia terapêutica,

entretanto tornou-se um problema clínico, sócioeconômico e ecológico, pois as bactérias

encontradas no meio ambiente, que vem sofrendo, cada vez mais, a ação antropogênica,

também, já apresentam resistência a compostos antimicrobianos. Diante do problema causado

pela resistência e da raridade de dados sobre a genética e evolução desse fenômeno bacteriano

na natureza, torna-se indispensável avaliar o problema analisando outras bactérias, que não as

patogênicas, que fazem parte de ecossistemas naturais. Além disso, o conhecimento desse

fenômeno e da identificação de microrganismos em ambientes naturais no Brasil ainda é

escasso e praticamente desconhecido.

Alguns aspectos inerentes às bactérias, associados à vasta extensão territorial e riqueza

de biomas brasileiros, tornaram esse tipo de estudo uma tarefa complexa. Isso se reflete

diretamente na identificação de muitos grupos microbianos, seja na utilização de esquemas

taxonômicos em estudos ambientais ou na falta de informações sobre as descrições de

espécies publicadas, que geram problemas na identificação apropriada de diversos isolados.

Essas deficiências tornam o processo de identificação desses isolados ambientais um trabalho

intenso e impreciso. Esse fato ocasiona falhas em muitos levantamentos de diversidade de

microrganismos que utilizam metodologias onde os isolados são, na maioria das vezes,

identificados em nível de gênero ou família. Em alguns estudos, é possível que a realização de
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levantamentos de diversidade seja feita com base na classificação de grandes grupos

funcionais em uma dada comunidade microbiana ou ambiente ainda não explorado. Nesses

tipos de levantamentos, alguns isolados podem representar espécies ainda desconhecidas para

a ciência, além de contribuir para análises do fenômeno da resistência em ambientes naturais,

principalmente em regiões de mega-diversidade biológica, como a Mata Atlântica.

Considerando o aumento do fenômeno da resistência a antimicrobianos entre bactérias

presentes em ambientes naturais e a falta de conhecimento da fisiologia, ecologia e genética

das bactérias presentes na água da região da Mata Atlântica, um dos mais importantes

ecossistemas em biodiversidade no mundo, este projeto propõe identificar bactérias Gram-

negativas presentes em ecossistemas aquáticos na região do Parque Estadual do Rio Doce

(PERD). Essas análises vem sendo realizadas por meio de técnicas moleculares utilizando o

gene de rRNA 16S e por estudos da susceptibilidade das mesmas a diferentes antimicrobianos.

O gene rRNA 16S é altamente conservado e ubíquo entre as bactérias, sendo altamente

favorável para caracterização de comunidades de microrganismos em amostras ambientais,

permitindo, também, o estudo da diversidade sem a necessidade de isolamento e cultivo

prévios. Os isolados bacterianos resistentes à ampicilina estão sendo analisados quanto à

presença do gene blaTEM-1, codificador da enzima TEM-1, a -lactamase plasmidiana mais

freqüente em bactérias Gram-negativas e a principal determinante de resistência aos -

lactâmicos, como as penicilinas e cefalosporinas. Diante da raridade de dados sobre a origem e

evolução do fenômeno da resistência a -lactâmicos na natureza, está sendo investigada a

presença do gene blaTEM-1 nas bactérias isoladas para estudar a ocorrência, diversidade e

disseminação desse gene em bactérias aquáticas Gram-negativas presentes em ecossistemas

naturais.

O presente estudo está sendo realizado no Parque Estadual do Rio Doce (PERD),

reserva ecológica localizada no trecho médio da Bacia do Rio Doce, atualmente o maior

remanescente da Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais. Os ecossistemas naturais dessa

região vêm sofrendo grandes impactos antrópicos, responsáveis pela alteração da microbiota

existente. Uma vez que o conhecimento sobre a comunidade bacteriana nessa região é

pequeno e recente, a coleta e identificação de bactérias e a análise do fenômeno da resistência

são de extrema importância para caracterização da microbiota e estudos nos campos do

controle de qualidade da água, da conservação e da bioprospecção. Esse último pode vir a ser

uma fonte bioquímica de vários compostos biodinâmicos desconhecidos e com potencial

biotecnológico.
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Material e Métodos

Área de estudo

Os estudos estão sendo realizados em três lagoas pertencentes à área do trecho médio

da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais: Lagoas Dom Helvécio e Gambazinho, situados no

Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e a Lagoa Jacaré situada nas áreas de reflorestamento

entorno do parque.

Amostras de água e isolamento bacteriano

As amostras de água foram coletadas na profundidade de 1 m das lagoas, em uma

estação fixa da região limnética. A água foi colocada em frascos de vidro esterilizados e

armazenadas em gelo, por até seis horas, até serem transportadas ao laboratório (Chee-

Sanford et al. 2001). Alíquotas de 100 l da água coletada foram semeadas em placas de

Agar Eosina Azul de Metileno (EMB), favorecendo a seleção das bactérias Gram-negativas, e

incubadas a 25°C por 24 horas. Posteriormente, foram selecionados 10 isolados (colônias)

bacterianos de cada uma das 10 placas semeadas com amostras da água de cada uma das três

lagoas em estudo. As amostras foram nomeadas e estocadas em duplicatas em ultrafreezer a –

70°C.

Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos

Foram utilizados 11 antimicrobianos – amoxicilina/ácido clavulâmico (Amc);

ampicilina (Amp), cefatoxina (Ctx); amicacina (Ak); canamicina (Km); estreptomicina (Sm),

gentamicina (Gm); ácido nalidíxico (Nx); cloranfenicol (Cm); rifampicina (Rf) e tetraciclina

(Tc) – e um metal pesado, bicloreto de mercúrio (Hg). Para a determinação da

susceptibilidade a drogas utilizou-se o método de diluição em meio ágar Müller-Hinton

(OXOID). O meio foi suplementado com concentrações múltiplas de dois (2 até 128 g/mL)

para os 11 antimicrobianos e o bicloreto de mercúrio, separadamente, com exceção de

ampicilina e de amoxicilina/ácido clavulâmico para as quais foram feitas diluições até 512

g/mL. A leitura dos resultados foi realizada, para o estabelecimento da concentração

inibitória mínima (CIM) definida como a menor concentração inibitória do crescimento de

cada isolado bacteriano.
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Testes bioquímicos

Estão sendo realizados utilizando o kit API 20E (bioMerieux) para as bactérias

identificadas morfologicamente como bastonetes pelo teste de Gram. A identificação de

bactérias desconhecidas será feita recorrendo a tabelas ou sistemas automatizados, fornecidos

pelo fabricante.

Teste de detecção da produção de -lactamase in vitro

Realizado utilizando o composto nitrocefina, uma cefalosporina cromogênica que

apresenta mudança de cor (amarelo para laranja) em conseqüência de sua clivagem, por

qualquer -lactamase. Assim, a presença da cor laranja em torno da colônia é considerada um

indicativo na produção de -lactamase pela mesma.

Identificação da presença do gene blaTEM-1

Extração plasmidial dos isolados resistentes à ampicilina, amplificação do gene

blaTEM-1 pela Reação em Cadeia da polimerase (PCR) utilizando-se iniciadores que

amplificam o gene inteiro de 1.190 pb de acordo com Belaaouaj et al. (1994). Futuramente,

pretende-se seqüênciar alguns amplicons, para isso a metodologia ainda será padronizada.

Identificação das bactérias isoladas por análises moleculares

Extração de DNA genômico de culturas puras de bactérias e amplificação total do

gene rRNA 16S utilizando-se iniciadores descritos na literatura ( Kuske et al. 1997, Lu et al.

2000). Esse par de iniciadores amplifica a partir do início do gene, um fragmento de

aproximadamente 1500 pb. O seqüenciamento parcial do gene de rRNA 16S está sendo

realizado com os iniciadores PA e CFV1, descritos na literatura (Kuske et al. 1997,

Bittencourt 2005), seguindo sugestões encontradas na literatura bem como as recomendações

do fabricante do seqüenciador automático MegaBace (Amersham Biosciences) e usando os

kits de sequenciamento apropriados para este equipamento.

Processamento e análise filogenética das seqüências

As seqüências parciais de rDNA 16S geradas estão sendo processadas pelo pacote que

contém os programas Phred/ Phrap/ Consed, em sistema operacional Linux, para remoção de

bases produzidas com baixa qualidade (índice de qualidade < 20), alinhamento e edição das

seqüências para geração de uma seqüência consenso de alta qualidade para cada isolado
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bacteriano (Ewing e Green 1998, Gordon et al. 1998). As seqüências geradas estão sendo

comparadas com seqüências depositadas no GenBank do NCBI (National Center of

Biotechnology Information) e no Ribosomal Database Project II (RDP) para análise de

similaridade. Para classificação dos isolados em nível de gênero, foi utilizado o programa

Classifier do RDP II. Para o alinhamento das seqüências obtidas, foram e serão usados os

programas CLUSTAL W e MEGA 3 (Kumar et al. 2004). Árvores filogenéticas foram e serão

construídas por neighbor-joining com o programa MEGA. Critérios filogenéticos foram e

serão adotados para averiguação da identidade taxonômica dos isolados, quando comparados

às amostras já presentes em bancos de dados do GenBank.

Resultados

Isolados bacterianos

Foram obtidos 100 isolados bacterianos de cada lagoa, dos quais selecionaram-se,

aleatoriamente, 64 isolados para identificação molecular a partir do gene de rRNA 16S, testes

bioquímicos, teste de Gram, teste de susceptibilidade a antimicrobianos e a presença do gene

blaTEM1.

Identificação e análise molecular dos isolados bacterianos da Lagoa Jacaré

Os 64 isolados bacterianos da Lagoa Jacaré foram submetidos à técnica de PCR

touchdown para a amplificação do gene de rRNA 16S. Dos 64 isolados conseguiu-se

amplificar o gene de rRNA 16S de 50%. Após o seqüenciamento parcial do gene, as

sequências consenso obtidas (seqüências variando de 500 a 700 bases nucleotídicas), foram

analisadas e comparadas com seqüências de espécies bacterianas depositadas no GenBank por

meio do programa BLASTN, para uma prévia análise das seqüências obtidas. Para os

resultados alcançados dos 32 isolados com o BLAST observou-se que 17 dos isolados

apresentaram similaridade com mais de um gênero: Enterobacter e Pantoea. Para os demais

isolados bacterianos foram encontradas similaridade com três espécies e um gênero e a

seguinte distribuição: nove isolados foram relacionados a Pantoea agglomerans, um à

Pantoea sp., três à Enterobacter asburiae e um isolado à espécie Acinetobacter lwoffii.

Contudo, muitos desses isolados coincidiram com seqüências do banco de dados que foram

associadas a bactérias não cultiváveis (isolados), mostrando que esses microrganismos foram
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isolados de bibliotecas construídas a partir do DNA total de amostras ambientais e na verdade

podem ser cultivados em laboratório.

As espécies e gêneros encontrados fazem parte de um único Filo bacteriano -

Proteobacteria e da Classe -Proteobacteria. Os gêneros Enterobacter e Pantoea fazem parte

da família Enterobacteriaceae e o gênero Acinetobacter da família Moraxellaceae. Pode-se

observar que todas as sequências obtidas e comparadas com as sequências depositadas no

banco de dados apresentaram identidade com a família Enterobacteriacea.

Uma segunda análise das seqüências foi realizada utilizando-se o programa Classifier

do RDP II, para determinar a hierarquia taxonômica dos isolados bacterianos proposta no

Manual de Sistemática Bacteriana de Bergey a partir das seqüências parciais obtidas do gene

de rRNA 16S. Os resultados mostraram que 90,63% dos isolados foram identificados em

nível do gênero Enterobacter. Um único isolado foi identificado em nível do gênero

Acinetobacter, enquanto os outros dois só foram classificados em nível da família

Enterobacteriacea. Comparando os resultados das duas análises, nove isolados que

apresentaram maior similaridade com o gênero Pantoea nos BLASTs, foram classificados

como sendo do gênero Enterobacter pelo Manual de Sistemática Bacteriana de Bergey. Isso

pode ser explicado pelo tamanho das seqüências obtidas e por serem bastante conservadas,

além do fato dos gêneros Enterobacter e Pantoea serem estritamente relacionados (Harada e

Ishikawa 1997). Apesar da identificação baseada nas seqüências do gene de rRNA 16S serem

de grande importância, ainda existem alguns problemas que devem ser solucionados,

incluindo a alta similaridade nucleotídica das seqüências desse gene entre diferentes espécies

bacterianas e a alta variação entre seqüências de linhagens bacterianas diferentes dentro da

mesma espécie, como é o caso dos gêneros Enterobacter e Pantoea. Isso mostra que para

identificar esses isolados em nível de espécie uma maior seqüência do gene de rRNA deve ser

obtida e outras metodologias devem ser utilizadas futuramente.

Os resultados das duas análises são condizentes com a metodologia que foi utilizada

para o isolamento bacteriano, para o qual foi usado o meio EMB, que seleciona bactérias

Gram-negativas e é utilizado para diferenciação de membros da família Enterobacteriacea. A

presença dessas bactérias, principalmente as do gênero Enterobacter, já foi relatada em

diversos estudos realizados em ambientes aquáticos (Edwards et al. 2001, Jaspers et al. 2001,

Ash et al. 2002, Miranda e Zemelman 2002).

Inferências filogenéticas entre as seqüências parciais obtidas foram realizadas através

da construção de um dendrograma para cada isolado. A maioria dos isolados bacterianos

(90,63%) foi agrupada com a espécie E. ludwigii. Três isolados agruparam-se com a espécie
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E. asburiae e um isolado com as espécies do gênero Acinetobacter. Os ramos dos

agrupamentos obtidos foram sustentados por valores de bootstrap variando entre 75 e 99.

Devido ao tamanho das seqüências dos isolados bacterianos em estudo e por não

corresponderem exatamente à mesma região do gene de rRNA 16S, quando é feito o

alinhamento para inferência filogenética de todas as amostras o dendrograma obtido não é

suportado pelos valores de bootstrap (Figura 1.4). Isso ocorreu porque apenas 338

nucleotídeos foram informativos para análise filogenética, uma vez que todos os gaps gerados

no alinhamento das seqüências são eliminados pelo programa (MEGA 3). No entanto, é

possível inferir que todos os isolados, com exceção de apenas um, são provavelmente do

gênero Enterobacter. Como é sabido que existe uma alta variação nucleotídica entre as

diferentes linhagens desse gênero, talvez não seja possível identificar esses isolados em nível

de espécie apenas pelo seqüenciamento do gene de rRNA 16S (Drancourt et al. 2000, Woo et

al. 2003). Dessa forma observou-se pouca diversidade entre as bactérias isoladas da Lagoa

Jacaré, a predominância foi de espécies do gênero Enterobacter. Futuramente, seqüências

maiores do gene de rRNA 16S serão geradas para análises mais efetivas desses isolados.
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Figura 1.4 Árvore filogenética envolvendo 32 isolados bacterianos coletados no
na Lagoa Jacaré. A topologia do dendograma foi gerada pelo método de
neighbour-joining (1000 repetições de Bootstrap e modelo Kimura 2 parâmetros).
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Identificação e análise molecular dos isolados bacterianos da Lagoa Gambazinho

O seqüenciamento do gene de rRNA 16S dos isolados da Lagoa Gambazinho ainda

estão em andamento, contudo 13 seqüências já foram obtidas. Os resultados alcançados para

esses isolados com o programa BLASTN mostraram que sete isolados apresentaram alta

similaridade com a espécie Chryseobacterium meningosepticum e um isolado, com o gênero

Chryseobacterium. Outros dois isolados apresentaram similaridade com Salmonella blockley

e Arthrobacter woluwensis, respectivamente. Os outros três isolados, como também

observado em praticamente todos os isolados da Lagoa Jacaré, apresentaram similaridade

com mais de um gênero: Enterobacter e Pantoea. As seqüências dos isolados dessa lagoa

também coincidiram com seqüências do banco de dados que foram associadas a bactérias não

cultiváveis (discutido anteriormente).

Na Lagoa Gambazinho, embora tenham sido encontrados isolados similares aos da

Lagoa Jacaré, a maioria dos isolados apresentou similaridade com outras bactérias

pertencentes a três filos diferentes. Os isolados que apresentaram similaridades com

Enterobacter, Pantoea e S. blockley, pertencem ao filo Proteobactéria, e aqueles similares às

sequências do gênero Chryseobacterium, pertencem ao filo Bacterioidetes e um isolado do

filo Actinobacteria, que apresentou similaridade com a espécie A. woluwensis.

A análise das seqüências utilizando-se o programa Classifier do RDP II mostrou que

53,85% dos isolados foram identificados em nível do gênero Chryseobacterium e 23,08% em

nível do gênero Enterobacter. Um dos isolados foi identificado em nível do gênero

Arthrobacter, enquanto os outros dois só foram classificados em nível da família

Enterobacteriacea e Flavobacteriaceae, respectivamente. Comparando os resultados das duas

análises, sete dos oito isolados que apresentaram maior similaridade com o genêro

Chryseobacterium nos BLASTs foram classificados como realmente sendo do respectivo

gênero pelo Manual de Sistemática Bacteriana de Bergey, com exceção de um isolado que foi

identificado apenas como sendo da mesma família (Flavobacteriacea). Os três isolados que

apresentaram maior similaridade com os gêneros Enterobacter e Pantoea pelos BLASTs

foram identificados como sendo do gênero Enterobacter. Aqui novamente foi mostrado o

problema da taxonomia para esses isolados. Um único isolado apresentou 98% de

confiabilidade, pela classificação de Bergey, como sendo do gênero Arthrobacter. Já o

isolado que apresentou alta similaridade com S. blockley, pela análise do BLAST, foi

identificado como sendo da família Enterobacteriaceae.

Inferências filogenéticas entre as seqüências parciais obtidas, até o momento, foram

realizadas através da construção de um dendrograma para cada isolado. Sete isolados que
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pelos BLASTs mostraram alta similaridade com o genêro Chryseobacterium agruparam-se

com a espécie C. meningosepticum, com valor de bootstrap de 100. Quatro isolados

agruparam-se com a espécie do E. ludwigii, e o um com as espécies do gênero Arthrobacter.

Para a construção do dendrograma, o programa (MEGA 3) utilizou um total de 536 sítios

informativos das sequências alinhadas para inferir a filogenia entre as sequências dos treze

isolados e aquelas depositadas no GenBank. A Figura 1.5 mostra esse dendrograma, onde os

valores de bootstrap suportam os agrupamentos gerados, embora não se tenha uma definição

exata para o isolado GA03 que mostrou estar relacionado ao gênero Salmonella. O

sequenciamento de fragmentos maiores do gene de rRNA 16S, poderá elucidar a identificação

desses isolados. Essa inferência filogenética corrobora as outras análises moleculares

realizadas para a maioria dos isolados, o que permite dizer que a maioria dos isolados

pertence realmente ao gênero Chryseobacterium. O mesmo pode ser dito para o isolado do

gênero Arthrobacter, onde os ramos de ambos os gêneros foram suportados por valores de

bootstrap 100. Os demais são enterobactérias, provavelmente do gênero Enterobacter. Com

apenas 13 isolados seqüenciados, foi possível notar uma maior diversidade dos mesmos no

sítio de coleta da Lagoa Gambazinho do que na Lagoa Jacaré. O processo de seqüenciamento

do gene de rRNA 16S dos demais isolados estão em andamento e futuramente serão obtidas

análises mais precisas para as inferências filogenéticas dessas bactérias. Após a finalização do

sequenciamento dos genes de todos os isolados, os isolados identificados serão relacionados

com as condições bióticas e abióticas de cada sítio de coleta.
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Figura 1.5 Árvore filogenética envolvendo 13 isolados bacterianos coletados no na
Lagoa Gambazinho. A topologia do dendograma foi gerada pelo método de
neighbour-joining (1000 repetições de Bootstrap e modelo Kimura 2 parâmetros).
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Susceptibilidade dos isolados bacterianos aos antimicrobianos

Das 12 drogas testadas, a ampicilina foi a que apresentou as maiores CIMs, nas três

lagoas. Nas Lagoas Jacaré, Gambazinho e Dom Helvécio: 75, 40,7 e 64,1%, respectivamente,

dos isolados cresceram em concentrações variando entre 128 e 512 µg/mL (a maior

concentração testada). Esses dados são extremamente relevantes, já que se sabe que a

produção de -lactamases é o mecanismo mais significativo de resistência a antibióticos -

lactâmicos entre bactérias Gram-negativas. Muitos gêneros de bactérias Gram-negativas

possuem genes cromossômicos ou plasmidianos, codificadores de -lactamases, capazes de

degradarem uma variedade de antibióticos -lactâmicos, como ampicilina, amoxicilina e a

cefatoxima, utilizados neste estudo. Embora uma variedade de -lactamases já tenha sido

descrita, as enzimas TEM e SHV são mais freqüentemente observadas e estudadas, sendo a

TEM-1 a -lactamase plasmidiana mais encontrada em bactérias Gram-negativas. O fato do

gene TEM-1 ser encontrado em plasmídios e transposons facilita sua disseminação entre as

mais diferentes espécies de bactérias (Bradford 2001).

As bactérias isoladas das três lagoas mostraram-se altamente susceptíveis à tetraciclina

e a rifampicina. A alta incidência de bactérias, com perfil de resistência, principalmente

contra -lactâmicos, isoladas das lagoas da Bacia do Rio Doce mostra que é comum o

fenômeno da resistência em uma comunidade bacteriana natural e sugere a manutenção de

genes de resistência nesses ambientes, possivelmente, decorrente da manipulação e atividades

humanas ou de genes de resistência aos antimicrobianos com outra função fisiológica. A

seleção de bactérias resistentes nessas lagoas pode ser resultado de diferentes fatores: como

resistência intrínseca ou presença de microrganismos e outras fontes produtoras de

antibióticos, contaminação das águas por excreções dos animais presentes na região,

escoamentos das águas de origem industrial e origem agrícola, provenientes essencialmente

de certos produtos utilizados na agricultura, como adubos inseticidas e invasões ao redor

das reservas e desmatamentos (Brito et al. 1997). Nas Lagoas Jacaré e Dom Helvécio já

foram observados alguns impactos antrópicos como a introdução de espécies exóticas, além

de espécies de plantas aquáticas e zooplâncton (Tundisi et al. 1997). Já a Lagoa Gambazinho,

parece ser a mais protegida do PERD, e os estudos nessa lagoa são recentes (Brito 2005).
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Teste de produção in vitro de -lactamase dos isolados bacterianos da Lagoa Jacaré

Investigou-se a produção in vitro de -lactamase, usando o teste de nitrocefina, para

61 isolados bacterianos da Lagoa Jacaré, uma vez que durante o estudo, alguns isolados

perderam a viabilidade, os demais isolados testados cresceram na placa e produziram a

enzima -lactamase. Esse teste será repetido e, também, será realizado para os isolados das

outras duas Lagoas.

Padronização da PCR com os iniciadores para amplificação do gene blaTEM1

A partir dos 192 isolados bacterianos coletados das Lagoas Jacaré, Gambazinho e

Dom Helvécio, 92 deles, que cresceram em concentrações iguais ou acima de 64 µg/mL, de

ampicilina, foram testados para a amplificação do gene blaTEM1. Entretanto, problemas na

padronização da PCR estão sendo enfrentados. Para contorná-los, alguns testes foram

realizados alterando-se as temperaturas de anelamento dos iniciadores. Foram testadas

diferentes temperaturas. Os resultados mostraram que a melhor temperatura de anelamento foi

a 50ºC. Entretanto, notou-se que, embora em muitas das amostras tenham sido vizualizadas a

banda correspondente ao gene blaTEM1 de 1.190 pb, também ocorrem outras bandas mostrando

um padrão de inespecificidade ou até de variantes dessa -lactamase. Dos 92 isolados

testados, 42 apresentaram a banda correspondente ao gene blaTEM1 e 6 apresentaram bandas de

tamanhos diferentes e bem intensas. A padronização da técnica de PCR está em andamento e

esses amplificons de tamnhos diferentes de 1.190 pb serão purificados do gel para serem

sequenciados.

Perspectivas

Terminar a identificação molecular dos isolados das três lagoas, utilizando outro

iniciador que permita amplificar e seqüênciar um fragmento maior do gene de rRNA 16S e

outras técnicas moleculares. Realizar os testes de Gram e testes bioquímicos para análise mais

completa dos isolados. Comparar os dados fenotípicos com os dados moleculares e

estabelecer o perfil de resistência dos isolados, após a identificação dos mesmos e avaliar a

presença do gene blaTEM1.
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Construção de Bibliotecas Metagenômicas e Análise de Diversidade

Bacteriana na Mata Atlântica

Introdução

Bibliotecas metagenômicas (BM) são bancos de dados de clones bacterianos,

usualmente Escherichia coli, que carregam fragmentos oriundos dos genomas coletivos de

todos os organismos presentes em um ambiente, chamados de metagenomas (Handelsman et

al. 2002). As BM são valiosas fontes para o estudo da ecologia microbiana, uma vez que elas

contêm informações genéticas que podem ser obtidas por técnicas que independem de cultivo,

o que permite o estudo de todos os organismos de uma amostra, incluindo aqueles não-

cultiváveis que ainda não tiveram seu DNA isolado. Além disso, a BM contém uma vasta

quantidade de DNA inexplorado que oferece a possibilidade de se descobrir novas vias

metabólicas e funções enzimáticas (Cottrell et al. 2005). Para se desvendar essas informações

várias estratégias têm sido empregadas, uma delas é explorar a diversidade filogenética

associada à diversidade metabólica dos microrganismos não cultiváveis (Rondon et al. 2000),

uma vez que os dados de diversidade metabólica são mais valiosos se interpretados num

contexto que leva em consideração a estrutura da comunidade. Dessa forma, a informação

filogenética faz se necessária para estimar o potencial metabólico e assim conectar os

específicos membros da comunidade com seus respectivos processos biogeoquímicos. Isso

poderia ser obtido se BM fossem varridas para genes de 16 S rDNA a fim de se identificar

clones que possam ser usados para se explorar o potencial metabólico de certos grupos

bacterianos (Beja et al. 2001, Quaiser et al. 2002, Liles et al. 2003), bem como comparar

bibliotecas de 16S rDNA com BM e estudar melhor os grupos dominantes de bactérias. A

informação filogenética concede um novo ponto de vista da estrutura da comunidade se

associada a dados de BM (Cottrell et al. 2005). A Mata Atlântica é considerada um bioma

prioritário para a conservação, e vem sendo destacado como um dos “hotspots” de

biodiversidade (Costa et al. 1998). No entanto, no Brasil são raros os estudos sobre a

diversidade microbiana, principalmente em ambientes preservados. O desenvolvimento de

estudos de prospeção de diversidade e de potencial biotecnológico são de fundamental

importância para o Estado de Minas Gerais, pois devido a seu grande território (7% do

território brasileiro) apresenta considerável biodiversidade especialmente no bioma de Mata

Atlântica. Portanto, o presente estudo representa uma contribuição efetiva para o

conhecimento da biodiversidade bacteriana não-cultivável de biomas preservados no Brasil.
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Para tal foi necessário a coleta de amostras de solo do Parque Estadual do Rio Doce, MG, área

de Mata Atlântica; para a construção de bibliotecas de genes de rRNA 16S, já concluída e

genômicas, com fragmentos aleatórios de aproximadamente 40Kb. Caracterização da

diversidade genética de bactérias isoladas; proceder à identificação taxonômica da

comunidade microbiana por meio de seqüenciamento e análises filogenéticas de rDNA 16S.

Finalmente identificar seqüências de fragmentos genômicos aleatórios e relacioná-las com

atividades biológicas de bactérias as quais serão o próximo passo do trabalho.

Material e Métodos

Amostras de solo

A coleta das amostras de solo foi realizada no Parque Estadual Do Rio Doce, Minas

Gerais, em novembro de 2005. A área de coleta está situada na porção sul do parque e suas

coordenadas geográficas são 19°42’ S e 42° 33’W. O solo da área amostrada está recoberto

por floresta de Mata Atlântica original, por isso representa um solo isento de interferências

antropogênicas. Tal solo é classificado como latossolo e suas características físicas e químicas

estão sob investigação. A coleta das amostras de solo foi realizada de acordo com o seguinte

procedimento: 78 amostras simples (~50g cada) foram coletadas com o auxílio de uma pá

esterilizada (0,5% hipoclorito de sódio) espaçadas por 5 metros, em zigue-zague, com

profundidade de 0-20 cm, que depois de reunidas e homogeneizadas, resultaram em uma

amostra composta. A amostra composta, mantida em condições estéreis desde a coleta, foi

peneirada (tela de 2mm) e 5g foram retirados para o isolamento de bactérias cultiváveis e o

restante estocado a -20°C para os experimentos posteriores.

Isolamento de bactérias cultiváveis

Para o cultivo de bactérias, 5g da amostra composta de solo (será referida a partir de

agora apenas como solo) foram colocadas em tubos pré-pesados e esterilizados contendo 100

ml de tampão Magnésio (0,1 M MgSO4) e pérolas de vidro esterilizadas. A suspensão foi

agitada (200 rpm) a temperatura ambiente (20-22°C) por 24 horas, a fim de desprender as

células bacterianas das partículas de solo. Diluições seriadas da suspensão foram plaqueadas

em Ágar de Soja Triptica-TSA (Difco, RU) suplementado com 100 mg/L de L-Canavanina

(Sigma, Alemanha) para inibição do crescimento fúngico. As placas foram incubadas a 28°C

por até 10 dias. O número de bactérias em cada tipo morfológico predominante (cor e forma

da colônia, tamanho e aspecto) foi registrado. Representantes de cada tipo morfológico foram
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isolados no mesmo meio e colônias isoladas destes foram crescidas em meio de cultura não-

seletivo e estocadas a -80°C em 8% de glicerol ultrapuro (Sigma, Alemanha) para análises

futuras.

Extração e análise do DNA do solo

A extração do DNA presente no solo foi feita com a utilização do SoilMaster DNA kit

(Epicentre, EUA). O DNA presente em 100 mg do solo foi então extraído de acordo com as

instruções do fabricante. Para posterior avaliação da diversidade bacteriana do solo foi

realizada a amplificação do 16S rDNA das bactérias presentes na amostra de solo. Esse gene

corresponde a uma região conservada e freqüentemente utilizada para identificação bacteriana

em nível taxonômico de espécie (Macrae 2000). Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados

para a amplificação desse gene foram: 8F 5'-AGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3' 907R 5'-

CCGTCAATTCMTTTRAGTTT-3' (Nercessian et al. 2005). As condições para a reação de

PCR foram as seguintes: 50 ng de DNA molde, 200 M de cada dNTP, 1 U de Taq DNA

polimerase (Phoneutria, Brasil), tampão de PCR 1X contendo 200mM de MgCl2 (Phoneutria,

Brasil), 50 pmoles de cada oligonucleotídeo (Invitrogen) e água ultra-pura para PCR

(Phoneutria, Brasil), para completar o volume final de 20 L. A amplificação das amostras foi

realizada em um termociclador (MJ Research, Inc., modelo PTC-100), utilizando-se o

protocolo de Touchdown PCR (Don et al. 1991) com modificações. Alíquotas de 5 L das

reações de PCR foram separadas em gel de agarose 1,5%, adicionado de brometo de etídio

(0,5 g/mL) para verificar a presença de amplicons. O marcador de tamanho molecular

utilizado foi o 1 kb (Invitrogen, EUA). Os amplicons foram visualizados sob luz UV e o gel

fotodocumentado.

Construção da biblioteca de 16S rDNA (biblioteca de PCR)

Os amplicons obtidos utlizando-se os oligonucleotídeos iniciadores 8F e 907R

utilizados para a amplificação do 16S rDNA (Nercessian et al., 2005) foram clonados no vetor

pCR2.1-TOPO (Invitrogen, EUA) utilizando-se o Kit TOPO TA (Invitrogen, EUA) de acordo

com as instruções do fabricante. E. coli DH5 transformadas foram semeadas em placas

contendo meio Luria Bertani-LB (Sambrook et al. 1989), suplementado com IPTG (isopropil-

-D-thiogalactopiranosideo, Sigma 100 mM), X-gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil--D-

galactopiranosideo, Sigma 50 mg/mL), canamicina (Sigma 50 mg/mL) e ampicilina

(Amersham 100 mg/mL) as quais foram incubadas a 37°C, por 24 horas. As colônias
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contendo os plasmídeos com os insertos foram identificadas através da coloração branca nas

placas com meio anteriormente descrito (seleção por -complementação). Essas colônias

foram coletadas com palitos estéreis e depositadas em microplacas com 96 poços, contendo

250 L de meio LB suplementado com canamicina (50 mg/mL), ampicilina (100 mg/mL) e

glicerol (8% v/v) As placas foram seladas, mantidas a 37°C, por 24 horas e posteriormente

estocadas em ultrafreezer a -80°C.

Extração de DNA plasmidiano

O DNA plasmidiano de 200 clones crescidos em meio LB suplementado com

canamicina e ampicilina em microplacas com 96 poços foi isolado de acordo com o protocolo

de minipreparação descrito por Sambrook et al. (1989), com a introdução do uso do filtro

PVDF ± 0.2 m (Millipore, EUA) para purificação do material.

Varredura da biblioteca de PCR

Clones foram varridos para a presença do inserto de 16S rDNA, de acordo com as

instruções Kit TOPO TA (Invitrogen, EUA). O DNA plasmidiano dos clones (50 ng) foi

utilizado como molde em reações de PCR tendo como oligonucleotídeos iniciadores os

iniciadores universais M13 F e M13 R, suplementados do fabricante que se anelam no vetor

na região que flanqueia o inserto clonado. Além disso, foi realizada a análises de restrição do

DNA plasmidiano dos clones com as enzimas EcoRI e HindIII (New England Biolabs, RU)

separadamente, as quais levam a liberação do inserto e linearização do plasmídio,

respectivamente. Alíquotas das reações de PCR e o produto das reações de digestão foram

analisados em gel de agarose 1,5%, adicionado de brometo de etídio (0,5 g/mL),

visualizados sob luz UV e os géis fotodocumentados. O marcador de tamanho molecular

utilizado foi o 1 kb (Invitrogen, EUA).
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Resultados e Discussão

Enumeração e isolamento de bactérias cultiváveis

Pelo menos cinco diferentes tipos morfológicos foram obtidos, sendo que a freqüência

de isolamento no solo amostrado foi de 3,4 x 108 UFC/g de solo seco.

Obtenção e análise da biblioteca de PCR

A biblioteca de PCR (16S rDNA) de solo de Mata Atlântica foi construída com

sucesso, 1770 clones foram obtidos com insertos variando entre 900 a 950 pb (n= 30). A

biblioteca conteve aproximadamente 17 Mpb de DNA, o que é equivalente, a pelo menos, oito

diferentes genomas bacterianos, assumindo um tamanho médio de dois Mpb por genoma

(Button e Robertson 2001). Dessa forma, espera-se encontrar após o término dos

experimentos de sequenciamento aproximadamente 16 diferentes tipos de genes de rDNA na

biblioteca, pressupondo-se uma única cópia do gene de 16S rDNA por genoma bacteriano.

Uma vez que bactérias isoladas de ambientes pobres em nutrientes tipicamente exibem um ou

dois operons de rRNA (Fogel et al. 1999, Klappenbach et al. 2000). Esta é a primeira

biblioteca do gênero para o referido solo.

Experimentos em andamentos

A caracterização de 96 bactérias cultiváveis, pela coloração por Gram e outros testes

encontram-se em andamento. O seqüenciamento da biblioteca de PCR (16S rDNA) de solo

está em sua fase inicial tendo previsto término para Janeiro de 2006, quando será então

iniciadas as análises filogenéticas e de diversidade, bem como outros parâmetros de

importância para esta biblioteca serão calculados e avaliados.

Perspectivas

A construção de uma BM em fosmídeo de DNA total de solo de Mata Atlântica, com

insertos de tamanho grande será implementada em Janeiro de 2006. Ao final do projeto

espera-se contribuir significativamente não só para se conhecer e compreender a diversidade

bacteriana no solo do bioma de Mata Atlântica presente no Parque do Rio Doce que

provavelmente abriga diferentes espécies. Assim como, poder explorar o seu potencial

biotecnológico.
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SUB-PROJETO 4: Análise Genética de Características Quantitativas

Associadas à Adaptação em Populações de Mamíferos da Região do Rio

Doce.

Coordenadora: Cleusa Graça da Fonseca

Introdução

O desenvolvimento de técnicas moleculares está fazendo com que marcadores

genéticos sejam cada vez mais efetivos na análise da estrutura de populações e na avaliação

do parentesco entre indivíduos. Assim, o âmbito de sua aplicação em ecologia tem-se

ampliado cada vez mais. Igualmente, marcadores genéticos tem tido um grande impacto no

campo da genética quantitativa, principalmente pela identificação dos chamados QTLs

“Quantitative Trait Loci”, isto é, segmentos cromossômicos ou genes individuais que

influenciam a variação de caracteres quantitativos (Ritland 2000).

Uma importante questão em genética quantitativa feita no campo é a discrepância

entre as medidas de herdabilidade em campo e as medidas em laboratório. No campo, a

expressão de caracteres quantitativos é complexa, sendo que tanto o ambiente e o padrão de

relacionamento são mais variáveis e conseqüentemente a similaridade fenotípica entre

parentes pode não ser apenas uma função do parentesco e da herdabilidade (Ritland 2000).

Herdabilidade é um parâmetro fundamental quando se trata de genética quantitativa,

sendo a proporção de variação determinada por genes que agem de maneira aditiva em

relação à variação fenotípica total. A covariância entre parentes para um caráter quantitativo é

a base para se estimar herdabilidade (Ritland 2000). No campo, a análise de parentesco entre

indivíduos pode ser difícil de se realizar, devido à necessidade de uma boa estratégia de

marcação de pais e filhos e posterior recaptura dos indivíduos marcados, sendo que nem

sempre se obtém sucesso e que o tempo e o esforço necessários são muito grandes. Usando

marcadores moleculares podemos obter informação sobre o parentesco entre dois indivíduos

de “pedigree” desconhecido de maneira mais fácil e rápida.

Em genética de conservação e ecologia molecular, a identificação individual através

do DNA ou “DNA fingerprinting” é relevante para um crescente número de estudos

populacionais. Métodos estatísticos que estimam a probabilidade de amostrar genótipos

idênticos usando equações teóricas, geralmente presumem associações aleatórias entre alelos

de um ou mais loci (Waits et al. 2001).
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Em loci de alta heterozigozidade, como microsatélites, a fração observada de

compartilhamento de bandas pode se aproximar da verdadeira identidade genética (Ritland

2000). Segmentos amplificados a partir desses sítios quase que invariavelmente apresentam

um extenso polimorfismo resultante da presença de diferentes números de elementos

repetidos. Assim, cada microsatélite, independentemente do elemento repetido (CA, TG,

ATG, etc) constitui um loco genético altamente variável, multialélico, de grande conteúdo

informativo. Cada segmento amplificado de tamanho diferente (geralmente de várias dezenas

até algumas centenas de pares de bases) representa um alelo diferente do mesmo locus. Os

microsatélites são muito freqüentes e distribuídos ao acaso, permitindo a mais completa

cobertura de qualquer genoma eucarioto. A observação, pelo menos em genomas animais, de

que ocorre conservação de sítios de microsatélites entre espécies relacionadas, torna possível

em alguns casos, a transferência de marcadores entre espécies ou mesmo gêneros usando-se

primers heterólogos (Ferreira e Grattapaglia 1996).

Os marsupiais representam uma parte importante da fauna de mamíferos neotropicais,

ocupando o terceiro lugar em diversidade depois de roedores e morcegos. A família

Didelphidae é uma das mais amplamente distribuídas, estando restrita às Américas e

compreendendo 15 gêneros e 63 espécies, que ocupam desde o Sudeste do Canadá ao Sudeste

argentino (Lavergne et al. 1997). Apesar dos inúmeros estudos de ecologia e comportamento

de algumas espécies, sua estrutura genética ainda é pouco conhecida (Lavergne et al. 1999).

Além disso, o uso de loci microsatélites para avaliar estrutura de populações em espécies

sulamericanas ainda está em fase inicial, sendo que poucos loci já foram descritos e avaliados.

Assim, há a necessidade de intensa pesquisa no sentido de se obter nova seqüências

microsatélites para esses animais e também no estudo dos loci já descritos para que se possa

estimar se esses realmente oferecem uma informação segura na avaliação de polimorfismo

gênico em uma população.
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Objetivos

Define-se como objetivo inicial do projeto a avaliação da variação e da covariação

genéticas de algumas características quantitativas, preferencialmente aquelas ligadas à

adaptação, de espécies de marsupiais da região do Rio Doce. Dessa forma, a análise do DNA

extraído de amostras de tecido dos indivíduos dos quais foram coletados dados relativos a

caracteres quantitativos permitirá estimar a herdabilidade desses caracteres. No entanto, essa

estimativa só será obtida a longo prazo, pois são necessários um número razoável de

indivíduos e também a padronização de um número maior de marcadores moleculares. Pode-

se, então, definir o objetivo da presente proposta como sendo o de desenvolver um painel de

marcadores moleculares informativos, do tipo microssatélites, para as diversas espécies de

marsupiais do Brasil. Será possível, após obtermos informações sobre a estrutura das famílias,

avaliar a variação e a covariação genéticas de algumas características quantitativas,

preferencialmente aquelas ligadas à adaptação, de espécies de mamíferos da Região do Rio

Doce através do uso de marcadores moleculares.

Na fase inicial, os objetivos foram a padronização de técnicas de extração de DNA,

pesquisa por seqüências microsatélites e conseguinte padronização das amplificações. Ao

conseguirmos atingir esses objetivos, já poderemos ter uma idéia da diversidade e também da

estrutura genética dessas populações amostradas.

Material e Métodos

Coleta de dados e material para extração de DNA

Até o momento foram realizadas as seguintes campanhas de coletas no Parque

Estadual do Rio Doce, nas áreas do Vinhático e Campolina:

 10 a 14 de Dezembro de 2001 - Foram amostrados 29 indivíduos, sendo 19 da espécie

Micoreus demerareae, oito da espécie Didelphis aurita. Cerca de 10 pêlos foram

coletados de cada indivíduo.

 23 a 27 de julho de 2003 - Foram amostrados 65 indivíduos, sendo 53 da espécie

Micoreus demerareae e 12 da espécie Didelphis aurita. Foi coletada uma gota de sangue

de cada indivíduo em papel filtro.

 20 a 27 de setembro de 2003 - Foram amostrados oito indivíduos, todos da espécie

Micoureus demerareae.
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 19 a 24 de novembro de 2003 - Foram amostrados nove indivíduos, sendo três da espécie

Micoureus demerareae e seis da Didelphis aurita. Nessa campanha, conseguimos coletar

uma pequena quantidade de sangue periférico com seringa, na tentativa de obter uma

maior quantidade de DNA.

 16 a 20 de fevereiro de 2004 - Foram amostrados 11 indivíduos, sendo oito da espécie

Micoureus demerareae e três Didelphis aurita. Foram coletados, aproximadamente, 100 a

500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em ependorff com EDTA, para

extração de DNA.

 24 a 30 de abril de 2004 - Foram amostrados 08 indivíduos, sendo seis da espécie

Micoureus demerareae e dois Didelphis aurita. Foram coletados, aproximadamente, de

100 a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em ependorff com EDTA,

para extração de DNA.

 28 de junho a 02 de julho de 2004 - Foram amostrados quatro indivíduos, sendo dois da

espécie Micoureus demerareae e dois da Didelphis aurita. Foi coletado,

aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em

ependorff com EDTA, para extração de DNA.

 02 a 06 de setembro de 2004 - Foram amostrados 14 indivíduos, sendo 12 da espécie

Micoureus demerareae e dois da Didelphis aurita. Foi coletado, aproximadamente, de 100

a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em ependorff com EDTA, para

extração de DNA.

 17 a 21 de outubro de 2004 - Foram amostrados 25 indivíduos, sendo 13 da espécie

Micoureus demerareae, duas Didelphis aurita e 10 Metachirus nudicaudatus. Foi

coletado, aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e

colocado em ependorff com 10l EDTA, para extração de DNA e também coletado swab

bucal (com escovinha de swab em EDTA) para analisar qualidade e quantidade possível

de DNA extraído, o que possíbilita coleta de material com menos estresse e maior

agilidade.

 18 a 22 de dezembro de 2004 - Foram amostrados 25 indivíduos, sendo 14 da espécie

Micoureus demerareae, dois Didelphis aurita, três Caluromys philander e seis Metachirus

nudicaudatus. Foi coletado, aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue periférico (base

de cauda) e colocado em ependorff com 10l EDTA, para extração de DNA e também

coletado swab bucal (com escovinha de swab em EDTA) para analisar qualidade e
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quantidade possível de DNA extraído, o que possíbilita coleta de material com menos

estresse e maior agilidade.

 22 a 26 de abril de 2005 - Foram amostrados 19 indivíduos, sendo 12 da espécie

Micoureus demerareae, uma Didelphis aurita, uma Caluromys philander e cinco

Metachirus nudicaudatus. Foi coletado, aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue

periférico (base de cauda) e colocado em ependorff com 10l EDTA, para extração de

DNA e também coletado swab bucal (com escovinha de swab em EDTA) para analisar

qualidade e quantidade possível de DNA extraído, o que possíbilita coleta de material com

menos estresse e maior agilidade. Nesta campanha iniciamos a busca por um fragmento de

mata próximo ao PERD que tenha indivíduos da família Didelphidae para

complementarmos nosso trabalho. O primeiro fragmento coletado foi uma pequena mata

da fazenda Santa Rosa à 1 km do PERD. Não foram encontrados marsupiais.

 17 a 21 de junho de 2005 - Foram amostrados 16 indivíduos, sendo sete da espécie

Micoureus demerareae, dois Didelphis aurita, uma Caluromys philander, uma

Gracilinanus e cinco Metachirus nudicaudatus. Foi coletado, aproximadamente, de 100 a

500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em ependorff com 10l EDTA,

para extração de DNA e também coletado swab bucal (com escovinha de swab em EDTA)

para analisar qualidade e quantidade possível de DNA extraído, o que possíbilita coleta de

material com menos estresse e maior agilidade. Nesta campanha foi feita a segunda e

última coleta na mata da fazenda Santa Rosa. Não foram encontrados marsupiais.

 09 a 13 de setembro de 2005 - Foram amostrados 26 indivíduos ao todo na campanha. No

PERD foram coletados oito indivíduos da espécie Micoureus demerareae, dois Didelphis

aurita e três Metachirus nudicaudatus. Nesta campanha iniciamos a coleta em um

fragmento de mata, cujo nome é Morro do Gavião, da Fazenda da CAF-Arcelor localizada

no distrito de Baixa Verde, próximo ao parque. Neste fragmento foram amostrados cinco

Caluromys philander, três Marmosps icanus e cinco Metachirus nudicaudatus. Foi

coletado, aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e

colocado em ependorff com 10l EDTA, para extração de DNA e também coletado swab

bucal (com escovinha de swab em EDTA) para analisar qualidade e quantidade possível

de DNA extraído, o que possíbilita coleta de material com menos estresse e maior

agilidade.

 24 a 28 de outubro de 2005 - Foram amostrados 16 indivíduos ao todo. Sendo seis da

espécie Micoureus demerareae, uma Caluromys philander e uma Metachirus
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nudicaudatus no PERD e uma Caluromys philander, duas Marmosps icanus e cinco

Metachirus nudicaudatus na Mata Morro do Gavia, Fazenda CAF-Arcelor. Foi coletado,

aproximadamente, de 100 a 500 l de sangue periférico (base de cauda) e colocado em

ependorff com 10l EDTA, para extração de DNA e também coletado swab bucal (com

escovinha de swab em EDTA) para analisar qualidade e quantidade possível de DNA

extraído, o que possíbilita coleta de material com menos estresse e maior agilidade.

Juntamente com a coleta de amostras de pêlos e de sangue para extração de DNA

foram registrados observações relativas a peso corporal, comprimentos total, de cauda, de

orelha e de pata, status reprodutivo dos machos e das fêmeas e número de filhotes, quando

possível. Esses dados, assim como os locais de captura de cada animal, estão registrados em

fichas de coleta. Após a coleta, todos os animais foram liberados no mesmo local de captura.

Extração de DNA

Extração de DNA dos bulbos coletados

Os pêlos foram cortados deixando-se aproximadamente 1cm até a raiz e depois foram

colocados cerca de 10 bulbos de cada indivíduo em tubos Eppendorff de 0,6 l. Em seguida

adicionou-se 150l de Chelex 100 (BioRad) à 5% em cada tubo e 5l de proteinase K. As

amostras foram incubadas em banho-Maria a 56ºC overnight. Finalmente, as amostras foram

fervidas por 5min e centrifugadas a 5000 rpm durante 30s. O DNA foi estocado a 4° C.

Testou-se também, um segundo protocolo com adição de 150l de água bidestilada em

alternativa ao Chelex 100, sendo o restante do procedimento idêntico ao descrito

anteriormente.

Diante da dificuldade de se obter um bom rendimento de DNA extraído de bulbos e

para que pudéssemos começar o quanto antes a padronização dos primers (iniciadores),

conseguimos algumas amostras de fígado conservados em álcool e armazenados em geladeira

de alguns exemplares das espécies Didelphis aurita, D. albiventris e D. marsupialis

fornecidas pelo laboratório de Mastozoologia da UFMG.

Extração de DNA de fígado:

Foram testados os seguintes protocolos:
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a) Chelex 100

Uma fatia bem pequena do tecido foi colocada em um tubo Eppendorff de 1,5 l. Em

seguida adicionou-se 200l de Chelex 100 (BioRad) à 5% em cada tubo e 15l de proteinase

K. As amostras foram incubadas em banho-Maria a 56ºC overnight. Finalmente, as amostras

foram fervidas por 5min e centrifugadas a 5000 rpm durante 30s. O DNA foi estocado a 4°C.

b) Fenol – clorofórmio

Macerou-se uma pequena fatia de tecido e o material foi transferido para um tubo

Eppendorff de 1,5 l. Adicionou-se 1ml de Tris NH4Cl previamente aquecido a 37ºC e em

seguida as amostra foram vortexadas e incubadas em banho Maria a 37ºC. Centrifugou-se a

3000rpm 10’ e descartou-se o sobrenadante. A etapa anterior foi repetida e após foi

adicionada 1ml de solução salina 0,85%, seguido de vortex e centrifugação a 3000rpm por

10’. Descartou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspendido em 300 l de High TE. Em

seguida adicionou-se 400l de solução de lise de Madisen previamente aquecida a 50ºC e 5l

de Proteinase K. Então as amostras foram vortexadas e incubadas em banho a 50ºC overnight.

No dia seguinte o lisado foi vortexado e adicionou-se 1 volume de

Fenol:Clorofórmio:Álcool isoamílico (25:24:1) seguido de agitação por 10’. Após,

centrifugou-se a 14000rpm 5’ e transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo. Em seguida

adicionou-se 100l de acetato de sódio 3M e completou-se com isopropanol gelado. Inverteu-

se até a precipitação do DNA e centrifugou-se a 14000rpm durante15’. O sobrenadante foi

descartado e por fim adicionou-se Low TE e então as amostras foram incubadas a 37ºC

durante 30’ e estocadas a 4ºC.

Extração de DNA de papel filtro

Foram testados os seguintes protocolos:

a) Chelex 100

Em tubo de microcentrifugação do tipo Eppendorf de 1,5mL, foi adicionado 1mL de

água bidestilada. Um fragmento 0.8 cm x 0.4 cm de papel filtro foi transferido para o tubo

com água. Os tubos foram submetidos a agitação lenta por 30 min, seguidos de agitação

rápida por 10 segundos (vórtex). As amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm por 2 min, à

temperatura ambiente. Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado, deixando-se

aproximadamente 20l no fundo do tubo. A estes 20l, foram adicionados 200l de Chelex

100 a 5% (Promega Corporation), seguido de agitação rápida por 10 segundos (vórtex). Após



55

a agitação rápida, as amostras foram incubadas em banho-Maria a 100º C por 8 min, e

novamente submetidas à agitação rápida por 10 segundos (vórtex). O DNA foi centrifugado a

14.000 rpm por 2 min, à temperatura ambiente, e estocado a 4º C.

b) Metanol

Aos tubos de 1,5 mL contendo o fragmento de papel filtro de 0.8 cm x 0.4 cm foram

adicionados 100l de metanol e deixados à temperatura ambiente uma hora. Em seguida, o

metanol foi retirado e os tubos permaneceram abertos para secagem do papel filtro por 4

horas. Após foram adicionados 200l de águas bidestiladas seguindo de agitação rápida por

10 segundos (vórtex). As amostras foram incubadas em banho-Maria a 97º C durante 15 min

e em seguida, submetidas a agitação lenta a 80 rpm a 56º C durante 2 horas. Após a

centrifugação a 14.000 rpm durante 2 min, à temperatura ambiente, o DNA foi estocado a

4ºC.

Extração de DNA sangue periférico e swab bucal

Foram testados os seguintes protocolos:

a) Proteínase K e precipitação salina

As amostras de swab foram descongeladas e acrescentadas TE até cobrir as

escovinhas. Estas foram lavadas e retiradas do eppendorff. Foram então, centrifugados a 2.000

rpm por 10 minutos para separar às células. Depois de descongelado as amostras de sangue

todos os tubos foram centrifugados à 2.500 rpm por 60 segundos para descer da tampa. Foi

colocado Ery-lise (um ml) e colocado em banho-de-gelo por 20 minutos. Após, centrifugado a

2.500 rpm por 600 segundos. Desprezado o sobrenadante.

Para ambos, amostras de sangue e de swab, acrescentado 500 l de SE, 25 l de SDS e

10 l de Proteínase K e colocados em banho-maria à 56 °c over-night. Acrescentado NaCl

(150 l) e centrifugado à 6.500 rpm por 5 minutos. Transferido sobrenadante para tubos

novos. Colocado Acetato de Sódio (proporção 1:10) e misturado por inversão. Colocado

Isopropanol (volume 1:1), misturado por inversão até formar nuvem. Centrifugado à 13.000

rpm por 15 minutos. Lavados com Etanol 70%. Após secar, colocado TE (30 l).

Quantificação do DNA extraído

Aplicou-se cerca de 5l de cada amostra extraída em gel de agarose 0,8% e o gel foi

corado com brometo de etídio e analisado à luz UV.
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Pesquisa por seqüências microsatélites

Foram testadas seis seqüências microsatélites descritas para a espécie Didelphis

marsupialis (Lavergne et al. 1999), quatro seqüências descritas para a espécie Micoureus

demerarae (Rodrigues et al. in press), quatro seqüências descritas para a espécie Phinlander

opossum (Guillemin et al. 2000) e 30 seqüências microssatélites de Mus musculus

selecionadas no Ensembl (http://www.ensembl.org). A primeira seqüência (Locus Dm3) já

havia sido testada e publicada, sendo escolhida pela possibilidade de oferecer um bom nível

de polimorfismo (heterozigosidade observada = 0.86). As seqüências foram escolhidas

também pelas características de suas repetições e também pela possibilidade de obtermos

iniciadores de qualidade o mais próximo da seqüência. Isso é importante, já que quanto menor

o tamanho do fragmento amplificado, melhor é a separação no gel, sendo mais fácil a

identificação de polimorfismo. Além disso, desenhamos ambos os pares de iniciadores

tomando também o cuidado de verificar suas características, para prever sua viabilidade para

amplificação das seqüências.

O número de identificação das seqüências de Didelphis marsupialis e suas

características são descritas abaixo:

Locus Dm1

Número de acesso: AJ011037

Tipo de repetição: (TG)2TA(TG)7AATG(AG)17

Locus Dm3

Número de acesso: AJ011038

Tipo de repetição: (AG)29

Locus Dm4

Número de acesso: AJ011036

Tipo de repetição: (AG)39

Locus Dm7

Número de acesso: AJ249922

Tipo de repetição: (CT)37

Locus Dm8

Número de acesso: AJ270096

Tipo de repetição: (CT)24

Locus Dm9

Número de acesso: AJ270097

Tipo de repetição: (CA)18
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O número de identificação das seqüências de Micureus demerarae e suas

características são descritas abaixo:

Locus Mpa01

Tipo de repetição: (CA)19

Locus Mpa02

Tipo de repetição: (CA)17 TA(CA)5

Locus Mpa03

Tipo de repetição: (CA)18

Locus Mpa04

Tipo de repetição: (CA)17

O número de identificação das seqüências de Phinlander opossum e suas

características são descritas abaixo:

Locus Po1

Tipo de repetição: (AC) 17AT(AC)8

Locus Po2

Tipo de repetição: (CA)25

Locus Po3

Tipo de repetição: (TATG)4 (TA) 3 (TG)15

Locus Po4

Tipo de repetição: (TG)19 (AG)22

Entre as 30 seqüências de Mus musculus testadas apenas duas amplificaram e suas

características são descritas abaixo:

Locus D7Mit189

Tipo de repetição: (GA)19(GT)18(CA)6

Locus D15Mit156

Tipo de repetição:
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Amplificação por PCR

As amplificações foram feitas em um volume de 25l, contendo de 1 a 5l do DNA

genômico extraído, tampão de Taq polimerase 1x (50mM KCl; 10mM Tris-HCl pH 9; 0,1%

Triton X-100, 25mM MgCl2), 100M de dNTP, 0,05 nM de cada iniciador e 0,1 U de de Taq

polimerase. Para a realização das amplificações, foi utilizado o termociclador MiniCyclerTM

(MJ Research). O programa para amplificação foi o seguinte: um passo inicial de

desnaturação à 94°C por 4min, seguido por 25 ciclos de desnaturação por 94°C por 30seg,

temperatura de anelamento por 30seg e, temperatura final de extensão de 72°C por 5min.

Foram testadas várias temperaturas de anelamento para cada um dos primers testados, até se

obter o mínimo possível de amplificações inespecíficas. Além disso, utilizamos também um

programa do termociclador chamado TouchDown em que são usadas temperaturas de

anelamento decrescentes, sendo uma boa alternativa quando se trabalha com primers

heterólogos.

Eletroforese em gel de poliacrilamida

A verificação da amplificação e separação dos produtos obtidos foi feita aplicando 5l

dos produtos obtidos em eletroforese em gel de poliacrilamida e gel de poliacrilamida com

úreia desnaturante, cujas porcentagens variam de acordo com o tamanho dos fragmentos de

cada microssatélite, ambos corados com solução de prata.

Análise da variabilidade genética

Para a análise da variabilidade genética, são calculados a heterozigosidade esperada

(He) e a heterozigosidade observada (Ho) para cada um dos loci analisados.

Ho =

He = 1 - i pi2, onde pi é a freqüência do alelo i.

nº de indivíduos heterozigotos

número total de indivíduos
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Resultados e discussão

As extrações de DNA de fígado funcionaram bem para os dois métodos testados. As

extrações de sangue periférico têm rendimento e qualidade excelente de DNA e de swab bucal

também foi bastante satisfatória tendo o swab boa qualidade e quantidade satisfatória de DNA

quando comparado com o sangue periférico.

Para a espécie Didelphis aurita já foram testadas seis seqüências da espécie Didelphis

marsupialis, as 30 seqüências da espécie Mus musculos e as quatro seqüências da espécie

Philander opossum em 16 indivíduos em possuem sangue e/ou swab coletado. Destes 40

microssatélites testados funcionaram e apresentam polimorfimo os loci Dm1, Dm3, Dm7,

Dm8, Dm9, Po1 e Po3. Para os loci Dm8, Po1 e Po3 ainda não foi realizada tipagem alélica,

mas pelas análises preliminares, foi verificado que existe polimorfismo nesses loci.

No locus Dm1 foram identificados nove alelos, com heterozigosidade esperada de

0,83 e observada de 0,69. No locus Dm3 foram identificados sete alelos, com

heterozigosidade esperada de 0,80 e observada de 0,81. No locus Dm7 foram identificados 6

alelos, com heterozigosidade esperada de 0,76 e observada de 0,70. No locus Dm9 foram

identificados nove alelos, com heterozigosidade esperada de 0,83 e observada de 0,91. Uma

amostra de 32 cromossomos é suficiente para uma boa estimativa de freqüência para aqueles

alelos com freqüência superior a 0,05 (Ott, Am. J. Human Genet., 51:283-90, 1992). As

heterozigosidades observadas para os três marcadores são elevadas, indicando que estes são

adequados para estudos de diversidade genética. Assim, os resultados preliminares não

sugerem uma redução significativa de variabilidade genética entre os animais amostrados.

Para a espécie Micoureus demerare (ou M. paraguayanus) foram testados todos os

loci de microssatélites citados. Além dos loci descritos para a espécie M. paraguayanus,

também amplificaram os loci Dm1, Dm8 e Dm9 de Didelphis marsupialis, D7Mit189 e

D15Mit156 de Mus musculus e Po1 de Philander opossum e já estão com temperaturas de

anelamento padronizadas. Em próxima etapa, começaremos a testar esses loci em todos os

indivíduos para podermos afirmar se essas seqüências têm realmente um conteúdo

informativo sobre polimorfismo e calcular os valores de heterozigozidade observada e

esperada. Além de continuar testando essas seqüências, continuaremos trabalhando no sentido

de testar e padronizar as amplificações do maior número de seqüências possíveis, o que é

necessário para esse tipo de estudo. Estamos trabalhando na tentativa de realizar clonagem de

seqüências para a espécie Micoreus demerareae.

1
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Para a espécie Metachirus nudicaudatus foram testados os quatros loci de Philander

opossum. Nenhum deles amplificou. Para essa espécie, em próxima etapa, testaremos todos

os outros loci disponíveis no nosso painel e iniciaremos o processo de clonagem de

seqüências para esta espécie.

Para a espécie Caluromys philander foram testados os quatros loci de Philander

opossum. Apenas Po1 de Philander opossum amplificou e já está com temperatura de

anelamento (52ºc) padronizada. Em próxima etapa, testaremos todos os outros loci

disponíveis no nosso painel.

Para a espécie Gracilinanus foram testados os quatros loci de Philander opossum.

Amplificam os loci Po2, Po3 e Po4 de Philander opossum e já está com as temperaturas de

anelamento (53ºc, 52ºc e 53ºc, respectivamente) padronizadas. Em próxima etapa, testaremos

todos os outros loci disponíveis no nosso painel.

Para a espécie Marmasops icanus foram testados os quatros loci de Philander

opossum. Amplificou apenas o locus Po4 de Philander opossum que já está com a

temperatura de anelamento (53ºc) padronizada. Em próxima etapa, testaremos todos os

outros loci disponíveis no nosso painel.
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APRESENTAÇÃO

O relatório aqui apresentado consiste da avaliação da composição florística e estrutura

fitossociológica de uma floresta secundária no Alto Rio Doce, Minas Gerais. Este trabalho foi

realizado na Estação Ambiental de Peti e os dados serão utilizados para a comparação com os

anteriormente obtidos no Parque Estadual do Rio Doce. Os resultados encontrados mostraram

diferenças significativas na composição florística de comunidades com idades diferentes e

diferentes histórias de perturbação. Os resultados serão importantes para o entendimento da

dinâmica da vegetação florestal na bacia do Rio Doce.

O estudo de caracterização das guildas de polinização e dispersão na comunidade do

PERD foram apresentados junto com o relatório de Iniciação Científica do aluno Felipe De

Albuquerque Sgarbi. É importante ressaltar que o estudo sobre a dinâmica da floresta da área

no PERD depende do interstício de quatro anos, uma vez que a primeira amostragem junto à

Lagoa do Meio foi concluída em 2001. Assim sendo, a reamostragem só será realizada no

primeiro semestre de 2006.
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INTRODUÇÃO
O crescimento da população humana nos últimos anos na América Tropical tem acelerado

os processos de desflorestamento ao aumentar a demanda por produtos florestais e terras

novas para agricultura e pecuária. Neste processo, é comum a substituição da cobertura

contínua de florestas por remanescentes (Giraldo-Cañas, 2000). O processo de ocupação

antrópica, de modo geral, pode ser caracterizado pela ocupação desordenada da cobertura

vegetal original, pela abertura de estradas e acessos, pela implantação de lavouras, pastagens e

reflorestamentos, como também pelo surgimento de aglomerados urbanos. Surgem então as

formações florestais secundárias, compostas por indivíduos resultantes de exploração seletiva

ou de corte raso na comunidade (Paula, 2002).

A fragmentação do habitat tem deixado vários fragmentos isolados dos outros por uma

matriz de pastagens e terras agrícolas, geralmente inóspitas à maioria das espécies que

habitam o ambiente natural. Tais fragmentos comportam-se como ilhas de hábitat, conforme

descrito no modelo de biogeografia de ilhas (Primack e Rodrigues, 2001). A perda de habitat

é um dos principais fatores que levam à perda de espécies na atualidade. Dentro deste

contexto estão os biomas Cerrado e Mata Atlântica, dois grandes hotspots de biodiversidade,

que possuem níveis elevados de endemismo e ameaça. Restam, respectivamente, 20% e 7,5%

de sua cobertura vegetal original, tendo sido grandes extensões de terra convertidas em

pastagens e cultivos agrícolas (Myers et al., 2000).

Devido à capacidade de regeneração natural desses ecossistemas fragmentados, muitos

remanescentes ainda dispõem de recursos para abrigar e sustentar populações animais. Assim,

a criação e implantação de áreas protegidas tornam-se fundamentais para assegurar a

sobrevivência das espécies (CETEC, 1989). Essa sobrevivência depende do manejo adequado

dos recursos disponíveis, a ser realizado com base em pesquisas desenvolvidas sobre a

cobertura vegetal, ecologia animal e interferência dos fatores abióticos sobre os bióticos.

Vários levantamentos fitossociológicos têm sido realizados em florestas estacionais

semideciduais com o intuito de retratar a estrutura e a composição florística de determinados

trechos de mata e compará-los com outros trechos em diferentes condições de solo, clima,

altitude, estágio sucessional, etc. Mas ainda temos pouquíssimo conhecimento sobre os

padrões de variação da diversidade ao longo da sucessão em áreas protegidas (Giraldo-Cañas,

2000). Foram realizados estudos florísticos e fitossociológicos em áreas protegidas como

estações ecológicas (Durigan et al., 2001, Kurtz & Araújo, 2000; Werneck et al., 2000),
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parques (Lopes et al., 2002, Vieira & Couto, 2001) ou reservas florestais (Nascimento &

Rolim, 1997). A criação de reservas não resolve o problema da conservação biológica, pois

mesmo as áreas protegidas não são capazes de sustentar a diversidade biológica presente

originalmente, sendo extremamente necessário o incremento de estudos que possam subsidiar

a elaboração de planos de manejo no sentido de minimizar os prejuízos (Fonseca, 1981).

Os objetivos deste trabalho foram determinar a composição florística e a estrutura

fitossociológica de uma floresta estacional semidecidual montana na Estação de Pesquisa e

Desenvolvimento Ambiental de Peti – EPDA Peti, localizada nos municípios de Santa

Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, e testar estatisticamente as relações entre a

vegetação e o gradiente das características físicas e químicas do solo. Esses estudos podem

subsidiar a reformulação do plano de manejo da Estação, fornecer dados que permitam o

desenvolvimento de projetos de restauração de áreas degradadas próximas, além de

possibilitar o acompanhamento da dinâmica sucessional da Estação futuramente.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti

– EPDA Peti, localizada na região metalúrgica de Minas Gerais, nos municípios de Santa

Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, entre as coordenadas 43°20’51’’ e 43°23’28’’ W

e 10°52’23’’ e 19°54’27’’S.

Tabela 4.1 - Localização e caracterização das áreas de estudo amostradas na Estação

Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais.

A Estação foi implementada em 1983, junto à Usina Hidrelétrica de Peti, da Companhia

Energética de Minas Gerais - CEMIG. Atualmente a Estação conta com um centro de

pesquisas onde são desenvolvidos estudos sobre ecologia terrestre e aquática, pesquisas sobre

reprodução e re-introdução de espécies nativas, monitoramento e manejo de fauna e

programas de educação ambiental. A Estação Ambiental tem contribuído para a formação

acadêmica através de convênios com centros de pesquisa e universidades (CEMIG, 2004).

A área da Estação é de 1374 hectares, sendo a área de vegetação correspondente, de 605

ha, e a de reservatório, 677 ha. A montante do reservatório dominam monoculturas de

Área* Município Coordenadas Geográficas Altitude (m) Informações adicionais
USI Santa Bárbara 19º 52'47,9''S / 43°22'04,4'' W 675 Corte raso há 35-45 anos, próxima de topo de morro, pasto e estrada
BOMS Santa Bárbara 19º 53'16,4''S / 43°22'28,6'' W 671 Corte raso há 20-25 anos, vizinha à estrada e à zona de depleção do rio Santa Bárbara
RES Santa Bárbara 19º 53'45,4''S / 43°22'06,4'' W 699 Corte raso há 20 anos, isolada das demais áreas pelo reservatório da usina hidrelétrica
BRU Santa Bárbara 19º 52'53,1''S / 43°22'17,2'' W 655 Corte raso há 25 anos, próxima a bambuzal e encosta, vizinha à mineração
BAR São Gonçalo do Rio Abaixo 19º 53'33,0''S / 43°22'08,4'' W 733 Corte raso há 65-85 anos, próxima à barragem da usina hidrelétrica
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Eucaliptus sp., culturas agrícolas e pastagens. A Estação situa-se próxima à vertente leste da

cadeia do Espinhaço, junto a tributários do rio Doce, com altitudes que variam de 630 a 880m

(Nunes & Pedralli, 1995). O clima, pela classificação de Köppen, é do tipo Cwb – tropical de

altitude, com verões frescos e estação seca bem definida, sendo os meses de outubro a março

úmidos e os de maio a setembro, relativamente secos (Antunes, 1986). O solo é classificado

como latossolo vermelho amarelo com textura argilosa, afloramentos de rocha e cambissolo e

solos litólicos de textura arenosa cascalhenta (CETEC, 1989). A hidrografia da Estação

pertence à bacia do rio Doce, compreendendo o Rio Santa Bárbara e parte do reservatório

formado pelo seu represamento (UHE-Peti/CEMIG), além de córregos perenes que nascem no

interior da Estação e drenam para o rio Santa Bárbara ou para o reservatório.

A vegetação dessa região, segundo os mapas e descrições dos domínios morfoclimáticos

da América do Sul (AB’Saber, 1977), situa-se na transição entre os domínios Tropical

Atlântico e dos Cerrados, conforme também descrevem Veloso (1966) e Rizzini (1979).

CETEC (1987) compila várias informações dos diferentes autores para a cobertura vegetal

primitiva da bacia do rio Doce e conclui que na EPDA-Peti ocorrem fisionomias semelhantes

à Mata Atlântica, Cerrados e Campos Rupestres. De acordo com o mapa de vegetação do

Brasil (IBGE, 1993), a Estação situa-se em região coberta por floresta estacional semidecidual

(floresta tropical subcaducifolia).

O maior impacto para a vegetação florestal da região metalúrgica deveu-se à implantação

e funcionamento, a partir da década de 40, de várias siderúrgicas junto às reservas de minério

de ferro. A industrialização do carvão vegetal, a partir do corte raso da floresta nativa,

representou uma forte atividade econômica para muitos municípios, sendo que em 1949 o

município de Santa Bárbara foi o maior produtor de carvão vegetal da bacia do rio Doce em

Minas Gerais (Strauch, 1955). Na estação encontram-se vestígios de carvoejamento efetuado

há poucos anos, dada a existência de fornos abandonados. Atualmente, as jazidas de ferro no

entorno da Estação são exploradas pela Companhia Vale do Rio Doce. A bacia do rio Santa

Bárbara, no entorno imediato do Reservatório de Peti, apresenta um processo de

intensificação da pressão antrópica especialmente identificada pela diminuição das áreas de

cobertura vegetal nativa, predispondo o solo ao risco de erosão (Aquino & Pinto, 2003).

Para a análise fitossociológica foram escolhidas cinco áreas de floresta, sendo a

amostragem realizada através do método de ponto-quadrante (Cottam e Curtis 1956; revisão

em Martins 1991). As cinco áreas foram assim denominadas: Usina (USI), Bom Será

(BOMS), Reservatório (RES), Brucutu (BRU) e Barragem (BAR). Em cada área foram
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demarcados 48 pontos-quadrantes distando 15 metros entre si e 10 metros da borda das

trilhas. Em cada quadrante, foi amostrado o indivíduo vivo mais próximo ao ponto, com

circunferência à altura do peito (CAP), a 1,3m de altura do solo, igual ou superior a 15 cm.

Cada indivíduo recebeu um número de identificação por meio de plaquetas de papelão

revestidas de alumínio. Em campo, foram registrados os números de cada indivíduo, o CAP, a

altura total do indivíduo, a distância deste até o ponto e, quando possível, o nome científico.

Foram realizadas coletas de material vegetativo ou fértil, se disponível, de todos os indivíduos

amostrados. A identificação taxonômica foi feita com base em observações de campo, auxílio

de especialistas e comparações com material do herbário BHCB. Foram feitas também coletas

aleatórias de material fértil para incorporação ao herbário BHCB. A nomenclatura utilizada

para as famílias seguiu a classificação utilizada pela APG II (2003).

Em cada área, foram coletadas e posteriormente misturadas quatro amostras de solo

superficial, de 0 a 20 cm de profundidade. As amostras foram levadas ao laboratório de

Química Agrícola do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), onde foram avaliadas as

seguintes características: pH em água; teores de Al, Ca, Mg, P e K; soma de bases, índice de

saturação de bases (V); capacidade de troca de cátions; índice de saturação de alumínio (m);

matéria orgânica, C, N e teores de areia grossa e fina, silte e argila. A comparação das

características dos solos foi feita utilizando-se a análise de componentes principais (PCA),

após transformação logarítmica das variáveis. As variáveis expressadas em proporção foram

transformadas em arco-seno (Zar 1999). Para analisar as correlações entre os gradientes

ambientais e vegetacionais, foi empregada uma análise de correspondência canônica (CCA).

Ambas análises foram realizadas segundo ter Braak (1987), utilizando-se o programa PC-

ORD for Windows versão 4.14 (McCune & Mefford, 1999). A matriz de abundância das

espécies foi constituída de 24 espécies que apresentaram dez ou mais indivíduos na

amostragem total.

Os dados fitossociológicos de cada área estudada foram analisados utilizando-se o

programa Fitopac 1 (Shepherd, 1991). Os parâmetros fitossociológicos calculados são os

normalmente usados em trabalhos dessa natureza como: densidade absoluta e relativa,

freqüência absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, valor de importância e de

cobertura, todos descritos em Mueller-Dombois & Ellenberg (1974); o índice de diversidade

de Shannon e a eqüabilidade (Pielou, 1966) correspondente (Zar, 1999). As variáveis

estruturais (área basal e diâmetro e altura médios) foram comparadas, entre as áreas, por

análise de variância (Zar, 1999).
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Os dados de florística e estrutura das florestas foram tabulados para permitir uma

comparação entre as áreas amostradas, sendo incluídos o número de famílias e espécies de

cada área, as médias e classes de altura e diâmetro, a área basal e a densidade de árvores, além

dos índices de diversidade e eqüabilidade. Os dados de diâmetro e altura foram apresentados

na forma de distribuição da porcentagem de indivíduos por classes. Os intervalos de classe de

diâmetros foram apresentados com amplitudes crescentes para compensar o forte decréscimo

da freqüência nas classes de tamanho maiores, típico da distribuição em J invertido. Segundo

Oliveira-Filho et al. (2001), estes intervalos permitem uma melhor representação das classes

diamétricas maiores e de baixa densidade, o que é desejável em comparações gráficas.

Para a análise de similaridade florística entre as áreas foi calculado o coeficiente de

Jaccard (Greig-Smith, 1983).

As riquezas de espécies encontradas nas cinco áreas amostradas foram comparadas através

das curvas médias de acúmulo de espécies (Gotelli & Colwell 2001), utilizado-se o programa

Ecosim - versão 7.0 (Gotelli & Enstminger 2003) que calculou também os intervalos de

confiança (95%) das médias. As curvas foram construídas com as médias das riquezas obtidas

em 1000 re-amostragens de números pré-determinados de indivíduos (10, 20, 30, etc.). As

diferenças significativas entre as riquezas estimadas são evidenciadas pela não sobreposição

dos intervalos de confiança. Martini (2002) utilizou essa metodologia para comparar riquezas

de espécies numa floresta do sul da Bahia em diferentes estágios de sucessão.

As espécies vegetais raras ou ameaçadas de extinção foram listadas com base nas listas do

IBAMA (Portaria nº 06 de 15/01/1992) e Deliberação COPAM, de 21/10/1997 (Mendonça &

Lins 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estrutura geral da comunidade arbórea amostrada nas cinco áreas
Foram realizadas treze campanhas de campo durante os meses de agosto de 2004 a

setembro de 2005 para a coleta dos dados de estrutura da vegetação. Nos 240 pontos

amostrados (960 indivíduos, 0,42 ha), distribuídos pelas cinco áreas - Usina = USI, Bom Será

= BOMS, Reservatório = RES, Brucutu = BRU e Barragem = BAR, foram registrados 960

indivíduos pertencentes a 45 famílias, 115 gêneros e 191 espécies (Tabs. 4.2). Nas análises

que se seguem, foram incluídas as morfo-espécies das plantas não identificadas
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Tabela 4.2. Espécies arbóreas encontradas em cinco áreas da Estação Ambiental de Peti, São

Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, com o número de indivíduos amostrados em cada área

e número da exsicata no Herbário BHCB.

ÁREAS
FAMÍLIAS ESPÉCIES USI BOMS RES BRU BAR BHCB

Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott 6 12 12 1 3
Tapirira guianensis Aubl. 0 0 6 1 1 94245
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitchell 1 2 4 4 7

Annonaceae Duguetia lanceolata St. Hil. 0 1 0 0 2 94289
Guatteria odontopetala Mart. 0 0 5 0 2 91388
Guatteria sellowiana Schltdl. 4 0 1 2 0
Guatteria villosissima St. Hil. 1 2 1 5 0 94223
Xylopia sericea A.St.-Hil. 1 1 0 0 0 94221

Apocynaceae Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. 0 1 1 0 4
Aspidosperma subincanum Mart. 0 0 0 0 1
Himatanthus lanceifolius (Müll.Arg.) Woodson 0 2 0 0 2

Aquifoliaceae Ilex affinis Gardn. 1 0 0 0 0
Ilex theezans Mart. 0 1 0 0 0

Araliaceae Schefflera angustissima (Marchal) Frodin 1 0 0 1 0
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 0 2 2 0 5

Arecaceae Geonoma schottiana Mart. 0 0 0 0 1 69807
Asteraceae Eremanthus incanus Less. 2 0 0 0 0 94208

Piptocarpha macropoda Baker 0 0 0 1 0
Piptocarpha sp. 0 0 2 0 0
Vernonia cf. diffusa Less. 1 0 0 0 0

Bignoniaceae Jacaranda puberula Cham. 2 4 1 0 2
Sparattosperma leucanthum Schum. 0 0 3 0 2 77874

Burseraceae Protium brasiliense Engl. 0 2 0 2 0
Protium heptaphyllum March. 0 0 0 1 1
Protium spruceanum Engl. 1 0 0 0 0

Celastraceae Peritassa flaviflora A.C.Sm. 0 1 0 0 0
Chrysobalanaceae Licania kunthiana Hook.f. 0 5 1 1 11 84968

Licania riedellii Prance 0 1 1 0 0
Clusiaceae Tovomita leucantha Planch. & Triana 0 1 0 0 0

Vismia brasiliensis Choisy 0 1 2 0 0
Vismia magnoliifolia Cham. & Schltdl. 0 0 0 1 0

Combretaceae Buchenavia kleinii Exell 0 0 0 1 1
Terminalia glabrescens Mart. 0 0 1 0 0

Desconhecida Desconhecida 0 0 0 1 0
Elaeocarpaceae Sloanea sp. 0 0 0 0 3
Erythroxyllaceae Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 1 0 0 0 0

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil. 0 0 1 1 0 75715
Euphorbiaceae Aparisthmium cordatum Baill. 0 0 0 0 9 91400

Croton floribundus Lund ex Didr. 2 0 0 0 0
Croton urucurana Baill. 0 0 10 0 2
Hyeronima cf. oblonga Müll.Arg. 0 0 0 0 1
Mabea fistulifera Benth. 17 5 23 27 12
Maprounea guianensis Aubl. 1 3 0 1 4 94216
Pera glabrata Poepp. ex Baill. 1 5 1 0 2
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 1 16 3 3 27 94267

Fabaceae Abarema obovata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 1 0 3 1 0
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 0 2 6 0 1 94241
Anadenanthera peregrina Speg. 0 0 1 0 0
Andira ormosioides Benth. 3 0 0 0 0
Apuleia leiocarpa Macbride 1 6 6 5 2
Bauhinia longifolia D.Dietr. 0 0 1 0 0
Bauhinia rufa Steud. 0 0 2 0 0
Bauhinia sellowiana Vog. 1 0 0 7 0
Bowdichia virgilioides H.B. & K. 4 0 0 2 0 84980
Cassia ferruginea Schrad. ex DC. 3 1 1 9 4 94232
Copaifera langsdorfii Desf. 0 3 0 0 2
Dalbergia nigra Allem. ex Benth. 4 3 2 9 1
Fabaceae 1 1 0 0 0 0
Fabaceae 2 0 0 0 0 1
Hymenolobium janeirense Kuhlm. 0 1 0 0 0
Inga affinis DC. 0 2 1 0 0 94276
Inga fagifolia G.Don. 0 3 2 1 1
Machaerium brasiliense Vog. 3 3 4 2 1
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 1 0 0 0 0
Machaerium scleroxylon Allem. 4 4 6 3 0
Machaerium sp1 0 0 1 0 0
Machaerium sp2 1 0 0 0 0
Machaerium villosum Vog. 13 0 1 3 0
Melanoxylon brauna Schott 4 11 3 0 0
Piptadenia gonoacantha Macbride 1 0 1 0 0
Plathymenia foliolosa Benth. 2 0 1 1 0
Platypodium elegans Vog. 5 2 3 3 1 82280
Sclerolobium rugosum Mart. 0 0 0 0 2
Stryphnodendron polyphyllum Mart. 4 0 1 0 0 77896
Swartzia apetala Raddi 4 0 1 1 0
Swartzia oblata R.S.Cowan 1 3 0 0 0
Vouacapoua sp. 0 0 1 0 0

Humiriaceae Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec. 0 1 0 0 0
Lacistemaceae Lacistema pubescens Mart. 3 1 0 9 3 94214
Lamiaceae Hyptidendron asperrimum (Sprengel) Harley 4 0 0 0 0 75732
Lauraceae Aniba firmula Mez 0 1 0 0 0

Aniba cf. intermedia Mez 0 1 2 0 1
Cryptocarya micrantha Meisn. 0 1 2 0 0 94271
Endlicheria glomerata Mez & Mez 0 0 1 0 1 94226
Licaria cf. armeniaca (Nees) Kosterm. 0 1 0 1 0
Nectandra lanceolata Nees & Mart. ex Nees 0 2 0 0 0
Nectandra oppositifolia Nees & Mart. ex Nees 0 0 3 2 1 84975
Ocotea cf. aciphylla Mez 0 0 2 1 1
Ocotea divaricata Mez 0 0 1 0 0
Ocotea cf. indecora Schott ex Meisn. 0 0 0 1 0
Ocotea cf. longifolia H.B. & K. 0 1 0 0 1
Ocotea laxa Mez 0 2 0 0 0
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 0 0 0 0 2
Ocotea glaziovii Mez 0 0 1 0 0
Ocotea sp2 0 1 0 1 0
Ocotea sp3 0 0 1 0 0
Ocotea tenuiflora Mez 0 1 0 0 0
Perseasp. 0 0 0 0 1

Lecythidaceae Cariniana estrellensis Kuntze 0 0 1 0 0
Lecythis lanceolata 0 0 0 1 0



78

Malpighiaceae Byrsonima sericea D.C. 7 4 3 1 2 94228
Byrsonimasp. 0 0 1 0 0
Heteropterys byrsonimaefolia A.Juss. 2 0 0 0 0 94219

Malvaceae Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns 0 0 0 0 1
Luehea divaricata Mart. 0 1 0 0 0
Quararibea cf. turbinata Poir. 0 0 0 0 1
Spirotheca passifloroides Cuatrec. 0 0 1 0 0

Melastomataceae Miconia cinnamomifolia Triana 0 0 1 0 2
Miconia budlejoides Triana 0 0 1 0 0
Miconia latecrenata Naudin 1 0 0 0 1 71691
Miconia ibaguensis Triana 2 0 0 0 0 74762
Miconia sp1 0 0 0 0 1
Miconia holosericea Triana 0 2 0 0 0
Miconia trianaei Cogn. 3 0 0 0 1
Tibouchina fothergillae Cogn. 0 0 0 2 0 75733
Tibouchina sp. 1 0 0 0 0

Monimiaceae Mollinedia widgrenii A.DC. 0 0 0 0 3 94235
Moraceae Brosimum glaziovii Taub. 0 0 2 0 0

Brosimum guianense Huber ex Ducke 0 0 2 0 0
Sorocea guilleminiana Gaudich. 0 1 0 0 0

Myrsinaceae Myrsine umbellata Mart. 0 1 0 0 0
Myrtaceae Campomanesia cf. guaviroba Benth. & Hook.f. 8 0 0 2 0

Campomanesia cf. guazumifolia (Cambess.) O.Berg 0 0 0 1 0
Campomanesia cf. sessiliflora (O.Berg) Mattos 0 0 0 0 1
Eugenia acutata Miq. 1 9 0 4 6
Eugenia cf. dodoneaefolia Cambess. 0 0 0 0 1
Eugenia cf. lambertiana DC. 0 0 0 0 1
Eugenia eurysepala Kiaersk. 1 0 0 2 0
Eugenia sp1 1 0 0 0 0
Eugenia sp2 1 0 0 2 0
Eugenia sp3 0 0 0 0 1
Marlierea cf. laevigata Nied. 2 1 0 0 0 94215
Marlierea cf. obscura O.Berg 0 0 0 10 1
Marlierea cf. polygama (O.Berg) D.Legrand 0 1 0 1 0
Myrcia cf. obovata Nied. 0 0 0 0 1
Myrcia detergens Hieron. 4 1 0 1 1 84972
Myrcia hebepetala DC. 0 0 1 0 0
Myrcia sp. 0 0 0 1 0
Myrcia splendens DC. 8 0 5 2 0 91374
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand 3 5 0 4 1 77881
Myrciaria glomerata O.Berg 0 1 1 0 0
Myrtaceae 1 0 0 0 1 0
Myrtaceae 2 0 0 0 1 0
Myrtaceae 3 0 0 0 1 0
Myrtaceae 4 0 0 0 0 1
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) L.R.Landrum 0 0 3 5 0 91373
Plinia cf. cauliflora (Mart.) Kausel 0 0 0 0 2
Psidium rufum Mart. ex DC. 1 6 0 2 0 94253
Psidium sp. 0 0 0 0 1
Siphoneugena cf. densiflora O.Berg 0 3 0 0 3

Nyctaginaceae Guapira hirsuta (Choisy) Lundell 0 0 1 0 0
Ochnaceae Ouratea hexasperma Baill. 0 0 0 0 1

Ouratea semiserrata Engl. 1 7 0 1 1 84982
Olacaceae Heisteria brasiliensis Engl. 0 0 0 0 1
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Tetrastylidium grandifolium (Baill.) Sleumer 0 1 1 0 0
Ximenia americana L. 2 0 0 0 0

Phytolacaceae Seguieria langsdorfii Moq. 0 0 0 0 1
Proteaceae Euplassa incana I.M.Johnst. 0 2 1 1 0
Rubiaceae Amaioua corymbosa H.B. & K. 0 0 0 2 0

Amaioua guianensis Aubl. 0 2 0 0 0
Bathysa australis K.Schum. 0 0 0 1 0
Coussarea verticilata Müll.Arg. 0 0 0 0 3 94287
Ferdinandusa speciosa Pohl 0 0 0 0 1
Guetarda viburnoides Cham. & Schltdl. 0 2 0 0 0
Ixora venulosa Benth. 0 0 0 0 1
Rudgea sp. 0 0 0 0 1

Rutaceae Esenbeckia febrifuga A.Juss. 0 2 0 0 1 94278
Esenbeckia grandiflora Mart. 1 0 0 0 5 94227
Hortia arborea Engl. 0 0 2 0 2
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 0 0 1 0 0

Salicaceae Banara serrata Warb. 1 0 0 0 0 94249
Carpotroche brasiliense Endl. 0 0 0 0 1
Casearia arborea Urb. 6 0 1 0 0 94213
Casearia obliqua Spreng. 0 2 1 0 1 94240
Casearia sylvestris Sw. 0 0 1 0 0

Sapindaceae Cupania ludowigii Somner & Ferrucci 15 3 8 18 0 82282
Cupania vernalis Cambess. 0 1 0 0 0
Matayba mollis Radlk. 6 3 3 4 0 91367
Toulicia laevigata Radlk. 0 5 0 3 0

Sapotaceae Chrysophyllum sp. 0 0 0 0 1
Pouteria sp. 0 0 0 0 1

Solanaceae Solanum cinnamomeum Sendt. 0 0 4 0 0 94239
Solanum leucodendron Sendt. 0 1 0 0 0

Styracaceae Styrax camporum Pohl 0 0 0 1 0
Thymelaeaceae Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling 0 0 1 0 0
Urticaceae Cecropia glaziovi Snethlage 0 0 1 0 0 71673

Cecropia hololeuca Miq. 0 0 2 1 1
Cecropia pachystachya Trécul 0 0 0 0 1

Vochysiaceae Callisthene major Mart. 0 0 0 0 3
Qualea sp. 1 0 0 0 0
Vochysia tucanorum Mart. 1 0 0 0 0

Um quadro comparativos entre as áreas é apresentado na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 - Características estruturais do componente arbóreo das cinco áreas amostradas na

Estação Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. Letras diferentes

indicam diferença significativa pelo teste de Tuckey (5%). * H' = Índice de diversidade de

Shannon-Wiener, calculado com logaritmo na base e.

ÁREA N°famílias N°espécies Ø méd. (cm) Ø máx. (cm) Hméd. (m) Hmáx. (m) *H' espécies H' famílias J (equitabilidade)

USI 21 64 8,9 ± 5,1a 47,8 7,1 ± 2,1a 16,0 3,761 2,276 0,901

BOMS 29 68 9,6 ± 5,0ab 40,3 8,2 ± 2,2bc 14,0 3,882 2,623 0,917

RES 28 76 11,4 ± 7,1c 51,0 8,6 ± 2,1cd 14,0 3,877 2,535 0,898

BRU 24 64 10,9 ± 5,6bc 33,3 9,1 ± 2,4d 15,5 3,590 2,245 0,866

BAR 28 80 12,1 ± 7,1c 61,8 9,2 ± 3,4d 23,0 3,890 2,653 0,883
TOTAL 45 191 10,6 ± 6,2 61,8 8,4 ± 2,6 23,0 4,508 2,686 0,856
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O número de famílias variou de 21 (Usina) a 29 (Bom Será). As famílias com maior

número de espécies foram Fabaceae (32 spp, 16,75%), Myrtaceae (29 spp, 15,18%),

Lauraceae (18 spp, 9,42%), Melastomataceae (9 spp, 4,71%), Euphorbiaceae e Rubiaceae (8

spp. cada, 8,38%), somando 54,44% da flora. Conforme apresenta Leitão-Filho (1992), essas

mesmas famílias aparecem com um número considerável de espécies e indivíduos em vários

estudos florísticos realizados em florestas semidecíduas. Das famílias amostradas, 31,11%

foram representadas por uma única espécie e 22,22% por duas espécies. As famílias que

apresentaram os maiores valores de IVI foram Fabaceae (valor destacado para dominância),

Euphorbiaceae (altos valores de densidade, freqüência e dominância), Myrtaceae (valores

destacados de densidade e freqüência), Anacardiaceae (valor destacado para dominância) e

Sapindaceae (valores destacados de densidade, freqüência e dominância), que juntas somaram

67,09% do IVI. As áreas do Bom Será e da Barragem apresentaram riqueza alta da família

Lauraceae.

Os gêneros com o maior número de espécies foram Ocotea (10), Eugenia e Miconia (7

cada), Machaerium (6), Myrcia (5), contribuindo com 18,3% das espécies. O número de

espécies amostradas em cada área variou de 64 (Brucutu) a 80 (Barragem). As maiores

populações pertenceram a Pogonophora schomburgkiana (50 indivíduos), amplamente

distribuída na América do Sul e no Brasil, Cupania ludowigii (44), ocorre na Mata Atlântica

da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Astronium fraxinifolium (34),

encontrada nos Cerrados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará e Mabea fistulifera

(34), espécie amplamente encontrada no Cerrado e em áreas de transição para mata estacional

semidecidual, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (Lorenzi, 2002). Esses

resultados indicam que existe um número reduzido de espécies que apresentam dominância

no ambiente, fato que é comum nas florestas tropicais. Essas espécies apresentam-se bem

adaptadas às condições ambientais atuais, sendo portanto mais competitivas.

As espécies que se destacaram por grande valor de importância foram Mabea fistulifera e

Eugenia acutata, que apresentaram valores altos de freqüência, densidade e dominância;

Pogonophora schomburgkiana, Cupania ludowigii e Astronium fraxinifolium, apresentando

valores destacados para freqüência e densidade; Tapirira obtusa, Apuleia leiocarpa,

Melanoxylon brauna, Cassia ferruginea e Licania kunthiana, apresentando valores

destacados de dominância. São espécies que possuem diferentes exigências e estratégias de

ocupação, permitindo que figurem concomitantemente entre as mais importantes.

Das 189 espécies amostradas, 102 (54%) ocorreram apenas em uma área, 45 (23,8%) em

duas áreas e 32 (17,0%) ocorreram em três ou quatro áreas. Estes valores reforçam a
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vantagem de utilização do método de quadrantes, quando se deseja obter uma boa

representação da composição florística, pelo fato de exigir que se caminhe mais nas áreas

amostradas. As espécies Astronium fraxinifolium, Tapirira obtusa, Mabea fistulifera,

Pogonophora schomburgkiana, Apuleia leiocarpa, Cassia ferruginea, Dalbergia nigra,

Machaerium brasiliense, Platypodium elegans e Byrsonima sericea foram amostradas em

todas as áreas e representam 5,3% das 189 espécies encontradas. Mabea fistulifera e Apuleia

leiocarpa são espécies de destaque em IVI em quatro áreas: na área da Usina, apresentam alta

freqüência e dominância, respectivamente; na área do Reservatório, Mabea fistulifera

apresenta alta dominância e Apuleia leiocarpa apresenta valores altos para freqüência,

densidade e dominância; na área do Bom Será Mabea fistulifera não foi destaque em IVI e

Apuleia leiocarpa apresentou valores elevados de freqüência, densidade e dominância; na

área do Brucutu, Mabea fistulifera apresenta valor elevado para densidade e Apuleia

leiocarpa para dominância, e na área da Barragem, Mabea fistulifera apresenta valores

elevados de freqüência, densidade e dominância e Apuleia leiocarpa não é destaque para IVI.

Dalbergia nigra (alta freqüência, densidade e dominância) e Platypodium elegans (alta

dominância) são, respectivamente, espécies de destaque em IVI no Brucutu e na Usina. Entre

as dez espécies de maior IVI, não há uma comum às cinco áreas.

O diâmetro variou de 4,7 cm, encontrado em todas as áreas, a 61,8 cm, encontrado na área

da Barragem, com média de 10,6 cm. Em todas as áreas, a maior proporção de indivíduos

encontra-se na classe de 5,0 a 10,0 cm de diâmetro. O resultado obtido para a distribuição de

freqüência das classes diamétricas foi o esperado para florestas secundárias, apresentando-se a

curva na forma de J invertido, devido ao decréscimo no número de indivíduos à medida que

se caminha para as maiores classes (Silva Jr. & Silva, 1988). Pode-se então concluir que

existe um estoque de plantas jovens que irão suceder àquelas em estágio mais senil, ou seja, a

fisionomia florestal encontra-se em desenvolvimento. A altura das árvores amostradas variou

de 7,1 m na Usina a 9,2 m na Barragem, sendo a média de 8,4 m, caracterizando o porte baixo

dos indivíduos. A maior proporção dos indivíduos encontra-se nas classes de altura de 5,1-

10,0 m, sendo que a Barragem apresentou, em relação às demais áreas, uma proporção maior

de indivíduos na classe de altura de 15,1 a 20,0 m. A distribuição dos indivíduos em função

das alturas das copas apresentou-se também semelhante à distribuição em J invertido, exceto a

primeira classe, com freqüência menor do que a classe seguinte. Esse comportamento foi

observado por outros autores (Lopes et al., 2002; Martins, 1991) e pode ser devido à exclusão

dos indivíduos, em função do critério de inclusão, com altura equivalente à primeira classe

mas que ainda não tinham atingido CAP de 15 cm. As espécies que se sobressaíram em altura
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foram Tapirira obtusa, Apuleia leiocarpa, Croton urucurana, Plathymenia foliolosa,

Sclerolobium rugosum, Cassia ferruginea, Schefflera morototoni, Licania kunthiana e

Cecropia hololeuca, com média de altura de 15 m. O dossel das matas em geral apresentou-se

descontínuo.

A densidade estimada das cinco áreas amostradas foi de 2263 indivíduos.ha-1. A maior

densidade por área foi encontrada no Bom Será (2924 ind.ha-1) e a menor no Reservatório

(1.888 ind.ha-1), devido às maiores distâncias entre os indivíduos e os pontos amostrais na

área do Reservatório. A área basal total estimada foi de 26,64 m2.ha-1. A Barragem apresentou

uma das maiores áreas basais por hectare (29,33 m2.ha-1), e um dos menores valores

encontrado foi para a Usina (19,44 m2.ha-1). Estes resultados provavelmente são decorrentes

das diferenças de idade entre as áreas. Lopes et al. amostraram 800 indivíduos pelo método de

ponto-quadrante (0,51 ha) em um trecho de vegetação arbórea do Parque Estadual do rio

Doce, no médio rio Doce, e obtiveram densidade estimada menor do que as encontradas

(1569 ind.ha-1), porém a área basal foi praticamente a mesma (26,94 m2.ha-1).

A pequena quantidade de árvores de grande porte, a alta densidade de árvores e os baixos

valores de área basal por hectare decorrem de corte raso sofrido no passado para abastecer a

indústria do carvão, exceto na área da Barragem, que sofreu corte seletivo devido à

declividade do terreno. Conforme discute Martins (1993), a deficiência ou ausência de

representantes nas classes superiores de diâmetro pode indicar uma invasão recente dessas

espécies na comunidade ou o corte de grande número de indivíduos, que é o caso das florestas

amostradas neste estudo. Apesar da área da Barragem ter sofrido corte há mais tempo (65 a 85

anos) em relação às demais áreas, a altura, o diâmetro e a área basal das árvores do

Reservatório e do Brucutu, que sofreram corte raso há menos tempo, não apresentam

diferenças significativas em relação à área da Barragem, ao contrário das áreas da Usina e

Bom Será, que, por sua vez, apresentaram diferenças estatísticas em suas estruturas quando

comparadas à Barragem. Além do resgate do histórico da área, para uma compreensão mais

adequada da estrutura da comunidade estudada, são necessários estudos detalhados sobre a

dinâmica das populações que compõem a comunidade.

Os índices de diversidade de Shannon variaram de 3,590 nats/indivíduo (Brucutu) a 3,890

nats/indivíduo (Barragem) para espécies e de 2,245 nats/indivíduo (Brucutu) a 2,653

nats/indivíduo (Barragem) para famílias. Considerando-se todas as áreas amostradas, este

índice subiu para 4,508 nats/indivíduo. Este valor encontrado é maior do que o que é

geralmente observado em outras matas semidecíduas e no estado de Minas Gerais (Lopes et
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al., 2002). Os valores de eqüabilidade (J') para as espécies variaram de 0,866 a 0,917,

mostrando não haver forte dominância na abundância de determinadas espécies.

Em relação à composição florística, o índice de similaridade de Jaccard indicou que as

áreas são muito parecidas, sendo formados dois grandes grupos: as maiores similaridades

ocorreram, de um lado, entre as áreas da Usina, Bom Será e Reservatório, e, do outro lado,

entre as áreas do Brucutu e Barragem. A composição florística é muito semelhante

provavelmente porque, numa escala geográfica, as áreas estão extremamente próximas umas

das outras.

Na Tabela 4.4, os valores de riqueza observada e estimada, com os respectivos intervalos

de confiança (95%), são listados para uma amostra de 190 indivíduos. Observa-se que a área

da Barragem apresenta riqueza de espécies significativamente maior do que as demais áreas e

as áreas da Usina e Brucutu destacaram-se com uma riqueza estimada de espécies menor que

a das outras áreas. As outras áreas apresentaram riquezas estimadas intermediárias.

Tabela 4.4. Riqueza observada e estimada de espécies arbóreas e respectivos intervalos de

confiança (95%), se 190 indivíduos fossem amostrados, em cinco áreas de floresta da Estação

Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG. N = Número de árvores. Letras

diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05).

Algumas variáveis de solo apresentaram-se em maior quantidade nas áreas da Usina e

Brucutu: alumínio, matéria orgânica e carbono, capacidade de troca de cátions. Nessas duas

áreas foi menor a quantidade de areia grossa. No Brasil, elevados teores de alumínio são

característicos de solos do cerrado, mas o caráter álico já foi também descrito em florestas

tropicais (Silva & Leitão-Filho, 1982; Rodrigues, 1989). A grande quantidade de argila

destacou-se somente na área da Usina. Na PCA realizada com os dados de solo, os

eigenvalues obtidos foram bastante baixos, indicando que a contribuição dos componentes

para a variância total dos dados foi muito pequena. As únicas variáveis que apresentaram

eigenvalues dos três primeiros eixos da PCA acima de 0.4 foram areia grossa, potássio e soma

Local N Riqueza observada Riqueza estimada Intervalo de Confiança (95%)

USI 192 65 63,7a 63 - 64

BOMS 192 69 68,7b 68 - 69

RES 192 75 74,6c 73 - 75

BRU 192 64 63,7a 62 - 64

BAR 192 80 79,5d 78 - 80
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de bases, sendo as duas últimas fortemente correlacionadas. Portanto, não foram selecionadas

variáveis para a realização da CCA. Apesar dos baixos valores de eigenvalues, o primeiro

eixo explicou 75,3% da variância, e o segundo, 18,3%. Na PCA realizada com os dados de

abundância das espécies, os eigenvalues obtidos também se apresentaram muito baixos, no

entanto, a variância obtida para o primeiro eixo foi de 41,6%, para o segundo eixo, de 28,5%

e para o terceiro eixo, 19,4%. Certamente outras variáveis de solo ou mesmo diferenças na

intensidade de penetração da luz solar ou topografia, que não foram contemplados nesse

estudo, são parâmetros merecedores de avaliação, no intuito de se verificar relações entre a

vegetação e o meio abiótico.

Foram encontradas nas áreas amostradas espécies arbóreas que se encontram na lista das

espécies ameaçadas de extinção da flora do estado de Minas Gerais: Guatteria sellowiana

Schltdl e G. villosissima A.St.-Hil, espécies pertencentes ao bioma Cerrado e inseridas na

categoria vulnerável; Guatteria odontopetala Mart, espécie de Cerrado inserida na categoria

em perigo; Euterpe edulis Mart, Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth, Melanoxylon

brauna Schott e Brosimum glaziovii Taub., espécies de Mata Atlântica inseridas na categoria

vulnerável, sendo as duas últimas presentes na lista oficial do IBAMA; Ocotea odorifera

(Vell.) Rohwer e O. pulchella Mart. espécies de Mata Atlântica inseridas na categoria em

perigo, sendo a última presente na lista oficial do IBAMA (Mendonça & Lins 2000). É

importante destacar que a determinação de algumas destas espécies foi feita com base em

material vegetativo. Astronium fraxinifolium Schott, na categoria vulnerável, pela Lista

Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção-IBAMA.

A partir dos resultados obtidos e conhecendo o histórico de perturbação dessas matas,

acredita-se que as florestas estudadas encontram-se em estádio médio de sucessão secundária.

Comunidade arbórea nas diferentes áreas
Na área da Usina, 47,61% das famílias amostradas foram representadas por uma única

espécie e 28,57% por duas espécies. As famílias com maior número de espécies foram

Fabaceae, com 32,31%, Myrtaceae, com 15,38%, seguidas por Euphorbiaceae, com 7,69% e

Melastomataceae, com 6,15%. As famílias que apresentaram os maiores valores de IVI foram

Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae e Sapindaceae, que juntas somaram 69,69% do IVI. As

famílias que apresentaram os maiores valores de densidade foram Fabaceae e Myrtaceae, os

maiores valores de dominância foram Fabaceae e Sapindaceae e os maiores valores de

freqüência foram Fabaceae, Myrtaceae e Euphorbiaceae. As espécies que apresentaram maior

valor de importância, nesta ordem, foram Mabea fistulifera (valores destacados para
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densidade e freqüência), Cupania ludowigii (valores destacados para densidade e

dominância), Machaerium villosum (valores destacados para freqüência e densidade), Apuleia

leiocarpa e Matayba mollis (valor destacado para dominância), Myrcia splendens (valores

destacados para freqüência e densidade), Platypodium elegans (valor destacado para

dominância) e Campomanesia guaviroba, Byrsonima sericea e Astronium fraxinifolium

(valores destacados para freqüência e densidade). 10,0% das 189 espécies amostradas

ocorreram somente nesta área.

Na área do Bom Será, 62,0% das famílias amostradas foram representadas por uma única

espécie e 17,2% por duas espécies. As famílias com maior número de espécies foram

Fabaceae, com 18,84%, Lauraceae, com 13,04% e Myrtaceae, com 11,59%. As famílias que

apresentaram os maiores valores de IVI foram Fabaceae, Euphorbiaceae e Myrtaceae, que

juntas somaram 55,01% do IVI. As famílias que apresentaram os maiores valores de

dominância foram Fabaceae e Euphorbiaceae e os maiores valores de freqüência e densidade

foram Fabaceae, Euphorbiaceae e Myrtaceae. As espécies que apresentaram maior valor de

importância foram, nesta ordem, Melanoxylon brauna Pogonophora schomburgkiana,

Astronium fraxinifolium (valores destacados para densidade, dominância e freqüência),

Eugenia acutata (valores destacados para densidade e freqüência), Licania kunthiana (valores

destacados para dominância), Apuleia leiocarpa (valores destacados para densidade,

dominância e freqüência), Ouratea semiserrata (valores destacados para densidade e

freqüência), Pera glabrata (valores destacados para densidade, dominância e freqüência),

Psidium rufum e Toulicia laevigata (valores destacados para densidade e freqüência). 7,9%

das 189 espécies amostradas ocorreram somente nesta área.

Na área do Reservatório, 46,4% das famílias amostradas foram representadas por uma

única espécie e 28,6% por duas espécies. As famílias com maior número de espécies foram

Fabaceae, com 28,0% e Lauraceae, com 10,67%. As famílias que apresentaram os maiores

valores de IVI foram Fabaceae, Euphorbiaceae e Anacardiaceae, que juntas somaram 57,08%

do IVI. Fabaceae e Euphorbiaceae foram famílias que apresentaram os maiores valores de

densidade, dominância e freqüência. As espécies que apresentaram maior valor de

importância foram, nesta ordem, Mabea fistulifera (valores destacados para densidade,

dominância e freqüência), Anadenanthera colubrina (valor destacado para dominância),

Astronium fraxinifolium (valores destacados para densidade e freqüência), Croton urucurana

e Tapirira guianensis (valores destacados para densidade, dominância e freqüência) Cupania

ludowigii (valores destacados para densidade e freqüência), Cecropia hololeuca (valor

destacado para dominância), Apuleia leiocarpa (valores destacados para densidade,
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dominância e freqüência), Tapirira obtusa (valor destacado para dominância) e Machaerium

scleroxylon (valores destacados para densidade e freqüência). 11,6% das 189 espécies

amostradas ocorreram somente nesta área.

Na área do Brucutu, 62,5% das famílias amostradas foram representadas por uma única

espécie e 12,5% por duas espécies. As famílias com maior número de espécies foram

Myrtaceae, com 23,81% e Fabaceae, com 20,63%. As famílias que apresentaram os maiores

valores de IVI foram Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae e Sapindaceae, que juntas

somaram 72,4% do IVI. As famílias que apresentaram os maiores valores de densidade e

freqüência foram Fabaceae e Myrtaceae e maior valor de dominância foi Fabaceae. As

espécies que apresentaram maior valor de importância foram, nesta ordem, Mabea fistulifera,

Cupania ludowigii, Cassia ferruginea, Marlierea cf. obscura e Dalbergia nigra (valores

destacados para densidade, dominância e freqüência), Lacistema pubescens (valores

destacados para densidade e freqüência), Eugenia acutata (valores destacados para densidade

e dominância) e Apuleia leiocarpa (valores destacados para dominância e freqüência),

Tapirira obtusa (valor destacado para dominância) e Pimenta pseudocaryophyllus (valores

destacados para dominância e freqüência). 7,4% das 189 espécies amostradas ocorreram

somente nesta área.

Na área da Barragem, 42,8%, das famílias amostradas foram representadas por uma única

espécie e 25% por duas espécies. As famílias com maior número de espécies foram

Myrtaceae, com 17,07%, Fabaceae, com 13,41%, seguidas por Euphorbiaceae e Lauraceae,

ambas com 8,54%. As famílias que apresentaram os maiores valores de IVI foram

Euphorbiaceae, Fabaceae, Myrtaceae e Anacardiaceae, que juntas somam 54,65% do IVI. As

famílias que apresentaram os maiores valores de densidade e freqüência foram Euphorbiaceae

e Myrtaceae e os maiores valores de dominância foram Euphorbiaceae e Anacardiaceae. As

espécies que apresentaram maior valor de importância foram Pogonophora schomburgkiana

(valores destacados para densidade, dominância e freqüência), Tapirira obtusa (valor

destacado para dominância), Mabea fistulifera e Licania kunthiana (valores destacados para

densidade, dominância e freqüência), Aparisthmium cordatum (valores destacados para

densidade e freqüência), Schefflera morototoni (valor destacado para dominância e

freqüência), Eugenia acutata (valores destacados para densidade, dominância e freqüência),

Cassia ferruginea e Byrsonima sericea (valor destacado para dominância), Esenbeckia

grandiflora (valores destacados para densidade e freqüência). 16,9% das 189 espécies

amostradas ocorreram somente nesta área.
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Sub-Projeto: Estudo comparativo da produtividade vegetal em solo preservado x solo

impactado

Avaliação do potencial alelopático de Eucalyptus spp. sobre a germinação de Plathymenia

reticulata Benth. (Leguminosae)

Profa. Dra. Queila de Souza Garcia (Departamento de Botânica, ICB, UFMG)

Raquel Coelho Loures Fontes (Bolsista IC)

INTRODUÇÃO

O termo alelopatia foi cunhado no início do século passado, em 1937, por Molish, se

referindo a interações bioquímicas entre todos os tipos de plantas, incluindo microrganismos

(Rizvi et al., 1992). Isto causou confusão, uma vez que o significado da palavra alelopatia é,

do grego, allelon, mútuo e pathos, dano, “dano mútuo”. Alguns autores usaram a palavra em

um senso estrito para descrever somente efeitos prejudiciais de uma planta sobre a outra

(Rizvi et al., 1992; Putnam & Tang, 1986). Mas em 1984, Rice, definiu alelopatia como todo

efeito benéfico ou prejudicial, direto ou indireto que uma planta ou microrganismo exerce

sobre outro, pela liberação de compostos químicos.

Os compostos alelopáticos podem ser liberados das plantas por volatilização,

exsudação radicular, lixiviação ou decomposição e, a inibição alelopática tipicamente resulta

de uma combinação desses compostos que interferem com vários processos fisiológicos na

planta ou microrganismo receptor (Rice, 1984; Einhellig, 1995). Embora os mecanismos de

ação destes compostos ainda não estejam completamente esclarecidos (Rodrigues et al. 1992),

sabe-se que podem afetar a absorção de nutrientes, fotossíntese, respiração, permeabilidade da

membrana, síntese protéica, atividade enzimática, divisão e expansão celular e, como

conseqüência, a germinação, o crescimento e o desenvolvimento da planta (Einhellig 1986).

A alelopatia exerce um papel importante nos padrões e associações vegetacionais,

sucessão, preservação de semente, fixação de nitrogênio, invasão de plantas exóticas,

produtividade em agroecossistemas e na dinâmica de comunidades naturais de plantas

(Einhellig, 1995; Chou, 1999). Desta forma, a vegetação de uma determinada área pode ter

um modelo de sucessão condicionado às plantas preexistentes e às substâncias químicas que

elas liberam no meio (Ferreira & Aquila, 2000).
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A cultura de Eucalyptus sp, devido ao seu rápido crescimento e à múltipla utilização

de sua madeira, tem sido extensivamente usada nos programas de reflorestamento. Entretanto,

estudos apontam que essa cultura apresenta um efeito de inibição do crescimento de espécies

nativas (Del Moral & Muller, 1970). A fim de atender, inicialmente, a indústria siderúrgica e,

mais recentemente, a produção de celulose, as áreas do entorno do Parque Estadual do Rio

Doce (PERD), são ocupadas por grandes plantações de Eucalyptus (Barbosa et al., 1997).

O PERD está localizado no trecho da bacia do rio Doce em Minas Gerais, possui

35.973 ha e é, hoje, considerado a maior área de Floresta Atlântica de Minas Gerais (Barbosa

& Moreno, 2002). A cobertura vegetal original da Mata Atlântica foi drasticamente reduzida e

o ecossistema extremamente alterado por atividades antrópicas. Apesar disso, o bioma ainda

mantêm uma importante biodiversidade, incluindo espécies endêmicas, e é considerado

juntamente com o Cerrado um hotspot para conservação prioritária (Myers et al., 2000).

Plathymenia reticulata Benth. (Mimosoideae) é uma espécie arbórea, leguminosa,

conhecida como vinhático, que ocorre na Mata Atlântica e Cerrado. Sua madeira é de grande

qualidade e apresenta potencial para recuperação de áreas degradadas (Lorenzi, 1992).

O estudo das propriedades alelopáticas do Eucalyptus pode tornar possível o

estabelecimento de florestas mistas que aumentam a biodiversidade onde os efeitos da

interferência (competição e/ou alelopatia) reduziram a produtividade. Além disso, também

torna possível a compreensão do fenômeno de sucessão das plantas em áreas degradadas,

assim como na regeneração de florestas (Alves, 1999). O objetivo deste estudo foi avaliar o

potencial alelopático de extratos aquosos de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla,

sobre a germinação de Plathymenia reticulata.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a avaliação do potencial alelopático de Eucalyptus camaldulensis Dehnh (EC),

Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden (EG) e Eucalyptus urophylla S.T. Blake (EU), sobre a

germinação de Platymenia reticulata Benth., foram utilizados extratos aquosos de folhas

senescentes de plantas adultas. As folhas foram coletadas na VALLOUREC &

MANNESMANN Florestal LTDA, no município de Paraopeba (MG) e, as sementes de P.

reticulata foram coletadas no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) – MG.

Para obtenção dos extratos, o material vegetal, após secar naturalmente, foi triturado,

pesado e em seguida adicionado à água destilada na proporção 5% (p/v) de folhas secas



93

trituradas. A mistura foi mantida em local escuro durante 24 horas e em seguida, colocada em

agitador mecânico, à temperatura ambiente por 3 horas. Após este período, a mistura foi

filtrada através de uma dupla camada de gaze e centrifugada a 5000 rpm por 10 minutos. O

sobrenadante foi considerado o extrato a 100% (v/v) e dele foram feitas diluições em água

destilada para as concentrações de 12,5; 25; 50 e 75 % (v/v).

Os experimentos de germinação foram conduzidos em câmaras de germinação sob

fotoperíodo de 12h (30mol.m-2.s-1) a 25ºC. As sementes de P. reticulata foram colocadas

para germinar em placas gerbox forradas com tripla camada de papel filtro umedecido apenas

no dia da montagem do experimento, com 20 mL dos extratos de E. camaldulensis, E. grandis

e E. urophylla nas concentrações de 12,5; 25; 50; 75 e 100% (v/v). O controle recebeu 20 mL

de água destilada. A fim de diminuir a velocidade de evaporação, as placas foram envolvidas

em sacos plásticos transparentes de polietileno. Foi utilizada uma amostragem de 100

sementes por tratamento, distribuídas em 4 repetições de 25. A germinação foi verificada a

cada 24 horas durante 30 dias, sendo a emergência radicular o critério de germinação.

Para os experimentos de crescimento, as sementes de P. reticulata foram previamente

germinadas, em água destilada. Após a emergência radicular as plântulas foram transplantadas

para recipientes plásticos (capacidade 300 mL) contendo areia lavada como substrato e

mantidas em casa de vegetação. O substrato foi umedecido no primeiro dia do experimento

com solução nutritiva de Hoagland completa e com os respectivos extratos ou água destilada

(controle) até a capacidade de campo dos vasos, sendo que a solução nutritiva correspondia a

20% do volume total da capacidade de campo. Duas vezes por semana as plântulas serão

irrigadas apenas com os respectivos extratos ou água destilada, e uma vez por semana

receberão os extratos e solução nutritiva nas mesmas proporções anteriores. Esta freqüência

de irrigação será mantida até o término do experimento.

Foi medida a osmolaridade dos extratos em todas as concentrações e, essa variou de

27 a 51 mosm/Kg. A fim de avaliar a interferência do potencial osmótico na germinação foi

realizado um teste com polietilenoglicol 6000 (PEG 6000), considerando o maior valor do

potencial osmótico observado, que corresponde a 0,125 Mpa.

Como os dados de germinabilidade apresentaram desvios padrões com variação

errática, não sujeitos a normalização, procedeu-se a análise não paramétrica de Kruskal-

Wallis, cujas médias foram comparadas pelo teste t, ao nível de significância de 5%. Os

dados de tempo médio obtidos foram submetidos a análise de variância ANOVA, seguido

pelo teste Tukey a 5%.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se no testes de germinação de sementes de Platymenia reticulata sob extrato

de E. camaldulensis que houve diferença significativa da germinabilidade nas concentrações

mais elevadas, 75 e 100% (Fig. 4.1). Esta diferença também foi observada nos testes com o

extrato de E. grandis a 100% e E. urophylla na concentração de 75%. Comparando-se as

mesmas concentrações dos extratos das três espécies de Eucalyptus só houve diferença

significativa na germinabilidade entre as sementes tratadas com os extratos a 50% de E.

grandis e E. urophylla.

Muitas vezes, o efeito alelopático não se dá sobre a germinabilidade, mas sobre a

velocidade de germinação e o seu recíproco tempo médio (Ferreira, 2004). O tempo médio de

germinação das sementes, em geral, aumentou com a elevação da concentração dos extratos

(Fig. 4.2). Este aumento foi significativo sob as concentrações de 75 e 100% das três espécies

de Eucalyptus testadas (Tabela 4.5). Portanto, a presença dos extratos em concentrações mais

altas, diminuiu a velocidade de germinação de sementes de P. reticulata, o que pode ser

considerado como uma interferência no processo germinativo.

Os efeitos da solução de PEG 6000 na germinabilidade e no tempo médio de

germinação não foram significativamente diferentes do controle, o que indica que os efeitos

dos extratos descritos anteriormente não são de natureza osmótica.

A inibição da germinação por extratos de Eucalyptus já foi verificada em outros

estudos. Lisanework & Michelsen (1993) observaram que extratos de folhas de três espécies

de Eucalyptus, sendo uma delas E. camaldulensis, inibiu a germinação de quatro espécies

cultivadas. A inibição e o atraso da germinação de espécies cultivadas provocados por

extratos de Eucalyptus também foram demonstrados em experimentos realizados por Padhy et

al. (2000) e Djanaguiraman et al. (2002). As alterações no padrão de germinação podem

resultar de efeitos sobre a permeabilidade de membranas, a transcrição e tradução do DNA;

do funcionamento dos mensageiros secundários; da respiração, por seqüestro de oxigênio; da

conformação de enzimas e de receptores ou, ainda, da combinação destes fatores (Rizvi &

Rizvi, 1992).

Os resultados encontrados mostram que os extratos aquosos de folhas senescentes de

E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla afetam o comportamento germinativo de

Platymenia reticulata. As alterações verificadas na espécie receptora podem indicar a

presença de substâncias alelopáticas nos extratos de Eucalyptus que têm efeito negativo sobre

a germinação das sementes desta espécie.
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Atualmente estão sendo acompanhados os experimentos que avaliam, em casa de

vegetação, o efeito dos extratos das três espécies de Eucalyptus, em várias concentrações,

sobre o crescimento inicial de plântulas Platymenia reticulata, cujos dados serão apresentados

nos próximos relatórios da bolsista e do projeto.
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E. urophylla

Figura 4.1. Percentagem de germinação das sementes de Platymenia reticulata sob diferentes

concentrações dos extratos aquosos de folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla.

Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste t (P<0,05).
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espécie e letras maiúsculas comparam uma mesma concentração das três diferentes espécies

de Eucalyptus. Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente pelo

teste Tukey a 5%.

Tabela 4.5. Tempo médio da germinação de P. reticulata  desvio padrão (em dias), sob

diferentes concentrações (%v/v) dos extratos aquosos de folhas de E. camaldulensis (EC), E.

grandis (EG) e E. urophylla (EU). Letras minúsculas comparam linhas e letras maiúsculas

comparam colunas. Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente

pelo teste Tukey a 5%.
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TABELAS

Tabela 4.1 - Localização e caracterização das áreas de estudo amostradas na Estação

Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais.

Tabela 4.2. Espécies arbóreas encontradas em cinco áreas da Estação Ambiental de Peti, São

Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, com o número de indivíduos amostrados em cada área

e número da exsicata no Herbário BHCB.

Tabela 4.3 - Características estruturais do componente arbóreo das cinco áreas amostradas na

Estação Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais. Letras diferentes

indicam diferença significativa pelo teste de Tuckey (5%). * H' = Índice de diversidade de

Shannon-Wiener, calculado com logaritmo na base e.

Tabela 4.4. Riqueza observada e estimada de espécies arbóreas e respectivos intervalos de

confiança (95%), se 190 indivíduos fossem amostrados, em cinco áreas de floresta da Estação

Ambiental de Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG. N = Número de árvores. Letras

diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05).

Tabela 4.5. Tempo médio da germinação de P. reticulata  desvio padrão (em dias), sob

diferentes concentrações (%v/v) dos extratos aquosos de folhas de E. camaldulensis (EC), E.

grandis (EG) e E. urophylla (EU). Letras minúsculas comparam linhas e letras maiúsculas

comparam colunas. Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente

pelo teste Tukey a 5%.

FIGURAS

Figura 4.1: Percentagem de germinação das sementes de Platymenia reticulata sob diferentes

concentrações dos extratos aquosos de folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla.

Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste t (P<0,05).

Figura 4.2: Tempo médio da germinação de P. reticulata (em dias) sob diferentes

concentrações (%v/v) dos extratos aquosos de folhas de E. camaldulensis (EC), E. grandis

(EG) e E. urophylla (EU). Letras minúsculas comparam as concentrações dos extratos de uma

espécie e letras maiúsculas comparam uma mesma concentração das três diferentes espécies
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de Eucalyptus. Tratamentos que apresentam a mesma letra não diferem estatisticamente pelo

teste Tukey a 5%.



Caracterização física e química dos ambientes e monitoramento da qualidade das

águas

Introdução

A caracterização e o conhecimento de diferentes ecossistemas aquáticos continentais

tem sido um dos principais objetivos da pesquisa limnológica no Brasil, evidenciando a

importância de estudos descritivos conduzidos, em muitos casos, simultaneamente com

estudos experimentais, descrições taxonômicas e estudos visando o manejo e a

conservação de ecossistemas aquáticos.

A qualidade da água é, em termos mais amplos, o reflexo da interação da sua matriz

física e química com os diferentes componentes da biota aquática, refletindo as

adaptações dos diversos grupos da flora e fauna presentes como também os processos

em andamento, sendo um dos fatores mais importantes na determinação e no

estabelecimento das comunidades (Firberg & Johnson, 1995) de fundamental

importância para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas (Tundisi &

Barbosa, 1995).

A ocupação humana das bacias de drenagem associada ao desenvolvimento

desordenado das cidades tem alterado, drásticamente, os ecossistemas aquáticos,

principalmente acelerando o aporte de nutrientes para os corpos d’água (eutrofização)

juntamente com o aporte de quantidades expressivas de sedimentos (assoreamento),

afetando a estrutura e o funcionamento das comunidades e suas relações tróficas.

Este sub-projeto tem como objetivo geral realizar a caracterização física e química

dos ambientes em estudo evidenciando, particularmente, mudanças das variáveis

utilizadas no monitoramento da qualidade das águas.

Área de estudo

Os estudos foram desenvolvidos no trecho médio do Rio Doce, em Minas Gerais,

em 7 lagos (Dom Helvécio, Carioca, Gambazinho, na área do PERD; Jacaré,

Palmeirinha, Águas Claras e Amarela, no entorno, em áreas de reflorestamento com

Eucalyptus spp), mostrados na figura 3.1.
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Figura 3.1. Localização dos lagos estudados no trecho médio do Rio Doce, destacando o
mapa de contorno do Parque Estadual do Rio Doce.

Material e Métodos

As medidas, amostragens e experimentos foram realizados nos períodos de chuvas

(janeiro/2005) e seca (julho/2005), exceto aqueles realizados nos lagos Dom Helvécio,

Carioca, Gambazinho e Jacaré, que foram realizados a intervalos mensais, em uma
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estação central de cada lago e em quatro profundidades, definidas a partir da penetração

da luz na coluna d’água (100%, 10%, 1% e zona afótica).

As coletas foram realizadas utilizando-se uma garrafa de van Dorn, acondicionando-

se as amostras em frascos de polietileno, para posterior determinação das concentrações

de clorofila-a e nutrientes dissolvidos e totais. A temperatura da água, condutividade

elétrica, pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos e potencial de oxidação-

redução foram medidas in situ, com um multianalisador digital e sensores específicos

(Horiba, U-22). Os valores da alcalinidade total foram obtidos a partir da titulação

potenciométrica até pH final 4,35, de acordo com Mackereth et al., (1978). A clorofila-a

foi obtida após filtração em filtros GF-C e extração com acetona 90%, conforme

Lorenzen (1967). As concentrações de nitrogênio total, nitrato, nitrito e sílica solúvel

reativa foram obtidas segundo os métodos descritos em Mackereth et al. (1978); aquelas

de amônia segundo o método proposto por Koroleff (1976) e as de fósforo total e

fósforo solúvel reativo, conforme descrito em Golterman et al. (1978).

Para confecção dos gráficos de perfil da coluna d’água e dos diagramas

profundidade/tempo foram feitos através do programa SigmaPlot 6.0 (2000).

Caracterização física e química dos lagos

Primeiramente serão descritos os resultados obtidos para as lagoas Águas Claras,

Amarela e Palmeirinha, localizadas no entorno do PERD e que são amostradas

sazonalmente nos meses de janeiro (período de chuvas) e julho (período de seca). Em

seguida, serão descritos os resultados para os lagos Dom Helvécio, Carioca,

Gambazinho e Jacaré, que foram amostrados mensalmente.

Na figura 3.2 são mostrados perfis verticais de pH, temperatura, sólidos totais

dissolvidos, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e potencial redox.

Na lagoa Águas Claras, o disco de Secchi atingiu a profundidade de 3,0 m

resultando numa zona fótica de 9 m que se estende praticamente ao longo de toda a

coluna d´água. São evidentes perfis estratificados de temperatura, oxigênio dissolvido e

potencial redox no período de chuvas, com menores valores no hipolímnio, onde

predominam condições redutoras. A temperatura da água variou 26,0 e 30,9 ºC e as

concentrações de oxigênio dissolvido entre 5,15 e 9,2 mg L-1. O pH variou entre 5,6 e

6,0, a condutividade elétrica entre 38 e 155 S cm-1 e a concentração de sólidos totais

dissolvidos entre 20 e 100 mg L-1.
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Durante o período de seca, os perfis apresentaram valores mais homogêneos na

coluna d´água e prevaleceram condições de oxidação na mesma. Observou-se o mesmo

padrão para condutividade elétrica e concentração de sólidos totais dissolvidos. No

entanto, no hipolímnio foram registrados os maiores valores. Observou-se ainda

pequena variação de temperatura (entre 24,1 e 25,4 ºC) ao longo da coluna d’água. O

oxigênio dissolvido variou entre 7,9 e 8,7 mg L-1 e o pH entre 4,8 e 4,9. A

condutividade elétrica permaneceu praticamente constante (47 S cm-1) e os sólidos

totais dissolvidos mantiveram-se constante (30 mg L-1 ) em toda a coluna d’água.

Na lagoa Palmeirinha o disco de Secchi atingiu a profundidade de 2,0 m e a zona

eufótica de 6,0 metros. Para os dois períodos do ano observou-se estratificação térmica

e química. Maiores valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos foram

registrados no hipolímnio no período de chuva. O pH mostrou-se levemente ácido nos

dois períodos amostrados.

No período de chuvas a temperatura da água variou entre 26,8 e 30,7 ºC e as

concentrações de oxigênio dissolvido entre 4,7 e 11,6 mg L-1, com os menores valores

registrados no fundo. Observa-se também neste período uma queda acentuada nos

valores do potencial de oxi-redução a partir de 5 m, atingindo valores negativos

próximo ao fundo, onde prevaleceram processos redutivos. O pH variou entre 5,19 e

5,99 com o menor valor registrado a 4,0 m. A condutividade elétrica variou entre 38 e

110 S cm-1 e os valores de sólidos totais dissolvidos entre 20 e 70 mg L-1, ambas

variáveis com maiores valores no fundo. No período de seca os valores de temperatura

da água variaram entre 23,9 e 26,3 ºC e as concentrações de oxigênio dissolvido entre

7,1 e 8,2 mg L-1, com os maiores valores registrados na superfície. Nesse período os

valores do potencial de oxi-redução foram positivos em quase toda a coluna d’água. O

pH variou entre 4,79 e 4,96 com o menor valor também sendo registrado no hipolimnio.

A condutividade elétrica variou entre 45 e 68 S cm-1 e os valores de sólidos totais

dissolvidos se foram de 30 mg L-1 em toda coluna d´água. Não foi observada

estratificação em relação ao potencial de oxi-redução, condutividade elétrica e sólidos

totais dissolvidos. Não foi observada uma desestratificação completa da coluna d’água,

possivelmente pelo fato de que a lagoa Palmeirinha está “encaixada” em um vale e com

uma mata de entorno um pouco mais densa, o que a protege da ação do vento sobre a

mistura da coluna d’água, como pode ser observado pelos perfis de temperatura.. A

coluna d’água apresentou-se bem oxigenada principalmente neste período.
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Na lagoa Amarela a profundidade de desaparecimento visual do disco de Secchi foi

de 1,0 m. Observou-se desestratificação térmica nos dois períodos amostrados,

possivelmente devido à pequena profundidade, que facilita a ação do vento fazendo

circular toda a coluna d’água, a qual se mostrou relativamente bem oxigenada. No

período de chuvas, devido ao grande aporte de material alóctone, foram registrados os

maiores valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. Os valores de pH

variaram entre 5,47 e 6,33 na chuva, e 4,84 e 4.92 na seca. No período de chuvas a

temperatura variou entre 25,9 e 29,3 ºC e as concentrações de oxigênio dissolvido entre

6,6 e 13,5 mg L-1. Os valores de condutividade oscilaram entre 61 e 184 S cm-1 e

sólidos totais dissolvidos entre 40 e 120 mg L-1. No período de seca, a temperatura

variou entre 21,5 e 22,1 ºC e as concentrações de oxigênio dissolvido entre 7,6 e 8,5 mg

L-1. Nesse período também foram registradas condições redutoras no hipolimnio do

lago. A condutividade elétrica praticamente não variou (73 - 74 S cm-1) e os valores de

sólidos totais dissolvidos se mantiveram constantes (50 mg L-1).

Vale destacar que nenhum dos ambientes mostrou condições de anoxia no

hipolimnio nos períodos analisados. Em linhas gerais, as maiores concentrações de

nutrientes foram registradas no período de chuvas, evidenciando os maiores aportes

neste período.
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Figura 3.2. Perfis de pH, condutividade elétrica (S cm-1), sólidos totais dissolvidos (TDS, mg L-1) , oxigênio dissolvido (mL-1), temperatura (oC)
potencial redox (mV) nas lagoas Águas Claras, Amarela e Palmeirinha nos períodos de chuvas e seca de 2005.
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No lago Dom Helvécio (Figura 3.3) o padrão monomítico quente foi evidente. No

período de chuvas foram registradas temperaturas entre 23 e 32 ºC e concentrações de

oxigênio dissolvido entre 2 e 14 mg L-1. Valores negativos do potencial redox foram

registrados a partir de 10 m, exceção para o mes de dezembro, quando condições

redutoras foram registradas a partir de 12. Os valores de pH, no período de chuvas,

variaram entre 4,84 e 7,89. A condutividade elétrica variou entre 30 e 206 S cm-1 e os

valores de sólidos totais dissolvidos variaram entre 0,02 e 0,13 mg L-1. Nesse período,

as concentrações de fósforo total variaram entre 8 e 189 g L-1 e a de ortofosfato entre 1

e 91 g L-1. Para ambos os períodos os maiores valores fósforo total e ortofosfato foram

registrados nas maiores profundidades.

As concentrações de nitrogênio total variaram entre 166 e 1381 g L-1 e nos dois

períodos as maiores concentrações de nitrogênio total foram registradas nas maiores

profundidades. As concentrações de amônio variaram entre 3 e 976 g L-1 e as de

nitrato e nitrito entre 2 e 108 g L-1 e 1 e 158 g L-1 respectivamente. Assim como para

o nitrogênio total, as maiores concentrações de amônia foram registradas nas maiores

profundidades.

No Período de seca, foram registradas temperaturas entre 23 e 29 ºC e concentrações de

oxigênio dissolvido entre 2 e 14 mg L-1, com os menores valores para ambas variáveis

sendo registrados no fundo. A condutividade elétrica variou entre 9 e 199 S cm-1 e os

valores de sólidos totais dissolvidos entre 0,02 e 90 mg L-1. Nesse período as

concentrações de fósforo total variaram entre 8 e 28 g L-1 e a de ortofosfato entre 1 e

15g L-1 ( Figura 3.4). As concentrações de nitrogênio total variaram entre 182 e 1073

g L-1, as concentrações de amônia entre 5 e 413 g L-1, as de nitrato entre 0 e 26 g L-1

e as de nitrito entre 0 e 4 g L-1 (Figura 3.5).
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Figura 3.3. Diagramas de Profundidade/tempo de oxigênio dissolvido (mL-1), temperatura (oC), pH, condutividade elétrica (S cm-1) sólidos
totais dissolvidos - TDS (mg L-1) e potencial redox (mV) para do lago Dom Helvécio em 2005.
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Figura 3.4. Concentração de Fósforo total (g L –1) e ortofosfato (g L –1) no lago Dom Helvécio em 2005.
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Figura 3.5. Concentrações (g L-1 ) de nitrogênio total, amônia, nitrato e nitrito, no lago Dom Helvécio em 2005.
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Na lagoa Carioca o padrão de estratificação térmica no verão e desestratificação no

inverno é evidente embora do ponto de vista químico, este padrão ficou menos evidente,

particularmente para as concentrações de oxigênio dissolvido. Para as demais variáveis

– potencial de oxi-redução, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, a

desestratificação foi evidente durante pelo menos dois meses do período de seca (Figura

3.6). No período de chuvas foram registradas temperaturas entre 23 e 32 ºC e

concentrações de oxigênio dissolvido entre 2 e 13 mg L-1. Neste período, exceto no mês

de dezembro, foram registrados valores negativos do potencial de oxi-redução a partir

de 6 m. O pH variou entre 4,63 e 6,71, a condutividade elétrica entre 14 e 186 S cm-1 e

os valores de sólidos totais dissolvidos entre 0,02 e 0,12 mg L-1. As concentrações de

fósforo total variaram entre 11 e 92 g L-1 e aquelas de ortofosfato entre 0 e 26 g L-1

(Figura 3.7). As concentrações de nitrogênio total variaram entre 197 e 2174 g L-1. As

concentrações de amônia variaram entre 4 e 1661 g L-1, as de nitrato entre 0 e 18 g L-

1 e as de nitrito entre 0 e 22 g L-1 (Figura 3. 8).

No período de seca, foram registradas temperaturas entre 22 e 27,4 ºC e

concentrações de oxigênio dissolvido entre 3,4 e 14,8 mg L-1. Os valores de potencial de

oxi-redução foram positivos nos meses de maio, junho e julho e negativos, a partir de 6

m de profundidade nos meses de agosto, setembro e outubro. O pH variou entre 4,4 e

6,9 e a condutividade elétrica varoiu entre 25 e 192 S cm-1. Os valores de sólidos

totais dissolvidos variaram entre 0,02 mg L-1 e 0,13 mg L-1. As concentrações de fósforo

total variaram entre 9 e 61 g L-1 e as de ortofosfato entre 1 e 15 g L-1. As

concentrações de nitrogênio total variaram entre 280 e 3626 g L-1, aquelas de amônia

entre 1 e 1084g L-1 , as de nitrato entre 0 e 26 g L-1 e as de nitrito entre 0 e 16 g L-1.
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Figura 3.6. Diagramas Profundidade / tempo de oxigênio dissolvido (mg.L-1), temperatura (oC), pH, condutividade elétrica (S cm-1) sólidos
totais dissolvidos - TDS (mg L-1) e potencial redox (mV) para a lagoa Carioca em 2005.



115

Figura 3.7. Concentrações de fósforo total (g L –1) e ortofosfato (g L –1) para a lagoa Carioca em 2005.
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Figura 3.8. Concentrações (g L-1 ) de nitrogênio total, amônia, nitrato e nitrito para a lagoa Carioca em 2005.
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A figura 3.9 mostra os diagramas das principais variáveis físicas e químicas para a

lagoa Gambazinho em 2005. Como verificado em 2004, este ambiente não se enquadra

no padrão de monomítico quente, uma vez que a coluna d’água permaneceu

desestratificada durante a maior parte do ano. A temperatura máxima da água foi de 31

ºC em fevereiro e mínima (23-24 ºC) em agosto. As concentrações de oxigênio

dissolvido oscilaram entre 5 e 13 mg L-1 no período de chuvas e entre 4 e 13 mg L-1 no

período de seca. Somente em janeiro, março e abril, abaixo de 7 m foram registrados

valores negativos para o potencial de oxi-redução, demonstrando o predomínio de

processo oxidativos na coluna d’água.. O pH permaneceu levemente ácido durante

quase todo o ano, variando entre 4 e 6,75. A condutividade elétrica variou entre 13 e

119S cm-1 no período de chuvas e entre 16 e 43 no período de seca. Os valores de

sólidos totais dissolvidos oscilaram entre 0,01 e 0,04 mg L-1 de janeiro até novembro,

atingindo 0,08 mg L-1 em dezembro, na zona afótica.

As concentrações de fósforo total variaram entre 8 e 26 g L-1 e 7 e 38 g L-1 e

aquelas de ortofosfato entre 0 e 6 g L-1 e 0 e 21 g L-1, respectivamente nos períodos

de chuvas e seca, como mostrado na Figura 3.10. As concentrações das diferentes

formas de nitrogênio são mostradas na figura 3.11. Nitrogênio total variou entre 212 e

1268 g L-1 e 149 e 754 g L-1, nos períodos de chuvas e seca respectivamente; as

concentrações de amônia variaram entre 5 e 726 g L-1 e entre 4 e 300g L-1 e aquelas

de nitrato entre 1 e 20 g L-1 e 1 e 16 g L-1, nos períodos de chuvas e seca

respectivamente. As concentrações de nitrito variaram entre 0 e 2,5 g L-1 no período de

chuvas e entre 0 e 4 g L-1 no período de seca.
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Figura 3.9. Diagramas Profundidade / tempo para o oxigênio dissolvido (mL-1), temperatura (oC), pH, condutividade elétrica (S cm-1) sólidos
totais dissolvidos - TDS (mg L-1) e potencial redox (mV) na lagoa Gambazinho em 2005.
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Figura 3.10. Concentrações (g L –1) de fósforo total e ortofosfato na lagoa Gambazinho em 2005.
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Figura 3.11. Concentrações (g L-1 ) de nitrogênio total, amônia, nitrato e nitrito na lagoa Gambazinho em 2005.
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Além de estar localizada em área de reflorestamento com Eucalyptus spp, a lagoa

Jacaré possui também um clube de pesca cujo esgoto é lançado, sem qualquer

tratamento, em suas águas. Durante o período de estratificação as temperaturas

oscilaram entre 33 ºC (epilímnio) e 25,8 ºC (hipolímnio) e durante a desestratificação

(junnho a agosto) as temperaturas oscilaram entre 25,3º C a 22,9º C (Figura 3.12). Com

relação aos valores de oxigênio dissolvido, em praticamente todos os meses observou-se

uma desestratificação em toda coluna d’água (c. 3-4mg/L), exceto na região

epilimnética dos meses de (janeiro-fevereiro e agosto-outubro) quando se observaram

diferenças significativas nas concentrações de oxigênio dissolvido com os valores

oscilando entre 13-4 mg/L e 17-4,5 mg/L, respectivamente. Durante o período de

estratificação térmica a condutividade variou entre 45-49 S/cm no epilímnio e entre

67-340 S/cm no hipolímnio. Durante o período de desestratificação térmica os valores

oscilaram entre 44 e 49 S/cm no epilíminio e 44 - 119 S/cm no hipolímnio.

Destacaram-se dois picos de condutividade durante o ciclo hidrológico na região

hipolimnética nos meses de abril e dezembro, com valores de 340 e 285 S/cm,

respectivamente. Os valores de sólidos totais dissolvidos (TDS) acompanharam os

valores de condutividade, se apresentando distribuídos de forma homogênea em toda

coluna d’água, exceto pelos altos valores encontrados nos meses de abril e dezembro

(60-190mg/L).

As concentrações de fósforo total oscilaram entre 10-78,5 g/L em toda a coluna

d’água e durante todo o período, sendo que o menor e maior valores foram encontrados,

respectivamente, em fevereiro e janeiro (Figura 3.13). O fósforo solúvel reativo

(ortofosfato) variou entre 1,4 e 21,8 g/L durante os meses de março, julho e dezembro

e no restante do período os valores oscilaram entre 1,5 e 5,9 g/L. As concentrações de

nitrogênio total apresentaram os maiores valores no período de chuva (277-2280 g/L)

oscilando entre 249 e 708 g/L no período de seca.

As concentrações de amônia durante o período de chuvas variaram entre 78 e1474

g/L no hipolímnio e entre 249-708 g/L no epilímnio durante a seca. Os valores de

nitrito oscilaram entre 0,9 e 18,8 g/L no período de chuvas e entre 0,3 e 21,3g/L

durante o período de seca. As concentrações de nitrato variaram entre 0,2 e 4 g/L na

maior parte do período de seca e entre 0,6 e 8 g/L no período de outubro a março

(Figura 3.14).
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Figura 3.12. Diagramas Profundidade / tempo de oxigênio dissolvido (mL-1), temperatura (oC), pH, condutividade elétrica (S cm-1) sólidos
totais dissolvidos - TDS (mg L-1) e potencial redox (mV) para a lagoa Jacaré em 2005
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Figura 3.13. Concentrações (g L –1) de fósforo total e ortofosfato na lagoa Jacaré em 2005
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Figura 3.14. Concentrações (g L-1 ) de nitrogênio total, amônia, nitrato e nitrito na lagoa Jacaré em 2005
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A COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO TRECHO MÉDIO DA BACIA DO RIO

DOCE: ESTUDOS ESPECÍFICOS

Os sete anos de estudos desenvolvidos dentro do Projeto PELD, já possilitaram um

conhecimento aprofundado acerca da diversidade de espécies de algas fitoplanctônicas nos

ambientes estudados no trecho médio da bacia do Rio Doce. A riqueza desta comunidade, está

estimada em 267 taxa para os ambientes lênticos e 84 para os ambientes lóticos e a maioria das

curvas de acúmulo de espécies se aproxima da estabilização.

De maneira geral, Zygnemaphyceae destaca-se como o grupo mais rico nos lagos, enquanto

Bacillariophyceae e Cyanophyceae têm maior representação nos rios. No entanto, embora o

fitoplâncton da região possa ser caracterizado em linhas grais, dinâmicas específicas desta

comunidade bem como os fatores que as regem em cada ambiente, permanecem pouco entendidos.

Durante 2005 buscou-se uma análise detalhada dos dados coletados, visando maior aprofundamento

da dinâmica do fitoplâncton em cada ambiente. Estas análises resultaram em quatro manuscritos,

um dos quais já aceito para publicação, listados a seguir.

1) Seasonal forces driving phytoplankton size structure dynamics in a tropical deep lake (Dom

Helvécio Lake, South-East Brazil) - aceito para publicação no periódico Acta Limnologica

Brasiliensia

2) Dinâmica de cianobactérias em um lago oligotrófico e polimítico (Lagoa Gambazinho, Parque

Estadual do Rio Doce Minas Gerais, Brasil) - em fase final de preparação

3) Variação temporal e distribuição vertical da comunidade fitoplanctônica de um lago impactado

por monocultura de Eucaliptus spp, lagoa Jacaré - Parque Estadual do Rio Doce – MG, Brasil - em

preparação

4) Efeito da implantação de uma ETE na qualidade da água do ribeirão Ipanema (Ipatinga, MG),

com ênfase nas comunidades fitoplanctônica e bentônica - resumo expandido publicado nos Anais

do VII Congresso de Ecologia do Brasil. Manuscrito em preparação.
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Seasonal forces driving phytoplankton size structure dynamics in a tropical deep lake (Dom

Helvécio Lake, South-East Brazil)

Barros1, C.F.A; Souza2, M.B.G. & Barbosa3, F.A.R.

1,2,3 Laboratório de Limnologia - Instituto de Ciências Biológicas/ Departamento de Biologia Geral/
Universidade Federal de Minas Gerais - Av. Antônio Carlos, 6627, 30161-970. Belo Horizonte – MG, Brasil
e-mail: barbosa@icb.ufmg.br

ABSTRACT: Seasonal mechanisms driving phytoplankton size structure dynamics in a tropical deep

lake (Dom Helvécio Lake, South-East Brazil).

Dom Helvécio Lake, located inside Rio Doce State Park (south-east Brazil) is the largest and deepest

lake of the middle Rio Doce lacustrine system (total of 158 lakes). Although data on physical, chemical and

biological features of some of those lakes have been known since the 70’s, the biovolume of phytoplankton

species have not yet been studied. In this paper we characterize, for the first time, algae size structure in Dom

Helvécio Lake and assess seasonal variations to establish possible associations between algae size structure

and the environment, particularly water column stability along stratification changes. Samples were collected

in three months during each dry and rainy season from June 2001 to February 2004. Air and water

temperature, precipitation, relative humidity and stability of stratification all significantly increased during

the rainy (stratified) seasons, while total-P, total-N, DIN and SRSi concentrations were higher during the dry

(mixing conditions) seasons. Results suggest a constant phosphorus limitation to phytoplankton primary

production and a variable amount of nitrogen was observed . The total phytoplankton biovolume varied

widely during the study, both, temporally and vertically. The distribution of size classes in different stability

conditions was distinct: with a predominance of nano- and ultraplankton (< 20 m), mainly due to

Zygnemaphyceae, during stratification periods and a predominance of micro- and netplankton (> 64 µm),

specially Cyanophyceae, in mixing ones. These results highlight that even in deep tropical environments

climatic oscillations, specially the energy input, can drive phytoplankton dynamics.

Key words: Phytoplankton, biovolume, mixing conditions, tropical lake

RESUMO: Forças sazonais determinando a estrutura de tamanho do fitoplâncton em um lago tropical

profundo (Lago Dom Helvécio, sudeste do Brasil).

O lago Dom Helvécio situa-se dentro dos limites do Parque Estadual do Rio Doce (sudeste do Brasil) e é

o maior e mais profundo do sistema do qual faz parte (158 lagos). Embora dados sobre suas características

físicas, químicas e biológicas sejam coletados desde a década de 70, estudos considerando o biovolume das
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espécies fitoplanctônicas ainda não haviam sido realizados. Neste trabalho são apresentados dados sobre a

estrutura de tamanho das algas planctônicas do Lago Dom Helvécio, procurando estabelecer as possíveis

relações entre suas variações e as mudanças ambientais, particularmente as condições de estabilidade da

coluna d’água. As amostras foram coletadas em três meses de cada estação de seca e de chuvas, entre junho

de 2001 e fevereiro de 2004. Temperatura do ar e da água, precipitação, umidade relativa e estabilidade de

estratificação aumentaram significativamente no período das nas chuvas, enquanto as concentrações de P-

total, N-total, nitrogênio inorgânico dissolvido e silicato apresentaram-se mais elevadas durante os períodos

de seca. Constante limitação por fósforo e por nitrogênio foi verificada, já que suas formas inorgânicas

dissolvidas estavam em concentrações abaixo do limite mínimo para produção primária. O biovolume total

do fitoplâncton apresentou variação temporal e vertical. A distribuição das classes de tamanho entre as

diferentes condições de estabilidade foi distinta: foi registrado um predomínio de nano e ultraplâncton (< 20

m), principalmente pela presença de Zygnemaphyceae durante os períodos de estratificação e dominância

de microplâncton e plâncton de rede (> 64 µm), especialmente Cyanophyceae, nos períodos de mistura. Estes

resultados evidenciam que as oscilações climáticas podem determinar a dinâmica do fitoplâncton em um

lago tropical profundo.

Palavras-chave: Fitoplâncton, biovolume, condições de mistura, lago tropical.

Introduction

The physical structure of aquatic environments can be determined by temperature which can act upon

water column compartmentalization or mixing, thus affecting the selection and vertical distribution of

species (Barbosa & Padisák, 2002). These conditions can change seasonally within the same lake (Wetzel,

2001; Sterner, 1990) and play an important role on plankton community dynamics, since they affect the

availability of essential resources (Weithoff et al., 2000). Moreover, the relative abundance of primary

producers in a lake is a result of the competition for light and nutrient sources together with the nature and

intensity of zooplankton grazing (Reynolds, 1997).

The importance of these temporal and spatial variations of the environment upon the availability of

resources and consequently over the structure of aquatic communities was first noticed by Hutchinson

(1961). Since then, several studies searching for a better understanding of environment–community relations

were developed. The model proposed by Sommer et al. (1986), which describes a combination of physical

and chemical factors with trophy effects controlling the producer–herbivorous chain in Lake Constance

(Central Europe), is among the best known examples, and had its results generalized for several aquatic

environments. Judgmental (Huisman & Weising, 1995; Diehl, 2002) and empirical studies (Diehl et al.,

2002; Kunz & Diehl, 2003) were conducted focusing specifically on the combined effects of light



130

130

availability and nutrients on freshwater planktonic systems. However, the majority of these studies were

conducted in temperate environments, which by consequence has lead to a dearth of such data in the tropics

in order to allow for comparative studies on phytoplankton responses to environmental changes (Reynolds,

1984) and to develop models for tropical systems of fundamental importance for the improvement of water

quality management strategies.

In this paper we characterize, for the first time, the phytoplankton biomass, as biovolume, in Dom

Helvécio Lake (Rio Doce valley, Southeastern Brazil). Considering that phytoplankton size structure is

clearly important to determine the plankton food web and nutrients fate (Bergquist et al., 1985), since species

of the same fraction tend to respond similarly to environmental changes (Becker & Motta-Marques, 2004),

we also aimed to measure the lake’s seasonal variations in order to assess any possible associations between

biovolume and environmental features, in particular, the water column stability along stratification changes.

Study Area

The Rio Doce State Park is the largest remnant of Atlantic Forest (36,113 ha) in the state of Minas

Gerais, Brazil. It is located in the middle part of the Doce River basin (19o29’24’’ – 19o48’18’’ S; 42o28’18’’

– 42o38’30’’ W) surrounded mostly by Eucalyptus plantations and 29 municipalities. One third of the middle

Doce River lacustrine system (158 lakes) is protected within the Park (Barbosa, 1997). The local climate is

tropical semi-humid, the average temperature is around 25 oC, and there is a 4–5 month period displaying dry

season characteristics (Barbosa & Moreno, 2002). Dom Helvécio is the largest (6.87 km2) and deepest lake

of the system (32.5 m) characterized as dendritic with slow circulation and oligotrophic (de Meis & Tundisi,

1997). Its water column mixing pattern is warm-monomictic, stratifying between September and April and

exhibiting an almost isothermal condition from May to August (Henry & Barbosa, 1989).

Material and Methods

Samples were collected with a van Dorn bottle at a limnetic station in three months of each dry

(June/July/August) and rainy (December/January/February/March) season, from 2001 to 2004. In each

month, three depths corresponding to 100, 10 and 1 % of incident light at the surface within the euphotic

zone were determined according to Secchi disk estimations (Cole, 1983). Vertical profiles of water

temperature and electric conductivity were measured on each occasion with a Horiba multi probe and the

mixing zone extension (Zmix) was identified through them. Calculations of the stability stratification were

also performed for each month (Cole, 1983) using water density tables from Hutchinson (1957). Daily

measurements (ten days before each sampling) of air temperature, precipitation and relative humidity data

were provided by a climatic station c. 50 km distant from the park.
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The concentrations of total phosphorus (TP), soluble reactive phosphorus (SRP: PO4-P), total nitrogen

(TN), dissolved inorganic nitrogen (DIN: NO3-N, NO2-N and NH4
+-N) and soluble reactive silicate (SRSi)

were estimated in laboratory (Golterman et al., 1978; Koroleff, 1976; Mackereth et al., 1978). The trophy

status of the lake was defined according to Salas & Martino (1991).

Phytoplankton samples were preserved with lugol’s iodine solution and at least 400 specimens of the

most frequent species were enumerated (Lund et al., 1958) using the settling technique (Utermöhl, 1958).

The algal biovolume was determined with formulae for geometric shapes of the cells (Edler, 1979) using

ALGAMICA software (Gosselain & Hamilton, 2000). For size fractions, the determination of the Greatest

Axial Linear Dimension (GALD) was used and the organisms’ size classification done according to

ALGAMICA software. Specific biovolume was estimated from the product of the population and the mean

unit (cells, colonies and filaments) volume. Ratio of total algae biovolume to its total density was used to

estimate the mean cellular biovolume (Buzzi, 2002). For the zooplankton analysis, samples were taken with

a pump and concentrated (200 L) with a net (60 m). The organisms were colored with Bengal rose, fixed

with 4% formaline and then counted in Sedgewick-Rafter chambers (Bottrell et al., 1976).

Results

Taking into account the variability in climatic and stability variables, we recognized periods of

dry/mixing and rainy/stratified conditions. Air and water temperature, precipitation, relative humidity and

stability of stratification all significantly increased during the rainy seasons. Secchi disk extinction depth did

not change (Table 1). The mixing zone extension was restricted to the epilimnion (6 to 8 m) during the rainy

periods and deepened (14 to 28 m) during the dry ones (Figure 1). But, there were exceptions: unusual values

were recorded during March/2002 (14 m) and February/2004 (9 m), both considered rainy months, reflecting

precipitation occurred right before the sampling days which, in turn, most likely disturbed water column

stability. Therefore, the Zeu/Zmix ratio (Figure 1) accompanied the seasonal variation on stability of

stratification being > 1 during the rainy periods and < 1 during the dry periods.

Both total phosphorus and nitrogen concentrations showed the highest values during the mixing

conditions. In these periods the greatest DIN concentration was also recorded. SRP values became greater in

stratified months, especially at lower depths, while soluble reactive silicate mean concentration was

relatively low throughout the years and did not differ between dry and rainy seasons. During two dry periods
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Figure 1. Monthly water temperature (solid line) and electric conductivity (dotted line) vertical profiles in
Dom Helvécio Lake during mixing and stratified periods from 2001 to 2004. The euphotic (discontinuous
line) and mixing zone (doubled line) depths are shown.

(2001 and 2002) the lake exhibited mesotrophic features while during all the rainy periods it was

characteristically oligotrophic (Table 2).

A total of 119 phytoplankton taxa were found in Dom Helvécio lake among which 64 contributed to 96%

of the total density and were considered in our analysis (Table 3): 14 species were identified as

ultraplankton, with major contributions from Zygnemaphyceae, Chlorophyceae, and Cyanobacteria;

nanoplankon was composed of 20 Zygnemaphyceae and Chlorophyceae species; microplankton was the

most heterogeneous size class presenting 24 taxa from all taxonomic groups; and netplankton (7 species) was

mainly formed by filamentous Cyanobacteria. Considering the taxonomic classes, Zygnemaphyceae

(desmids) and Chlorophyceae (green algae) contributed with the highest number of species (21 and 18,

respectively) followed by Cyanobacteria (11), Bacillariophyceae (5), Dinophyceae, 3), Euglenophyceae (3),

Chrysophyceae (2) and Cryptophyceae (2). The GALD (m) and biovolumes (m3) of Dom Helvécio taxa
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are compiled in Table 3. The highest GALD were recorded for Oscillatoria limosa (C. Agardhi) Gomont

(571.5 m) and colonies of Botryococcus braunii Kützing presented the highest biovolume (71,622.8 m3).

Merismopedia sp. cells presented the lowest values (1.1 m and 0.7 m3, respectively).

Table 1. Mean and standard deviation values for environmental variables of Rio Doce State Park region and
Dom Helvécio Lake.

Variable Dry 2001 Rainy 2002 Dry 2002 Rainy 2003 Dry 2003 Rainy 2004
Air temperature (°C) 21 ±1.1 25 ±0.8 22 ±0.6 25 ±0.4 - 25 ±1.2
Maximum air temperature (°C) 28 ±0.7 32 ±0.7 29 ±1.3 33 ± 0.0 - 32 ±1.8
Minimum air temperature (°C) 15 ±1.4 21 ±0.3 16 ±0.6 22± 0.2 - 21 ±1.1
Precipitation (mm) 1 ±0.9 8 ±7.8 1 ±0.9 12 ±1.8 - 21 ±13.3
Minimum relative humidity (%) 48 ±2.0 61 ±10.0 52 ±7.5 68 ±4.0 - 76 ±4.4
Maximum relative humidity (%) 76 ±3.2 84 ±5.1 80 ±6.3 88 ±1.4 - 91 ±1.9
Water temperature (°C) 24 ±1.1 28 ±2.0 25 ±0.5 29 ±2.1 25 ±1.0 29 ±1.3
Stability of stratification (g-cm.cm-2) 87 ±78.4 517 ±64.1 115 ±41.4 508 ±73.1 66 ±59.4 423 ±49.3
Secchi disk extinction depth (m) 3 ±1.1 3 ±0.2 3 ±0.1 3 ±0.3 2 ±1.0 3 ±0.3
Trophy (Total P; µg/l) 23 ±14.3 15 ±7.0 58 ±2.0 17 ±9.6 16 ±3.9 15 ±7.7

The total bio-volume varied widely during the study, temporally and vertically (Figure 2). Given this

great fluctuation (see the expressive change in scale values), no seasonal pattern for total bio-volume was

identified,. however, the phytoplankton bio-volume to density mean ratio showed significant variation from

4 0.7 x 10-7mm3.org-1 in rainy months to 6 2 x 10-7mm3.org-1 during dry ones, indicating that the mean

cellular bio-volume increases when the water column is mixed. The dry period of 2002 presented the highest

values reaching 21 x 10-7mm3.org-1 in June. Following this, the highest values of total bio-volume and total

density were also recorded during the year 2002. The maximum phytoplankton bio-volume was estimated

during the mixing period (mean value 13 mm3.L-1,  3, in June, mainly due to Lyngbya hieronymusii

Lemmermann), while phytoplankton total density reached its peak during the stratified one (mean value 19

x106 org.L-1,  3, in January, mainly due to Staurastrum smithii (G. M. Smithi) Teiling, Cosmarium

asphaerosporum Nordstedt, and Chlorella sp.). Contrary to this, they were both low during June and July

2001 (< 0.6 mm3.L-1 and 2 x106 org.L-1 in each month). Opposite that recorded for the bio-volume, and as a

general trend, the mean phytoplankton density was significantly higher during the rainy seasons (Figure 2).

The zooplankton total density showed high variation among years and periods (Figure 3A). Two peaks

were registered: one in the dry period of 2002 mainly due to copepods and the other in the rainy season of

2004, when rotifers were more abundant. Cladocerans were always rare.

As for the size fractions and major phytoplankton taxonomic groups (Figure 3B) mixing periods were

marked by largest netplankton and Cyanobacteria biovolume represented mainly by Cylindrospermopsis
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raciborskii (Woloszynska) Seenaya et Subba Raju, Lyngbya hyeronymusii, and Planktolyngbya limnetica

(Lemmermann) Komárkova-Legnerová et Cronberg. Furthermore, the importance of nanoplankton and

Zygnemaphyceae, especially Staurastrum smithii, Staurodesmus incus (Brébisson) Teiling, and Cosmarium

sp. for the community biovolume increased significantly during the stratified/rainy seasons, particularly at

100 % and 10 % of surface incident light corresponding depths. The relative abundance of other
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Figure 2. Monthly variation of phytoplankton size classes bio-volume (columns) and total density (solid
lines) in Dom Helvécio Lake. Note the expressive change in scale values.

phytoplankton classes did not show significant variation between seasons or depths, only among years

(Figure 3) and on account of seven species. An important contribution of green algae was observed in June

and August 2001 (with dominance of Chlorella sp. and B. braunii), diatoms in January 2002 (Urosolenia

longiseta Zacharias), whereas cryptomonads (Cryptomonas spp. and Rhodomonas sp.) were dominant in July

2001 and January 2004, and dinoflagellates (Peridinium pusillum (Penard) Lemmermann and Gymnodinium

sp.) in August 2001, July 2002, and most months of 2003.
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Table 2. Mean and standard deviation values for total and dissolved nutrient concentrations of Dom Helvécio
Lake

Light* Variables Dry 2001 Rainy 2002 Dry 2002 Rainy 2003 Dry 2003 Rainy 2004
Total P (µg.L-1) 23 ±15.0 12 ±5.6 51 ±3.7 15 ±9.9 20 ±7.0 13 ±6.2
PO4 -P (µg.L-1) 3 ±1.8 3 ±1.3 2 ±1.9 5 ±3.2 0.5 ±0.2 3 ±1.1

100% Total N (µg.L-1) 249 ±171.0 389 ±184.2 536 ±114.9 240 ±117.5 441 ±165.6 289 ±71.8
DIN (µg.L-1) 104 ±22.5 78 ±35.3 78 ±42.2 21 ±9.0 238 ±139.3 94 ±98.1
SRSi (mg.L-1) 2 ±0.2 2 ±0.3 4 ±2.1 3 ±0.2 2 ±0.5 2 ±1.2
Total P (µg.L-1) 23 ±15.3 17 ±9.3 55 ±1.6 16 ±11.6 14 ±5.6 14 ±8.9
PO4 -P (µg.L-1) 3 ±2.2 3 ±2.4 4 ±1.7 5 ±4.3 0.5 ±0.3 3 ±2.6

10% Total N (µg.L-1) 204 ±134.6 379 ±197.7 575 ±110.9 269 ±158.0 433 ±171.9 292 ±84.2
DIN (µg.L-1) 125 ±38.8 50 ±31.1 73 ±39.8 22 ±5.4 221 ±120.0 43 ±19.5
SRSi (mg.L-1) 2 ±0.1 2 ±0.9 4 ±2.1 3 ±0.2 3 ±0.9 2 ±1.3
Total P (µg.L-1) 18 ±10.6 19 ±6.9 69 ±5.9 20 ±6.7 17 ±6.4 17 ±8.3
PO4 -P (µg.L-1) 3 ±1.6 3 ±1.6 6 ±0.3 5 ±3.6 2 ±0.8 3 ±2.0

1% Total N (µg.L-1) 525 ±269.6 402 ±103.9 607 ±86.1 274 ±106.6 478 ±167.9 307 ±113.1
DIN (µg.L-1) 378 ±202.3 183 ±262.0 101 ±32.7 39 ±24.2 265 ±149.4 91 ±69.2
SRSi (mg.L-1) 2 ±0.7 3 ±0.3 5 ±1.4 3 ±0.3 3 ±0.8 2 ±0.5

* Superficial incident light % estimated from the Secchi disk extinction depth measurements
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Figure 3. Changes in (A) total zooplankton density (103 x org.m-3) and (B) mean phytoplankton relative
abundance based on bio-volume of the major taxonomic groups in Dom Helvécio Lake during dry and rainy
periods from 2001 to 2004.

Discussion

The lacustrine system of the middle Rio Doce valley has been studied for almost six years through a

Long Term Ecological Research project (Brazil-LTER, site # 4) and Dom Helvécio Lake is one of the

monthly monitored lakes within the park. Besides the fact that, data on physical, chemical and biological

features of some lakes of this system have been known since the 70’s (Barbosa, 1979; Pontes 1980; Aleixo,

1981). The seasonal phytoplankton composition described here, especially the expressive Zygnemaphyceae

contribution in species number followed by Chlorophyceae and Cyanobacteria further corroborates results

obtained in other studies (Barbosa & Pádisak, 2002; Barros, et al., 2003). Furthermore, the desmids

predominance as nanoplankton confirms Dom Helvécio’s oligotrophic status, its well-mixed condition and

geographical isolation as stated by Reynolds (1997).
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Climatic variables are considered active factors involved in thermal regulation of lakes (Timms, 1975).

During the dry periods, when isothermal profiles were recorded in Dom Helvécio Lake the weather was

characterized by lower precipitation, relative humidity and temperature, which can cause, as described

previously (Henry et al., 1997a) a significant reduction of the lake’s heat content and stability. Therefore, the

recorded seasonal variation on temperature and stability of stratification corroborated the results obtained by

Henry & Barbosa (1989) and Henry et al. (1989). In addition, the seasonal chemical changes recorded

indicate the importance of this physical dynamic to the lake’s phytoplankton structure and biological

functioning.

The absence of significant seasonal differences in Secchi-depth means could reflect some role of

phytoplankton density on water transparency: light regime in the lake could have been influenced by water

column mixing, causing suspension of detritus thus compensating the higher algae population density during

stratified periods and maintaining the same Secchi disk extinction depth average in both stability conditions.

Given the observed inverse relation between mixing conditions and phytoplankton population densities the

decrease on algae abundance can be attributed to light limitation created by these conditions since the

constant mixing prolongs the time of permanence of these organisms in regions with lower light, increasing

respiratory losses and bio-volume degradation, having a direct influence upon the algae growth rate (Erikson,

1998). Although studies which present this relation (Danilov & Ekelund, 2001; Diehl, 2002; Diehl et al.,

2002; Huisman, 1999) have been developed in temperate and shallow lakes, the reduced values of

phytoplankton population densities observed during the period of decreased stability in Dom Helvécio Lake

indicates that the ability of community maintenance on euphotic layers might also play a primary role on

algae capitalization in deep tropical environments.

The generally higher total-N, DIN, total-P, and soluble reactive silicate concentrations in the mixing

period are probably a result of sediment re-suspension. As nutrient availability is frequently thought to

govern the distribution and fluctuation in bio-volume of different groups of planktonic algae (Marinho &

Huszar, 2002; Weithoff et al., 2000) one might suggest that the mean phytoplankton total bio-volume would

be significantly increased during these conditions. However, it did not vary between wet and dry seasons and

this result is according to Henry et al. (1997a) whom found no differences between phytoplankton primary

productivity of Dom Helvécio Lake when data from different stability conditions were compared.

The limiting nutrient to algae growth is the one that is in a lesser concentration than it is required or in a

minimum concentration if compared to other nutrients or light (Rothhaupt, 1995). According to Reynolds

(1999) the minimal SRP concentration needed to sustain phytoplankton growth rates is 3-6 g.L-1, which

supports the idea that phosphorus concentrations could be acting as an important factor limiting

phytoplankton bio-volume development as observed by Henry et al. (1997b) from enrichment experiments

conducted in this lake. Considering this, phytoplankton production in Dom Helvécio’s euphotic zone and

particularly at lower depths, seems to be constrained by this nutrient during almost all sampled periods
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especially during mixing conditions. Furthermore, it was also observed mainly in the rainy/stratified periods

and lower depths, a nitrogen limitation since dissolved inorganic forms concentrations are below the

minimum limits necessary for primary production (less than 100 g.L-1) as also indicated by Reynolds

(1999). Therefore, it is suggested that even in oligo- or mesotrophic conditions phytoplankton growth is

chronically limited by phosphorus in Dom Helvécio Lake while nitrogen availability also restricts algae

development, although showing significant variation among years and depths.

The contribution of each phytoplankton size class to the total bio-volume changed seasonally and might

have counterbalanced the difference in population densities between seasons explaining why the mean total

phytoplankton bio-volume, along all sampled seasons, showed no variation. There was a predominance of

nano- and ultraplankton (< 20 m) with higher population densities during stratification periods, and a

dominance of micro- and netplankton (> 64 µm) in terms of bio-volume in mixing ones despite lower

population densities.

Therefore, the small algae, especially Zygnemaphyceae could have played a major role on the total

density increase during the rainy months since they have higher growth rates (Agrawal, 1998). Besides, some

of the factors that could be limiting their growth during mixing conditions as light and PO4-P were more

available when this fraction was more abundant. According to Reynolds (1989) and Barbosa & Padisák



Table 3. Greatest axial linear dimension (GALD) and cell volume of Dom Helvécio lake phytoplankton taxa
Taxa GALD (µm) Cell volume (µm3) Taxa GALD (µm) Cell volume (µm3)

Ultraplankton (2.1–10.0 µm) Microplankton (20.1–64.0 µm)

Chlamydomonas sp. 9.0 169.6 Navicula sp. 20.1 101.9

Chlorella sp. 6.1 118.8 Nitzschia sp. 29.3 191.8

Crucigenia rectangularis Nägeli 5.0* 9.2* Pennales 1 30.0 589.0

Oocystis pusilla Hansgirg 9.0 169.6 Urosolenia longiseta Zacharias 63.4 1147.3

Tetraedrön caudatum (Corda) Hansgirg 9.0 63.0 Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 40.5 392.6

Aphanocapsa sp. 2.5 8.2 Ankistrodesmus tortus Komárek et Comas 35.6 58.2

Chroococcales 1 3.0* 14.1* Botryococcus braunii Kützing 61.4* 71622.8*

Chroococcus sp. 8.8 356.8 Closteriopsis sp. 1 57.2 113.0

Merismopedia sp. 1.1 0.7 Closteriopsis sp. 2 53.7 105.8

Radiocystis fernandoi Komárek et Komárková -Legnerová 5.0 65.4 Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn 23.1 6454.1

Cosmarium asphaerosporum Nordstedt 5.9 72.5 Monoraphidium sp. 37.1 60.9

Cosmarium bioculatum Brébisson 9.0 95.4 Mallomonas sp. 35.0 8418.5

Sphaerozosma sp. 8.1 155.5 Synura sp. 30.4 3925.1

Spondylosium panduriforme (W. et G. S. West) Teiling 9.0 508.1 Cryptomonas spp. 20.4 905.3

Nanoplankton (10.1–20.0 µm) Pseudanabaena sp. 20.5 20.1

Achantosphaera sp. 14.3 1531.1 Gymnodinium sp. 28.6 7716.4

Elakatothrix sp. 13.5 19.6 Peridinium inconspicuum Lemmermann 49.4 63121.8

Kirchneriella obesa (Turpin) Kützing 10.2 77.0 Euglenales 1 31.5 6185.0

Nephrocytium sp. 17.9 284.7 Phacus sp. 27.0 10306.0

Scenedesmus bijugus (W. West) Schmidle 15.8 573.8 Staurastrum rotula Nordstedt 39.7 3275.4

Schroederia sp. 13.0 21.7 Staurastrum smithii (G. M. Smithi) Teiling 29.5 356.8

Rhodomonas sp. 10.5 176.1 Staurastrum tetracerum (Kützing) Ralfs 23.9 224.7

Peridinium pusillum (Penard) Lemmermann 16.8 1330.8 Staurodesmus dejectus (Brébisson ex Ralfs) Teiling 25.0 1098.5

Trachelomonas volvocina Ehrenberg 17.0 2572.4 Staurodesmus jaculiferus (W. West) Teiling 20.3 678.6

Cosmarium contractum Kirchner 13.2 301.1 Netplankton (> 64.0 µm)

Cosmarium sp. 13.4 577.1 Synedra sp. 66.6 967.2

Staurastrum forficulatum Lundell 20.0 2094.4 Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) Seenayya et Subba Raju 147.4 612.4

Staurastrum gemelliparum Nordstedt 14.7 234.1 Lyngbya hyeronymusii Lemmermann 450.0 69272.1

Staurastrum laeve Ralfs 10.8 229.0 Oscillatoria limosa (C. Agardh) Gomont 571.5 52354.5

Staurastrum subunguiferum 15.8 516.3 Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komárkova-Legnerová et Cronberg 252.7 793.9

Staurodesmus crassus (West) Florin 13.0 490.1 Spirulina sp. 76.5 290.8

Staurodesmus cuspidatus (Brébisson) Teiling 16.5 675.1 Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg 121.0 19837.0

Staurodesmus incus (Brébisson) Teiling 13.2 301.1

Teilingia sp. 10.9 422.0 * Colony



(2002) the small stratifications/destratifications at Dom Helvécio’s surface layers during a 24 hour period

form a process (atelomixis) capable of generating turbulence and re-suspending these organisms thus

increasing their permanence within the euphotic zone. Moreover, it is under this condition of intermediate

mixing that algae density should reach its maximum value, since there is no limitation neither by light nor

losses, due to sinking making nutrients the main restriction to the phytoplankton production (Diehl, 2002).

On the other hand, as a result of decreased stability and contrary to expectations, when temperatures lowered

the netplankton fraction was favored. This is probably due to the fact that filamentous Cyanobacteria are

competitively superior when light availability becomes limiting. Thus, being bigger, they maintained larger

biovolume in spite of not being abundant: the increase in the mean cellular bio-volume during dry seasons

compensated the fact that they did not reach high population densities. In summary, the observed constancy

of algae total bio-volume in Dom Helvécio Lake can not be inferred to be a result of a stable phytoplankton

community. In fact, this constancy in Dom Helvécio Lake occurs as a consequence of significant changes in

its size structure.

Considering the high temporal fluctuation of the zooplankton community along years it was difficult to

identify a clear top-down control over the phytoplankton. Although the highest algae density was recorded

when the zooplankton density was lowest (rainy period 2002) the increased copepods or rotifers population

densities did not coincide with lower algae contributions (dry period 2002 and rainy season 2004). However,

these two seasons presented larger Cyanophyceae relative abundance and so one might suggest interaction

on behalf of non-edible phytoplankton species. Therefore, the compositional phytoplankton change might

also have responded to zooplankton pressure.

The other size fractions and taxonomic classes depended on variations within years to change

significantly but no association with the environment was evident, a community feature also described by

Huszar & Caraco (1998). Nevertheless, 2002 was marked by greater phytoplankton biovolume and density,

when the occurrence of El Niño-ENSO climatic event (Kerr, 2002) might have driven the system entirely

favoring phytoplankton community. So, the major influence of weather on phytoplankton development in

individual years, stressed by several authors (e.g. Temponeras et al., 2000), was reinforced.
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Introdução

Estudos sobre cianobactérias mostraram que estes organismos têm ampla distribuição nos

trópicos, colonizando amplo espectro de trofia. Embora cianobactérias possam viver em ampla

escala de condições ambientais (Paerl, 1988 apud Huzar et al., 2000) sua dominância está

freqüentemente associada a ambientes impactados e eutróficos. No entanto estudos desenvolvidos

no Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD/UFMG) identificaram o

predomínio deste grupo no fitoplâncton da lagoa Gambazinho, um ambiente oligotrófico com

características naturais preservadas, localizado nos limites do Parque Estadual do Rio Doce, Minas

Gerais. O objetivo deste trabalho é descrever a dinâmica da comunidade fitoplanctônica neste

ambiente, focalizando mudanças mensais do bio-volume observadas ao longo de três anos,

buscando entender os fatores que determinam essa dinâmica e a dominância das cianobactérias

neste ambiente.

Materiais e Métodos

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é o maior remanescente de Floresta Atlântica (36,113

ha) no estado de Minas Gerais. Está localizado no trecho médio da bacia do rio Doce (19o29’24’’ –

19o48’18’’ S; 42o28’18’’ – 42o38’30’’ W), parcialmente cercado por plantações de Eucalyptus spp.

O sistema lacustre do médio rio Doce possui 158 lagos, sendo que parte do mesmo está protegida

dentro do PERD (Barbosa, 1997). O clima local é tropical semi-húmido, com 4 - 5 meses de seca,

com características mesotérmicas e temperaturas em torno de 25 oC (Barbosa & Moreno, 2002). A

lagoa Gambazinho apresenta 11,1 ha, profundidade máxima (Zm) de 10, 3 m e foi caracterizada

como oligotrófica e polimítica (Barros et al., 2003).
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Foram realizadas coletas mensais no período 2002 a 2004, com o auxilio de uma garrafa de van

Dorn em uma estação fixa da região limnética. As amostras foram coletadas nas profundidades

correspondentes a 100, 10 e 1 % da luz incidente na superfície, determinadas de acordo com o disco

de Secchi (Cole, 1983) e uma profundidade na zona afótica, quando esta ocorreu. Em cada ocasião,

foram medidos os perfis verticais de temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido e condutividade

elétrica utilizando-se uma sonda multi-analisadora Horiba (modelo U22). A extensão da zona de

mistura (Zmix) foi identificada através destes perfis. A estabilidade de estratificação (Cole, 1983) foi

calculada para cada mês usando as tabelas de densidade de Hutchinson (1957). Medidas diárias (dez

dias antes de cada amostragem) da temperatura de ar, precipitação e dados de umidade relativa

foram fornecidas por uma estação climatológica distante c. 50 Km do Parque Estadual do Rio Doce.

As concentrações de fósforo total, fósforo solúvel reativo, nitrogênio total, nitrogênio orgânico

dissolvido e sílica solúvel reativa foram medidas no laboratório (Golterman et al., 1978; Koroleff,

1976; Mackereth et al., 1978) e o estado trófico definido segundo Salas & Martino (1991).

Amostras da comunidade fitoplanctônica foram preservadas com solução de lugol acético. 400

indivíduos da espécie mais abundante foram contados (Lund et al. 1958) de acordo com Utermöhl

(1958). O bio-volume foi determinado de acordo com a forma geométrica das células (Edler, 1979)

usando o software ALGAMICA (Gosselain & Hamilton, 2000).

Resultados e Discussão

Durante o período de estudo, observou-se forte sazonalidade nas condições climáticas, com

diminuição da temperatura e precipitação entre abril e setembro (período de seca). A temperatura da

água acompanhou essas mudanças climáticas, quando outros parâmetros abióticos, pH e

condutividade elétrica, não mostraram um comportamento consistente apesar das suas grandes

variações (Tabela 1).

A zona eufótica se estendeu até o fundo da lagoa na maior parte do período de amostragens. As

concentrações dos nutrientes totais e dissolvidos variaram consideravelmente: nitrogênio total entre

6,3 e 668,9 /l; nitrogênio orgânico dissolvido entre 1,7 e 18,7 g/l; sílica ´solúvel reativa entre 0,1

e 1,5 g/l; fósforo total e fósforo solúvel reativo (SRP) entre 3 e 62 g/l e entre 0,1 e 103,4 g/l,

respectivamente.

Como esperado para um sistema polimítico, os valores de estabilidade de estratificação foram

relativamente baixos ultrapassando 11 g.cm.cm-2 somente em dois momentos (Figura 1). Embora

nenhum padrão claro tenha sido identificado, uma tendência à redução drástica dos valores (< 2

g.cm.cm-2) foi observada entre abril e julho.
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Figura 1. Biovolume total do fitoplâncton (mm3/l, barra vertical) e valores da estabilidade de
estratificação (103. org/ml, linha) da lagoa Gambazinho (Parque Estadual do Rio Doce), durante os
anos de 2002, 2003 e 2004. Os períodos identificados (barra horizontal) indicam meses com
mudanças na composição de espécies e variação no biovolume total < 20%.

Foram encontrados 55 taxa dos quais 20 contribuíram com > 98% da densidade total (Tabela 2)

e foram considerados nas análises. Embora o GALD tenha variado entre 5,4 m (Cosmarium

asphaerosporum) e 61,1 m (Closteriopsis sp.), 50% das espécies contribuíram para o

microplâncton (>20,1m). O menor biovolume observado foi para Planktolyngbya microspira

Komárek et Cromberg (24,8 m3) enquanto que Botryococcus sp. apresentou o maior valor (2345,2

m3) (Tabela 2).
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Tabela 2. GALD, volume celular (μm3) e número de células medidas dos táxons fitoplanctônicos da lagoa
Gambazinho.

Tamanho de classes e taxas fitoplanctônicos GALD ( μ ) Volume (μm3) n

Ultraplâncton (2,1 – 10,0 μm)
Chlamydomonas sp. 8,3 235,1 7
Chlorella sp. 6,8 164,6 33
Pseudanabaena galeata Böcher 6,9 164,9 63
Fitoflagelado N.I. 7,7 239,0 11
Cosmarium asphaerosporum Nordstedt 5,4 39,0 10

Nanoplâncton (10,1 – 20,0 μm)
Elakatothrix sp. 12,2 11,5 10
Cryptomonas sp. 15,6 900,5 6
Peridinium pusillum (Penard) Lemmermann 14,4 1563,5 12
Staurodesmus o'mearii (Archer) Teiling 14,3 113,4 6

Microplâncton (20,1 – 64,0 μm)
Botryococcus sp. 21,6 2345,2 12
Closteriopsis sp. 1 53,6 275,1 11
Closteriopsis sp. 2 52,4 453,1 5
Closteriopsis sp. 3 61,1 111,8 7
Monoraphidium sp. 24,7 58,9 7
Schroederia sp. 20,3 143,6 6
Planktolyngbya limnetica Lemmermann 50,6 102,1 63
Planktolyngbya microspira Komárek et Cromberg 18,7 24,8 8
Staurodesmus jaculiferus (W. West) Teiling 55,0 1198,5 5
Staurastrum pingue Teiling 23,3 417,4 7
Staurastrum smithii (G.M. Smithii) Teiling 20,5 647,5 8

O biovolume total variou entre 1.19 mm3/l (fevereiro/2003) e 10.96 mm3/l (março/2002). Apesar

desta oscilação, uma constância dos valores (variação mensal < 20%) pôde ser identificada em seis

períodos, sugerindo a ocorrência de estados estáveis (Figura 1). O fitoplâncton foi basicamente

composto por duas espécies de cianobactérias (Planktolyngbya limnetica e Pseudanabaena

galeata), restringindo a contribuição das outras espécies a 7  6%.

Observou-se uma clara substituição temporal entre estas espécies: P. galeata dominou na maior

parte das amostras enquanto P. limnetica foi mais importante em dois períodos (junho/2002-



148

148

março/2003 e novembro/2003-março/2004), especialmente nas camadas superiores da coluna

d’água (Figura 2).
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Figura 2. Participação das espécies no biovolume total do fitoplâncton da lagoa Gambazinho
(Parque Estadual do Rio Doce) durante os anos de 2002, 2003 e 2004.

Em relação à comunidade zooplanctônica, observou-se maior abundância durante os meses de

junho a agosto de 2002. A densidade total aumentou durante esse mesmo período em 2003 e 2004,

sem contudo poder-se evidenciar qualquer padrão definido. Copepoda e Rotífera foram os grupos

zooplanctônicos mais abundantes e embora variassem grandemente, copepoda prevaleceu em todas

as amostras (Figura 3).
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Figura 2. Densidade total e participação dos grupos taxonômicos na composição do zooplâncton da
lagoa Gambazinho (Parque Estadual do Rio Doce), durante os anos de 2002, 2003 e 2004.

Cinco variáveis abióticas e quatro biológicas foram adicionadas na PCA (Figura 4) e dois eixos

explicaram 56% da variação observada. Esta análise indicou que a espécie dominante P. limnética,

apresentou associação distinta, sendo favorecida por temperaturas mais elevadas, aumentando sua

abundância relativa, enquanto a dominância de P. galeata estava associada aos valores de fósforo

total e aumento da razão Zeu:Zmix.

Outras variáveis, tais como nitrogênio total, estabilidade da estratificação, biovolume total do

fitoplâncton e densidade total do zooplâncton, também contribuíram para melhorar a variação

explicada. A melhor combinação entre essas variáveis foi mais evidente pelos valores dos

coeficientes de correlação significativas entre matrizes biológicas e abióticas, que corroboraram os

resultados citados acima (Tabela 3).
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Figura 4. Análise de Componentes Principais (PCA) mostrando a distribuição das variáveis no espaço dos
dois primeiros eixos extraídos de amostras da lagoa Gambazinho (Parque Estadual dop Rio Doce), durante
os anos de 2002, 2003 e 2004.

As mudanças irregulares no biovolume total do fitoplâncton se devem provavelmente à

susceptibilidade deste ambiente às variações climáticas/ambientais, propiciadas por suas

características morfométricas (pequena profundidade e forma alongada) que favorecem a ação do

vento. Além disso, a co-dominância das mesmas espécies ao longo dos 35 meses de estudo, apesar

de todas as mudanças ambientais, reforça a idéia de uma situação de equilíbrio, aparentemente,

determinada por algum fator de estresse constante que restringe o desenvolvimento das outras

espécies. Tais resultados reforçam que, embora freqüentemente associadas a condições eutróficas,

as cianobactérias (Paerl, 1988; apud Huszar et al.; 2000), devido as suas habilidades competitivas,

podem tornar-se dominantes em um amplo espectro de condições ambientais, incluindo ambientes

pobres em nutrientes.
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Tabela 3. Valores do coeficiente de Correlação (r) de correlações significativas (p< 0.05) entre as matrizes
biológicas e abióticas de dados da Lagoa Gambazinho (Parque Estadual do Rio Doce) obtidas nas
amostragens mensais, durante os anos de 2002, 2003 e 2004

Valores de r, p<0.05

Variáveis Total
fitoplâncton
biovolume

P. limnetica
(%)

P. galeata
(%)

Temperatura da água (C) -0,117 0,542 -0,428
Estabilidade da estratificação (g.cm/cm2) 0,442 0,386 -0,392
Zeu:Zmix -0,149 -0,523 0,503
P-total (µg/l) 0,001 -0,366 0,356
N total- (µg/l) 0,178 0,215 -0,268
Densidade total do zooplâncton (org/m3) 0,569 0,130 -0,181



Tabela 1. Médias mensais e desvio padrão de variáveis climáticas (temperaturas máxima e mínima e precipitação acumulada) na região do trecho médio
do Rio Doce, concentração de nutrientes e trofia da lagoa Gambazinho, Parque Estadual do Rio Doce, nos anos de 2002, 2003, 2004

Ano Mês
Temp. Máxima
(ºC)

Temp. Minima.
(ºC)

Precip. Acumulada
(mm)

Trofia
(P-total, /l)

SRP
(/l)

N-total
(/l)

NO3
-

(/l)
NO2

-

(/l)
NH4

+

(/l)
SRSi
(/l)

Jan 33 ±2,2 20 ±0,7 215 ±44,9 20 3,8 ±4,4 6,3 ±49,4 11,7 ±5,0 1,1 ±0,7 55,2 ±12,9 0,5 ±0,1
Fev 33 ±1,4 21 ±0,9 79 ±23,8 20 3,3 ±1,6 560,9 ±45,9 13,5 ±4,6 1,9 ±0,6 12,4 ±11,4 0,5 ±0,2
Mar 33 ±0,4 21 ±0,8 2 ±5,4 13 10,8 ±6,4 165,6 ±20,2 1,7 ±0,6 1,6 ±0,4 9,5 ±8,0 0,5 ±0,1
Abr 33 ±0,4 20 ±0,7 5 ±7,7 12 1,0 ±0,7 358,6 ±58,3 14,5 ±3,8 0,9 ±0,6 36,8 ±15,3 0,5 ±0,1
Mai 32 ±0,9 18 ±1,1 6 ±2,97 62 1,1 ±0,5 204,1 ±11,2 10,9 ±1,7 0,6 ±0,1 11,8 ±5,6 1,4 ±0,1

2002 Jun 29 ±0,3 16 ±1,3 0 ±0,1 46 2,9 ±0,9 230,6 ±16,1 8,0 ±0,9 0,5 ±0,2 31,0 ±19,8 1,5 ±0,2
Jul 28 ±0,7 17 ±1,4 2 ±0,1 39 2,2 ±1,0 137,3 ±43,8 10,2 ±1,0 0,5 ±0,1 19,1 ±16,8 0,6 ±0,1
Ago 31 ±1,4 16 ±1,4 4 ±4,1 11 103,4 ±203,9 110,9 ±56,1 9,5 ±5,6 0,6 ±0,1 10,1 ±0,5 0,8 ±0,2
Set 28 ±2,0 17 ±1,7 20 ±6,6 4 0,7 ±0,9 176,1 ±13,5 6,3 ±0,8 2,3 ±0,5 2,8 ±0,5 0,6 ±0,1
Out 33 ±1,8 20 ±0,8 31 ±38,5 11 2,5 ±1,7 187,4 ±44,0 11,8 ±1,9 2,7 ±2,6 14,6 ±6,8 0,6 ±0,1
Nov 31 ±3,5 19 ±2,4 142 ±9,9 12 1,6 ±0,5 199,3 ±51,2 4,3 ±1,7 1,5 ±0,7 8,6 ±1,7 0,4 ±0,1
Dez 33 ±4,0 22 ±0,5 58 ±47,4 22 2,1 ±1,2 216,1 ±54,0 3,3 ±1,4 0,9 ±0,3 23,4 ±3,1 0,2 ±0,1
Jan 31 ±1,6 18 ±1,3 462 ±8,3 8 1,1 ±0,6 160,0 ±6,8 7,6 ±1,0 1,2 ±0,3 7,5 ±3,2 0,9 ±0,1
Fev 33 ±1,1 15 ±0,5 37 ±0 17 6,1 ±1,2 98,0 ±11,6 19,0 ±7,4 0,6 ±0,1 5,1 ±3,0 0,4 ±0
Mar 31 ±1,1 19 ±0,7 17 ±16 14 6,1 ±2,8 105,4 ±10,6 1,1 ±0,7 0,3 ±0,1 4,4 ±1,1 0,3 ±0,2
Abr 29 ±3,0 16 ±2,0 10 ±4,1 5 2,1 ±0,3 97,5 ±5,3 3,5 ±0,4 0,6 ±0,3 11,8 ±6,4 0,4 ±0,1
Mai 26 ±1,0 9 ±3,3 8 ±0,0 14 0,5 ±0,1 153,8 ±10,9 2,3 ±0,9 2,4 ±0,3 5,5 ±2,5 0,1 ±0

2003 Jun 29 ±1,0 10 ±1,4 0 ±0,0 20 0,9 ±0,4 235,3 ±3,1 12,7 ±9,1 12,7 ±6,4 6,5 ±5,3 0,5 ±0,1
Jul 27 ±0,5 7 ±1,7 12,3 ±0,0 10 1,5 ±0,7 282,6 ±17,2 14,4 ±6,4 2,1 ±1,2 15,5 ±1,2 0,3 ±0,1
Set 27 ±2,4 12 ±2,1 12,5 ±10 12 3,2 ±0,2 193,3 ±14,6 2,5 ±0,4 0,7 ±0,1 26,6 ±18,7 0,5 ±0,1
Out 28 ±2,8 14 ±3 10 ±7,4 24 0,8 ±0,4 172,6 ±8,3 4,8 ±1,0 5,2 ±2,3 10,9 ±6,7 0,2 ±0,1
Nov 31 ±1,9 17 ±0,9 122 ±20,0 14 7,5 ±4,6 190,1 ±12,2 7,1 ±0,5 4,8 ±3,9 15,8 ±5,5 0,4 ±0,1
Dez 33 ±1,9 20 ±3,2 93 ±81,0 16 1,7 ±1,4 185,3 ±24,1 5,7 ±0,9 0,7 ±0,2 13,2 ±10,5 0,3 ±0,1
Jan 32 ±1,1 21 ±1,0 421 ±167 19 3,7 ±0,4 132,8 ±7,8 5,0 ±0,6 1,6 ±1,2 6,6 ±3,8 0,2 ±0,1
Fev 30 ±5,0 20 ±1,5 73 ±67,7 13 0,1 ±0 153,8 ±41,9 5,8 ±1,1 2,0 ±3,0 68,5 ±27,8 0,6 ±1,0
Mar 33 ±0,8 20 ±0,4 10 ±2,7 25 2,2 ±1,4 188,7 ±8,6 5,4 ±1,9 2,8 ±0,6 2,8 ±0,7 0,4 ±0,1
Abr 30 ±1,0 20 ±0,7 112 ±38,5 10 3,1 ±1,0 91,3 ±9,4 4,1 ±1,3 0,7 ±0,4 7,5 ±1,7 1,3 ±0,1
Mai 30 ±0,8 18 ±0,8 1 ±0,0 3 0,3 ±0,2 189,6 ±36,4 3,7 ±0,8 1,3 ±0,5 48,3 ±4,5 0,1 ±0

2004 Jun 27 ±0,7 15 ±0,8 3 ±0,1 31 4 ±0,8 132,5 ±12,6 3,8 ±1,3 1,4 ±0,9 6,0 ±1,0 0,7 ±0,8
Jul 24 ±2,0 12 ±3,3 37 ±6,5 45 3,6 ±1,3 139,8 ±14,8 6,0 ±1,1 0,7 ±0,2 5,6 ±0,4 0,4 ±0,1
Ago 27 ±1,7 12 ±1,8 0 ±0,0 57 1,7 ±0,7 143,2 ±12,0 2,7 ±1,5 0,5 ±0,6 15,4 ±3,0 0,8 ±0,8
Set 30 ±1,5 15 ±1,6 0 ±0,0 - 2,7 ±0,5 180,9 ±14,1 4,3 ±1,8 3,0 ±1,8 17,7 ±5,2 0,6 ±0,1
Out 32 ±3,1 19 ±2,7 29 ±6,0 15 1,2 ±0,4 160,2 ±11,2 18,7 ±1,0 0,9 ±0,2 5,2 ±0,1 0,3 ±0,3
Nov 35 ±1,2 22 ±0,9 0 ±0,0 12 4,2 ±2,7 668,9 ±44,0 3,8 ±0,1 5,0 ±1,0 17,6 ±8,3 0,2 ±0
Dez 31 ±3,4 20 ±19,8 11 ±148,5 - - - - - - -
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Introdução

O sistema de lagos do médio Rio Doce representa um sistema com grandes perspectivas de

estudo, principalmente por não estar sujeito à grandes variações de nívelda água, como os lagos da

Amazônia e do Pantanal, diretamente influenciados por rios (Tundisi, 1980). Segundo este autor, a

importância deste sistema lacustre para a limnologia tropical levou pesquisadores a buscar

informações sobre os padrões de estratificação/circulação térmica e sua influência sobre a

distribuição de organismos. Assim, as seqüências sucessionais do fitoplâncton nos trópicos estão

mais relacionadas a aspectos físicos dos ambientes (ex. episódios de circulação da água) do que à

disponibilidade de nutrientes, conforme regularmente observado em lagos temperados (Payne,

1986; Harris, 1986).

Considerando-se o grande número de atividades potencialmente impactantes na bacia do Rio

Doce (mineração/garimpo, siderurgia, reflorestamento de grandes áreas com Eucalyptus spp,

despejos de esgotos domésticos e industriais), uma significativa redução da biodiversidade aquática

é suposição razoável (Barbosa et al., 1997).

Segundo Wetzel & Likens (1991), durante os períodos quentes forma-se um gradiente de

temperatura/densidade com elevadas estabilidade e resistência à mistura e que constitui uma

barreira física eficiente para a circulação de nutrientes e organismos. Com o resfriamento das

camadas superficiais, que pode ser influenciado pela ação dos ventos, os gradientes de densidade

deixam de existir gerando uma condição de instabilidade física e conseqüente circulação vertical da

massa dágua (Wetzel, 2001).

A hipótese do presente estudo é que a substituição da Mata Atlântica original por plantações de

Eucalyptus juntamente com seu manejo reduziu a estabilidade da estratificação térmica no período
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de chuvas, influenciando a riqueza de espécies da comunidade fitoplanctônica e sua distribuição

vertical na Lagoa Jacaré.

Material e Métodos
As amostragens foram realizadas nos períodos de chuva e seca de 2004 e 2005 (janeiro e julho,

respectivamente).

A definição da extensão dos estratos no período estratificado (epilímnio, metalímnio e

hipolímnio) foi feito a partir do perfil térmico, sendo utilizado o critério adotado por Henry et al.

(1989) para o lago Dom Helvécio. As microestratificações térmicas (termoclinas secundárias) foram

consideradas como diferenças menores 10C/m ao longo do gradiente de temperatura.

Para a determinação do estado trófico foi utilizado o modelo proposto por Salas & Martino

(1991), considerando-se particularmente as concentrações de fósforo total.

A temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica foram medidas através

da sonda multiparamétrica Horiba (modelo - U 22). A transparência da água e extensão da zona

eufótica foram medidas a partir do desaparecimento visual do disco de Secchi, segundo Cole

(1983). Foram determinadas as concentrações de nitrogênio total, amônia, nitrato e nitritos

(Mackereth et al., 1978), fósforo solúvel reativo e fósforo total (Golterman et al., 1978).

O estudo da comunidade fitoplanctônica foi baseado em amostras coletadas nas profundidades

correspondentes a 100%, 10%, 1% da luz incidente na superfície e na zona afótica nos períodos de

estratificação térmica (Janeiro de 2004 e 2005) e desestratificação (Julho de 2004 e 2005). As

contagens foram feitas através da técnica de Utermöhl (1958) sendo contados 400 indivíduos da

espécie mais freqüente (Lund et al., 1958). A densidade dos organismos foi calculada segundo

Vilafañe & Reid (1995) e expressa em indivíduos/ml. Conforme Lobo e Leighton (1986), as

espécies dominantes são aquelas cujas densidades são superiores a 50% da densidade total da

comunidade e espécies abundantes aquelas cujas densidades superam a densidade média das

populações de cada amostra.

Resultados e Discussão

A lagoa Jacaré, em janeiro de 2004, mostrou uma zonação bem definida (epilímnio, metalímnio

e hipolímnio), com temperaturas oscilando entre 32,9 oC e 25,9oC e uma amplitude térmica de

16,90 C. No período de seca as temperaturas variaram entre 24,7oC e 23,70C, como mostrado nas

Figuras 1 e 2, respectivamente.
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Em 2005 contudo, não se verificou estratificação bem definida . A zonação do lago (Figuras 3 e

4) indica um epilímnio de apenas um metro e a ausência de hipolímnio. A amplitude térmica neste

período foi de apenas 4,10C. Na seca este valor foi de apenas 1,70C.

A estabilidade térmica depende, em maior grau, da profundidade da termoclina e em menor grau

da amplitude da descontinuidade térmica (Lewis, 1973). A resistência oferecida por essas camadas

acarreta um aumento do trabalho mecânico de mistura, pela ação do vento, sendo o padrão anual de

distribuição de calor dependente em parte, de uma estação de temperatura do ar mínima e, de

mudanças provocadas por eventos esporádicos como tempestades e tufões. Desta forma, a

estratificação ocorre e o epilímnio aparece, com uma termoclina mais profunda (termoclina

primária) e termoclinas adicionais nas profundidades menores (Lewis, op. cit).

A análise do estado trófico indicou um lago oligotrófico para os períodos de chuva e seca de

2004 e 2005, apesar dos impactos na área de entorno (clube de pesca, monocultura de eucaliptos

entre outros).

Visando verificar um possível nutriente limitante para a comunidade fitoplanctônica, foram

calculadas as razões N: P (Tabela 1). As razões encontradas indicam uma limitação por nitrogênio

em janeiro (exceto zona afótica) e em julho (razões < 10). Em 2005, chuva e seca apresentaram

limitação por fósforo, amplitudes entre 10 e 163 (zona afótica).

Na comunidade fitoplanctônica, em janeiro 2004, entre espécies e morfoespécies foram

identificados um total de 53 taxa distribuídos em nove classes enquanto em julho foram registrados

apenas 28 taxa distribuídos em 8 classes (Figura 5).
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Figura 1: Perfil tërmico (linhas contínuas) e densidade da classe Zygnemaphyceae (barras
horizontais) nos períodos de chuva e seca de 2004 (janeiro e julho de 2004, respectivamente).
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Já em 2005, em janeiro, o número de taxa identificados caiu para 43 (7 classes) enquanto no

período de seca foram identificados 72 distribuídos em 9 classes. Assim, em escala interanual e

sazonal, a ausência de tendências na distribuição da riqueza indica que a estabilidade pode não ser

um fator determinante. No entanto, como a escala de estudo é restrita sugerem-se análises em escala

mensal com no mínimo dois anos para observar tendências e fatores que influenciam a riqueza e

diversidade de espécies (Figura 6).

As maiores densidades foram registradas nas classes Cyanophyceae e Zygnemaphyceae. Em

janeiro de 2004 a espécie dominante foi Cosmarium asphaerosporum (mínimo de 279,0 e máximos

de 4647,6 ind/ml), sendo as maiores densidades registradas no epilímnio (1,6 m). Uma redução na

densidade desta espécie foi observada, comparando-se os dois períodos, provavelmente devido à

homogeneidade térmica.
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Figura 3. Perfil térmico (linhas contínuas) e densidade da classe Cyanophyceae (barras horizontais)
nos períodos de chuva e seca de 2005 (janeiro e julho de 2005, respectivamente).



159

159

A estratificação térmica é um fator de seleção e manutenção de populações de desmídias

epilimnéticas (Barbosa & Padisák, 2002). Quando a estratificação é estável, com elevada duração,

como a observada em lagos monomíticos quentes, estas espécies podem ser observadas na camada

de mistura dos lagos (epilímnio). Desmídias planctônicas são raras e sua presença no epílimnio da

lagoa Jacaré demonstra a significativa contribuição da estabilidade térmica oferecida pela

estratificação (Barbosa & Padisák, 2002).

Em julho de 2004 a espécie dominante foi Merismopedia sp. (13526,0 e 24787,83 ind/ml),

sendo os maiores valores observados na superfície (0 m). Em 2005, as densidades de desmídias

mostraram-se reduzidas o que se deveu, provavelmente, à menor estabilidade da coluna d´água. A

espécie dominante nos períodos de chuvas e seca de 2005 foi Aphanocapsa elachista. As

densidades no período de chuvas variaram entre 3763,0 e 6713,0 ind/ml e no período de seca entre

1009,0 e 2926,0 ind/ml. As densidades máximas foram registradas, em ambas os períodos, na

superfície.
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Figura 5. Percentagem de contribuição das classes para a densidade total do fitoplâncton nos estratos
equivalentes a 100%, 10%, 1% de luz incidente na superfície e na zona afótica, nos períodos de chuvas
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A dominância de cianofícias, pode estar associada com a elevada turbidez, pH e a

concentrações de nitrato e amônia (Whitton, & Potts, 2000). Além disto, elevadas temperaturas

(>200 C), baixa razão N:P e baixa relação Zeu/Zmis (Whitton, & Potts, op.cit; Reynolds, 1997)

também favorecem o desenvolvimento de elevadas densidades de cianobactérias.
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Efeitos da implantação de uma ETE na qualidade da água do Ribeirão Ipanema (Ipatinga,

MG), com ênfase nas comunidades fitoplanctônica e bentônica.

Amaral, J. H. F.1 , Barros, C. F.A.2 , Souza, R. A.2 , Barbosa, F. A. R.1,2

1 Laboratório de Limnologia/ Instituto de Ciências Biológicas – UFMG
2 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, conservação e manejo de vida silvestre do ICB/UFMG

Versão preliminar

Introdução
Alterações antrópicas do ambiente constituem uma importante contribuição nos processos de

extinção causados por grandes variações na distribuição global de organismos. Conservar estes

ambientes significa manter suas condições o mais próximo das naturais possível, para que possam

ter seus múltiplos usos garantidos, destacando-se o fornecimento de água para abastecimento

(doméstico e industrial), geração de energia elétrica, produção de alimentos, lazer e conservação da

vida silvestre.

O despejo de descargas antropogênicas em águas correntes é um dos problemas ambientais mais

comuns nos ecossistemas aquáticos do mundo (Rast et al., 1989; del Giorgio et al.,1991),

principalmente como uma resposta ao crescente aumento da urbanização e industrialização. Esses

impactos afetam os organismos aquáticos direta ou indiretamente, podendo acarretar alteração da

biota como um todo e conseqüentemente redução da biodiversidade aquática.

Bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas cuja presença,

quantidade e distribuição indicam a magnitude de impactos ambientais em um ecossistema aquático

e sua bacia de drenagem (Callisto & Gonçalves, 2002). Sua utilização permite a avaliação integrada

dos efeitos ecológicos causados por múltiplas fontes de poluição. Além disto, o uso de

bioindicadores é mais eficiente do que medidas instantâneas de parâmetros físicos e químicos

geralmente utilizados para avaliar a qualidade das águas. A Agência de Proteção Ambiental dos

Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency – USEPA) e a Diretriz da União Européia

(94C 222/06, 10 de agosto de 1994) recomendam a utilização de bioindicadores como complemento

às informações sobre a qualidade das águas.

O Ribeirão Ipanema localiza-se no trecho médio da bacia do Rio Doce, MG (19º28’96’’S;

42º32’4,9’’W), dentro dos limites do município de Ipatinga, tendo recebido até meados de 2000

elevada carga de esgotos urbano e industrial (Marques e Barbosa, 2001). Visando reduzir os
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impactos antrópicos neste ambiente, um programa de saneamento ambiental foi proposto desde

abril de 2002, com a implementação de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).

Visando contribuir para uma avaliação da efetividade das ações implementadas por este

programa, este estudo teve como objetivo verificar a eficácia do tratamento de esgoto na qualidade

da água do Ribeirão Ipanema, através da análise temporal de variáveis físicas e químicas e das

comunidades fitoplanctônica e bentônica de um ponto de amostragem localizado a jusante da ETE.

Materiais e Métodos

Foram realizadas dez amostragens, compreendendo períodos de chuvas e seca entre 2000 e

2005. Em cada período amostrado, foram medidos in situ, com auxílio de um multianalisador

Horiba (modelo U-22), a temperatura da água (ºC), pH, condutividade elétrica (μS.cm-1) e

concentração de oxigênio dissolvido (mg.l-1). Amostras de água foram coletadas com o auxílio de

um balde, para a determinação das concentrações de fósforo total, fosfóro solúvel reativo,

nitrogênio total, nitrato, nitrito e amônio (Golterman & Climo, 1967, Strickland & Parsons, 1968;

Koroleff, 1976; Mackereth et al.,1978).

As amostras para análise qualitativa do fitoplâncton foram concentradas através de arrastos

horizontais sucessivos com rede de 20 μm de abertura de malha, enquanto aquelas para análise

quantitativa foram coletadas diretamente do ambiente e fixadas com lugol acético. Os organismos

foram identificados sob microscópio óptico em aumentos de 400 e 1000X, com auxílio de

bibliografia específica (Bourrelly, 1968, 1972 e 1985; Prescott,1975; Sant’Anna, 1984; Komárek &

Anagnostidis, 2005).

Para análise qualitativa e quantitativa dos macroinvertebrados bentônicos foram coletadas

amostras, em triplicata, utilizando “Hand-Net” (Macan, 1977), posteriormente fixadas em formalina

bruta 10% e identificadas sob microscópio esteroscópico até o menor nível taxonômico possível,

seguindo bibliografia específica (Merrit & Cummins, 1984).

Resultados e discussão

A temperatura da água variou de 24 e 29,5 ºC e o pH entre 6,5 e 8,0. As concentrações de

amônio (329–3320 g.l-1) apresentaram os menores valores nos períodos de seca (tabela 1). A

concentração de fósforo solúvel reativo mais elevada (455 g.l-1 ) foi registrada na estação seca de

2001. A condutividade elétrica (139–398 μS.cm-1), oxigênio dissolvido (0,3–9,7 mg.l), fósforo total

(547–3058g.l), nitrogênio total (2022–5988 g.l-1), nitrito (2,7–765 g.l-1) e nitrato (0,5–314 g.l-

1) , embora tenham apresentado grande amplitude de variação, não mostraram um padrão sazonal

definido. Ao longo do tempo, verificou-se uma tendência à redução dos valores da condutividade
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elétrica e nitrogênio total a partir de 2002, ano de início de operação da ETE, embora as

concentrações de oxigênio dissolvido e fósforo total sugerem pequeno aumentado após a

implantação da ETE.

Tabela 1. Variáveis físicas e químicas medidas no ribeirão Ipanema no período 2000/2005.
Setembro de 2002 foi a implantação da ETE

Ano Período Temp pH Cond O.D P-total PO4 N-total NH4 NO3 NO2

ºC µS/cm mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
2000 Chuva 29.0 7.4 283.0 2.0 773 69 5341 1557 13 28

Seca 27.0 7.3 322.0 0.7 761 351 5642 1547 1 7
2001 Chuva 27.1 7.5 375.4 0.8 813 210 5492 3321 12 3

Seca 25.9 6.8 356.0 0.3 843 455 5988 1064 2 17
2002 Seca 24.7 6.2 257 6 821 361 3850 329 100 630

Chuva 27 7.5 258 5.8 547 99 4895 547 <11 398
2003 Chuva 29.5 7.98 398.2 3.1 3058 254 2022 1574 314 107

Seca 25.8 7.2 265 3.9 1203 439 4032 566 76 766
2004 Chuva 26.3 6.51 223 9.74

Seca 24.2 5.79 139 4.7
2005 Chuva 28.3 5.86 160 81 15 693 164 47 47

Seca 22.1 5.74 233 10 248 82 2817 931

Até o presente foram registrados 66 taxa fitoplanctônicos (figura 1), distribuídos nas classes:

Chlorophyceae (13), Zygnemaphyceae (7), Bacillariophyceae (14), Cyanophyceae(27), e outras (5).

Observou-se uma redução da riqueza de taxa na estação chuvosa durante todo o período de estudos.

Além disto, os resultados obtidos para a comunidade fitoplanctônica não sugerem uma melhora da

qualidade das águas do ribeirão Ipanema, a julgar pela manutenção das cianobactérias como grupo

dominante mesmo após a implantação da ETE.
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Riqueza de taxa - Fitoplâncton
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Figura 1- Riqueza total e participação dos diferentes grupos taxonômicos no fitoplâncton do

ribeirão Ipanema.
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Figura 2 - Densidade total e participação dos diferentes grupos taxonômicos no fitoplâncton do
ribeirão Ipanema.

Foram coletados 1452 indivíduos de organismos bentônicos distribuídos em 11 taxa: 1 família

(Physidae) e 1 gênero (Biomphalaria) de molusco, duas classes de anelídeos (Hirudínea e

Oligochaeta) e sete famílias de insetos, sendo cinco da ordem Diptera (Chironomidae, Chaoboridae,

Syrphidae, Psychodidae, Stratiomyidae) e um Odonata (Gomphidae).
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Utilizando a abordagem de grupos alimentares funcionais (Merrit & Cummins, 1984), os

organismos amostrados se distribuem nos grupos de predadores, coletores-catadores e raspadores,

sendo os coletores-catadores o grupo dominante em todas as coletas.
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Figura 3 – Abundância e participação dos diferentes grupos taxonômicos na comunidade bentônica

do Ribeirão Ipanema, trecho médio do Rio Doce, no período 2000/2005.

Não foi observada nenhuma tendência de mudança na estrutura ou na composição da

comunidade bentônica após a instalação da ETE, o que pode ser devido à forte relação entre esta

comunidade, a condição da vegetação e uso do solo do entorno do ponto de coleta. Neste caso

particular, constatou-se a inexistência de vegetação ripária além de considerável impermeabilização

do solo pela crescente urbanização. Merece destaque o fato que toda a bacia do Ribeirão Ipanema

está localizada no município de Ipatinga – MG.

Por outro lado, alguns parâmetros analisados sugerem uma tendência à melhoria da qualidade da

água do ribeirão Ipanema após implantação da ETE, destacando-se a redução da condutividade

elétrica e das concentrações de nitrogênio total e aumento dos níveis de oxigenação. Entretanto, o

aumento da concentração de fósforo total e a ausência de resposta das comunidades fitoplanctônica

e bentônica mostram que esta melhora ainda não pode ser confirmada, talvez, devido ao curto

período decorrido após o início do tratamento de esgoto ou a fontes dispersas de poluição.
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Comunidade zooplanctônica de sete lagos do Parque Estadual do rio Doce e entorno

Alice de Souza Guimarães, Akemi Aoki, Carla de Fátima Valadares, Nelson Azevedo Santos
Teixeira de Mello, Raul Soares Peixoto, Rosa Maria Menendez, Simone Aparecida Braz, Sofia
Luiza Brito, Paulina Maria Maia-Barbosa.

Introdução

A comunidade zooplanctônica possui uma grande importância ecológica nos ambientes

aquáticos atuando como elo de ligação entre o nível dos produtores (fitoplâncton) e os níveis

tróficos superiores (peixes, por exemplo). Desempenhando um papel fundamental na transferência

de energia e decomposição de matéria orgânica, ou através de interações (herbivoria, predação), a

comunidade zooplanctônica tem grande importância na estruturação e funcionamento do

ecossistema aquático (Bozelli & Huszar, 2003).

Neste relatório são apresentados, os dados relativos à composição e flutuação mensal da

comunidade zooplanctônica das lagoas Dom Helvécio, Carioca e Gambazinho (dentro do PERD) e

Jacaré (entorno) obtidos durante o período de julho de 2004 a julho de 2005. É também apresentada

a flutuação sazonal (seca e chuva) da comunidade zooplanctônica das lagoas Águas Claras,

Palmeirinha e Amarela (externas ao PERD) obtida durante o mesmo período. Os dados deste último

ano de estudos são comparados com a média dos dados obtidos desde o início do monitoramento

destes ambientes (janeiro de 2000 até junho de 2004).

Material e Métodos

As amostras foram coletadas mensalmente nas lagoas Dom Helvécio, Carioca, Gambazinho e

Jacaré e sazonalmente nas lagoas Águas Claras, Palmeirinha e Amarela. As coletas foram realizadas

em um ponto fixo da região limnética de cada lagoa. As profundidades de amostragem foram

determinadas pela leitura do disco de Secchi (superfície, 10% 1% de penetração de luz e zona

afótica). Entre janeiro 2001 e abril de 2003, para a análise quantitativa do zooplâncton, foram

coletados 10 litros de água, com auxílio da garrafa de Van Dorn e filtrados em rede de plâncton de

68µm de abertura de malha. A partir daí utilizou-se uma bomba motorizada Stihl (modelo P835),

tendo sido filtrados 200 litros. O material foi fixado com formaldeído 4% e corado com Rosa de

Bengala. As contagens foram efetuadas sob microscópio óptico em câmara de Sedgwick-Rafter.

Pelo menos três subamostras foram analisadas ou até que um total de 250 indivíduos da espécie

dominante fosse obtido, sendo os resultados expressos em org/m3. As amostras com baixa
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densidade de organismos foram contadas na sua totalidade. As amostras utilizadas para análise

qualitativa foram coletadas com a rede de plâncton descrita acima, através de arrastos horizontais.

Resultados

Um total de 264 táxons foi identificado sendo 134 pertencentes a Rotifera, 50 a Cladocera, 14 a

Copepoda e 66 a Protozoa. A lagoa Amarela possui a maior riqueza com 213 táxons, seguida pelos

lagos Dom Helvécio e Gambazinho, com 67 táxons (tabela 1 e figura 1 ). Rotifera é o grupo com

maior riqueza em todos os lagos, seguido por Cladocera.

Tabela 1 – Riqueza de taxa por grupo zooplanctônico em sete lagos no médio do rio Doce.

Dom Helvécio Carioca Gambazinho Jacaré Palmeirinha Águas Claras Amarela
Rotifera 43 36 40 46 32 36 101

Cladocera 17 16 19 12 12 10 36
Copepoda 6 3 7 3 4 5 10
Protozoa 66

Total 67 56 67 62 49 52 213
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Figura 1 - Riqueza de taxa por grupo zooplanctônico em 7 lagos no médio do rio Doce.
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Uma curva de saturação de espécies foi construída para todas as lagoas (figura 2). A lagoa

Amarela foi considerada separadamente pelo seu maior número de espécies. Para as lagoas Dom

Helvécio, Carioca e Palmeirinha observa-se uma tendência à estabilização na riqueza de espécies.

Nas lagoas Gambazinho, Águas Claras e Jacaré a curva continua em ascensão, especialmente para a

lagoa Gambazinho, que já possui o mesmo número de espécies que o lago Dom Helvécio e

provavelmente será a segunda lagoa em riqueza. O gráfico de saturação apresentado para a lagoa

Amarela não considerou a riqueza de protozoários já que para as outras lagoas este grupo não está

sendo computado. No entanto, 66 espécies de Protozoa já foram identificados nesta lagoa.

Figura 2 - Riqueza acumulada obtida para sete lagoas amostradas na região do Médio Rio Doce
durante os períodos de chuva e seca de 2000 a 2005 (Lagoa Amarela 2004).

O índice de similaridade de Jaccard mostrado na tabela 2 abaixo apontou as lagoas Palmeirinha

e Jacaré e Águas Claras e Jacaré como as semelhantes em termos de composição de espécies (63 e

56%, respectivamente). Para as outras lagoas os resultados foram baixos.

Tabela 2. Índice de similaridade de Jaccard para os lagos Dom Helvécio, Carioca, Gambazinho,
Águas Claras, Palmeirinha, Jacaré e Amarela.

Índice de Similaridade de Jaccard
D.Helvécio Carioca GambazinhoÁguas ClarasPalmeirinha Jacaré Amarela

D.Helvécio 0,409 0,394 0,43 0,427 0,444 0,289
Carioca 0,409 0,417 0,423 0,458 0,439 0,263
Gambazinho 0,394 0,417 0,457 0,455 0,404 0,244
Águas Claras 0,43 0,423 0,457 0,486 0,56 0,248
Palmeirinha 0,427 0,458 0,455 0,486 0,632 0,242
Jacaré 0,444 0,439 0,404 0,56 0,632 0,316
Amarela 0,289 0,263 0,244 0,248 0,242 0,316
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Lago Dom Helvécio

No Lago Dom Helvécio, foi observado de janeiro de 2000 a julho de 2005, um total de 67

taxóns, sendo 43 pertencentes a Rotifera, 17 a Cladocera, 6 a Copepoda, além de um da classe

Ostracoda. No período amostral de julho de 2004 a julho de 2005 foram acrescentadas 2 novas

espécies, sendo ambas, pertencentes ao grupo Rotifera (Ascomorpha eucadis e Sinantherina sp).

No período de janeiro de 2000 a junho de 2004 a comunidade zooplanctônica foi caracterizada

pela dominância de Copepoda 67% (sendo destes, 50% correspondentes à náuplios e 17% à

copepoditos e adultos), seguido de Rotifera (28%), Cladocera (5%) e Ostracoda (< 1%) (figura 3).

No período amostral de julho de 2004 a julho 2005, não houve nenhuma alteração significativa na

composição da comunidade zooplactônica com relação aos anos anteriores. Esta caracterizou-se

pela dominância de Copepoda, 68% (sendo destes, 53% correspondentes a náuplios e 15% a

copepoditos e adultos), seguido de Rotífera (29%), Cladocera (3%) e Ostracoda (< 1%) (figura 3).

A espécie dominante em todo o período amostral (janeiro de 2000 a julho de 2005) foi

Thermocyclops minutus (Copepoda Cyclopoida). Apesar do padrão geral de contribuição percentual

dos grupos ter sido mantido ao longo dos cinco anos analisados, observa-se para o período de

junho/2004 a julho/2005 uma pequena redução na abundância relativa de Cladocera e Copepoda

(copepoditos + adultos) (de 5% para 3% e de 17% para 15%, respectivamente) e um pequeno

aumento na contribuição de náuplios e Rotifera (50% para 53% e de 28% para 29%,

respectivamente) como é mostrado na figura 3.
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Figura 3 – Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos do lago Dom
Helvécio entre janeiro de 2000 a junho de 2004 e de julho de 2004 a julho de 2005.
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Considerando o monitoramento mensal no período de julho de 2004 a julho de 2005, a

densidade total do zooplâncton variou de 1.807.000 org/m³ (julho/2004) a 123.000 org/m³

(março/2005) (figura 4). O grupo mais abundante foi Copepoda, principalmente no estágio naupliar

que apresentou uma densidade maior em maio de 2005 (1.082.000 org/m³) correspondendo a 75%

do total, seguido de Rotifera (828.000 org/m³) em julho de 2004 correspondendo a 45% do total,

com Brachionus mirus destacando-se neste mês como a espécie dominante com 429.444 org/m³

(23,7% do total da comunidade zooplanctônica). Cladocera apresentou maior densidade em julho de

2004 (108.000 org/m³) representando 6% do total. Vale ressaltar, a ocorrência de Ostracoda em

pequenas densidades nos meses de fevereiro e abril de 2005 com densidades de 12.000 e 40.000

org/m³, respectivamente.

Figura 4 – Flutuação mensal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos do lago Dom
Helvécio entre julho de 2004 e julho de 2005.

Lagoa Carioca

Um total de 53 táxons foi registrado na Lagoa Carioca de janeiro de 2001 a julho de 2005, sendo

33 de Rotifera, 16 de Cladocera, 3 de Copepoda e 1 de Ostracoda. Cinco espécies foram registradas

pela primeira vez no último período de estudo (julho de 2004 a julho de 2005), sendo duas de

Cladocera (Alona gutatta e Bosminopsis deitersi) e três de Rotifera (Cephalodella sp, Kellicottia

bostoniensis e Lecane signifera).

No período de janeiro de 2001 a junho de 2004 a comunidade zooplanctônica da Lagoa Carioca

foi caracterizada pela dominância de Copepoda (79%), seguido Rotifera (20%) e Cladocera (<1%)

(figura 5). Dentre os Copepoda, Thermocyclops minutus foi também a espécie dominante
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principalmente no estágio naupliar que representou 53% do zooplâncton total.

Também para a lagoa Carioca o padrão de contribuição percentual dos grupos se manteve ao

longo de todo o período analisado embora tenha sido possível identificar no período de julho de

2004 a julho de 2005 um pequeno aumento da abundância relativa média de nauplius (61%),

enquanto os outros estágios de Copepoda, Rotífera e Cladocera tiveram sua representatividade

reduzida para 21%, 18% e próximas a 0% respectivamente.

jan/01-jun/04

53%

26%

1%

20%
nauplius

Copepoda

Cladocera

Rotifera

jul/04-jul/05

61%
21%

0%

18%

Figura 5 - Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Carioca entre janeiro de 2001 a junho de 2004 e julho de 2004 a julho de 2005.

A comunidade zooplanctônica apresentou uma flutuação temporal bastante irregular no período

julho de 2004 a julho de 2005, com aumento e redução da densidade em meses quase que alternados

(figura 6). De um modo geral, tal flutuação foi fortemente influenciada pela variação da densidade

de nauplius, o estágio dominante. A maior e a menor densidade do zooplâncton total foram

observadas em julho de 2004 e junho de 2005 com 1172177 e 46247 organismos/m3

respectivamente.
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Figura 6 - Flutuação mensal (org/m³) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa Carioca entre
julho de 2004 e julho de 2005.

Lagoa Gambazinho

Foi observado um total de 67 taxa sendo 40 pertencentes a Rotifera, 19 a Cladocera, 7 a

Copepoda e 1 a Ostracoda. Neste último ano de estudos (período de agosto de 2004 a julho de

2005) foram identificadas 18 novas espécies, sendo sete de Cladocera (Alona sp, Biapertura karua,

Bosmina longirostris, Chydorus sp, Chydorus eurynotus, Disparalona dadayi, Macrothrix cf

spinosa) e onze de Rotífera (Anuraeopsis sp, Dissotrocha sp, Lecane armata, L. flexilis, L. lunaris,

Lepadella cristata, Lepadella sp, Rotaria sp, Testudinella sp, Trichocerca rattus, T. similis).

Comparando-se os dados obtidos de janeiro/2002 a junho/2004 com aqueles obtidos de agosto/2004

a julho/2005, observou-se uma diminuição de 5% na densidade média de náuplios, sendo

compensada pelo aumento de 5% na densidade média de Rotifera (figura 7). No período mais

recente de estudos (agosto de 2004 a julho de 2005) Copepoda foi o grupo mais abundante com

densidade média correspondendo a 77% da comunidade (46% representado por náuplios). Rotifera

foi o segundo grupo mais abundante contribuindo com 23%. Nestes dois períodos Cladocera

apresentou baixas densidades não ultrapassando 1% da comunidade zooplanctônica (figura 7).
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Figura 7 – Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Gambazinho entre janeiro de 2002 a junho de 2004 e julho de 2004 a julho de 2005.

Em relação ao monitoramento mensal realizado neste ambiente (agosto de 2004 a julho de

2005), náuplios apresentaram densidades elevadas correspondendo em alguns períodos (julho/2005)

a 89% do zooplâncton total (43.000 org/m³). Em dezembro de 2004 e maio de 2005 náuplios

apresentaram picos de densidade máxima (232.700 e 133.500 org/m³ respectivamente), e em junho

sua densidade atingiu o menor valor 11.828 org/m³ (11% da comunidade) (figura 8). Thermocyclops

minutus foi a espécie dominante ao longo de quase todos os meses analisados, com exceção do mês

de julho, no qual registro-se o predomínio de Notodiaptomus isabellae (3.123 org/m³). Em

dezembro, náuplios, Copepoda e Rotifera apresentaram as maiores densidades (232.600, 159.600 e

95.300 org/m³ respectivamente) (figura 8). Para Rotifera a menor densidade foi observada em julho

de 2005 (1.046 org/m³), embora este tenha sido o grupo dominante em junho (67.659 org/m³).

Dentro deste grupo, Hexarthra sp foi a espécie dominante contribuindo com até 38% da abundância

total da comunidade zooplanctônica (67.921 org/m³ em abril de 2005). Cladocera teve ocorrência

irregular ao longo do período monitorado, destacando-se como o grupo menos representativo

(menos de 1% da densidade da comunidade). Em novembro de 2004 foi possível registrar um

pequeno aumento nas suas densidades (8.759 org/m³ cerca de 4% da densidade total).
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Figura 8 - Flutuação mensal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Gambazinho entre julho de 2004 e julho de 2005.

Lagoa Jacaré

Na lagoa Jacaré, 62 taxa foram observados até o momento sendo 1 de Ostracoda, 3 de

Copepoda, 12 de Cladocera e 46 de Rotifera. Entre julho de 2004 e julho de 2005, sete novas

espécies de Rotifera foram registradas: Anuraeopsis navicula, Asplanchna sp, Brachionus

quadridentatus, Kellicottia bostoniensis, Lecane cornuta, Plationus quadricornis e Platyias sp. Até

junho de 2004, Copepoda correspondeu a 61% da comunidade zooplanctônica (43% devido aos

náuplios), seguido por Rotifera (33%). Cladocera e Ostracoda contribuíram apenas com 2 e 4%,

respectivamente. Neste último ano (julho de 2004 a julho de 2005), a porcentagem de Copepoda

aumentou para 71% (com náuplios correspondendo a 55%) enquanto a porcentagem de Rotifera

diminuiu para 19%. Cladocera e Ostracoda aumentaram sua contribuição para 3 e 7%,

respectivamente (figura 9).
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Figura 9 – Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Jacaré entre janeiro de 2000 a junho de 2004 e julho de 2004 a julho de 2005.

A densidade zooplanctônica apresentou uma variação de 88.046 org/m³ (outubro de 2004) a

1.963.000 org/m³ (julho de 2004) (figura 10). A contribuição de Ostracoda vem aumentando desde

janeiro de 2004, variando de 0,02% (67 org/m³ em julho de 2005) a 38,4% (239222 org/m³ em

junho de 2004) (figura 10). Copepoda é grupo dominante correspondendo até 91,4% (103858

org/m³, sendo 63% devido aos náuplios) da comunidade zooplanctônica em janeiro de 2005. A

espécie dominante entre os Copepoda é Thermocyclops minutus. Rotifera é o segundo grupo mais

abundante durante este período (exceto em julho de 2004, quando Ostracoda chegou a 11,82% da

comunidade zooplanctônica). Sua densidade chegou a 128422 org/m³ (59,49% da comunidade

zooplanctônica) em novembro de 2004. As espécies mais abundantes são Ptygura sp (31,3% ou

67.589 org/m³ em novembro de 2004), Hexarthra intermedia (21,04% ou 45.411org/m³ em

novembro de 2004) e Brachionus mirus (11,18% ou 60158 org/m³ em maio de 2005). Apesar das

baixas densidades observadas para Cladocera é importante ressaltar a alternância temporal entre

Daphnia laevis (24.625 org/m³, 4,58%) e Ceriodaphnia cornuta (19.500 org/m³, 6,98%) espécies

sempre presentes neste ambiente.
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Figura 10 – Flutuação mensal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa Jacaré
entre julho de 2004 e julho de 2005.

Lagoa Águas Claras

Na lagoa Águas Claras foi observado um total de 52 táxons, sendo 1 pertencente a Ostracoda, 5

a Copepoda, 12 a Cladocera e 36 a Rotifera. Neste último ano 8 novas espécies foram observadas,

sendo uma de Cladocera (Scapholeberis armata) e sete de Rotifera (Anuraeopsis sp, Kellicottia

bostoniensis, Lecane cornuta, Lepadella patella, Mytilina acanthophora, M. bisulcata, Platyias

quadricornis). A densidade total da comunidade variou entre 69.600 org/m³ (janeiro de 2005) e

1.299.940 org/m³ (julho de 2000). Nas amostras sazonais, até o ano de 2004, Copepoda foi o grupo

numericamente dominante (59%), seguido por Rotifera (28%) (figura 11). Também nesta lagoa, a

maior abundância de Copepoda deveu-se principalmente à contribuição dos náuplios (39%).

Cladocera e Ostracoda foram os grupos que menos contribuíram (8 e 5 %, respectivamente). No ano

de 2005, observa-se uma grande alteração do padrão de contribuição dos grupos zooplanctônicos:

Ostracoda passa a contribuir com 34% sendo superado apenas por Copepoda (42%, sendo 28%

devido aos náuplios). Rotifera (22%) e Cladocera (2%) tiveram uma redução na sua participação,

sendo que para o último a redução foi mais drástica. Apesar destas alterações é importante ressaltar

que os valores absolutos de Ostracoda não aumentaram. Na realidade, o que se observou foi uma

redução das abundâncias dos demais grupos zooplanctônicos em 2005 (figura 11).
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Figura 11 - Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Águas Claras entre janeiro de 2000 a julho de 2004 e janeiro a julho de 2005.

Nas amostras sazonais da lagoa Águas Claras realizadas em 2005, Copepoda foi o grupo mais

abundante na estação chuvosa (56,1%, sendo 37,1% devido aos náuplios) e na estação seca (36,4%,

sendo 24,7% devido aos náuplios) com Thermocyclops minutus como espécie dominante. Ostracoda

foi o segundo grupo mais abundante em ambos os períodos (29 e 36,5% para a estação chuvosa e

seca respectivamente), seguido por Rotifera (9,2 e 27,0% para a estação chuvosa e seca

respectivamente). Ptygura sp (6,06%, 4226 org/m³) foi a espécie mais abundante na estação

chuvosa e Brachionus mirus (24,32%, 45471 org/m³) na estação seca. Cladocera apresentou maior

abundância na estação chuvosa (3978 org/m³ ou 5,7% da comunidade) sendo Diaphanosoma birgei

a espécie dominante neste período (figura 12).
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Figura 12 – Flutuação sazonal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Águas Claras entre janeiro de 2000 e julho de 2005.
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Lagoa Palmeirinha

Na lagoa Palmeirinha um total de 49 táxons foi observado, sendo 1 pertencente a Ostracoda, 4 a

Copepoda, 12 a Cladocera e 32 a Rotifera. Em 2005, duas novas espécies de Rotifera foram

observadas (Mytilina acanthophora e Trichocerca rattus). A densidade total variou entre 183.585

org/m³ (janeiro de 2004) e 3.496.666 org/m³ (julho de 2002). Levando em consideração o

monitoramento sazonal desta lagoa até o ano de 2004, Copepoda foi o grupo mais abundante (50%,

sendo 37% a contribuição dos náuplios) seguido por Rotifera (47%). Ostracoda e Cladocera tiveram

uma pequena contribuição, não chegando a 5% da comunidade zooplanctônica (2 e 1%,

respectivamente) (figura 13). Em 2005, estes dois grupos mantiveram os percentuais de

contribuição. A abundância de Copepoda aumentou para 70% da comunidade (48% devido aos

náuplios) e Rotifera reduziu para 27%. Assim como na lagoa Águas Claras, observa-se uma redução

da abundância dos grupos zooplanctônicos mais representativos (Copepoda e Rotifera) (figura 13).
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Figura 13 – Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Palmeirinha entre janeiro de 2000 a julho de 2004 e janeiro a julho de 2005.

Com relação à variação sazonal do zooplâncton em 2005, Copepoda foi o grupo dominante nos

dois períodos correspondendo a 93,1% na estação chuvosa (214.290org/m³, sendo 65% de náuplios)

e 54,26% na estação seca (180.450 org/m³, com 36,9% de náuplios). Thermocyclops minutus foi a

espécie numericamente dominante entre os Copepoda. O segundo grupo mais abundante foi

Rotifera contribuindo de forma significativa na estação seca (42%). Neste período, Brachionus

mirus representou 31,3% (104233 org/m³) da comunidade zooplanctônica. Cladocera (0,1 e 2,05%

na chuva e seca respectivamente) e Ostracoda (1,95 e 1,62% na chuva e seca respectivamente)

apresentaram baixas densidades em ambas as estações (figura 14).
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Figura 14 - Flutuação sazonal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Palmeirinha entre janeiro de 2000 e julho de 2005.

Lagoa Amarela

A composição zooplanctônica na Lagoa Amarela, nos períodos sazonais de chuva e seca de

2000 a 2004, apresentou um total de 213 táxons identificados, sendo 31% pertencente a Protozoa,

47 % a Rotifera, 17% a Cladocera e 5% a Copepoda. Foram também registrados os grupos

Nematoda, Gastrotricha e Ostracoda , este último com mais de uma espécie, ainda não identificadas.

Uma comparação entre a contribuição percentual dos grupos nos período de 2000 a 2003 e 2004

percebe-se um aumento de Cladocera, redução de náuplios e Protozoa (figura 15)

Figura 15 Comparação da abundância relativa dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Amarela entre janeiro de 2000 a julho de 2003 e janeiro a julho de 2004.
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As maiores riquezas ocorreram no ano 2000, em ambos os períodos (chuva e seca), com 107 e

121 táxons identificados, respectivamente. Nos anos seguintes, de 2001 a 2004, as riquezas mais

elevadas foram registradas sempre nos períodos de chuva. O valor mais baixo (37 espécies) foi

registrado na seca de 2003. Os táxons que se destacaram com 100% de freqüência de ocorrência,

foram: Arcella costata, Arcella discóides, Arcella gibbosa, Centropyxis aculeata (Protozoa),

representantes de Bdelloidea, Gastropus hyptomus, Lecane bulla (Rotifera) , Thermocyclops

minutus e Notodiaptomus sp (Copepoda das ordens Cyclopoida e Calanoida, respectivamente).

Observou-se, ao longo dos períodos de 2003 e 2004, um acréscimo de 15 espécies, pertencentes ao

grupo Rotifera, no inventário faunístico da lagoa.

Com relação às densidades totais do zooplâncton, valores máximos foram registrados nos

períodos de chuva de 2000 (8224019 org/m3), seca de 2003 (6273329 org/m3) e chuva de 2004

(7575667 org/m3). Nestes períodos, Copepoda foi o grupo mais abundante, sendo nauplius o

responsável pelos percentuais mais elevados, correspondentes a 34, 45, e 23% do zooplâncton total.

As densidades totais mais baixas variaram de 348576 org/m3 a 575181 org/m3 nos períodos de seca

de 2002 e 2004, respectivamente (figura 16).

De um modo geral, em quase todos os períodos, Copepoda destacou-se como grupo dominante

na lagoa Amarela, devido, principalmente, às contribuições das formas jovens de nauplius e

copepoditos. Thermocyclops minutus foi a espécie mais representativa, numericamente, entre os

copépodes adultos. Rotifera, segundo grupo mais importante em termos de abundância relativa, foi

dominante no período de chuva de 2002 e seca de 2004, mostrando percentuais respectivos de 39%

e 66% do zooplâncton total.

Cladocera foi menos significativo em termos de abundância, em relação aos demais grupos. Um

pico máximo no valor de 1474338 org/m3 foi registrado na chuva de 2004, representando 19% do

total, devido, principalmente, a contribuição de Ceriodaphnia cornuta (5,3%).

No período de 2003, foi marcante a representatividade de Copepoda (56% na chuva e 62% na

seca). Interessante ressaltar, a participação de Ostracoda como segundo grupo dominante (22%), na

chuva deste ano. Já na seca, há um decréscimo na abundância deste grupo, atingindo um mínimo de

2% e um incremento nas concentrações de Rotifera (1631497 org/m3), devido principalmente, à

dominância de Gastropus spp (19,5%).

No ano de 2004, verifica-se uma acentuada variação nas densidades totais dos grupos do

zooplâncton, entre os períodos ( 7575667 org/m3 na chuva, e 348576 org/m3 na seca). Rotifera

(66%) domina novamente na seca, com participação bastante expressiva de Gastropus spp (52%).
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Figura 16 - Flutuação sazonal (org/m³ x 103) dos principais grupos zooplanctônicos da lagoa
Amarela entre janeiro de 2000 e julho de 2004.

Considerações Finais

A comunidade zooplanctônica das sete lagoas do Parque Estadual do rio Doce e entorno,

avaliada através de coletas mensais/sazonais desde 2000, mostra uma constância no padrão de

riqueza de espécies. Assim, Rotifera se destaca como o grupo mais rico em todas as lagoas

analisadas e Copepoda (principalmente Calanoida) o grupo com menor riqueza. A predominância

de rotíferos tem sido também registrada em outros ambientes aquáticos brasileiros, como lagos de

várzea da região amazônica e em sistemas da planície do Alto rio Paraná. O ciclo de vida curto

(renovação rápida da população) e o hábito alimentar (microfiltradores que aproveitam bactérias e

detritos) podem explicar a predominância deste grupo.

Dentro do grupo Copepoda, os Cyclopoida apresentam o maior número de espécies (9) com

cinco ocorrendo apenas na lagoa Amarela (Microcyclops ceibaensis, Neutrocyclops brevifurca,

Paracyclops fimbriatus, Mesocyclops longisetus, Ectocyclops rubescens). Apenas duas espécies de

Calanoida ocorreram nos ambientes amostrados: Notodiaptomus isabellae e N. dubius, este último

identificado apenas na lagoa Amarela. O primeiro registro desta espécie na lagoa Amarela foi feito

por Matsumura-Tundisi (1982). Esta lagoa tem características bem peculiares: é um ambiente de

pequeno tamanho, coberta por macrófitas e em estágio final de evolução sucessional, apresenta o

maior número de espécies (213 táxons incluindo Protozoa). A presença de um banco de macrófitas

bastante diversificado (com macrófitas flutuantes e enraizadas) que garante uma maior
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heterogeneidade espacial, refúgio contra predadores, maior disponibilidade de recursos alimentares

e maior estabilidade das características físicas e químicas da água provavelmente é o fator

determinante desta maior riqueza.

Em termos de riqueza de espécies a ordem crescente das lagoas é a seguinte: Palmeirinha <

Águas Claras < Carioca < Jacaré < D.Helvécio=Gambazinho < Amarela.

Em termos de densidade, Rotifera e Copepoda (principalmente nos estágios naupliares) se

revezam entre as lagoas e períodos amostrais. Thermocyclops minutus (Cyclopoida) predomina em

todos os ambientes amostrados (média de 107.173 org/m³ por período amostrado). Seu hábito

raptorial e capacidade de manipular partículas maiores que 50μm, como cianofíceas abundantes na

maioria das lagoas, provavelmente contribuem para o sucesso desta espécie naqueles ambientes.

Nas lagoas amostradas mensalmente, predominam dentre os Rotifera Hexarthra intermedia e

Ptygura sp. (densidades médias de 38.675 e 179.411 org/m³ respectivamente). Para as lagoas

monitoradas semestralmente (Águas Claras e Palmeirinha) observa-se o predomínio de Ptygura sp e

Brachionus mirus (159.213 e 46.091 org/m³ respectivamente). Na lagoa Amarela, Bdelloidea e

Gastropus hyptomus apresentam maiores densidades (média de 957 org/m³ e 170251 org/m³

respectivamente).

Como mostrado nos gráficos, Cladocera apesar de apresentar uma riqueza considerável de

espécies (50) ocorre com densidades normalmente muito baixas. Não foi possível para este grupo

identificar uma única espécie dominante em todas as lagoas. Assim, para os ambientes amostrados

mensalmente, Daphnia laevis e Ceriodaphnia silvestrii foram mais freqüentes na lagoa Jacaré (

média de 9377,752 e 7663,073 org/m³ respectivamente), Bosminopsis deitersi e Diaphanosoma

birgei no lago Dom Helvécio (média de 23200,91 e 11976,73 org/m³ ) e Bosmina hagmanni (média

de 210,2 org/m³) na lagoa Gambazinho. Na lagoa Carioca os cladóceros têm ocorrência esporádica

equase sempre em baixas densidades. Para as lagoas amostradas semestralmente observa-se o

predomínio de Diaphanosoma birgei na lagoa Águas Claras ( média de 66937,3 org/m³ ), de

Bosmina hagmanni na lagoa Palmeirinha (média de 694,14 org/m³) e Ceriodaphnia cornuta (média

de 19006,43 org/m³) na lagoa Amarela.

Abordagens futuras

Kellicottia bostoniensis rotífero típico da América do Norte (Edmonson, 1959) foi registrado em

alguns ecossistemas lacustres do médio rio Doce. Esta espécie tem sido largamente amostrada em

ambientes aquáticos da Europa e América do Sul, inclusive no Reservatório de Furnas e na Lagoa
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do Nado, localizados no Estado de Minas Gerais (Bezerra-Neto et al., 2004). De acordo com os

autores, o elevado potencial de colonização dessa espécie é reflexo de uma boa capacidade de

dispersão e uma elevada plasticidade ecológica, sendo capaz de explorar eficientemente ambientes

com diferentes estados de trofia. Nas lagoas do médio rio Doce a abundância de Kellicotia

bostoniensis ainda é muito baixa. Na lagoa Jacaré sua densidade atingiu um máximo de 467 org/m³,

na lagoa Águas Claras 225 org/m³ e na lagoa Carioca 117 org/m³ (0,08, 0,32 e 0,25% da

comunidade zooplanctônica, respectivamente). Apesar destas baixas densidades, o monitoramento

de seu processo de invasão é necessário principalmente para avaliar os possíveis impactos sobre a

estruturação da comunidade zooplanctônica.

A contribuição de Ostracoda está aumentado em algumas lagoas do parque e entorno.

Matsumura-Tundisi (1997) chamou atenção para as densidades elevadas de Physiocypria sp no lago

Dom Helvécio, sendo considerado o segundo grupo mais abundante (23% da comunidade

zooplanctônica). Segundo a autora, provavelmente tratava-se de uma espécie endêmica, que

apresentava maiores concentrações nas maiores profundidades (entre 15 e 20 metros).

Através do monitoramento realizado foi possível perceber um aumento da contribuição deste

grupo principalmente nas lagoas Jacaré, Águas Claras, Amarela (contribuindo com 39, 34 e 22%

respectivamente). Apesar da maioria das espécies serem bem adaptadas à vida bentônica, algumas

delas podem colonizar a coluna d'água, alimentando-se de algas filamentosas ou através da

filtração de partículas (Dole-Olivier et al., 2000). A temperatura tem um forte impacto sobre seu

desenvolvimento, especialmente na calcificação da carapaça, e a maioria dos Ostracoda sobrevive

numa larga faixa de variação de oxigênio, incluindo condições de hipóxia (Dole-Olivier et al., op.

cit.). Apesar de preferirem locais com sedimento fino, e ricos em matéria orgânica (Würdig &

Freitas, 1988; Dole-Olivier et al., op. cit) pouco se sabe sobre sua relação com o estado trófico dos

ambientes. Nas lagoas Jacaré e Amarela, por exemplo, o conteúdo de matéria orgânica do

sedimento é relativamente alto (21,2 e 19,8 % do peso seco) (Nishimura et al., 1997). Além disso,

as lagoas do entorno do Parque Estadual do rio Doce que se encontram em área de monocultura de

Eucaliptus sp podem estar contribuindo para o aumento das densidades deste grupo, pela oferta de

matéria (de decomposição mais lenta) possível de ser utilizada como alimento.

Um outro enfoque que abordaremos neste ano, será a comunidade zooplanctônica associada a

bancos de macrófitas no lago Dom Helvécio. A região litorânea dos lagos do PERD tem sido pouco

explorada, embora sua enorme importância ecológica. Vários lagos apresentam esta região ocupada

por bancos homogêneos e mistos de macrófitas, habitats importantes para a colonização de
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organismos da comunidade zooplanctônica e que podem representar importantes áreas de

recrutamento para outras regiões.
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INTRODUÇÃO

A estrutura da comunidade zooplanctônica bem como a distribuição espacial de seus

componentes são influenciadas por fatores abióticos e pelas interações entre as espécies. Segundo

Dunson & Travis (1991) e Arnott & Vanni (1993) fatores abióticos e as respostas fisiológicas dos

organismos relacionadas a estes fatores determinam a segregação de habitats entre espécies

proximamente relacionadas permitindo sua coexistência. O efeito combinado de fatores bióticos e

abióticos, como distribuição da luz na coluna d’água, do oxigênio dissolvido e variações na

temperatura, além da pressão de predação, pode ser o principal fator de força que determina a

distribuição vertical do zooplâncton (Zaret & Suffern, 1976; Wissel & Ramacharan, 2003).

METODOLOGIA

As amostras foram coletadas em uma estação fixa na região limnética, nos períodos de

estratificação térmica (17 e 18 de fevereiro de 2000), na superfície, 3, 6, 9 e 18 metros de

profundidade, e desestratificação (23 e 24 de julho de 2000), na superfície, 2, 6, e 15 metros de

profundidade, em um ciclo diurno de 24 horas (9, 12, 15, 18, 21, 24, 3, 6 e 9 horas). Dados

referentes ao período de estratificação já foram publicados por Maia-Barbosa et al. (2003). Em

todas as coletas foram realizadas medidas in situ das seguintes variáveis ambientais: temperatura da

água (C), concentração de oxigênio dissolvido (mg.L-1), condutividade elétrica (S.cm-1), com

auxílio do multi-analisador Horiba (modelo U22). A determinação da concentração de nutrientes

(fosfato, amônia, nitrato) e clorofila-a foi realizada segundo as recomendações de Mackereth et

al.,1978 e Golterman et al., 1978. Para a análise quali-quantitativa da comunidade zooplanctônica

foram coletados 10 litros com garrafa de van Dorn, filtrados em rede de plâncton (68 µm). As

amostras foram coradas com Rosa de Bengala e fixadas com formaldeído 4%. As contagens foram
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realizadas sob microscópio óptico, em câmara de Sedgewick-Rafter. A profundidade média das

espécies mais abundantes foi calculada (Dini et al., 1993) a fim de se verificar uma sobreposição

espacial e possível competição entre as espécies. Uma análise de ordenação entre as densidades do

zooplâncton e dados ambientais foi realizada através da Análise de Componentes Principais (ACP)

utilizando o software Statistica (Statsoft, versão 5.0).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratificação térmica do lago Dom Helvécio no período de chuvas (diferenças de 7ºC entre a

superfície e o fundo e metalímnio entre 9 e 18 metros) foi acompanhada por uma estratificação das

demais variáveis limnológicas. O epilímnio apresentou-se bem oxigenado (média: 8,9 mg/L de

oxigênio dissolvido) e o hipolímnio hipóxico (média: 0,4 mg/L). Um gradiente vertical acentuado

foi também registrado para a condutividade (29-73 S/cm entre o epilímnio e hipolímnio).

Clorofila-a (média: 17,7 g/L), fosfato (média: 1,9 g/L), amônia (média: 144,7 g/L) e nitrato

(média: 6,9 g/L) apresentaram maiores concentrações no hipolímnio provavelmente associadas a

processos de decomposição e/ou excreção do zooplâncton (Ganf & Blázka, 1974). No período de

seca, caracterizado pela ausência da termoclina e mistura da coluna d’água, todas as variáveis

ambientais medidas apresentaram diferenças menos acentuadas entre a superfície e fundo. Os

valores médios obtidos neste período foram: temperatura (22,8ºC), com uma diferença de apenas

0,6ºC entre a superfície e o fundo; clorofila-a (5,6 g/L), condutividade (34,9S/cm), fosfato (2,8

g/L), amônia (403,7 g/L) e nitrato (2,7 g/L). As concentrações de oxigênio dissolvido

apresentaram-se muito baixas (média: 1,7 mg/L), provavelmente por problemas amostrais, já que

diferem dos dados já obtidos para este sistema no monitoramento mensal realizado pelo Programa

de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD/UFMG).
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Figura 1. Estrutura térmica (°C), concentrações de oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade
(S/cm) e clorofila-a (g/L) Lago Dom Helvécio nos períodos de chuva e seca de 2000.
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No período de estratificação Maia-Barbosa et al. (2003) registraram a ocorrência de três

espécies de Copepoda (Thermocyclops minutus, Notodiaptomus isabellae e Tropocyclops prasinus)

e neste estudo, durante o período de desestratificação T. prasinus não foi observada. As densidades

de Notodiaptomus isabellae foram mais elevadas no período de desestratificação (médias:

desestratificação- 42.931org.m-3 e estratificação-9.611org.m-3) e as de T. minutus menores (médias:

estratificação 298.959 org.m-3, desestratificação 109.700 org.m-3), embora esta espécie ainda

continue dominando, principalmente nos estágios jovens. Cladocera apresentou densidades baixas e

foi representado por seis espécies durante o período de estratificação (média de 18.206 org.m-3) e

por 12 espécies durante a desestratificação (média de 10.241 org.m-3). Com relação a Rotifera, 16

espécies foram registradas durante o período de estratificação (média de 511.356 org.m-3) e durante

a desestratificação 21 espécies foram observadas (média de 355.723 org.m-3). Geralmente

cladóceros e rotíferos apresentaram maiores densidades no período de chuvas (estratificação)

concentrando-se, nas camadas mais profundas do epilímnio (9,0m). No período de desestratificação

a distribuição do zooplâncton foi relativamente mais homogênea, com valores médios de 297.314

org.m-3 e maiores densidades nos primeiros seis metros (figura 2).
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Figura 2 - Distribuição vertical da densidade do zooplâncton (10³ org.m³) no lago Dom Helvécio
durante a variação diurna da chuva e seca de 2000.
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Nos dois períodos analisados a profundidade média de distribuição de T minutus e N. isabellae

não coincidiu, ou seja, as espécies apresentaram uma segregação espacial (figura 3). N. isabellae

concentrou-se no epilímnio enquanto T. minutus concentrou-se na base desta camada. Panarelli et

al. (2001) trabalhando no reservatório de Jurumirim (SP) também observaram esta segregação, com

as espécies de Calanoida explorando o epilímnio e as espécies de Cyclopoida se distribuindo

preferencialmente no metalímnio. Segundo aqueles autores, tal comportamento poderia representar

uma estratégia adaptativa, que permitiria melhor exploração de nichos ecológicos, a fuga de

predadores e evitaria a competição interespecífica, possibilitando a coexistência destas espécies.
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Figura 3 - Profundidade média das espécies zooplanctônicas mais abundantes no Lago Dom
Helvécio durante a variação diurna da chuva e seca de 2000.
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A análise de componentes principais (figura 4) realizada neste estudo, apesar de ter fornecido

uma porcentagem de explicação semelhante àquela encontrada por Maia-Barbosa et al. (2003) (59,5

e 62,2%, respectivamente) indicou como fatores mais importantes no período de desestratificação a

condutividade (fator 1, com 40,8% de explicação) e a temperatura (fator 2, com 18,7% de

explicação).

Figura 4 - Análise de Componentes Principais das variáveis bióticas e abióticas do Lago Dom
Helvécio durante a variação diurna da chuva e seca de 2000.
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CONCLUSÕES

A distribuição vertical do zooplâncton no lago Dom Helvécio é condicionada por diferentes

forças durante os períodos de estratificação e desestratificação térmica. No primeiro predominam

forças bióticas, tais como pressão de predação e qualidade do alimento disponível (Maia-Barbosa et

al. (2003) e para o período de desastratificação, os dados obtidos neste estudo mostraram a maior

atuação de fatores abióticos (condutividade e temperatura). Características físicas e químicas da

água, mais homogêneas durante a ausência da termoclina, permitiriam uma melhor distribuição dos

organismos pela coluna d’água. Apesar disto T .minutus e N. isabellae mantiveram uma

segregação espacial, indicando a eficiência desta estratégia para a manutenção destas espécies no

ambiente. A termoclina e a oxiclina nos meses de estratificação, funcionam como eficientes

barreiras física e química, respectivamente, dificultando a migração da comunidade em direção às

camadas mais profundas.
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Dominância de Thermocyclops minutus em sete lagos do médio rio Doce, Minas Gerais.

Paulina Maria Maia-Barbosa, Sofia Luiza Brito e Akemi Aoki. Laboratório de Ecologia do

Zooplâncton – Instituto de Ciências Biológicas - UFMG

Introdução

Thermocyclops é considerado um gênero de origem tropical que apresenta uma enorme

variedade de espécies, sendo muitas de distribuição reduzida (Kiefer, 1938). Thermocyclops

minutus é uma espécie endêmica da América do Sul, sendo amplamente distribuída pelos ambientes

aquáticos deste continente (Reid, 1989). É uma espécie normalmente relacionada a ambientes

naturais e artificiais de águas impolutas e de baixa produtividade e domina entre os Copepoda

Cyclopoida de ambientes lênticos (Reid & Moreno, 1990 apud Lansac-Tôha et al., 1997). Em águas

eutróficas ou ambientes sujeitos as intensas alterações, como por exemplo, áreas alagáveis, a

associação com T. decipiens é comum (Sendacz, 1993).

Matveev et al. (1992) estudando a comunidade zooplanctônica de um lago argentino observou

que, após um “bloom” de cianofíceas filamentosas, a população de Daphnia laevis declinou

enquanto as populações de outros crustáceos como T. minutus aumentaram, considerando estas

espécies “imunes” aos efeitos tóxicos destas algas.

Em Minas Gerais, T. minutus foi registrada nas lagoas Santa e Lagoinha (município de Lagoa

Santa), lagoa Sumidouro (Pedro Leopoldo), lagoa Poço Verde, represa Vargem das Flores (Betim) e

em todos os lagos do médio rio Doce onde se destaca como a espécie dominante.

Material e Métodos

Foram utilizados os dados de densidade obtidos no monitoramento mensal realizado pelo

Programa PELD/MCT/UFMG nas lagoas Dom Helvécio (janeiro de 2001 a dezembro de 2004),

Carioca (janeiro de 2001 a outubro de 2004), Gambazinho e Jacaré (janeiro de 2002 a dezembro de

2004) e do monitoramento sazonal das lagoas Águas Claras e Palmeirinha (2000 a 2004) e Amarela

(2000 e 2002). Os resultados apresentados correspondem à densidade de organismos expressos em

metros cúbicos.
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Resultados

Copepoda tem se mostrado como o grupo dominante da comunidade zooplanctônica nos lagos

Dom Helvécio (contribuição média de 58,8%, ou seja, 430.075 org/m³), Carioca (78,8%, 677.609

org/m³), Gambazinho (77,3%, 245.205 org/m³), Jacaré (71,4%, 397.057 org/m³), Águas Claras

(63,2%, 348212 org/m³), Palmeirinha (66,9%, 435.277 org/m³) e Amarela (56,8%, 1.010.584

org/m³) nunca contribuindo com menos de 50% do zooplâncton total. Esta dominância é atribuída à

maior densidade de náuplios nestes ambientes correspondendo a 46,6% no lago Dom Helvécio,

51,9% na lagoa Carioca, 48,3% na lagoa Gambazinho, 50,4% na lagoa Jacaré, 40,6% na lagoa

Águas Claras, 42,7% na Palmeirinha e 34,1% na Amarela.

Thermocyclops minutus é a espécie dominante dentro de Copepoda. O somatório de copepoditos

e adultos desta espécie corresponde a 15,3% do zooplâncton total no lago Dom Helvécio, 26,5% na

lagoa Carioca, 20,9% na lagoa Gambazinho, 18,8% na lagoa Jacaré, 22,1% na Águas Claras e

23,5% na lagoa Palmeirinha. Na lagoa Amarela, observa-se um decréscimo das densidades de

Copepoda a partir da estação seca de 2000, sendo Rotifera o grupo dominante a partir de então

(figura 1).
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Gambazinho
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Figura 1 – Densidades (org/m3) de náuplios, Thermocyclops minutus, Rotifera e Cladocera para
sete lagoas do médio rio Doce.
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Outras espécies de Copepoda têm sido atualmente registradas neste lagos, sendo sete de

Cyclopoida (Mesocyclops meridianus, Mesocyclops sp, Microcyclops anceps, Microcyclops

ceibaensis, Neutrocyclops brevifurca, Paracyclops fimbriatus e Tropocyclops prasinus), uma de

Calanoida (Notodiaptomus isabellae) e uma de Harpacticoida (Potamocaris sp). Estas espécies não

ocorrem necessariamente em todas as lagoas estudadas, além disso, suas abundâncias, com exceção

da lagoa Amarela, não excedem em número à de T. minutus.

Com relação à flutuação mensal de T. minutus, maiores densidades foram observadas na lagoa

Carioca entre junho e setembro e entre novembro e março de cada ano. Para as outras lagoas

geralmente se observam maiores densidades nos meses de seca (junho a agosto). Um pico de

densidade entre julho e setembro de 2002 foi observado para todos os lagos (figura 2).
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Figura 2 – Flutuação mensal das densidades de Thermocyclops minutus nos lagos Dom Helvécio,
Carioca, Gambazinho e Jacaré entre janeiro de 2001 e dezembro de 2004.

Considerando a variação sazonal de T. minutus, não foi observado um padrão nítido de sincronia

entre as populações das lagoas Águas Claras, Palmeirinha e Amarela.
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Figura 3 - Flutuação sazonal das densidades de Thermocyclops minutus nas lagoas Águas Claras,
Palmeirinha e Amarela entre 2000 e 2004.

Discussão

A dominância de Thermocyclops minutus é relativamente recente nos lagos do médio rio Doce.

Em estudo realizado no lago Dom Helvécio há mais de duas décadas por Matsumura-Tundisi

(1997) duas espécies de Calanoida (Scolodiaptomus corderoi e Argyrodiaptomus furcatus) foram

apontadas como dominantes. T. minutus já era observado, contudo em densidades muito menores

que as dos Calanoida. Maia-Barbosa et al. (2003) em coleta realizada no ano de 2000 chamaram

atenção para as densidades elevadas de T. minutus (correspondendo a 40% da comunidade

zooplanctônica) e redução drástica das densidades de Calanoida. Segundo aqueles autores,

alterações do tipo “bottom-up” e “top-down” podem ter favorecido esta espécie de Cyclopoida.

Matsumura-Tundisi (1997) observou, para a comunidade zooplanctônica do lago Dom Helvécio,

uma condição incomum os estágios naupliares apresentavam menores densidades que copepoditos e

adultos. Nestas condições, qualquer alteração nas densidades de adultos de Calanoida significaria

riscos para o recrutamento de Scolodiaptomus corderoi e Argyrodiaptomus furcatus.

Diversos fatores podem ser apontados como responsáveis pela dominância de T. minutus nos

lagos do médio rio Doce. O tipo de alimento disponível é fundamental para a estruturação de

comunidades aquáticas. Segundo Matsumura-Tundisi et al. (1997a) a maior abundância deste

ciclopóide no metalímnio do lago Dom Helvécio pode ser explicada por seu hábito raptorial e

capacidade de manipular partículas maiores que 50μm, como cianofíceas (Microcystis aeruginosa),

predominantes nesta profundidade. Além disso, T. minutus é capaz de tolerar condições de hipoxia
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e suas densidades já foram relacionadas às de espécies de Cyanophycea (principalmente

Planktolyngbya sp e Lyngbya sp) e Chorophycea (Chorella sp e Dactylococcopsis sp) (Matsusmura-

Tundisi et al., 1997b; Sampaio et al., 2002). Segundo Matsumura-Tundisi et al. (1997b) T. minutus

é capaz de utilizar Cyanobacteria como alimento, o que explicaria a maior concentração destes

indivíduos nesta camada. Por outro lado, o predomínio de algas de menor tamanho (desmidiáceas)

nas camadas superiores, favoreceria sua utilização como alimento por estágios naupliares e

filtradores de menor tamanho. Na lagoa Gambazinho, Cyanophycea é a classe fitoplanctônica

dominante (mais de 90%), enquanto nas outras lagoas, este grupo apresenta maiores densidades em

pelo menos uma das estações do ano (Barros et al., 2005).

Segundo Rocha et al. (1995) o estado trófico do ambiente parece determinar a ocorrência de

espécies de Cyclopoida. T. minutus é uma espécie associada a águas oligotróficas, sendo também

encontrada em ambientes mesotróficos (Rocha et al. op. cit.). Diferenças nas densidades de T.

minutus observadas entre as lagoas (especialmente as maiores densidades na lagoa Carioca) podem

ser explicadas pela produtividade do ambiente. Segundo Pace (1986) as densidades de Cyclopoida

aumentam com a trofia devido à disponibilidade de partículas alimentares maiores que são

manipuláveis por indivíduos desta ordem. Embora a lagoa Carioca seja mais produtiva que o lago

Dom Helvécio, seu fitoplâncton é dominado por cianofíceas, de maior tamanho e inadequado para

grandes filtradores.

Com relação à flutuação, observada nos lagos Dom Helvécio, Carioca, Gambazinho e Jacaré, os

picos de densidade coincidentes refletem o efeito de fatores extrínsecos na flutuação mensal de T.

minutus. Este mesmo fato foi observado por Rusak et al., (1999) nas populações de microcrustáceos

em oito lagos canadenses e por Lansac-Tôha et al., (2005) nas populações de tecamebas e rotíferos

no reservatório de Corumbá (Goiás). Especificamente para o ano de 2002, as maiores densidades

registradas no período de seca provavelmente refletem o efeito da temperatura, ocasionado pelo

fenômeno do El Niño. Altas temperaturas reduzem o tempo de geração dos organismos nos meses

mais quentes, aumentando sua densidade e alterando sua dinâmica sazonal (Gillooly, 2000).

A ausência de um padrão de flutuação, observado nas lagoas com amostragem sazonal, pode ser

o reflexo das grandes variações da comunidade zooplanctônica ao longo do tempo. Intervalos curtos

de amostragem contemplam o período de reposição das espécies, fenômeno não evidenciado pela

escala de amostragem sazonal.

Lansac-Tôha et al. (1997), estudando a planície de inundação do alto rio Paraná, observaram

menores densidades médias de adultos de Copepoda nas regiões marginais. As formas jovens de
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náuplios dominavam numericamente neste compartimento. Na lagoa Amarela, por se apresentar em

estágio final de sucessão, sendo considerada eutrófica e densamente colonizada por macrófitas,

possui maior heterogeneidade espacial, favorecendo a ocorrência de outras espécies. T. minutus por

colonizar preferencialmente a região limnética, não apresenta altas densidades neste ambiente.

T. minutus é uma espécie com ampla distribuição na América do Sul, que recentemente tem sido

observada em lagos e reservatórios, com densidades cada vez maiores. Seu hábito alimentar

raptorial permite a utilização de cianofíceas como alimento, fato este que pode estar contribuindo

para sua maior abundância nas lagoas do médio rio Doce.
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Variação espacial do plâncton nos diferentes braços do Lago Dom Helvécio, Minas Gerais,

Brasil.
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Souza1, Rafael P. Resck1, Francisco Barbosa1
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Introdução

São diversos os fatores que influenciam a biodiversidade das comunidades naturais, entre eles a

produtividade do ambiente, a área na qual está inserida a comunidade, sua localização (altitude e

latitude) e as interações entre as espécies. Em especial a heterogeneidade ambiental é um fator de

grande relevância na determinação da riqueza e abundância dos organismos que compõem muitas

dessas comunidades (Barbault e Sastrapradja 1995).

Para regiões tropicais, que normalmente apresentam variações ambientais menos acentuadas,

alguns estudos têm demonstrado que chuvas, ventos, além de mudanças climáticas imprevisíveis e

de curta duração, condicionam a sazonalidade das populações zooplanctônicas nestas áreas

(Twombly, 1983; Payne, 1986; Dumont, 1994). Nutrientes carreados com as chuvas, por exemplo,

enriquecem as águas favorecendo a comunidade fitoplanctônica e conseqüentemente o zooplâncton,

que poderia responder com aumentos acentuados nestes períodos (Rocha et. al., 1982).

Para que as espécies persistam numa área, pelo menos duas condições básicas precisam ser

atingidas: obtenção de alimento suficiente para garantir o crescimento corporal e a reprodução, e a

sobrevivência de alguns indivíduos à pressão de predação (Maia - Barbosa, 2000). Peixes têm sido

considerados como um dos principais grupos responsáveis por alterações na estrutura da

comunidade planctônica, já que a maioria das espécies utiliza estes organismos como alimento

durante as primeiras fases de desenvolvimento. Estudos pioneiros realizados por Brooks & Dodson

(1965) e Zaret & Kerfoot (1975) mostraram os efeitos da predação seletiva de peixes sobre a

estrutura da comunidade zooplanctônica. De acordo com estes autores, presas de maior tamanho, ou

com características que contribuíam para maior visibilidade são primeiramente ingeridas, resultando

numa modificação de tamanho corporal das espécies dominantes. Estudo realizado sobre
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alimentação de lambari (Astyanax fasciatus) no reservatório do Broa -SP demonstraram um

consumo maior de copépodes por indivíduos jovens (Maia-Barbosa & Matsumura-Tundisi, 1984).

A heterogeneidade na composição e abundância do zooplâncton de águas continentais é

determinada ainda pela ação de fatores bióticos, como a interação entre as espécies. Assim,

perturbações que alterem as características do meio ou o balanço competitivo entre as espécies

podem contribuir para a eliminação de algumas espécies e o estabelecimento de outras (Esteves,

1998).

Em regiões temperadas os padrões que regulam a sazonalidade das comunidades

fitoplanctônicas estão ligados ao regime térmico e à luz. Nos trópicos estas variáveis ambientais

apresentam-se praticamente constantes ao longo do ano e outras variáveis como chuvas, flutuação

do nível da água e ventos desenvolvem padrões de variação interferindo na disponibilidade de

nutrientes e luz refletindo nos ciclos das populações fitoplanctônicas (Reynolds, 1984).

Embora o número de informações sobre a comunidade planctônica do lago Dom Helvécio seja

considerável, a maioria dos trabalhos foi desenvolvida na região limnética, assumindo-se que esta

região é representativa do lago como um todo. Este é o primeiro estudo inventariando a comunidade

planctônica da região limnética dos principais braços do lago Dom Helvécio. A hipótese de trabalho

é que há diferenças na composição, riqueza e densidade do fito- e zooplâncton entre estes braços e a

região limnética, diferenças estas que podem ser explicadas em função de variáveis ambientais,

destacando-se as concentrações de nitrogênio e fósforo. Para testá-la o estudo teve como objetivos

(i) caracterizar a variação espacial da comunidade planctônica associando-a às características físicas

e químicas do ambiente e (ii) verificar a eficiência e representatividade da utilização de uma estação

de coleta na região limnética como representativa de todo o lago.

Área de Estudo

O lago Dom Helvécio (1945’ 1950’S; 4235’ e 4240’) é o maior e mais profundo (32,5 m)

dos lagos do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Possui uma área de 6,87 x 106 m2; volume de

8,31 x 106 m3 e 45.000 m de perímetro. Com sua forma dendrítica (cinco braços principais) o lago

encontra-se circundado por densa vegetação natural (Mata Atlântica) além de possuir a maior parte

da sua região litorânea coberta por extensos “stands” de macrófitas aquáticas submersas,

emergentes e de folhas flutuantes (Miriophylium sp, Eichhornia azurea, Nymphaea sp, Utricularia

sp, Eleocharis interstincta) (Tundisi & Saijo, 1997). Trata-se de um lago monomítico-quente,

permanecendo estratificado, térmica e quimicamente, de setembro a abril/maio exibindo um período
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de circulação completa de maio/junho a agosto (Barbosa, 1981). Mais recentemente foi verificado

numa escala diurna (24 horas) um padrão atelomítico total (inverno) e parcial (verão) característico

para este ambiente. (Barbosa & Padizák, 2002)

As amostragens e medidas in situ foram realizadas na região limnética dos cinco braços e do

corpo principal do lago, como mostra a figura 1.

Figura 1: Mapa do lago Dom Helvécio mostrando os pontos de amostragem nos cinco braços principais e na
região limnética (L).

Os parâmetros físicos e químicos do ambiente foram obtidos para cada um dos locais

estudados através de medidas in situ com uma sonda multiparamétrica Horiba U 22. O disco de

Secchi foi utilizado para estimar a transparência da água.

Para análise quantitativa, em cada um dos locais de amostragem foram coletadas amostras a

partir de arrastos verticais integrando a coluna d’água a partir da zona afótica com o auxílio de

redes com abertura de malha 20 µm, para fitoplâncton, e 60 µm, para zooplâncton. O volume

amostrado foi inferido através do cálculo do volume do cilindro formado pelo arrasto da rede. Para

a análise qualitativa do fitoplâncton as amostras foram coletadas em rede de 20 µm de abertura de

malha, fixadas com formol 8% e analisadas sob microscópio óptico. As amostras quantitativas

foram fixadas com solução de lugol acético, identificadas e contadas sob microscópio invertido

3

4

5
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através da técnica de Utermöhl (1958) e a densidade dos organismos calculada segundo Vilafañe e

Reid (1995).

Para análise qualitativa do zooplâncton foram realizados arrastos horizontais e verticais e as

amostras coradas com corante vital rosa de bengala e fixadas com formol 8%. As amostras

quantitativas foram coradas, fixadas e analisadas sob microscópio óptico utilizando-se câmara de

Sedgwick-Rafter.

As comunidades foram avaliadas quanto à composição de espécies e densidade de indivíduos.

Para comparação entre os locais avaliados foram estimados a Equitabilidade (E) e os índices de

Similaridade de Sorensen e Diversidade de Shannon-Weaver (H’). Para análise estatística dos dados

foi utilizado o programa Statistica versão 5.

Resultados e Discussão

A transparência da água (braços e região limnética) foi em média de 2,28 m (Tabela 1). Os

braços 2, 3 e a região limnética foram os pontos mais transparentes (2,5 m) e os braços 4 e 5 os

menos transparentes (2,0 m). O braço 3 (13 m de profundidade máxima) e a região limnética (32 m

de profundidade máxima) possuem zona afótica com maior extensão.

A temperatura variou de 27,2 ºC, na superfície da região limnética a 23,2ºC a 30 m de

profundidade na região limnética. Tanto os braços como a região limnética encontravam-se

estratificados, com a termoclina estendendo-se entre 4 e 8,5 m de profundidade (Fig 2). A coluna

d’água dos pontos amostrados encontrava-se bem oxigenada nas camadas superficiais. Uma

oxiclina também esteve presente nestas regiões, sendo que em alguns pontos esta chegou até o

fundo, como mostrado na figura 3.

Comunidade fitoplanctônica

A análise quantitativa da comunidade fitoplanctônica dos braços e da região limnética está

representada na tabela 2. Foi identificado um total de 46 taxa, dentre as quais 5 correspondem à

classe Bacillariophyceae, 6 à classe Chlorophyceae, 1 à classe Crysophyceae, 12 à classe

Cyanophyceae, 2 à classe Dynophyceae, 1 à classe Euglenophyceae e 19 à classe Zygnemaphyceae.

O braço 4 possui a maior riqueza fitoplanctônica, com 29 taxa, seguido do braço 1 e da região

limnética, com 28 taxa. O braço 5 apresentou a menor riqueza (18 taxa) (Tabela 2).

A maior densidade de organismos foi observada no braço 4, com um total de 112.690 org/m³,

seguido do braço 5 com 86.183 org/m³. O braço 1 demonstrou a menor densidade (32.268 org/m³)
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(Figura 4). Zygnemaphyceae foi a classe mais abundante, representando 41% da comunidade

fitoplanctônica, seguida da classe Cyanophyceae, que representou 26% desta comunidade (Figura

5). A classe Zygnemaphyceae destacou-se no braço 1 e a classe Cyanophyceae apresentou as

maiores densidades nos braços 1 e 3.

Os índices de diversidade de Shannon-Weaver para os locais amostrados são mostrados na

tabela 3. A diversidade média observada foi de 2,5 bits/ind -1. O braço mais diverso foi o 1 (H’=

2,55 bits/ind -1) e os braços 3 e 5 foram os menos diversos (H’= 2,37 bits/ind -1). Não foi observada

grande diferença na diversidade entre os braços e a região limnética.

Os braços 2 e 3 foram, qualitativamente, mais similares (0,824 bits/ind-1) indicando que estes

pontos compartilham um maior número de espécies. O braço 4 e a região limnética foram os menos

similares (0,561 bits/ind-1). A região limnética se assemelhou mais ao ponto 1 (0,643 bits/ind-1)

(Tabela 4).

Comunidade zooplanctônica

A análise quantitativa da comunidade zooplanctônica dos braços e da região limnética está

representada na tabela 5. Foi identificado um total de 19 taxa dentre os quais 3 são copépodes, 13

são rotiferos e 3 são cladoceros. Os braços 2 e 4 apresentaram a maior riqueza da comunidade

zooplanctônica com 14 espécies. Já o braço 3 apresentou a menor riqueza (10 espécies).

A maior densidade de organismos foi observada no braço 5 com um total de 175.770 org/m³,

seguido da região limnética (135.821 org/m³). Os braços 4 e 1 apresentaram as menores densidades

com um total de 55.730 e 58.856 org/m³ respectivamente (Figura 6).

Copepoda foi o grupo mais abundante representando, em média, 86,4% da comunidade

zooplanctônica em todos os pontos (Figura 7). Este grupo representa 94,1% de toda comunidade

zooplanctônica da região limnética do lago Dom Helvécio. Segundo Esteves (1998) Copepoda é o

grupo dominante na maioria dos ecossistemas continentais. Nauplius é a fase dominante em todos

os pontos, alcançando 64,3% de toda a comunidade zooplanctônica na região limnética (Tabela 5).

Rotifera representa 12,4% e Cladocera representa somente 1,21% da comunidade zooplanctônica.

Ptygura sp, Collotheca sp, Brachionus angularis foram as espécies mais abundantes dentre os

Rotifera. Ptygura sp alcançou 6.178 org/m³ e Collotheca sp. 5.534 org/m³ no braço 5, e Brachionus

angularis 4.892 org/m³ no braço 2. Matsumura-Tundisi (1997) encontrou pecentagens semelhantes

às encontradas neste estudo para os grupos zooplanctônicos (70% de Copepoda, 3,6 Rotifera e 1%

de Cladocera).
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Os índices de diversidade de Shannon-Weaver, para os locais amostrados estão representados na

tabela 6. A diversidade média observada foi de 1,27 bits/ind -1. O braço mais diverso foi o 2 (H’=

1,49 bits/ind -1) e a região limnética foi a menos diversa (H’= 0,86 bits/ind -1). A diversidade para os

braços e a região limnética foi baixa, pois geralmente o índice de diversidade se encontra entre 1,5 e

3,5 bits/ind -1 (Margalef 1972 apud Magurran 1988). Observou-se que os braços são mais diversos

que a região limnética, embora com pequena diferença. Todos os pontos apresentaram baixa

equitabilidade (Tabela 6), sendo a menor registrada na região limnética (3,5). Esta distribuição

desigual da densidade de organismos entre as espécies presentes na coluna d’água evidencia a

espécie dominante na comunidade zooplanctônica deste lago (Thermocyclops minutus).

Os ambientes estudados apresentaram uma similaridade média de espécies zooplanctônicas

relativamente elevada (0,76). No entanto os braços 2 e 3 foram, qualitativamente, menos similares

(0,583) indicando que estes pontos compartilham um menor número de espécies. O braço 4 e a

região limnética compartilham um maior número de espécies, sendo portanto os mais similares

(0,880).

A distância euclidiana para as densidades das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica

mostra forte similaridade entre os braços 2 e 3 (baixas densidades) enquanto elevadas densidades

foram responsáveis pela maior semelhança entre o braço 5 e a região limnética (Figura 8).

Conclusão

A análise da distribuição espacial de parâmetros físicos e químicos bem como da composição e

densidade de organismos do fito e zooplâncton não demonstrou existir diferenças significativas

entre as regiões limnéticas dos braços e do corpo principal do lago Dom Helvécio e portanto,

amostragens e medidas feitas nesta região do corpo principal desta lago são representativas desta

ambiente.
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Anexo 1: Tabelas e Figuras

Tabela 1: Transparência da água nos braços do lago Dom Helvécio em setembro de 2005.

Braço 1 Braço 2 Braço 3 Braço 4 Braço 5 Limnética
Secchi (m) 2,4 2,5 2,5 2 2 2,5
Prof. Máx.(m) 9 8,5 14 7 7,5 32
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Figura 2: Perfil térmico dos braços e da região limnética do lago Dom Helvécio em setembro de 2005.
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Figura 3: Perfis de oxigênio dos braços e da região limnética do lago Dom Helvécio em setembro de 2005.
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Tabela 2: Densidade de organismos (Org/m³) da comunidade fitoplanctônica dos braços e da região limnética do
lago Dom Helvécio.

DH 1 DH 2 DH 3 DH 4 DH 5 Limnética
BACILLARIOPHYCEAE

Cyclotella sp. 357 817 2178 1906 204 0
Pennales sp.1 0 0 0 0 408 0
Pennales sp.2 0 82 136 0 0 272
Pennales sp.3 0 0 0 136 0 136
Pennales sp.4 0 0 0 136 0 0

sub-total 357 899 2315 2178 613 408
CHLOROPHYCEAE

Botryococcus sp. 0 0 136 0 0 136
Chlorella sp. 204 490 817 0 2042 3554

Chlorococcales NI1 0 0 0 0 408 408
Kirchneriella obesa 0 82 0 0 0 82
Nephrocytium sp. 0 0 0 545 0 545

Oocystys sp. 51 0 0 0 0 51
sub-total 255 572 953 545 2451 4776

CRYSOPHYCEAE
Crysophyceae NI1 0 0 0 136 0 0

sub-total 0 0 0 136 0 0
CYANOPHYCEAE
Chroococcales NI1 1174 1634 408 953 204 0
Chroococcales NI2 51 0 136 0 0 136
Chroococcales NI3 51 0 0 0 0 0

Lyngbya sp.1 3880 3431 681 545 0 0
Lyngbya sp.2 51 0 0 0 0 7488

Microcystis sp.1 460 1144 1362 1089 1430 136
Microcystis sp.2 0 82 0 817 0 681
Oscillatoia sp. 0 0 136 0 0 0

Oscillatoriales NI1 1379 2696 5582 3540 6535 0
Pseudanabaena galeata 460 82 817 7579 6535 2587

Pseudanabaena sp1 0 0 0 0 0 681
Spirulina sp. 102 327 136 136 0 0

sub-total 7608 9395 9258 14659 14705 11709
DYNOPHYCEAE

Peridinium sp.1 204 327 272 1089 817 1089
Peridinium sp.2 0 0 0 136 0 0

sub-total 204 327 272 1225 817 1089
EUGLENOPHYCEAE

Trachelomonas sp. 0 0 0 136 0 272
sub-total 0 0 0 136 0 0

ZYGNEMAPHYCEAE
Cosmarium asphaerosporum 2349 2614 5718 17292 4902 1634

Cosmarium cf regnesi 4085 5964 10075 15113 8986 14296
Cosmarium sp.1 204 0 0 0 3063 817
Cosmarium sp.2 102 0 0 953 0 0
Cosmarium sp.3 102 0 136 136 0 0

Staurastrum foficulatum 0 82 0 0 0 0
Staurastrum laeve 0 0 0 0 0 136

Staurastrum leptocladum 0 82 0 0 0 0
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Staurastrum rotula 102 245 136 1634 0 272
Staurastrum smithii 5106 6944 14024 13343 20423 13343

Staurastrum tetracerum 5157 6209 9531 14024 12458 9395
Staurastrum sp.1 1685 2042 6399 12118 7965 7080
Staurastrum sp.2 1889 2859 1906 4902 2859 6263
Staurastrum sp.3 2349 8741 13071 12935 6127 4357
Staurastrum sp.4 204 0 0 0 0 136
Staurastrum sp.5 102 245 272 545 817 272

Staurodesmus cf crassus 306 1225 545 408 0 0
Staurodesmus jaculiferus 102 163 136 272 0 0

Teilingia sp.1 0 0 136 136 0 0
sub-total 23844 37415 62086 93810 67600 58002

Nº Indivíduos 32268 48609 74882 112690 86183 76255
Nº taxa 28 25 26 29 18 28

Tabela 3: Índices de diversidade (H’) e equitabilidade (E) de Shannon-Weaver, para a comunidade

fitoplanctônica dos braços e da região limnética do lago Dom Helvécio.

Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Braço5 Limnética
H` 2,55 2,53 2,37 2,5 2,37 2,45
E 0,77 0,78 0,73 0,74 0,82 0,74

Tabela 4: Índice qualitativo de similaridade de Sorensen, para a comunidade fitoplanctônica dos braços e da

região limnética do lago Dom Helvécio.

Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Braço5 Limnética
Braço1 1 0,815 0,737 0,696 0,643
Braço2 0,755 1 0,824 0,741 0,698 0,604
Braço3 0,815 0,824 1 0,764 0,682 0,593
Braço4 0,737 0,741 0,764 1 0,596 0,561
Braço5 0,696 0,698 0,682 0,596 1 0,609
Limnética 0,643 0,604 0,593 0,561 0,609 1
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Figura 4: Densidade total de organismos (Org/m³) nos braços e na região limnética do lago Dom Helvécio.
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Tabela 5: Distribuição horizontal da comunidade zooplanctônica nos braços e na região limnética do lago

Dom Helvécio em setembro de2005.

Braço 1 Braço 2 Braço 3 Braço 4 Braço 5 Limnética
Org/m³ % Org/m³ % Org/m³ % Org/m³ % Org/m³ % Org/m³ %

Copepoda
Nauplius 30323 51,5 56258 53,9 39933 43,7 32650 58,6 91611 52,1 87396 64,3
Thermocyclops minutus
cop 5070 8,6 10415 10,0 15079 16,5 10288 18,5 25740 14,6 16252 12,0
T. minutus adul 10688 18,2 16728 16,0 19138 20,9 5800 10,4 26780 15,2 23217 17,1
Microcyclops sp 0 0,0 79 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Notodiaptomus isabelae
cop. 646 1,1 2130 2,0 1243 1,4 357 0,6 1989 1,1 415 0,3
N.isabelae adulto 4076 6,9 316 0,3 1408 1,5 40 0,1 585 0,3 498 0,4
Sub-total 50803 86,3 85926 82,3 76801 84,0 49135 88,2 146705 83,5 127778 94,1

Rotifera 0,0
Anuraeopsis sp 0 0,0 79 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Asplancna sp 0 0,0 79 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bdelloidea 0 0,0 0 0,0 166 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brachionus angularis 1988 3,4 4892 4,7 994 1,1 874 1,6 3218 1,8 995 0,7
Brachionus falcatus 0 0,0 79 0,1 0 0,0 40 0,1 0,0 249 0,2
Brachionus mirus 0 0,0 5760 5,5 4225 4,6 1827 3,3 5534 3,1 1907 1,4
Colloteca sp 1491 2,5 1657 1,6 4225 4,6 159 0,3 468 0,3 415 0,3
Conochilus sp 50 0,1 0 0,0 249 0,3 119 0,2 117 0,1 249 0,2
Filinia longiseta 50 0,1 0 0,0 331 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hexarthra sp 0 0,0 0 0,0 0 0,0 397 0,7 4119 2,3 0 0,0
Kellicotia bostonienses 0 0,0 0 0,0 0 0,0 79 0,1 0 0,0 249 0,2
Keratella americana 348 0,6 947 0,9 0 0,0 755 1,4 5968 3,4 332 0,2
Ptygura sp 2983 5,1 4261 4,1 3645 4,0 1907 3,4 6178 3,5 2322 1,7
Sub-total 6910 11,7 17753 17,0 13836 15,1 6157 11,0 25602 14,6 6716 4,9

Cladocera
Diaphanosoma birgei 447 0,8 473 0,5 828 0,9 398 0,7 3346 1,9 1161 0,9
Bosmina hagmani 249 0,4 158 0,2 0 0,0 40 0,1 0 0,0 0 0,0
Bosmina tubicen 447 0,8 79 0,1 0 0,0 0 0,0 117 0,1 166 0,1
Sub-total 1143 1,9 710 0,7 828 0,9 438 0,8 3463 2,0 1327 1,0

Total 58856 100,0 104390 100,0 91465 100,0 55730 100,0 175770 100,0 135821 100,0
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Figura 6: Densidade total da comunidade zooplanctônica nos braços da lagoa Dom Helvécio em setembro de
2005.
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Tabela 6: Índices de diversidade (H’) e equitabilidade (E) de Shannon-Weaver, para a comunidade
zooplanctônica dos braços e da região limnética do lago Dom Helvécio.

Tabela 7: Índice qualitativo de similaridade de Sorensen, para a comunidade zooplanctônica dos braços e da
região limnética do lago Dom Helvécio.
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Figura 8: Distância Euclidiana para as densidades das comunidades fitoplanctônicas e zooplanctônicas nos
braços e região limnética do lago Dom Helvécio em setembro de 2005.

Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Braço5 Limnética
H` 1,45 1,49 1,24 1,21 1,41 0,86
E 0,6 0,56 0,54 0,47 0,59 0,35

Braço1 Braço2 Braço3 Braço4 Braço5 Limnética
Braço1 1 0,720 0,762 0,750 0,818 0,783
Braço2 0,720 1 0,583 0,741 0,720 0,769
Braço3 0,762 0,583 1 0,696 0,762 0,727
Braço4 0,750 0,741 0,696 1 0,833 0,880
Braço5 0,812 0,720 0,762 0,833 1 0,870
Limnética 0,783 0,769 0,727 0,880 0,870 1
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Efeito da introdução de peixes exóticos nas comunidades zooplanctônicas, fitoplanctônicas e
bentônicas em lagoas na região do médio Rio Doce – MG

Gabriela Pizetta1; Rafael P. Resck1; Rodrigo Antônio1; Raul Peixoto1; Carla Valadares1; Francisco
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Resumo

A introdução de peixes exóticos em ambientes lênticos é um fenômeno comum em lagos

brasileiros e vem sendo reportada como importante fator na desestruturação das comunidades

locais. Este estudo tem como objetivo avaliar diferenças, em termos de diversidade, riqueza e

composição de espécies, entre as comunidades zooplanctônica, fitoplanctônica e bentônica em lagos

com e sem introdução de peixes exóticos, na região do médio Rio Doce, sudeste do Brasil.

Palavras-chave: peixes exóticos, zooplâncton, fitoplâncton, bentos, lagos.

Introdução

A invasão de comunidades por espécies exóticas tem alarmado cada vez mais os ambientalistas,

uma vez que este fenômeno está aumentando consideravelmente em todo o mundo (Mooney &

Hobbs, 2000). A implantação de transportes em escala global nos últimos três ou quatro séculos,

aliada à facilidade, falta de controle e rapidez característicos destes processos fez com que espécies

até então isoladas por barreiras geográficas pudessem superar estes obstáculos e se estabelecer em

novas regiões (Ricciardi & Maclssac, 2000). Estas espécies podem ser acidentalmente ou

propositalmente introduzidas em um novo ambiente, no segundo caso geralmente para promover

benefícios econômicos (Thomas & Randall, 2000). Uma vez introduzida, a espécie pode se

estabelecer com sucesso no novo ambiente e vir a se tornar uma espécie invasora, desestruturando a

composição da comunidade local (Williamson, 1996). Atualmente, a introdução de espécies
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exóticas é considerada a segunda maior causa da perda de biodiverdidade, perdendo apenas para

destruição do habitat (Sala et al, 2000).

A introdução de espécies de peixes em lagos continentais vem se consolidando como uma das

principais causas da perda de biodiversidade nestes ambientes, uma vez que modifica as condições

ecológicas do local alterando reprodução, crescimento e desenvolvimento das espécies nativas, bem

como causando hibridações e introduzindo doenças e parasitas (Latini & Petrere, 2004). No Brasil,

a translocação de peixes foi comum durante as décadas de 1960 e 1970, principalmente da bacia

Amazônica para bacias do nordeste e sudeste, com finalidades econômicas e esportivas (Agostinho

& Júlio, 1996).

Dentro deste contexto está a região do médio Rio Doce, no sudeste do Brasil. A região é

caracterizada por possuir um rico complexo lacustre envolto pelo maior fragmento remanescente de

Mata Atlântica no estado de Minas Gerais, sendo que parte desta região é protegida pelo Parque

Estadual do Rio Doce. Latini et al (2004) reportaram a presença de espécies exóticas,

principalmente tucunaré (Cichla ocellaris) e piranha (Pygocentrus nattereri). Ambas as espécies

são de hábito alimentar piscívoro e têm causado grande desequilíbrio na comunidade de peixes nos

lagos onde estão presentes (Latini & Petrere, 2004). Este desequilíbrio reflete nas assembléias de

zooplâncton e fitoplâncton destes locais, uma vez que os peixes planctívoros, os mais afetados pela

introdução das espécies piscívoras, regulam diretamente a estrutura das comunidades destes

organismos (Brooks & Dodson 1965; Beisner et al, 2003).

Assumindo que a introdução de peixes exóticos causa desequilíbrios em diversos níveis da

cadeia trófica, o que já foi verificado por Latini & Petrere (2004) para comunidade de peixes, este

trabalho tem como objetivo avaliar se há diferenças nas comunidades planctônica e bentônica em 4

lagos do médio Rio Doce. Para isso serão estudados dois lagos com introdução (grupo

experimental) e dois lagos sem introdução (grupo controle) de piranha e tucunaré. Trata-se de lagos

circundados por ambientes semelhantes, de modo que o meio externo influencia de maneira

semelhante as assembléias estudadas.
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Metodologia

Os quatro locais estudados foram as lagoas Malba (19º51’41,8”S; 42º33’34,1”W) e Gambazinho

(19º47’10,6”S e 42º34’48,3”W), como representantes de lagoas sem introdução de peixes exóticos,

e lagoa Dom Helvécio (19º46’56,7”S; 42º35’29,1”W) e Carioca (19º45’26,0”S; 42º37’06,2”W)

representando ambientes com introdução de espécies exóticas. Todos os lagos, com exceção da

Malba, estão inseridos no Parque Estadual do Rio Doce. Em cada ambiente foram amostrados

parâmetros físicos e químicos e as comunidades planctônica e bentônica.

As comunidades foram avaliadas quanto à composição de espécies e densidade de

indivíduos. Para comparação entre os locais avaliados foram estimados os índices de Equitabilidade

(E), Similaridade de Sorensen (J) e Diversidade de Shannon-Weaver (H’). Os parâmetros físicos e

químicos foram obtidos através de uma sonda multiparamétrica Horiba U 22. O disco de Secchi foi

utilizado para estimar a transparência da água.

As comunidades planctônica foram coletadas a partir de arrastos verticais integrando a coluna

d’água a partir da região afótica, por meio de redes com abertura de malha 20 µm, para fitoplâncton

e 60 µm, para zooplâncton. Os arrastos foram realizados em um ponto, na zona limnética, para cada

lago. O volume amostrado foi inferido através do cálculo do volume do cilindro formado pelo

arrasto da rede. As amostras de fitoplâncton foram fixadas com solução de lugol acético e

identificadas sob microscópio invertido através da técnica de Utermöhl (1958). A densidade foi

calculada segundo Vilafañe e Reid (1995). As amostras de zooplâncton foram fixadas com formol

4% e coradas com rosa de bengala, sendo posteriormente analisadas sob microscópio óptico, em

câmara de Sedgwick-rafter.

As amostras da bentofauna foram colhidas em triplicatas em um ponto na zona litorânea,

utilizando-se o método Hand Net, descrito em Macan (1997), com conchas metálicas de fundo

perfurado (5 conchadas por amostra), procurando manter-se esforço amostral equivalente e

observando a heterogeidade espacial em todos os pontos coletados. O material obtido foi fixado em

formalina bruta e etiquetado. No laboratório este material foi lavado e triado sob microscópio

estereoscópio, sendo os organismos encontrados fixados em etanol 70%. A identificação dos

organismos foi realizada em nível de família, ou taxa menor quando possível. Os grupos tróficos
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funcionais (predadores, filtradores, fragmentadores e raspadores) foram categorizados de acordo

com Merrit & Cummins (1984).

Resultados

Parâmetros físicos e químicos

Os dados referentes à concentração de oxigênio dissolvido e temperatura, para os quatro

ambientes estudados, são mostrados, respectivamente, nas Figuras 1 e 2. Nelas é possível observar

que estes lagos possuem estratificação térmica e química, com as maiores temperaturas e

concentração de oxigênio dissolvido nas camadas superiores. A transparência da água revelou que

as lagoas Carioca e Malba possuem as águas mais turvas.
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Figura 1: Perfis de Oxigênio Dissolvido nos lagos Gambazinho, Malba, Carioca e Dom Helvécio,
em 08/09/2005.
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Figura 2: Perfis de Temperatura nos lagos Gambazinho, Malba, Carioca e Dom Helvécio, em 08/09/2005.
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Comunidade fitoplanctônica

A análise quantitativa da comunidade fitoplanctônica é apresentada na Tabela 1. Os lagos Dom

Helvécio e Carioca possuem as maiores riquezas, com 22 taxa cada. Gambazinho foi a lagoa que

apresentou maior densidade de organismos (89.860 org/m³) seguido pelo lago Dom Helvécio, com

71.479 org/m³ (Figura 3). A classe Cyanophyceae se destacou nos lagos Carioca e Gambazinho,

enquanto a classe Zygnemaphyceaea apresentou as maiores densidades de organismos nos lagos

Dom Helvécio e Malba.

Os índices de diversidade de Shannon Weaver são mostrados na Tabela 2. A diversidade foi

baixa em todos os pontos (média H’= 1,5 bits/ind -1). O lago Dom Helvécio foi o mais diverso (H’=

2,31 bits/ind -1) e a lagoa Malba foi a menos diversa (H’= 0,88 bits/ind -1). Este baixo índice de

diversidade pode ser relacionado à distribuição não eqüitativa da densidade dos organismos dentro

das espécies, indicando a ocorrência de dominância nestas comunidades. Os lagos Dom Helvécio e

Carioca, que possuem espécies exóticas de peixes, apresentaram os maiores índices de diversidade,

enquanto que as lagoas Malba e Gambazinho, que não possuem tais espécies, apresentaram os

menores índices.

Em relação à similaridade, Dom Helvécio e Carioca se mostraram, qualitativamente, mais

similares (0,455 bits/ind-1), indicando que estes pontos compartilham um maior número de espécies.

Tal parâmetro pode estar relacionado à presença de peixes exóticos, uma vez ambos locais tiveram

perdas significativas de sua comunidade de peixes planctívoros (Mota, com. pes.). Por outro lado,

as lagoas Malba e Gambazinho se mostraram mais similares (Tabela 3).
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Tabela 1. Densidade de organismos (org/m³) da comunidade fitoplanctônica das lagoas Carioca,
Dom Helvécio, Gambazinho e Malba.

Taxa Carioca DH Gambazinho Malba
BACILLARIOPHYCEAE

Cymbella sp. 204 0 0 0
Pennales NI1 204 0 0 0
Pennales NI2 0 272 0 0
Pennales NI3 0 136 0 0

sub-total 408 408 0 0
CHLOROPHYCEAE

Ankistrodesmus sp. 0 0 0 204
Botryococcus sp. 1 3472 0 408 0
Botryococcussp.2 408 0 0 0

Chlorella sp. 3268 0 0 0
Closteriopsis sp. 0 0 817 0

Crucigenia tetrapedia 204 0 0 0
Kirchneriella lunaris 408 0 0 0
Kirchneriella obesa 204 0 0 0
Monoraphidium sp. 408 0 0 0

sub-total 8373 0 1225 204
CYANOPHYCEAE
Chroococcales NI1 408 0 0 0
Chroococcales NI2 0 136 0 0

Lyngbya sp.1 0 0 34719 204
Lyngbya sp. 2 4697 7488 0 0

Merismopedia sp. 204 0 0 0
Microcystis sp. 1 0 136 0 817
Microcystis sp. 2 613 681 0 0

Pseudanabaena galeata 21648 2587 43705 1838
Pseudanabaena sp1 0 0 0 12867
Pseudanabaena sp2 0 681 0 0

Spirulina sp. 0 0 408 0
sub-total 27571 11709 78833 15726

DYNOPHYCEAE
Peridinium sp. 408 1089 0 0

sub-total 408 1089 0 0
EUGLENOPHYCEAE

Trachelomonas sp. 0 272 0 0
sub-total 0 272 0 0

ZYGNEMAPHYCEAE 0 0 0 0
Cosmarium asphaerosporum 817 1634 0 0

Cosmarium cf regnesi 817 14296 817 0
Cosmarium sp.1 0 817 0 0

Staurastrum laeve 204 136 0 0
Staurastrum rotula 0 272 2451 0
Staurastrum smithii 408 13343 0 0

Staurastrum tetracerum 204 9395 0 0
Staurastrum sp.1 1021 7080 0 0
Staurastrum sp.2 0 6263 0 0
Staurastrum sp.3 0 4357 0 0
Staurastrum sp.4 0 136 0 0
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Continuação
Taxa Carioca DH Gambazinho Malba

Staurodesmus cf crassus 204 0 0 30430
Staurodesmus jaculiferus 0 0 6535 0

sub-total 3676 58002 9803 30430
Nº Indivíduos 40433 71479 89860 46360
Nº Espécies 22 22 8 6

Tabela 2: Índices de diversidade (H’) e equitabilidade (E) de Shannon-Weaver, para a comunidade
fitoplanctônica das lagoas Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho e Malba.

Carioca DH Gambazinho Malba
H` 1,8 2,31 1,14 0,88
E 0,58 0,75 0,55 0,49

Tabela 3: Índice de similaridade de Sorensen, para a comunidade fitoplanctônica, das lagoas
Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho e Malba.

Carioca DH Gambazinho Malba
Carioca 1 0,455 0,2 0,143
DH 0,455 1 0,2 0,143
Gambazinho 0,2 0,2 1 0,286
Malba 0,143 0,143 0,286 1
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Figura 3: Densidade total de organismos (Org/m³) nas lagoas Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho
e Malba.
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Comunidade Zooplanctônica

A Tabela 4 mostra a riqueza, composição e densidade das espécies zooplanctônicas nas Lagoas

Gambazinho, Carioca, Malba e Dom Helvécio. De um modo geral Copepoda foram dominantes nos

4 ecossistemas, seja pela larva naupliana ou pelos estágios mais avançados da espécie

Thermocyclops minutus. De acordo com Esteves (1998), o grupo Copepoda é dominante na maioria

dos ecossistemas aquáticos continentais. O lago Dom Helvécio apresentou uma riqueza de espécies

consideravelmente maior do que os demais corpos de água, enquanto a maior abundância do

zooplâncton foi verificada na lagoa Malba.

A diversidade de espécies (H’) foi maior no lago Dom Helvécio, enquanto a maior

eqüitabilidade (E) foi observada na lagoa Malba (Tabela 5). A fauna zooplanctônica das lagoas

Carioca e Gambazinho é consideravelmente diferente quando comparada em termos de composição,

enquanto os lagos Dom Helvécio e Malba apresentaram maior semelhança (Tabela 6).

Brooks & Dodson (1965) e Arcifa (1986) mostraram diferenças significativas na estrutura da

comunidade zooplanctônica de ambientes aquáticos submetidos a diferentes composições de peixes.

Tal fato, não foi observado para os atributos da comunidade zooplanctônica como abundância,

espécies dominantes, riqueza, diversidade e composição em espécies, os quais não apresentaram

grandes diferenças entre os lagos com e sem espécies exóticas piscívoras. No entanto, não se pode

afirmar que a introdução dessas espécies não exerça influência sobre o zooplâncton. Neste trabalho

pôde-se constatar que houve uma depleção da riqueza de espécies de micro-crustáceos planctônicos

no lago Dom Helvécio quando comparado ao estudo realizado por Matsumura-Tundisi (1997). Esta

autora registrou cinco espécies de Copepoda e cinco de Cladocera na estação seca do ano de 1983,

enquanto apenas duas espécies de cada grupo taxonômico foram registradas no presente estudo.

Maia-Barbosa et. al. (2003) atribuíram o desaparecimento dos Calanoida, Argirodiaptomus furcatus

e Scolodiaptomus corderoi e a dominância de Thermocyclops minutus à eliminação dos peixes

planctófagos pela introdução de peixes exóticos. A extinção local de tais espécies acarretou um

relaxamento na predação dos Díptera do gênero Chaoborus, os quais são registrados em elevadas

abundâncias e que, provavelmente, interferiram nesta alteração da estrutura da comunidade

zooplanctônica. No entanto, o mecanismo pelo qual isso ocorre em termos de predação seletiva

sobre o zooplâncton é ainda pouco esclarecido.



230

230

Tabela 4: Riqueza, composição e densidade das espécies zooplanctônicas (Org/m3) nas Lagoas
Gambazinho, Carioca, Malba e no Lago Dom Helvécio.

Gambazinho Carioca Malba Dom Helvécio
Abundância

COPEPODA
Nauplius 46188 15658 84506 87396

Thermocyclops minutus 13919 9768 76773 39469
Microcyclops anceps 83 273 442 0
Notodiaptomus isabelae 1988 0 0 912
CLADOCERA

Alona poppei 41 0 0 0
Bosmina tubicen 0 0 0 166
Diaphanosoma birgei 0 0 0 1161
ROTIFERA

Brachionus angularis 0 0 0 995
Brachionus mirus 41 0 20215 1907
Brachionus falcatus 0 0 0 249
Colloteca sp. 0 50 1547 415
Conochillus sp. 0 0 2541 249
Hexarthra sp. 0 25 0 0
Kellicotia bostonienses 0 50 0 249
Keratella americana 0 0 0 332
Lecane sp 0 25 0 0
Pollyarthra sp.

0 174 0 0
Ptygura sp. 539 0 0 2322
Densidade total 62799 26023 186023 135821
Riqueza de espécies 6 7 5 12

Tabela 5- Índices de diversidade (H’) e eqüitabilidade (E) (Shannon-Winner) da comunidade
zooplanctônica nas Lagoas Gambazinho, Carioca, Malba e no Lago Dom Helvécio.

Índices Gambazinho Carioca Malba Dom Helvécio
H`

0,57 0,3 0,71 0,86
E 0,32 0,15 0,44 0,35

Tabela 6: Índice de similaridade de espécies (Sorensen) entre as lagoas Gambazinho, Carioca, Malba e o
Lago Dom Helvécio.

Carioca Malba Dom Helvécio
Gambazinho

0,308 0,545 0,444
Carioca - 0,500 0,316
Malba - - 0,471
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Comunidade Bentônica

Nos quatro lagos amostrados foram encontrados 287 indivíduos distribuídos em 27 taxa. O

Gastropoda Melanoides tuberculaa, em geral, apresentou maior abundância, excetuando-se a lagoa

Gambazinho, onde não foi encontrado. O segundo grupo mais abundante foi a família

Chironomidae. A maior abundância de indivíduos foi encontrada na lagoa Carioca, assim como a

maior riqueza. A menor abundância foi encontrada na lagoa Dom Helvécio e a menor riqueza na

Malba (Tabela 6).

Os grupos funcionais encontrados nos quatro lagos são raspadores, filtradores, fragmentadores,

coletores e predadores, sendo os raspadores os que apresentaram maior abundância (Tabela 7). A

grande abundância de raspadores se deve à invasão do molusco Melanoides tuberculata, apesar de

ser esperado uma grande proporção desse grupo funcional nestes ambientes, já que grande parte da

matéria orgânica presente é de origem autóctone. Essa espécie talvez possa estar atuando como um

agente modificador tão ou mais eficiente sobre a comunidade bentônica do que as espécies

introduzidas de peixe. Assim a lagoa Gambazinho, por até o momento não se ter verificado a

presença dessa espécie de molusco e das espécies introduzidas de peixe, torna-se um excelente

controle para estudos de dinâmica de comunidades e populações, frente às espécies introduzidas no

PERD.

O índice de diversidade de Shannon-Weaver foi maior nos dois lagos com espécies introduzidas

(Tabela 8). Utilizando o índice de similaridade de Sorensen, encontramos pequena diferença entre

as comunidades presentes nos lagos com e sem a introdução de espécies exóticas (Tabela 9). A alta

diversidade em ambientes com espécies introduzidas e a grande similaridade entre estes ambientes e

os sem introdução pode ser um indício de que a introdução de espécies de peixes exóticos não

trouxe grandes modificações para a comunidade bentônica, o que requer, contudo, estudos mais

detalhados, como por exemplo, estudos sobre o conteúdo estomacal de peixes, para ver a real

interação entre a comunidade de peixes e organismos bentônicos.
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Tabela 6: Riqueza, composição e abundância das espécies bentônicas nos lagos estudados.

Taxa Carioca DH Gambazinho Malba
Filo Mollusca 0 0 0 0
Classe Gastropoda 0 0 0 0
Ordem Pulmonata 0 0 0 0
Physidae 0 0 0 0
Physa sp. 1 0 0 0
Pomaceae 0 5 0 0

Thiaridae 0 0 0 0

Melanoides tuberculatum 1 20 0 67
Filo Annelida 0 0 0 0
Classe Oligochaeta 6 7 1 1
Filo Arthropoda 0 0 0 0
Classe Arachnida 0 0 0 0

Sub-classe Acarina 0 1 0 0

Sub-classe Araneida 0 0 0 2
Classe Crustácea 0 0 0 0
Ordem Decapoda 26 0 8 0
Sub-Classe Ostracoda 0 2 0 0
Classe Insecta 0 0 0 0
Ordem Ephemeroptera 0 0 0 0
Leptophlebiidae 0 1 0 0
Caenidae 25 1 0 0
Ordem Hemíptera 0 0 0 0
Notonectidae 4 0 1 0
Ordem Trichoptera 0 0 0 0
Leptoceridae 7 0 0 0
Ordem Coleóptera 0 0 0 0
Subordem Adephaga 0 0 0 0

LISTAGEM TAXONÔMICA Carioca DH Gambazinho Malba

Dytiscidae 8 0 0 0
Gyrinidae 1 0 0 0
Ordem Díptera 0 0 0 0
Subordem Orthorrhapha 0 0 0 0
Serie Nematocera 0 0 0 0
Chironomidae 0 0 0 0
Tanipodinae 0 0 0 1
Não Tanipodinae 31 3 31 12
Culicidae 1 0 0 0
Tipulidae 0 0 0 0
Ordem Odonata 0 0 0 0
Sub Ordem Anisóptera 0 0 0 0
Aeshnidae 1 0 0 0

Libellulidae 5 0 1 0
Macromidae 3 0 1 0
Ordem Zygoptera 0 0 0 0
Coenagrionidae 1 0 0 0
No. Total de indivíduos na amostra 121 40 43 83

No. de Taxa determinados na amostra 15 8 6 5
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Tabela 7: Abundância dos grupos funcionais alimentares da comunidade bentônica nas Lagoas
Carioca, Dom Helvécio, gambazinho, Malba

Carioca DH Gambazinho Malba
Raspadores 6 26 1 67
Coletores 37 11 32 13
Filtradores 8 2 0 0
Fragmentadores 35 0 8 0
Predadores 10 0 2 3

Tabela 8: Resultado do Índice de Shanon-Weaver (H´) e equitabilidade (E) da comunidade
bentônica para os Lagos Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho e Malba.

Carioca DH Gambazinho Malba
H` 2,31 1,76 1,37 0,97
E 0,8 0,76 0,66 0,5

Tabela 9: Índice de similaridade de espécies (Sorensen) entre as lagoas Gambazinho, Carioca,
Malba e o Lago Dom Helvécio.

Carioca DH Gambazinho Malba
Carioca 1 0,429 0,615 0,4
DH 0,429 1 0,444 0,588
Gambazinho 0,615 0,444 1 0,533
Malba 0,4 0,588 0,533 1

Conclusão

Com o presente estudo verificamos que há diferenças, em distintos graus de intensidade, nas

comunidades planctônicas entre os lagos com e sem a introdução de peixes exóticos do Parque

Estadual do Rio Doce. Entretanto essa diferença não foi conspícua para a comunidade de

macroinvertebrados bentônicos.
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Heterogeneidade espacial e vegetação ripária como determinantes da estrutura das
comunidades de macroinvetebrados bentônicos de lagos do trecho médio do rio Doce, M.G.

Tiago Castro Silva, Rodrigo Antônio de Souza, Francisco Barbosa

INTRODUÇÃO

A água doce é elemento essencial ao abastecimento do consumo humano, ao desenvolvimento

de suas atividades industriais e agrícolas e de importância vital aos ecossistemas terrestres

(REBOUÇAS, 1999). Sabe-se que apenas 0,62% de toda a água presente na Terra é água doce

(ESTEVES, 1998), e que a combinação do rápido crescimento populacional, industrialização,

associado com a urbanização têm aumentado consideravelmente a pressão sobre os recursos

hídricos, particularmente dos países em desenvolvimento (THORNE & WILLIAMS, 1997).

A comunidade bentônica caracteriza-se por habitar os sedimentos das regiões litorânea e

profunda dos corpos d’água. Destacam-se os organismos formadores do macrobentos, que são

aqueles organismos retidos em peneira de 1-2 mm de abertura de malha e portanto, visíveis a olho

nu. Os principais representantes deste grupo são os moluscos, anelídeos, larvas de insetos e

crustáceos (ESTEVES,1998).

Os macroinvertebrados bentônicos são excelentes organismos para o estudo de impactos

antrópicos em ecossistemas aquáticos pois exibem alta riqueza de espécies, larga distribuição e

compreendem espécies representantes de diversos grupos funcionais como filtradores, herbívoros,

carnívoros, fragmentadores e coletores (CRANSTON,1995; CALLISTO et al, 1996).

O trecho médio do rio Doce (MG) abriga mais de 60% da biodiversidade da Mata Atlântica,

incluindo uma percentagem ainda maior das espécies endêmicas a esse bioma. A Mata Atlântica do

sistema lacustre do médio Rio Doce constitui o maior remanescente da Mata Atlântica em Minas

Gerais, totalizando 36.000 ha de florestas, em sua maior parte secundárias, entremeadas por um

sistema lacustre com c. 153 lagos nos mais variados estágios de evolução e trofia. A Mata Atlântica

e o Sistema Lacustre do médio Rio Doce constituem um dos 12 “sites” de pesquisas do PELD

(Programa Brasileiro de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração), que visa o desenvolvimento de

estudos ecológicos de longa duração considerando os efeitos do desmatamento (fragmentação)

sobre a biodiversidade terrestre e aquática, nos níveis local e regional.

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), localizado no trecho médio da bacia do Rio Doce,

está sujeito a impactos antrópicos variados, destacando-se atividades de mineração, siderurgia e

monoculturas de Eucalyptus sp. As áreas de entorno do parque são principalmente ocupadas por



237

237

plantações de Eucalyptus sp. para atender, inicialmente, a indústria siderúrgica e mais recentemente,

à crescente produção de celulose (BARBOSA & MORENO, 2002).

O input de matéria orgânica na forma de material vegetal morto é a principal fonte de energia

para os sistemas lóticos (e.g. VANOTTE et al., 1980; CUMMINS et al., 1989). O processamento

desta matéria orgânica envolve processos físicos, químicos e biológicos conduzindo à fragmentação

do material original em pequenas partículas e à liberação da matéria orgânica dissolvida,

representando a maior fonte de recursos para comunidades microbiológicas e de

macroinvertebrados (MOLINERO et al., 1996)

Vários estudos têm investigado o efeito das plantações de Eucalyptus sp na diversidade e

estrutura de comunidades naturais (ex. BUNN, 1988; POZO, 1993; CANHOTO & GRAÇA, 1995;

MOLINERO et al., 1996; POZO et al., 1997). Como salientado por MOLINERO et al. (1996) as

plantações de Eucalyptus têm um grande impacto nas comunidades de ambientes lóticos e suas

folhas são consideradas uma fonte pobre de recursos para macroinvertebrados de rios

(BASAGUREN & POZO, 1994). Tais constatações foram corroboradas por SABARÁ (1994),

quem demonstrou que a monocultura de Eucalyptus produz uma contribuição de carbono alóctone

de baixa qualidade proveniente do litter dos galhos, quando comparado à produção pela floresta

Atlântica secundária da qual folhas são mais abundantes e facilmente decompostas.

Vale ainda salientar a inserção do presente projeto no Programa PELD/UFMG, que tem como

um dos temas centrais de estudo a avaliação dos efeitos de perturbações e impactos de atividade

antrópicas nas populações e organização de comunidades e ecossistemas. Para tanto, é importante

avaliar o quão as plantações de Eucalyptus influenciam negativamente as comunidades de

macroinvertebrados bentônicos e sua relação com a heterogeneidade de habitats, pois segundo

GALDEAN et al. (2000) a avaliação da diversidade de habitats é uma importante ferramenta na

abordagem da saúde de ecossistemas aquáticos, devido à forte relação entre a disponibilidade de

habitats e a biodiversidade aquática. A este respeito, experimentos realizados por BEISEL (2000)

concluíram que a heterogeneidade do habitat amostrado influencia direta ou indiretamente na

estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentônicos, ocorrendo maior diversidade e

riqueza em locais que se apresentavam mais heterogêneos.

A hipótese deste trabalho é que plantações de eucaliptos no entorno de sistemas lênticos

reduzem a diversidade das comunidades de macroinvertebrados bentônicos por diminuir a

heterogeneidade espacial da zona litorânea. Para testá-la o projeto tem como objetivos:

i) Determinar a vegetação predominante de entorno dos lagos estudados;
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ii) Determinar a estrutura do ambiente da margem dos lagos estudados;

iii) Determinar a diversidade da comunidade bentônica dos lagos estudados.

MATÉRIAIS E MÉTODOS

Protocolo de amostragem

Com vistas a melhor caracterizar as alterações sazonais na zona litorânea dos lagos Dom

Helvécio (19046’56.7”S, 42035’29.1”W), Gambazinho (19047’10.6”S, 42034’48.3”W), Jacaré (

19048.539’S, 42038.934’W), Águas Claras (190 49.673’S, 42036.436’), foram feitas coletas de

material biológico e sedimento nos períodos de seca (agosto/2004) e chuva (janeiro/2005).

As amostras da bentofauna foram colhidas em replicatas, utilizando-se o método Hand Net,

descrito em MACAN (1997) com conchas metálicas de fundo perfurado (5 conchadas por amostra),

procurando manter-se um igual esforço amostral em todos os pontos coletados e a percepção da

heterogeneidade do ambiente amostrado. O material coletado foi fixado em formalina bruta,

etiquetado. No laboratório este material foi lavado em uma peneira com largura de malha < 1mm;

triado sob microscópio estereoscópio e os organismos encontrados fixados em etanol 70%.

A identificação dos organismos foi realizada ao nível de família, ou taxa menor em alguns

casos. Os grupos tróficos funcionais (predadores, filtradores, fragmentadores e raspadores) foram

categorizados de acordo com MERRIT & CUMMINS (1984) e CUMMINS & WILZBACH,

(1985).

Heterogeneidade espacial

A metodologia para determinação da heterogeneidade espacial foi a utilizada por VONO (1995),

com algumas adaptações descritas a seguir:

- Densidade de macrófitas: foi coletado, manualmente, todo o material vegetal contido em um

quadrante de PVC de 30 x 30 cm, posicionado na superfície dos pontos nos quais foram coletados

os macroinvertebrados bentônicos. A área amostrada equivale, portanto, a 8100 cm2 para cada

habitat nos dois períodos amostrados. Para a determinação da biomassa de macrófitas, o material foi

lavado e seco em estufa a 80°C até atingir peso constante.

- Forma de vida de macrófitas: foi estimada segundo a classificação de Payne (1986).

-Granulometria: o sedimento foi coletado com o uso de concha metálica de c. 5 cm de

profundidade. As amostras foram secas ao ar para posterior análise. A determinação granulométrica

do sedimento foi realizada segundo Callisto (1994).
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-Troncos: foi estimado qualitativamente no substrato através da escala 1 (= ausente ou pouco),

2 (= quantidade média) e 3 (= quantidade alta).

-Folhiço: foi estimada a porcentagem de solo coberta por folhiço através da escala: 1 (ausente

ou pouco = até 10%), 2 (quantidade média = 10 a 50%) e 3 (quantidade alta = >50%).

-Complexidade estrutural: para a estimativa da complexidade do habitat foram utilizados os

seguintes parâmetros: presença de troncos e folhiço, biomassa de macrófitas, número de formas de

vida de macrófitas e porcentagem de sedimento retidos em peneira de 2,000 mm ou areia muito

grossa. Foi elaborado um índice (com variação de 5 a 15) traduzido como o somatório dos valores

destas variáveis físicas. Para troncos e folhiço foram utilizadas as escalas originais 1 a 3. Para

densidade de macrófitas e presença de pedregulhos adotou-se as seguintes escalas a partir dos dados

originais.

Número de formas de vida:

- Emergente enraizadas no fundo = 1

- Flutuantes enraizadas no fundo = 1

- Flutuantes livre = 1

Biomassa de macrófitas:

- 0 a 50 g/m2 = 1

- 51 a 250 g/m2 = 2

- >250 g/m2 = 3

Percentagem de pedregulhos

- 0 = 1

- 1 a 30 % = 2

- > 30 % = 3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1- Determinação da vegetação predominante de entorno dos lagos estudados

Dos lagos estudados, Águas Claras e Jacaré estão localizados fora dos limites do

Parque Estadual do Rio Doce (PERD), circundados por plantações de eucalipto enquanto

os lagos Dom Helvécio e Gambazinho, localizados dentro dos limites do PERD, possuem

vegetação nativa (Mata Atlântica secundária).

2- Determinação da estrutura do ambiente da margem dos lagos estudados;
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Tabela 1 – Índice de complexidade estrutural referente à seca de 2004

Índice de Complexidade Estrutural Seca de
2004

Ponto 1 Ponto 2
Dom Helvécio 10 8
Gambazinho 11 10
Jacaré 10 10
Águas Claras 10 9

Tabela 2 – Índice de complexidade estrutural referente à chuva de 2005

Índice de Complexidade Estrutural Chuva
de 2005

Ponto 1 Ponto 2
Dom
Helvécio 7 7
Gambazinho 10 9
Jacaré 9 8
Águas Claras 8 9

Os valores obtidos do índice de complexidade estrutural adaptado de VONO (1995) não

apresentaram grandes variações, tanto entre si como entre os períodos de seca e chuva, entre os

lagos com e sem eucaliptos, e entre os dois pontos dentro do mesmo lago, como mostram as tabelas

1 e 2, indicando portanto uma similaridade entre as estruturas da margem dos lagos estudados. Tais

resultados indicam que a presença de eucalipto no entorno do lago não influencia a estrutura do

ambiente da margem.

3- Determinação da diversidade da comunidade bentônica dos lagos estudados.

Tabela 3 – Índices de diversidade e eqüitabilidade de Shannon-Wiener dos lagos estudados.

A tabela 3 foi construída com os dados do período de seca e chuva em que o experimento foi

realizado. Pode-se observar que os valores obtidos dos índices de diversidade de Shannon-Wiener

(H) e eqüitabilidade (J), não apresentaram grandes diferenças comparando-se os lagos, nas

Lagoas Seca + Chuva
Águas Claras Jacaré Dom Helvécio Gambazinho

H 1,1217 1,0695 1,4800 1,4235
J 0,3810 0,4460 0,4861 0,5134
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diferentes sazonalidades. Vale lembrar que Águas Claras e Jacaré são os lagos com plantação de

eucaliptos no entorno.
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Figura 1. Valores de diversidade máxima e diversidade Shannon-Wiener.

Na figura 1, estão representados os valores de diversidade máxima (H’max) e diversidade

Shannon-Wiener (H’) calculados para os lagos estudados. O índice de diversidade H’max

representa um valor correspondente à diversidade máxima de um local, considerando que os

organismos estariam distribuídos pelos taxa da forma mais homogênea possível (ZAR, J. H., 1974).

A figura 1 mostra ainda que os valores de H’ e H’ max são semelhantes para todos os lagos , assim

como a diferença entre esses valores, demonstrando que os lagos com e sem eucaliptos no entorno

não têm grandes diferenças quanto à diversidade da comunidade de macroinvertebrados bentônicos,

assim como a eqüitabilidade entre os lagos, pois esse valor é a razão entre H’ e H’ max.

Conseqüentemente, a diversidade biológica desta comunidade, é semelhante entre os lagos com e

sem eucalipto no entorno.

Foram calculados também os índices de similaridade de Jaccard (Cj = 0,4152) e Sorenson (Cs

= 0,5867), de acordo com MAGURRAN (1988), cujos valores demonstram alta similaridade entre

os lagos com e sem eucaliptos.

O índice de diversidade beta, que mede o quão gradiente de habitats ou amostras são, em

termos de diversidade de espécies, diferentes (ou similares) entre si (MAGURRAN,1988) ,

apresentou valor igual a 1,2089, o que também indica alta similaridade entre diversidade da

comunidade de macroinvertebrados bentônicos entre os lagos com e sem eucaliptos.

A indicação pelos dados de que não há influência da cobertura de eucaliptos no entorno sobre

a heterogeneidade espacial da zona litorânea e conseqüente perda de biodiversidade da comunidade



242

242

de macroinvertebrados bentônicos fez com que fosse observado a estrutura da comunidade apartir

dos grupos funcionais alimentares, como mostra a figura 2.

Figura 2. Valores de abundancia relativa para os grupos alimentares funcionais, nos diferentes

locais de coleta e datas.

A estrutura da comunidade não indicou diferença entre os lagos com o entorno coberto por

Eucalyptus sp. ou não. Entretanto chama a atenção a grande abundância de raspadores em três dos

quatro lagos estudados, determinada pelo Gastropoda invasor Melanoides tuberculata.

Apesar de a maioria da bibliografia consultada indicar que a presença de plantações de

eucaliptos afeta de alguma forma a estrutura e composição da comunidade de macroinvertebrados

bentônicos (POZO et al, 1998; ABELHO & GRAÇA, 1993; BASAGUREN & POZO, 1994;

CALLISTO et al 2000), os resultados obtidos no presente estudo não evidenciam grande influência

das plantações de eucaliptos na heterogeneidade espacial da zona litorânea e, conseqüentemente,

modificação considerável na diversidade da comunidade de macroinvertebrados bentônicos. Essa

constatação corrobora os estudos realizados na Lagoa do Teobaldo, localizada no município de

Antônio Dias, M.G., CALLISTO et. al, 2002 demostraram que a presença de Eucalyptus sp. no

entorno do lago não influencia a biodiversidade da comunidade bentônica associada à Salvinia

auriculata, de pelo menos da família Chironomidae (ordem Diptera), que era dominante na

comunidade do referido estudo. Resultados semelhantes mostram que a diversidade da comunidade

de fitoplântico e zooplâncton também não foi substancialmente influenciada pela presença de

plantação Eucalyptus sp. no entorno deste lago (BARBOSA, F.A.R. et al, 1998). Vale ressaltar que,
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este estudo foi realizado nas duas margens desta lagoa, uma constituída de mata atlântica secundária

e a outra de plantação de Eucalyptus sp..

O presente estudo sugere ainda que outros fatores não analisados determinam a diversidade da

comunidade de macroinvertebrados bentônicos de forma mais direta e significativa, destacando-se

como exemplo a presença de espécies exóticas causadoras de perda da biodiversidade de peixes

neste sistema lacustre como sugerido por LATINI & PETRERE JUNIOR (2004).

Além disso, estes resultados nos remete a uma questão comumente discutida, a credibilidade do

uso de índices de diversidade como indicador de integridade ambiental. Segundo MAGURRAN,

1998, alguns ecologistas rejeitam índices de diversidade em favor da riqueza de espécies e completa

dizendo que em todos os estudos é importante deixar claro quando um aumento na diversidade

reflete um aumento na qualidade ecológica. Este é um caso em que a semelhança observada entre

os índices de diversidade dos lagos com e sem eucaliptos no entorno não refletem uma qualidade

ecológica desses ambientes, o que, novamente, representa um ponto contra o uso de índices de

diversidade. De acordo com CUMMINIS et al 2005 esses índices tendem a representar respostas da

comunidade a aspectos físicos-químicos como descarga de poluentes, etc. Já a representação de

atributos da condição ecológica é melhor caracterizada ao levantarmos as proporções dos grupos

funcionais alimentares. Essa abordagem leva em coonta não o que são os organismos encontrados,

mas sim, o que eles fazem no sistema. Isso é levantado por características morfológicas e

comportamentais dos diferentes taxa encontrados. Um dos atributos ecológicos que podem ser

levantados a partir desta abordagem é a ligação entre a vegetação ripária e a comunidade bentônica,

utilizando a proporção da abundância do grupo funcional fragmentadores pela abundância dos

grupos funcionais coletores e filtradores (proporção FFG). CUMMINIS et al, 2005 propõe um

limiar para esta proporção FFG igual a 0,25, ou seja, valores acima de 0,25 significam um forte elo

de ligação entre fragmentadores e a vegetação ripária. Dentre os valores calculados apenas a lagoa

Águas Claras apresentou valores acima do limiar (FFG seca = 0,32 e FFG chuva = 0,80). Na lagoa

Jacaré o FFG foi zero, devido à ausência de fragmentadores, e no lago Dom Helvécio FFG foi

abaixo de 0,25. Isto pode ser devido à maciça presença de Melanoides tuberculata alterando a partir

de relações ecológicas a estrutura e composição da comunidade bentônica do lago. Já na lagoa

Gambazinho, o FFG baixo pode ser devido à grande presença de macrófitas na margem do lago

privilegiando outros grupos funcionais como raspadores ou minadores.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos por este projeto permitem concluir que não há influencia negativa da

cobertura de eucaliptos no entorno sobre a heterogeneidade espacial da zona litorânea e

conseqüente perda de biodiversidade da comunidade de macroinvertebrados bentônicos nos lagos

estudados.
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Avaliação da qualidade das águas na bacia do médio Rio Doce através de parâmetros

ecotoxicológicos

Arnola Cecília Rietzler, Ana Cristina Zoratto, Lucienir Pains Duarte, Fernando Carazza

Introdução

A região do Vale do rio Doce, é caracterizada por um sistema de lagos constituído por

aproximadamente 160 corpos lacustres (TUNDISI et al.,1997), os quais não apresentam, em geral,

aporte por tributários, o que lhes proporciona uma maior estabilidade temporal e espacial.

Entretanto, podem ocorrer alterações na qualidade da água destes lagos, particularmente no caso

dos lagos externos ao Parque Estadual do rio Doce (PERD), devido à variação nas características

físicas, químicas e biológicas do material alóctone carreado do sistema terrestre (MORETO, 2001),

representado essencialmente por folhas de eucaliptos, que constituem extensas áreas de plantio ao

redor dos lagos.

No Brasil, poucos estudos avaliaram os efeitos ecológicos de plantações de Eucalyptus em

ambientes aquáticos. Alguns autores mostraram a influência negativa destas monoculturas sobre

comunidades perifíticas e de macroinvertebrados bentônicos (SABARÁ, 1994; CALLISTO et al.,

2000; 2002), diferindo, entretanto, de outros autores, que não detectaram efeitos na ictiofauna

(VONO & BARBOSA, 2001).

Por outro lado, dados preliminares obtidos a partir de testes de toxicidade (GUIMARÃES, 2004;

RODRIGUES, 2004), mostraram que óleos essenciais e subprodutos, além do material triturado de

Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophila, apresentam efeito potencial de toxicidade sobre o

zooplâncton, o qual é ainda mais evidente no caso de E. urophila.

Dando continuidade aos estudos ecotoxicológicos na bacia do médio rio Doce, serão

apresentados neste relatório novos dados experimentais obtidos a partir de testes de toxicidade com

Daphnia similis utilizando óleo essencial, extrato etanólico e extrato aquoso de Eucalyptus grandis

e Eucalyptus urophila. Estes metabólitos secundários foram obtidos a partir de folhas da

serapilheira e de folhas mantidas nas lagoas Palmeirinhas (E. grandis) e Ferruginha (E. urophila)

por 30 e 60 dias.
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Objetivos

Neste estudo foram considerados os seguintes objetivos:

- realizar a extração de compostos naturais das folhas de Eucalyptus grandis e E. urophila para

utilização em testes de toxicidade;

- analisar o efeito de substâncias naturais presentes nas folhas de Eucalyptus grandis e E.

urophila sobre Daphnia similis, em testes de toxicidade aguda;

- comparar os resultados dos testes de toxicidade realizados com Eucalyptus grandis e

Eucalyptus urophila;

- fornecer através de uma abordagem ecotoxicológica, subsídios para o monitoramento da

qualidade da água na bacia do médio rio Doce.

Materiais e Métodos

Área de estudo

Os ambientes aquáticos considerados no presente estudo situam-se na área externa ao Parque

Estadual do rio Doce, incluindo as lagoas Palmeirinhas, circundada por plantios de E. grandis

(Figura 1) e Ferrugem (Figura 2) circundada por E. urophila (Figura 3). Na Figura 4 (a e b), estão

representados um exemplar de E. grandis e a formação de serapilheira desta mesma espécie.

Figura 1. Lagoa Palmeirinhas circundada por plantios de E.grandis.
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Figura 2. Lagoa Ferrugem.

Figura 3. Área de plantio de Eucalyptus urophila no entorno da lagoa Ferrugem.
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Figura 4. (a) exemplar de E. grandis e (b) camada de serapilheira de E. grandis.

Os ambientes aquáticos mencionados apresentam um bom subsídio de informações

limnológicas, as quais poderão ser utilizadas no decorrer destes estudos ecotoxicológicos.

Período de amostragem e procedimentos de campo

As folhas de eucaliptos (E. grandis e E. urophila) utilizadas nos testes de toxicidade foram

coletadas em áreas de plantio da Companhia Agrícola Florestal (CAF) no entorno das lagoas

estudadas, em agosto e setembro de 2005. Parte das folhas foram prontamente encaminhadas ao

Laboratório de Fitoquímica do Departamento de Química -UFMG para a extração dos metabólitos

secundários utilizados nos testes de toxicidade. Outra parte foi depositada em litter-bags, os quais

foram mantidos nas lagoas Palmeirinhas e Ferruginha, esta última próxima à lagoa Ferrugem,

inicialmente proposta, com características químicas semelhantes e não sujeita à ação de pescadores

que inviabilizaram o experimento inicial na lagoa Ferrugem.

Foram utilizados 20 litter bags contendo 5g de folhas secas cada (Figura 5 a e b), 10 dos quais

foram deixados por 30 dias e os outros dez por 60 dias. Após estes períodos, o material foi

igualmente processado no Laboratório de Fitoquímica para utilização nos testes de toxicidade.
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Figura 5. (a) Pesagem das folhas de serapilheira para adição nos litter-bags (b).

Procedimentos metodológicos em laboratório

A água utilizada para manutenção dos organismos utilizados nos experimentos consistiu de água

de cultivo proveniente de fonte natural, apenas aerada para correção do pH. Quanto à alimentação,

forneceu-se aos organismos Ankistrodesmus gracilis (alga clorofícea mantida em meio W.C), além

de um composto preparado com fermento biológico e ração de peixe.

Os testes realizados com os compostos extraídos de Eucalyptus grandis, seguiram as normas

estabelecidas pela ABNT (2003), utilizando-se a espécie padronizada Daphnia similis.

Estes testes foram realizados em parceria com o Laboratório de Fitoquímica- Depto de Química-

UFMG, que forneceu amostras das substâncias testadas (óleos essenciais e extratos etanólico e

aquoso). Para a obtenção dos óleos essenciais foram realizadas destilações sob

arraste a vapor (VOGEL, 1971), de amostras de folhas secas antes e depois de mantidos nos lagos.

Os extratos hidroalcoólicos foram obtidos de folhas da planta (secas ao ar livre), após moagem,

através de aparelho Soxhlet (VIEIRA FILHO, 2002). Após remoção do solvente, o material

remanescente foi submetido a processo de secagem utilizando liofilizador. Este material foi re-

extraído com solventes de polaridades diferentes levando a obtenção de sub-extratos de acordo com

DUARTE (2000).

Resultados

Neste relatório, são apresentados os primeiros resultados dos testes de toxicidade utilizando

metabólitos secundários de Eucalyptus grandis e E. urophila, obtidos pelo Laboratório de

Fitoquímica (Depto de Química-UFMG). Foram considerados inicialmente, o óleo essencial
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extraído de folhas de serapilheira destas duas espécies; extratos etanólicos de folhas de serapilheira

de E. grandis e E. urophila e extrato etanólico de folhas E.urophila mantidas na lagoa Ferruginha

por 30 dias; e extratos aquosos após 30 dias (E. grandis) e 30 e 60 dias (E. urophila). Outros

extratos menos polares também foram obtidos, embora ainda não tenham sido testados.

Testes de toxicidade aguda com Daphnia similis

Óleo essencial de Eucalyptus grandis e E. urophila

O teste preliminar realizado com óleo essencial de E.grandis nas concentrações de 10,15 e 20

µl/100ml indicou valores de CE50 abaixo de 10 ul/100ml. Foram então realizados outros dois

testes, um com E. grandis e outro com E. urophila, cujos valores de CE50 corresponderam a 5,14

ul/100ml e 2,45 µl/100ml, respectivamente.

Extrato etanólico de E.grandis e E. urophila

No caso dos extratos etanólicos, foi realizado um teste de toxicidade preliminar com material

extraído das folhas de serapilheira de E.urophila, considerando-se concentrações entre 100 e 500

µl/100ml, e após 48 horas, verificou-se imobilidade (mortalidade) de Daphnia similis em todas as

concentrações, indicando, portanto, valores de CE abaixo de 100 µl/100/ml para esta espécie de

eucalipto. Já para E. grandis, o valor de CE correspondeu a 134,08 µl/100ml.

Também foram realizados testes de toxicidade com extratos etanólicos obtidos de folhas de E.

urophila após mantidas por 30 dias na lagoa Ferruginha. Inicialmente, considerou-se concentrações

entre 10 e 100 µl/100ml, verificando-se após 48 horas, sobrevivência (mobilidade) de todos os

organismos. Em um segundo teste, adotou-se concentrações de 100, 200 e 300µl/100ml,

verificando-se como CE50 189,56µl/100ml.

Extrato aquoso de E.grandis e E. urophila

Os testes preliminares com extrato aquoso, obtido de folhas de serapilheira mantidas nas lagoas

Palmeirinhas e Ferruginha por 30 dias, foram conduzidos em concentrações entre 50 e 400

µl/100ml tanto para E. grandis quanto para E. urophila e os resultados mostraram sobrevivência

(mobilidade) de todos os organismos testados.

Entretanto, em novos testes realizados, considerando concentrações entre 500 e 2000 µl/100ml,

verificou-se efeito de toxicidade aguda à D.similis, cujos valores de CE50 corresponderam a

1704,36 µl/100ml (E.grandis) e 1401,70µl/100ml (E.urophila). Além disso, em teste realizado com
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extrato aquoso obtido de folhas de serapilheira mantidas na lagoa Ferruginha por 60 dias, verificou-

se ausência de toxicidade em concentrações entre 750 e 2000 µl/100ml, indicando efeito de

toxicidade em maiores concentrações.

Validade dos testes

Os resultados de todos os ensaios mantiveram-se dentro do percentual adotado para imobilidade

ou mortalidade, que é inferior ou igual a 10% para os organismos do controle. Nos ensaios de toxicidade

realizados, verificou-se 100% de sobrevivência dos organismos.

Figura 7- Corte histológico mostrando uma
nervura secundária da folha de E.urophila.

Figura 8- Corte histológico mostrando o
pecíolo da folha de E. urophila.

Figura 9- Corte histológico mostrando uma
nervura secundária da folha de E. grandis.

Figura 10- Corte histológico mostrando o
pecíolo da folha de E. grandis.
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Conclusões

Corroborando resultados anteriormente obtidos, o composto natural que causou maior efeito de

toxicidade aos organismos foi o óleo essencial de folhas de serapilheira de E. urophila.

Para os extratos etanólicos, verificou-se efeito de toxicidade aguda de extratos das folhas de

serapilheira de E. grandis e E. urophila, antes e após mantidas nos ambientes estudados por 30 dias.

Quanto aos extratos aquosos, também verificou-se efeito de toxicidade aguda, principalmente no

caso de E. urophila.

Efeitos de compostos fenólicos detectados nos cortes histológicos (vide relatório anterior),

foram verificados nos experimentos com os extratos etanólicos e aquosos, os quais foram ainda

mais evidentes no caso de E. urophila. De acordo com a literatura, compostos mais polares como os

extratos etanólicos e aquosos tendem a apresentar elevados teores de polifenois.

Os dados obtidos mostraram o potencial de toxicidade de substâncias produzidas pelas duas

espécies de eucaliptos estudadas, antes e após contato com as lagoas, indicando que os compostos

presentes em suas folhas podem causar efeitos deletérios à biota aquática.

Desdobramentos e perspectivas

Os resultados dos testes de toxicidade utilizando organismos bentônicos serão apresentados na

próxima etapa do subprojeto, os quais utilizarão os extratos menos polares já obtidos.

Os óleos essenciais utilizados nos experimentos serão analisados por cromatografia gasosa

(CGAR e/ou CGAR/EM) a fim de comparar os perfis cromatográficos bem como identificar os

principais constituintes no Laboratório de Fitoquímica (Depto de Química-UFMG), onde também

será feita a identificação das classes de metabólitos presentes nos extratos de eucaliptos.
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Sub-projeto 4.1.1.1 Discriminação de diferentes tipos
vegetacionais utilizando a composição e abundância de famílias
de Diptera das subordens Brachycera e Cychlorrhapha, com
especial referência a família Stratiomyidae

Introdução:

As moscas, dípteros das sub-ordens Brachycera e Cychlorrhapha, são abundantes,

diversas e participam de vários processos em ecossistemas naturais ou modificados por

ação antrópica. Apesar de serem freqüentemente lembradas como animais nocivos aos

seres humanos, a grande maioria das espécies de moscas não tem relação direta alguma

com o homem e muitas espécies podem, ao contrário, serem consideradas benéficas por

interagir mutualisticamente com organismos que têm importância econômica. Espécies

predadoras, herbívoras, parasitas e vetoras de doenças atuam no controle de populações

de outros organismos; espécies decompositoras de matéria orgânica atuam intensamente

na ciclagem de nutrientes; espécies polinizadoras atuam diretamente no sucesso

reprodutivo de várias espécies de plantas. Além disso, as moscas, são itens importantes

na dieta de muitos outros artrópodes, tais como vespas e aranhas, e de vertebrados, tais

como aves, répteis e anfíbios.

Moscas ocorrem virtualmente todos tipos de ambientes, podendo ser facilmente

coletadas com redes entomológicas ou armadilhas o que provavelmente contribuí para a

realização de inventários da ordem Diptera; de fato quase 40% de todos inventários

publicados no Brasil de 1985 a 1999 foram de Diptera. Entretanto, a imensa maioria

enfoca apenas espécies de importância médica, veterinária e agrícola (LEWINSOHN &

PRADO, 2002).

Diptera adultos raramente são utilizados como espécies indicadoras ambientais. Um

dos maiores entraves para sua utilização seja talvez a falta de conhecimento taxonômico

da maioria de suas famílias. Entretanto, apenas algumas famílias de outras ordens de

insetos são razoavelmente conhecidas taxonômicamente na região Neotropical, onde

provavelmente a maioria das espécies ainda sequer foi descrita.
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Boa parte da biodiversidade se concentra em áreas muito pouco estudadas

(LEWINSOHN & PRADO, 2002), e mesmo regiões bem amostradas não possuem um

bom conhecimento taxonômico. Os remanescentes florestais do estado de São Paulo, por

exemplo, estão na região melhor amostrada do Brasil. Ainda assim estima-se que apenas

metade das espécies de moscas das frutas, Drosophila (Cyclorrhapha, Drosophilidae),

que ocorrem nesses ambientes, tenha sido descrita. O que chama a atenção ainda mais é

que esse gênero de insetos está entre os melhor estudados (MENDEIROS & KLACZKO,

2004).

O trabalho de descrição de espécies é lento, e não acompanha a demanda exigida pelas

novas descobertas. Das 75.000 espécies descritas de insetos no Brasil, apenas 5.071

foram descritas entre os anos de 1975 e 1995. E provavelmente este quadro está longe de

ser mudado, considerando por exemplo, que o número de taxonomistas no Brasil deveria

ser em média triplicado para atingir essa demanda de trabalho taxonômico

(LEWINSOHN & PRADO, 2002).

Além disso, boa parte das espécies descritas há muito tempo ainda tem biologia pouco

conhecida; falta, até mesmo, informação suficiente sobre a distribuição da maioria das

espécies, informação extremamente necessária para embasar futuras decisões de onde

investir esforços conservacionistas (BAMFORD et al., 1996b).

Respostas precisam ser dadas com urgência e a escassez de conhecimento taxonômico

em nível específico, não pode impedir que sejam feitos trabalhos de diagnose ambiental.

E uma solução cada vez mais apresentada é o uso de níveis taxonômicos superiores,

como substitutos de espécies.

Muitos estudos têm encontrado uma forte associação entre riqueza de taxa superiores e

riqueza de espécies em diversos grupos de organismos (veja p.e. GASTON &

BLACKBURN, 1995).

Além de solucionar em parte o problema da falta de informações taxonômicas, o uso

de taxa superiores pode representar uma grande economia de tempo e dinheiro com

levantamentos. A riqueza em famílias de plantas lenhosas no Sri-lanka, por exemplo, está

fortemente correlacionada com a riqueza em espécies e a identificação das plantas apenas

em nível de família representou uma expressiva economia de tempo, cerca de oito vezes

menor e de dinheiro, cerca de sete vezes menor (BAMFORD et al., 1996b).
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Existem, entretanto, trabalhos que fazem muitas recomendações e estabelecem

restrições ao uso de taxa superiores como substitutivos de espécies (veja p.e. GUEROLD,

2000).

Em escala regional, grupos com grande riqueza de taxa superiores, tais como aves e

mamíferos, demonstraram uma menor relação entre a riqueza em taxa superiores e a

riqueza em espécies (BAMFORD et al., 1996a). E mesmo nos casos em que existe uma

forte relação entre riqueza de taxa superiores e a riqueza de espécies, o uso de níveis

taxonômicos superiores pode resultar em perda de sensibilidade às mudanças regionais de

biodiversidade, como o que ocorre com o uso de famílias de moluscos marinhos (ROY et

al., 1996).

Um estudo filogenético da família Syrphidae (Diptera) demonstrou que existe um

grande desbalanceamento na árvore filogenética desta família: alguns nós são bem mais

ramificados que outros, o que levou os autores a sugerirem que, nessa família, gêneros

não são substitutos adequados para espécies em estudos de biodiversidade

(KATZOURAKIS et al., 2001).

Finalmente, a qualidade da informação produzida utilizando riqueza de taxa superiores

depende muito do grupo analisado. Gaston e colaboradores (1995), por exemplo,

descreveram os padrões globais de riqueza de famílias de plantas, besouros, anfíbios,

répteis e mamíferos. O resultado obtido com besouros foi relativamente muito pobre. Os

autores sugeriram que esta baixa qualidade do resultado se deveu a três motivos: a alta

razão espécie por família (>2000:1), a alta proporção de famílias de Coleoptera que tem

ampla distribuição geográfica e a ocorrência de picos de diversidade de famílias de

Coleoptera em locais que possuem onde havia maior esforço de coleta.

O uso de abundância de indivíduos, além da riqueza, é particularmente raro em

estudos utilizando taxa superiores. Recentemente, o número de indivíduos em diferentes

ordens de artrópodes foi utilizado para avaliar sete tipos de metodologias de coleta em

florestas pluviais da Australásia; foram encontradas diferenças significativas em 40% dos

testes de variação entre diferentes tipos florestais na abundância de onze ordens de

artrópodes coletados com sete métodos diferentes de captura. A posição no “rank” de

abundância das diferentes ordens foi avaliada e dentre as metodologias testadas, Malaise

foi a que obteve maior constância entre tipos florestais na posição de diferentes ordens
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nos “ranks”. Utilizando estas armadilhas apenas Collembola diferiu significativamente

entre florestas. Diptera se mostrou bastante estável variando significativamente entre

florestas apenas quando coletados por duas outras técnicas. Em nível de ordem, portanto,

mesmo utilizando-se as abundâncias, coletas com Malaise foram pouco sensíveis a

mudanças em tipos florestais (KITCHING et al., 2001).

Posteriormente parte destes dados foi analisada em nível de famílias de Diptera,

mostrando uma resposta bem diferente daquela obtida em nível de ordem. Quatorze

famílias mais abundantes foram utilizadas nas análises, todas exibiram diferenças

significativas entre locais. Análises multivariadas foram capazes de agrupar determinados

locais utilizando apenas dados de composição e abundância de indivíduos de famílias de

Diptera (KITCHING et al., 2004).

O uso da abundância de indivíduos apenas das famílias de Brachycera e Cychlorrapha

coletados Malaise, se mostrou extremamente útil na distinção entre ambientes com

estrutura vegetacional bastante diferente: campo sujo e floresta estacionária semidecidual.

A maioria das famílias teve uma grande diferença na abundância de indivíduos entre

habitats, e portanto, a similaridade na distribuição de abundância de famílias entre estes

dois habitats foi muito baixa (ANTONINI et al., 2003).

A diferenciação de locais dentro de áreas de conservação é particularmente importante

para a execução de planos de manejo. Em áreas florestais contínuas podem existir

diversas tipologias vegetais e conseqüentemente diferentes composições faunísticas. No

Parque Estadual do Rio Doce (PERD), por exemplo, existe uma grande variedade de

tipos vegetacionais (GILHUIS, 1986). Apesar da importância desta unidade de

conservação há relativamente poucos estudos de sua entomofauna, e nenhum deles

avaliou o efeito da heterogeneidade da vegetação na composição faunística.

O objetivo deste trabalho foi portanto o de avaliar, em diferentes anos e estações do

ano, o uso da composição e abundância de indivíduos em nível de família na

discriminação de três diferentes tipos vegetacionais florestais no Parque Estadual do Rio

Doce.

Stratiomyidae é uma família muito grande de Diptera Brachycera inferior que mostra

uma grande diversidade morfológica para uma única família, assim como uma ampla
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diversidade no uso de habitats. Provavelmente devido sua relativa escassez em campo,

eles não têm atraído o mesmo grau de estudos que outras famílias de moscas, tais como

os Asilidae e Syrphidae, têm recebido (Woodley, 2001).

A importância ecológica da família Stratiomyidae está relacionada com a decomposição

de matéria orgânica e com a polinização, existem poucas espécies que são consideradas

pragas agrícolas, ou que possam ter algum efeito nocivo ao homem. Casos de miíases

intestinais (Lee et al. 1995) foram relatados para Hermetia illucens (L.). Essa é a espécie

mais comum de Stratiomyidae e que ocorre em praticamente todo o mundo. Talvez até

mesmo por isso essa seja a espécie mais estudada com vários registros sobre uso de

habitat, ecologia e desenvolvimento. Sua importância vai desde espécie praga de

bananeiras (Stephens 1975) como espécie útil na reciclagem de dejetos (veja, por

exemplo, Lardé 1990) e na alimentação de animais domésticos (Sheppard 2002).

Também pode ser útil na entomologia forense (Lord et al. 1994) e no controle de moscas

domésticas (Bradley & Sheppard 1984).

O trabalho taxonômico mais recente englobando os Stratiomyidae em nível mundial é o

catálogo publicado por Woodley (2001). Nesse trabalho, foram utilizadas as mesmas

subfamílias reconhecidas por James (1973), mas com as tribos Nemotelini

(Stratiomyinae) e Antissini (Clitellariinae) elevados ao rank de subfamília, e ainda com o

acréscimo da subfamília Parhadrestiinae. Somente as subfamílias Parhadrestiinae e

Beridinae possuem uma compreensiva análise filogenética e revisão em nível genérico.

Há considerável instabilidade taxonômica em algumas subfamílias. O nível genérico é

pobremente entendido, particularmente entre os Chiromyzinae e Sarginae.

Adicionalmente, a fauna de moscas-soldado de algumas regiões geográficas amplas é

pobremente conhecida, e o melhor conhecimento dessas regiões poderia aumentar o

entendimento da diversidade nos níveis mais altos (Woodley 2001).

Woodley (2001) sintetizou a situação taxonômica de todas as subfamílias resumidas

abaixo:

A família Chiromyzinae é certamente monofilética principalmente baseado na redução

das peças bucais. Entretanto, os limites genéricos nessa subfamília são pouco conhecidos.

Uma revisão em nível mundial é bastante necessária.
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A aparência geral de Beridinae também é bastante distintiva, e a monofilia dessa

subfamília é suportada pelos fortes entalhes tergais e pelas setas maiores e em tufos

encontradas nas larvas. Essa é a única subfamília grande revisada em nível mundial em

Woodley (1995).

A monofilia de Pachygastrinae é fracamente suportada em um nível mundial,

considerando a extrema diversidade morfológica exibida pela subfamília, não seria

surpreendente encontrar que o grupo é polifilético.

Clitellariinae é o grupo mais heterogêneo de Stratiomyidae, e seus gêneros requerem

muitos estudos. Caracteres utilizados para definir o grupo tais como a ausência da veia

cruzada m-cu, oito flagelômeros antenais e presença da veia M3, são plesiomórficos.

A subfamília Hermetiinae é definida por ter o oitavo flagelômero antenal alongado e

alargado. Alguns gêneros tais como Chaetohermetia e Chaetosargus, têm os flagelos

antenais intermediários entre aqueles de Hermetia e da maioria dos Chrysochlorininae,

tornando a distinção entre essas duas subfamílias inexata.

Não foi encontrado um estado de caractere autapomórfico que defina a subfamília

Chrysochlorininae. A presença do último flagelômero aristado, utilizado previamente

para caracterizar o grupo, é uma característica apomórfica dividida com os Sarginae,

diferindo dos representantes dessa subfamília somente pela falta da veia cruzada m-cu e

presença de oito flagelômeros antenais, ambas características plesiomórficas. Os

flagelômeros basais da antena tendem a ser mais alongados que os tipicamente

encontrados em Sarginae.

Os Sarginae são caracterizados por um último flagelômero antenal aristado e um número

reduzido de flagelômeros no complexo basal. Os gêneros de Sarginae necessitam de

revisão, especialmente na região Afrotropical, onde um número de espécies permanece

incerto.

Os Raphiocerinae são um grupo bastante distintivo e facilmente reconhecido pelo seu

hábito geral. Eles têm a forma alongada, freqüentemente com colorido brilhante, e com

padrões de manchas nas asas que são algumas vezes estruturalmente modificadas. Além

disso, a perda de pilosidade na pós-tégula e palpo com apenas um segmento são

aparentemente autapomórficos para a subfamília.
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Nenhuma característica apomórfica foi encontrada para definir a subfamília

Stratiomyinae os Oxycerini (antes incluídos em Clitellariinae) foram incluídos em

Stratiomyinae por terem larvas aquáticas e flagelo antenal composto de seis flagelômeros,

apesar de terem a veia cruzada m-cu ausente.

Os Nemotelinae já foram considerados uma tribo de Stratiomyinae, colocados em

Clitellariinae, ou considerados uma subfamília separada. Woodley (2001) acredita que o

fato da larva ser aquática e a presença de seis flagelômeros sugere uma relação com

Stratiomyinae, e ele não encontrou nenhuma característica autapomórfica obvia repartida

entre os gêneros incluídos nessa subfamília, mas preferiu manter seu status de subfamília.

Sobre a relação entre as subfamílias: As subfamílias Parhadrestiinae, Chiromyzinae e

Beridinae são as mais distintas dentro da família Stratiomyidae. Possuem características

que são particulares a cada uma delas, distinguindo-as das demais e entre si. Em seguida

a subfamília Antissinae também aparece um pouco isolada das demais subfamílias. As

subfamílias restantes formam um grupo mais coeso, tendo quatro subgrupos, dois deles

formados apenas por uma família cada, Pachygastrinae e Clitellariinae e dois outros

formados por três subfamílias cada, um com Hermetiinae, Chrysochlorininae e Sarginae,

essas duas últimas subfamílias bem próximas entre si e outro composto das subfamílias

Stratiomyinae, Nemotelinae e Raphiocerinae.

Entre 1997 e 2003 apenas quatro descrições de novas espécies de Stratiomyidae foram

encontradas nos registros do “Zoological Record” na região Neotropical (Brown 2005).

Outras grandes famílias de Diptera também tiveram um número muito pequeno de

espécies descritas entre esses anos, mas a média foi de 7,6 espécies por família por ano,

acima, portanto, do número descrito para família Stratiomyidae (Brown 2005).

Em ambientes temperados como na Europa Central os adultos de Stratiomyidae emergem

de larvas que passam o inverno freqüentemente em diapausa. Elas podem tolerar longos

períodos sem alimento. As fêmeas começam a postura de ovos em meados de maio,

continuando até julho em condições normais. Fêmeas de Stratiomyidae podem pôr muitos

ovos, a espécie Stratiomys chamaleon, por exemplo, pode chegar a pôr mais de 600 ovos

em cinco horas, o tempo de eclosão dos ovos varia de cinco a três semanas. É provável

que as espécies européias tenham apenas uma geração por ano, e algumas espécies

podem ter o desenvolvimento larval de dois ou mais anos. O tempo de desenvolvimento
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parece depender de condições ecológicas. O estágio de pupa é tipicamente curto.

Praticamente não existem informações seguras sobre a longevidade de adultos, habitats

de acasalamento ou outros aspectos etológicos. O vôo pairado é comum em algumas

espécies e está associado com comportamento pré-acasalamento dos machos.

Enxameamento de machos é comum em algumas espécies, dos gêneros Beris, Chorisops

e Microchrysa (Rozkosny 1982).

Enquanto as larvas de outras famílias de Brachycera inferiores são predadoras ou

parasitas todas as larvas conhecidas de Stratiomyidae são consideradas decompositoras

com peças bucais altamente especializadas. E as larvas de Stratiomyidae podem ser

terrestres ou aquáticas As terrestres estão associadas principalmente à decomposição de

matéria orgânica vegetal e animal em sistemas florestais (e.g. Beridinae, Sarginae,

Hermetiinae, Clitellariinae), mas destacam-se também os grupos especializados em viver

sob casca de árvores mortas ou apodrecidas no solo (Pachygastrinae) ou em raízes de

plantas vivas (Chiromyzinae). Uma marcada coprofagia tem sido notada em larvas de

Sarginae, especialmente em Chloromyia formosa, Microchrysa flavicornis, M. polita,

Sargus bipunctatis, S. flavipes, e S. iridatus. Larvas de Pachygastrinae que vivem sob

casca de várias árvores aparentemente se alimentam de seiva fermentada, esporos de

fungos ou outros microrganismos associados à decomposição (Rozkosny, 1982).

Larvas aquáticas de alimentam de folhas em decomposição, detritos orgânicos, algas e

talvez mesmo de pequenos crustáceos. As larvas aquáticas das subfamílias Nemotelinae e

Stratiomyinae são encontradas praticamente em todos os tipos de coleções de águas

continentais e estão associadas principalmente à vegetação aquática ou ao substrato não

consolidado do fundo de rios e lagoas. Algumas espécies podem ser encontradas em

regiões pantanosas ou em coleções de água com altos graus de salinidade; outras

possuem especializações morfológicas para viver em ambiente higropétrico ou em

ambientes lóticos (Rozkošný 1982; Pujol-Luz et al. 2004). O ambiente higropétrico é

formado por lajes ou paredões rochosos por onde escore uma delgada lâmina de água

(Buzzi 2003).

Não existe informação precisa disponível sobre a alimentação dos adultos. Há muitos

registros de Stratiomyidae em plantas floridas onde supostamente eles se alimentam de

néctar. Um tipo especial de probóscide com labela estreita suporta essa idéia
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particularmente em algumas espécies de Nemotelus, Lasiopa, etc. Por outro lado, muitas

espécies têm a probóscide bastante curta e com labela carnosa e eles podem também

utilizar pólen como uma adequada fonte de alimento, pelo menos parcialmente

(Rozkošný 1982).

Boa parte da informação disponível sobre a biologia de cada uma das subfamílias de

Stratiomyidae foi sumarizada por Woodley (2001).

Biologia de Chiromyzinae: Pouco se sabe sobre a biologia de Chiromyzinae. Suas larvas

vivem no solo, e duas espécies, Inopus rubriceps e I. flavus, são consideradas pestes de

cana de açúcar na Austrália, e a anterior também aparentemente provocou danos

extensivos a campos e pastos por se alimentar das raízes das gramíneas. Inopus rubriceps

foi introduzido na Nova Zelândia onde é considerada a maior peste de pastos e de

culturas de milho na Ilha Norte. Ela foi acidentalmente introduzida na Califórnia em

torno de 1948 e aquela população ainda existe e está se espalhando lentamente. Tana

paulseni tem sido listada como uma peste de trigo, centeio, e pastos no Chile (Woodley

2001).

Biologia de Beridinae: A maioria do que se sabe sobre a biologia de Beridinae foi

sumarizada em Woodley (1995). Larvas têm sido coletadas em matéria orgânica em

decomposição tais como serrapilheira composta de folhas, onde elas aparentemente são

saprófagas. Adultos de muitos gêneros formam enxames conspecíficos, mas isso tem sido

reportado de forma sucinta na literatura taxonômica. A maioria dos espécimes em

coleções foi coletada por varredura ou em armadilhas Malaise (Woodley 2001).

Biologia de Pachygastrinae: Adultos de Pachygastrinae da maioria das espécies não

eram comumente coletadas antes do uso de armadilhas Malaise. Adultos de muitas

espécies formam enxames conspecíficos. Mais de 50 indivíduos machos de Gowdeyana

punctifer foram observados formando um enxame compacto. Adultos são também

atraídos a árvores caídas ou cortadas recentemente onde as fêmeas desovam. Larvas da

maioria das espécies cuja biologia é conhecida ocorrem sob casca de árvores mortas ou

morrendo, e tanto árvores coníferas quando decíduas são hospedeiras conhecidas de

Pachygastrinae. Essas larvas freqüentemente ocorrem em grandes números, desse modo a

sugestões anteriores de que essas lavas são predatórias é muito improvável dada a sua

natureza gregária. As larvas da espécie Afrotropical Sternobrithes tumidus foram
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registradas habitando húmus na base de jovens Raphia gigantea (Palmaceae) e as larvas

da espécie Oriental Pachygaster piriventris foram encontradas nos entrenós de colmos de

bambu em decomposição (Woodley 2001).

Biologia de Clitellariinae: Pouco se sabe sobre os hábitos dos adultos de Clitellariinae.

Eles são encontrados algumas vezes pousados na vegetação, indivíduos de Adoxomyia

rústica foram observados pousados em rochas expostas ao sol. E adultos de Cyphomyia

foram vistos pairando em sítios ensolarados de ambiente florestal (Woodley 2001).

Comportamento similar foi observado em machos de Cyphomyia em fragmento florestal

na região metropolitana de Belo Horizonte (observação pessoal). Larvas habitam vários

tipos de matéria orgânica em decomposição, frequentemente em plantas carnosas tais

como cactos. Algumas larvas de Cyphomyia também ocorrem sob cascas de árvore.

Larvas da espécie Européia Clitellaria ephippium ocorre em ninhos da formiga Lasius

fuliginosus (Woodley 2001).

Biologia de Hermetiinae: Espécies de Hermetia são moscas grandes e conspícuas que

são frequentemente mímicos de vespas, algumas vezes de notável acurácia. Algumas

espécies, tais como a abundante Hermetia illucens, têm manchas pálidas, translúcidas na

base do abdômen que o faz parecer ser peciolado durante o vôo. Machos de H.

pterocausta mantêm pequenos territórios em folhas de palmeiras baixas em clareiras

iluminadas em ambiente florestal. Eles se lançam para interceptar qualquer objeto de

tamanho similar que voe dentro do espaço defendido. As Larvas habitam matéria

orgânica em decomposição, algumas vezes de específicas espécies de plantas. Hermetia

illucens, entretanto, utiliza todo tipo concebível de matéria em decomposição, e tem se

tornado virtualmente cosmopolita nas mãos do homem. Há casos conhecidos de miíases

intestinais humanas causadas por essa espécie. Hermetia palmivora foi considerada peste

de determinadas espécies de palmeiras (Woodley 2001). Machos de Hermetia comstocki

Williston defendem territórios em locais chamados de marcos, por onde passam as

fêmeas e onde ocorre a cópula (Alcock 1993). E machos de Hermetia illucens formam

“leks” com vários indivíduos que atraem as fêmeas para a cópula (Fontenelle, 1998,

Tomberlin & Sheppard, 2001).

Biologia de Chrysochlorininae: Pouco se sabe sobre a história natural dos

Chrysochlorininae. Machos de Chrysochlorina fazem um vôo mais ou menos
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estacionário em clareiras de florestas. Um foi observado agarrando e imediatamente se

acasalando com uma fêmea que voava próximo (Woodley 2001). Crisochlorina albipes é

freqüentemente observada em área urbana, em Belo Horizonte, MG, em locais

sombreados por árvores patrulhando uma área com um vôo retilíneo de até 3 m de

extensão a uma altura de aproximadamente 1,5 m do solo (observação pessoal). A larva

de Chrysochlorina haterius foi coletada de uma bromélia originária de Trinidad. E larvas

de Chrysochlora insularis foram encontradas em casca de árvore podre (Woodley 2001).

Biologia de Sarginae: Sarginae adultos em região temperada são encontrados na

vegetação e ocasionalmente em flores. Sargus decorus foi observado formando um

grande enxame e uma cópula ocorreu quando uma fêmea entrou nesse enxame. Em

regiões tropicais, adultos são usualmente encontrados próximo à fonte de alimento larval.

Tanto Ptecticus quanto Merosargus são encontrados agregados em torno de frutos caídos

de árvores em ambiente florestal. Machos patrulham pequenos territórios, e se lançam em

direção a algum inseto de tamanho similar voando próximo, e se uma fêmea for

encontrada o acasalamento ocorre. Fêmeas foram observadas desovando próximo a essas

mesmas frutas. Várias espécies de Merosargus são observadas no entorno de diferentes

tipos de frutas e outras vegetações em decomposição, e supõe-se que em alguns casos tais

fontes de alimento larval sejam bastante específicas (Woodley 2001). Eberhard (1988)

descreveu o comportamento de acasalamento em Himantigera nigrifemorata na Costa

Rica. Larvas de Sarginae tem sido coletado em uma ampla variedade de matéria orgânica

em decomposição. Algumas espécies preferem fezes animais (Rozkošný 1982). Ptecticus

trivittatus tem se tornado abundante entorno de pilhas de gramíneas e montes compostos

apodrecendo. Nos trópicos vários tipos de frutas podres, bases carnudas de folhas de

palmeiras, árvores cortados recentemente, etc. atraem adultos então provavelmente

fêmeas depositam seus ovos e o desenvolvimento da larva ocorre nesses substratos

(Woodley 2001). Ptecticus nigrifrons Enderlein, como outras espécies nesse gênero, é

uma espécie saprofítica, associada com frutos de Gustavia superba Berg (Lecythidaceae),

os quais estavam enraizando no chão da floresta. Os machos são encontrados próximos a

esses frutos, voltados para eles, protegendo esses frutos da aproximação de outros

machos e possivelmente de potenciais predadores de suas larvas (Chatzimanolis 2000).

Adultos de Pteticus testaceus Fabr. podem ser obtidos com freqüência emergindo de
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mangas podres, mas também foram encontrados dois indivíduos se desenvolvendo a

partir de mangas verdes que ainda estavam no pé. A emergência de adultos coincide com

a disponibilidade de frutos que ocorre na estação chuvosa. Os adultos também se

alimentam nessas mangas podres e também em flores de girassol (Helianthus annus L.)

(Cordero-Jenkins et al. 1990).

No Parque Estadual do Rio Doce os Sarginae tem sido objeto de estudos detalhados do

comportamento reprodutivo (Capítulo 3). Muitos tipos diferentes de substratos que

atraem os adultos, os machos geralmente defendem pequenos territórios em torno desses

substratos, e copulam com as fêmeas atraídas para a postura de ovos. Desses substratos

emergem adultos tanto da espécie encontrada como em alguns casos de outras espécies

de Sarginae que não haviam sido observadas. Os tipos de substratos incluem ramos de

várias plantas, folhas e colmos de palmeiras, frutos, pseudocaules e inflorescências de

Heliconia. Várias espécies foram vistas utilizando apenas um ou no máximo dois tipos de

recursos diferentes (capítulo 3). Muitos indivíduos utilizados na descrição de espécies de

Merosargus (veja p.e. James & McFadden 1973) foram obtidos de inflorescências de

Heliconia, espécies principalmente oriundas da América Central, e provavelmente existe

uma associação antiga entre espécies de Merosargus e espécies de Heliconia.

Biologia de Raphiocerinae: Pouco se sabe sobre a história natural de Raphiocerinae.

Machos de uma indeterminada espécie no Panamá foram observados aparentemente

mantendo pequenos territórios em folhas. As asas marcadamente manchadas e a região

costal alargada nos machos de algumas espécies sugerem que eles têm algum tipo de

comportamento de exibição (Woodley 2001). Uma larva foi encontrada, sobre um tronco

em decomposição em ambiente florestal a 3m de um riacho que sofre influência da água

salgada, e tem características de larva aquática (Pujol-Luz et al. 2004).

Biologia de Stratiomyinae: A maioria dos Stratiomyinae adultos é razoavelmente grande

e de colorido brilhante, e muitas espécies são comumente encontradas em flores. Alguns

adultos são bons mímicos de abelhas, tais como Nyassamyia andreniformis da África, e

outros são mímicos de vespas, tais como as espécies de Hoplitimyia. Algumas espécies

formam enxames conspecíficos ou pairam separadamente. Foram observados machos de

Euparyphus cinctus formando grandes enxames. Larvas habitam uma ampla variedade de

habitats aquáticos. Larvas de Odontomyia e Stratiomys podem ser encontradas em poças,
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lagos, e rios. A larva madura rasteja para fora da água e empupa sob pedras e outras

coberturas na margem. Larvas de duas espécies de Odontomyia ocorrem em pequenos

lamaçais em habitat de savana. Um espécime de Nyassamyia andreniformis foi criado de

uma larva retirada de um oco de árvore. Larvas de Oxycerini são frequentemente

encontradas em áreas de escoamento musgoso em habitats “madicolous”. A larva de

Oxycera leonina foi coletada em solo úmido de floresta (Woodley 2001).

Em um fragmento florestal na região metropolitana de Belo Horizonte, Stratiomyidae foi

a quinta família mais abundante utilizando recursos florais, sendo três espécies

encontradas todas da subfamília Stratiomyinae. Plantas das famílias Asteraceae,

Boraginaceae e Salpindaceae foram utilizadas por esses dípteros sendo Bacharis trinerves

a espécie de planta mais visitada. Hoplitimiyia mutabilis (F.) a espécie de Stratiomyidae

mais abundante (Souza-Silva et al. 2001). A família foi nesse trabalho considerada mais

especialista do que a maioria.

Biologia de Nemotelinae: Adultos de Nemotelus e Lasiopa são comumente encontrados

em flores. Adultos de Brachycara são encontrados em habitats litorais marinhos, e suas

larvas provavelmente se encontram em áreas similares. As larvas de Nemotelus são

encontradas em poças e pântanos, freqüentemente com uma química altamente alcalina

ou salina. A larva de Lasiopa villosa foi coletada sob folhas no solo, e o seu

desenvolvimento é imaginado que leve três anos (Woodley 2001).

Condições climáticas, principalmente temperatura e pluviosidade, podem afetar o

desenvolvimento larval e conseqüentemente o número de adultos emergentes. Uma

grande série temporal, de vários anos, pode ser utilizada para estimar o comportamento

das populações de insetos em cenários climáticos futuros. Moscas soldado do gênero

Inopus são pragas de plantações de cana de açúcar na Austrália. Suas larvas levam de um

a três anos para se desenvolver. O uso de modelos construídos a partir de uma série de 23

anos demonstrou que o aumento nos danos causados por essas moscas está

correlacionado em parte com o clima. Quando a temperatura e a pluviosidade de

determinados meses do ano são mais baixas ocorre provavelmente um retardo na

formação da pupa e aumento no número de larvas para o ano seguinte (Allsopp 1990). A

ocorrência dos adultos é em varias espécies marcadamente sazonal. Na Nova Zelândia

Inopus rubriceps, possue dois períodos de ocorrência de adultos um de outubro a
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novembro (final da primavera), e outro maior entre fevereiro e maio (no outono) (Helson

1969). Picos populacionais de adultos de moscas estão positivamente correlacionados

com períodos úmidos e quentes (Carvalho et al. 1991), entretanto nos trópicos, muitos

outros fatores além do clima podem aumentar a diversidade de tipos de padrões sazonais,

entre eles a disponibilidade de recursos alimentares é um dos principais (Wolda 1988).

A armadilha Malaise um dos métodos mais eficientes para coleta de Diptera (Brown

2005). O modelo Townes (1972) é um dos mais utilizados atualmente e é bastante

eficiente para espécies que voam mais próximos ao solo, até um metro de altura (Rafael

2002). Alguns Stratiomyidae não são facilmente encontrados no campo e só são

coletados efetivamente com Malaise. Em coletas realizadas simultaneamente com

Malaise e rede entomológica a família Stratiomyidae foi muito mais coletada pela

Malaise que com a rede entomológica. Entretanto esse padrão pode não ser comum a

todas as subfamílias. Stratiomyinae, por exemplo, são bastante encontrados em flores, e

portanto bem representados nas coletas com rede entomológica e parecem ser sub-

representados nas coletas de Malaise (Fontenelle 1998).

Metodologia

Área de estudo

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é o maior remanescente de Mata Atlântica do

Estado de Minas Gerais com uma área de aproximadamente 36.000 ha, que abrange parte

dos municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio – entre os paralelos 19o48’18” –

19o29’24” S e meridianos 42o38’30” – 42o28’18” W, o Parque é limitado ao Leste pelo

rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba (IEF, 1994).

O clima da região onde se encontra o parque é tropical úmido mesotérmico de savana

(ANTUNES, 1986). A estação chuvosa ocorre de outubro a março e a seca de abril a

setembro (GILHUIS, 1986) (Figura 4.1.1.1).

A vegetação do parque pode ser considerada do tipo Floresta Estacional Semidecidual

Submontana caracterizada por uma percentagem de árvores caducifólias entre 20 e 50%

(LOPES, 1998; VELOSO et al., 1991).

No entanto, pelo menos 10 categorias vegetacionais podem ser identificadas no Parque

do Rio Doce. Embora quase todo o parque seja constituído de vegetação em bom estado
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de preservação, apenas 8,4% da área é considerada mata alta primária. Boa parte da

vegetação é secundária tendo se desenvolvido após a ocorrência de queimadas,

principalmente na década de 60 (GILHUIS, 1986).

As localidades inventariadas neste trabalho são conhecidas como área da Tereza na

trilha da lagoa do meio (TE), trilha da lagoa bonita e da lagoa gambá (BG), e trilha do

vinhático (VI).

A TE se situa na região centro-oeste do Parque e é considerada de mata primária,

possui estrato arbóreo bastante descontínuo com árvores muito altas espaçadas e um sub-

bosque desenvolvido com muitas taquaras. Existem muitos troncos caídos e clareiras

próximos ao local de coletas.

A BG se situa ao Sul do Parque entre a lagoa Dom. Helvécio e a lagoa Bonita e entre a

lagoa Dom. Helvécio e a lagoa Gambá. É considerada de mata secundária baixa com

predomínio de bambus. A trilha da Bonita foi amostrada apenas na estação chuvosa de

2000 sendo posteriormente substituída pela trilha da Gambá nas coletas subseqüentes.

A VI também fica ao Sul do Parque próximo a lagoa Dom. Helvécio, é considerada

área de mata secundária alta. A área é de uso intensivo, possuindo uma trilha de

educação ambiental que recebe anualmente um grande número de visitantes. Diferente

das outras áreas que possuem relevo mais suave o Vinhático possui um declive

acentuado, mas as coletas foram realizadas na parte mais baixa e plana.

Os diferentes locais serão referidos no texto pelos tipos de vegetações que eles

contêm, e as siglas serão utilizadas apenas em tabelas e gráficos quando necessário.
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Figura 4.1.1.1. Pluviosidade e temperatura de janeiro de 2000 a novembro de 2005.

Amostragem

Para a amostragem das moscas foram utilizadas armadilhas de interceptação, do tipo

Malaise (TOWNES, 1962). Em cada local foram estabelecidos três pontos amostrais,

dispostos a 25m entre si em um transecto feito perpendicular a bordas naturais (lagos) ou

artificiais (estradas dentro do Parque). A distância mínima destas bordas foi de 60 metros,

com o intuito de minimizar seu efeito nas amostragens. Em cada ponto amostral foi

armada uma Malaise, totalizando três armadilhas em cada localidade.

Todas as armadilhas foram armadas no mesmo dia e coletaram por três semanas

consecutivas durante, sendo esvaziadas semanalmente. Foram realizados dois eventos de

coletas anuais, um no meio da estação seca (de junho a início de agosto) outro no início

da estação chuvosa (entre outubro e novembro). As coletas foram feitas durante quatro

anos, da estação chuvosa de 2000 até a seca de 2004. As três semanas de coleta de cada

armadilha, ano e estação foram somadas formando uma única unidade amostral. Foram

obtidas, portanto, nove amostras tri-semanais por estação, totalizando 72 amostras

durante todo o período de estudo.

Os Diptera (Brachycera e Cychlorrhapha) foram triados e identificados até família,

exceto Muscoidea e Acalyptratae que foram separados e quantificados, mas não

identificados até família. Espécimes-testemunha foram incorporados à coleção de
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artrópodes do Laboratório de Ecologia e Comportamento de Insetos (LECI) do Instituto

de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A identificação dos Stratiomyidae foi feita utilizando várias chaves disponíveis na

literatura. Para a identificação das subfamílias foram utilizados o manual de Diptera

Neártico (James 1981) e o catálogo de Stratiomyidae do mundo (Woodley 2001).

Análise dos dados

Para testar se a abundância de cada família e do total de moscas coletadas foi

estatisticamente diferente em cada uma das áreas, estação e ano de coleta foi utilizada

uma análise de variância de medidas repetidas (ANOVA) (UNDERWOOD, 1997), onde

cada ano foi considerado uma medida repetida dentro de locais e estações do ano, e pode

ser testada a interação entre estação e local, entre ano e local, entre ano e estação e entre

as três variáveis.

Para visualizar o diagrama de semelhanças entre as diferentes amostras foram feitas

análises de agrupamento utilizando 1-índice de similaridade de Morisita-Horn como

medida de distância entre as amostras e a técnica de amalgamação UPGMA

(McGARIAGAL et al. 2000). O índice de Morisita-Horn foi escolhido por ser um índice

quantitativo, ou seja, que leva em consideração a abundância relativa das famílias, e é um

dos índices que sofre menor influência de diferenças na abundância total e na diversidade

entre as amostras (WOLDA 1981). Foram feitas três análises de agrupamento diferentes,

uma utilizando todas as amostras da mesma estação, outra utilizando todas as amostras do

mesmo ano e outra utilizando apenas amostras do mesmo ano e da mesma estação. Todas

as famílias, e também o grupo Acalyptratae e a superfamília Muscoidea foram utilizadas

nesta análise.

Um índice qualitativo de similaridade também foi utilizado, o índice de Jaccard para

avaliar o uso apenas da similaridade na composição de famílias, na discriminação entre

os tipos vegetacionais. Mas neste caso foi feita apenas uma análise gráfica comparando as

similaridades médias obtidas entre amostras oriundas do mesmo tipo vegetacional com

aquelas obtidas entre amostras de diferentes tipos vegetacionais. Nesse tipo de análise

também foi utilizado o índice de Morisita-Horn para avaliar de uso da abundância das

famílias altera torna a discriminação mais acurada (WOLDA 1981).
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Análises discriminantes foram realizadas para testar se houve diferença significativa

na composição e abundância das diferentes famílias entre tipos de matas, separadamente

para cada ano e estação e em conjunto (McGARIAGAL et al. 2000). O número de

famílias que podiam entrar no modelo foi limitado pelo número de amostras e pela sua

redundância, optou-se por utilizar sempre cinco famílias para facilitar a comparação entre

as análises feitas em diferentes anos e estações. Famílias com variância igual a zero em

qualquer um dos tipos de mata, não puderam entrar no modelo. Foram escolhidas aquelas

combinações de cinco famílias que obtivessem o maior valor da estatística “F” na análise

multivariada da discriminante. Portanto a composição de famílias incluídas no modelo

variou de análise para análise.

Já em Stratiomyidae, para testar se houve efeito significativo do local, da estação e do

ano foi realizada uma análise de variância (ANOVA) com medidas repetidas. O ano foi

considerado medidas repetidas. Para local e ano, que possuíam mais de dois níveis foi

realizado um teste a posteriore de Tukey para verificar se existiam diferenças entre pares

de níveis (Zar 1996).

Para verificar se houve efeito da pluviosidade e da temperatura no total de Stratiomyidae

coletados e para cada subfamília individualmente foram utilizadas análises de regressão

quadráticas: simples e múltiplas. Nas análises múltiplas foi utilizado o procedimento de

“forward stepwise” para eliminar as variáveis com valores de F menor que 1 (Zar 1996).

Para cada subfamília e para o total de Stratiomyidae foram calculados os índices de

diversidade e de equitabilidade de Shannon-Wiener (Magurran 2004).
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Resultados

Um total de 51467 indivíduos foi coletado, distribuído em vinte e uma famílias. As

famílias mais abundantes foram Phoridae, Stratiomyidae e Tachinidae (Tab. 4.1.1.1). Em

média estas três famílias foram as mais abundantes considerando todas as áreas

amostradas. No entanto, nas amostras da mata secundária baixa (BG) foram obtidos

poucos Stratiomyidae e a terceira família mais abundante neste tipo de mata foi

Dolichopodidae (Tab. 4.1.1.1).

A abundância de moscas na área com mata primária (TE) foi maior em quase todos os

períodos amostrados. Apenas no ano de 2001 foi superada pela área com mata secundária

alta (VI) e apenas na estação seca de 2001 foi superada também pela área com mata

secundária baixa. Em nenhum período amostral a abundância de moscas obtidas na mata

secundária baixa foi maior que na mata secundária alta (Tab. 4.1.1.2). O efeito de local

foi bastante significativo no total de moscas coletadas (Tab. 4.1.1.3). Por outro lado, uma

considerável flutuação sazonal na abundância foi encontrada no total de moscas coletadas

(Fig. 4.1.1.1). Esse efeito foi bastante significativo (Tab. 4.1.1.3).

Em todos os anos foi encontrada uma menor abundância total no período da seca em

qualquer uma das áreas amostradas (Tab. 4.1.1.2 e Fig. 4..1.1). O efeito da sazonalidade

foi ainda maior na área de mata primária (Tabs. 4.1.1.1 e 4.1.1.2, Fig. 4.1.1) e, portanto a

interação entre local e estação foi significativa (Tab. 4.1.1.3).

As variações anuais também foram siginifcativas e além disso provocaram também

alteração no efeito sazonal e espacial como demonstrado pelas interações significativas

encontradas entre ano e local e ano e estação (Tab. 4.1.1.3).
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Figura 4.1.1.1 Média (pontos) e desvio padrão (barras) obtidos por armadilha, em três
semanas de coleta, em cada ano, estação e local estudado de em A: número indivíduos de
todas as famílias de Brachycera e Cychlorrhapha, e em B: riqueza de famílias.

A riqueza de famílias foi maior na mata primária (média 12,9), do que na mata

secundária alta (média 10,8) e ainda maior que na mata secundária baixa (média 9,3). A

diferença entre os três locais foi significativa. Mas a riqueza de famílias também variou

sazonalmente, com um número maior de famílias sendo encontrado na estação chuvosa.
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Existiu também uma pequena variação anual que também foi significativa. No entanto,

não houve efeito significativo das interações entre local, estação e ano, na riqueza de

famílias (Fig. 4.1.1.1-b e Tab. 4.1.1.3).

Quase todas as famílias foram mais coletadas na estação chuvosa (Tab. 4.1.1.1). A

abundância de quinze famílias e também de Aclayptratae e Muscoidea foi

estatisticamente diferente entre estações, dez destes taxa obtiveram o p<0,001 (Tab.

4.1.13).

Tabela 4.1.1.1. Número total de indivíduos coletados, em três semanas de coleta, de cada
família e no total, em cada um dos locais estudados e por estação (chuvosa ou seca).

Mata secundária baixa
(Gambá)

Mata secundária alta
(Vinhático)

Mata primária
(Tereza)Famílias

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Total

Acalyptratae* 1002 178 1865 529 3051 845 7470
Acroceridae 7 0 7 4 0 2 20
Asilidae 155 6 371 25 478 8 1043
Bombyliidae 17 0 16 1 78 9 121
Calliphoridae 0 1 2 0 50 10 63
Conopidae# 26 3 75 16 869 95 1084
Dolichopodidae 465 39 773 27 727 34 2065
Empididae 15 2 272 70 449 8 816
Muscoidea† 163 104 339 180 1058 183 2027
Mydidae 1 0 2 0 3 0 6
Phoridae 4034 801 7874 1620 8119 1160 23608
Pipunculidae 26 7 88 11 100 84 316
Platypezidae 1 0 14 0 4 0 19
Rhagionidae 0 0 0 0 3 1 4
Sarcophagidae 262 262 661 159 1219 252 2815
Scenopinidae 0 0 0 1 1 0 2
Stratiomyidae 31 84 1082 95 2249 246 3787
Syrphidae 21 15 51 20 87 52 246
Tabanidae 160 4 74 1 188 0 427
Tachinidae 808 477 1007 402 2972 527 6193
Therevidae 1 1 1 0 9 27 39
Xylomyidae 0 0 6 3 26 10 45
Xylophagidae 0 0 0 0 1 1 2
Total 7195 1984 14580 3164 21741 3554 52218

* A secção Acalyptratae possue diversas famílias, que não foram identificadas, apenas a família
# Conopidae foi identificada neste trabalho seguindo a classificação que não a considera como
Acalyptratae (BORROR et al. 1976). †A super família Muscoidea abrange as famílias Muscidae,
Phaniidae e Anthomyidae todas presentes neste trabalho, mas que foram tratadas em conjunto.
Valores em negrito são os três maiores de cada local e estação (em cada coluna).
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Quatorze famílias diferiram significativamente entre locais, sete com o p<0,001 (Tab.

4.3). Quase todas famílias foram mais abundantes na área de mata primária, apenas a

família Phoridae foi ligeiramente mais abundante na área de mata secundária alta (Tab.

4.1). Onze famílias exibiram uma variação significativa entre anos, três com o p<0,001

(Tab. 4.1.13).

Para a maioria das famílias, a variação local diferiu entre anos, o efeito da interação

entre ano e local só não foi significativo para três das famílias mais abundantes:

Tabanidae, Muscidae e Conopidae (Tab.4.1.13).

Tabela 4.1.12. Número de indivíduos coletados por ano e estação em cada um dos
locais estudados, o total de amostras analisadas em cada período e o número de
indivíduos por amostra.

Ano Estação Mata primária
(Tereza)

Mata sec. alta
(Vinhático)

Mata sec. baixa
(Gambá) Total

2000 Chuvosa 3671 2317 1184 7172
2001 Seca 631 986 703 2320
2001 Chuvosa 4350 4850 2359 11559
2002 Seca 1234 807 576 2617
2002 Chuvosa 9711 3033 2354 15098
2003 Seca 813 614 385 1812
2003 Chuvosa 4009 4380 1298 9687
2004 Seca 876 757 320 1953

Total 25295 17744 9179 52218
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Tabela 4.1.1.3 Análise de variância de medidas repetidas feita para número de indivíduos coletados entre
anos, estações e local das famílias e do grupo Acalyptratae.

LOCAL (1) ESTAÇÃO (2) ANO (3) INTERAÇÕES SIGNIFICATIVASFAMÍLIA
F p-level F p-level F p-level 1x2 1x3 2x3 1x2x3

Acalyptratae 15,0 <0,001 51,4 <0,001 8,6 <0,001 X X X X
Acroceridae 1,2 0,323 1,3 0,275 1,5 0,232
Asilidae 3,0 0,086 33,5 <0,001 4,2 0,011 X X X
Bombyliidae 23,3 <0,001 48,6 <0,001 9,1 <0,001 X X X X
Calliphoridae 6,7 0,011 3,3 0,094 0,7 0,562
Conopidae 14,0 <0,001 12,5 0,004 2,1 0,118 X X
Dolichopodidae 1,3 0,320 56,2 <0,001 5,7 0,003 X X X
Empididae 6,4 0,013 17,7 0,001 6,1 0,002 X X X X
Muscoidae 5,9 0,016 9,2 0,010 2,0 0,138 X X
Mydidae 0,6 0,564 7,2 0,020 1,0 0,381
Phoridae 5,2 0,024 67,4 <0,001 5,4 0,004 X X X
Pipunculidae 11,1 0,002 8,0 0,016 4,2 0,012 X
Platypezidae 8,6 0,005 19,1 <0,001 4,4 0,009 X X X X
Rhaghionidae 4,0 0,047 1,0 0,337 1,0 0,404 X
Sarcophagidae 10,7 0,002 32,8 <0,001 13,1 <0,001 X X
Scenopinidae 0,5 0,619 0,0 1,000 0,7 0,578
Stratiomyidae 7,1 0,009 14,4 0,003 1,7 0,168 X X X
Syrphidae 19,5 <0,001 12,3 0,004 3,3 0,030 X X X
Tabanidae 2,4 0,128 40,1 <0,001 1,4 0,273
Tachinidae 12,5 0,001 30,9 <0,001 3,5 0,025 X X X X
Therevidae 19,9 <0,001 3,4 0,092 3,6 0,024 X X

Xylomyidae 32,9 <0,001 9,0 0,011 1,9 0,155 X X

Riqueza em famílias 38,0 <0,001 167,4 <0,001 2,9 0,046

Total de indivíduos 10,9 0,002 67,5 <0,001 5,2 0,004 X X X X
Valores em negrito significativos com valor de p<0,05.

A formação de grupos na análise de agrupamentos que utilizou amostras das duas

estações diferiu bastante de ano para ano (Fig 4.2 a-d). No primeiro ano as amostras da

mata primária na estação chuvosa ficaram mais isoladas e as de estação seca ficaram um

pouco mais próximas das amostras da estação chuvosa da mata secundária. As amostras

de mata secundária se segregaram melhor na estação chuvosa que na estação seca (Fig.

4.1.1.2 a).

No segundo ano as amostras de mata primária chuvosa e seca ficaram mais próximas

entre si e das amostras de mata secundária, principalmente secundária baixa da estação

seca. As amostras de mata secundária estação chuvosa ficaram mais próximas entre si e

mais isoladas das outras amostras (Fig. 4.1.1.2 b).
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No terceiro ano houve uma maior segregação entre amostras de diferentes estações. As

amostras de mata primária da estação chuvosa formaram um grupo mais distinto dentro

de um grande grupo com todas as outras amostras de estação chuvosa. As amostras de

primária da estação chuvosa ficaram agregadas as de mata secundária principalmente

secundária baixa também da estação seca. As amostras de secundária alta e baixa da

estação chuvosa formaram um único grupo (Fig. 4.1.1.2 c).

No quarto ano as amostras de mata primária ficaram muito agregadas às de mata

secundária. Entretanto, as amostras de mata primária da estação chuvosa tenderam a se

agregar mais com as amostras de mata secundária da estação seca. Porém as de mata

primária estação seca ficaram mais próximas às de mata secundária estação chuvosa (Fig.

4.1.1.2 d).

Nos agrupamentos feitos para cada estação e ano, entretanto, houve uma maior

formação de grupos entre amostras oriundas do mesmo tipo florestal (Fig 4.1.1.3 a-h).

Em todos os anos e estações pelo menos duas amostras de cada tipo florestal estiveram

mais próximas entre si do que de amostras de outro tipo florestal. Em quase todos os

agrupamentos as amostras de mata primária ficaram mais segregadas das matas

secundárias. A única exceção ocorreu na estação seca do quarto ano em que as amostras

de mata primária estiveram mais próximas das de mata secundária baixa enquanto que as

de mata secundária alta ficaram mais isoladas (Fig 4.1.1.3 h).
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Figura 4.1.1.2 Agrupamentos de amostras de três semanas de cada armadilha feitos para cada ano separadamente. Dissimilaridade calculada utilizando 1 – o
índice de Morisita-Horn e técnica de amalgamação UPGMA. A: primeiro ano; B: segundo ano; C: terceiro ano; D: quarto ano. Código das amostras: primeira e
segunda letras local, TE: Tereza (Mata Primária), VI: Vinhático (Mata secundária alta), BG: Bonita e Gambá (Mata secundária baixa); segunda letra corresponde
à estação do ano S: seca e C: chuvosa; e finalmente o último caractere corresponde ao número da armadilha.
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Figura 4.1.1.3 Agrupamentos de amostras de três semanas de cada armadilha feitos para cada
ano e estação separadamente dissimilaridade calculada utilizando 1 – o índice de Morisita-Horn
e técnica de amalgamação UPGMA. A: primeiro ano estação chuvosa; B: primeiro ano estação
seca; C: segundo ano estação chuvosa; D: segundo ano estação seca; E: terceiro ano estação
chuvosa; F: terceiro ano estação seca; G: quarto ano estação chuvosa; H: quarto ano estação
seca. Código das amostras: primeira e segunda letras local, TE: Tereza (Mata Primária), VI:
Vinhático (Mata secundária alta), BG: Bonita e Gambá (Mata secundária baixa); e o último
caractere corresponde ao número da armadilha.



284

Na comparação gráfica utilizando o índice de Jaccard, não houve uma maior

similaridade dentro de cada tipo florestal em relação a similaridade entre tipos.

Entretanto, observa-se uma similaridade média maior entre as coletas dentro da mata

primária do que a entre a mata primária com os outros tipos florestais, em cinco dos oito

períodos analisados. Além disso, a similaridade média entre a mata primária e a mata

secundária baixa foi menor que todas as outras similaridades em quatro períodos

analisados. As duas áreas de mata secundária tiveram apenas dois casos, cada uma, em

que as similaridades dentro de cada um dos tipos foi maior que as comparações com

outros tipos. A estação chuvosa do quarto ano foi a que obteve menor distinção entre as

similaridades (Fig. 4.1.1.4).

Os índices quantitativos de Morisita-Horn calculados dentro de tipos florestais foram

em geral, mais altos que aqueles calculados entre tipos florestais. Na metade dos períodos

analisados (estação chuvosa do primeiro e do quarto ano e seca do primeiro e segundo

ano) as similaridades calculadas dentro de cada tipo florestal foram maiores do que

aquelas calculadas entre diferentes tipos florestais. Na estação chuvosa do primeiro ano

todas as similaridades entre amostras, dentro do mesmo tipo florestal, foram maiores que

aquelas entre amostras de diferentes tipos florestais. Na estação chuvosa, do segundo ano

apenas a similaridade entre amostras dos dois tipos de mata secundária foram tão altas

quanto àquelas calculadas dentro de cada tipo de vegetação. Na estação chuvosa apenas

no terceiro ano, nenhuma similaridade entre tipos florestais foi menor do que as

similaridades dentro dos tipos. A similaridade entre as amostras da mata primária foi

muito baixa. Na estação seca do segundo ano, a similaridade entre as amostras da mata

primária também foi baixa, entretanto, as similaridades entre a mata primária e os dois

tipos de matas secundárias foram ainda menores. Nas estações secas do terceiro e quarto

ano a similaridade dentro da mata secundária baixa foi mais alta que as demais, sendo

mais alta que as similaridades entre este tipo florestal e os outros dois, mata secundária

alta e mata primária, mas apenas a similaridade entre as mata secundária baixa com a

mata secundária alta foi menor que as similaridades dentro de cada um destes tipos

florestais (Fig. 4.1.1.5).
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florestais. BG: Bonita e Gambá (Mata secundária baixa); VI: Vinhático (Mata secundária
alta); TE: Tereza (Mata primária).
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Todas as análises discriminantes feitas para cada estação e ano, separadamente,

obtiveram diferenças significativas entre os tipos florestais (Tabela 4.1.1.4). Entretanto,

na estação seca de 2002 não houve diferença entre mata secundária alta e secundária

baixa e na estação seca de 2003 não houve diferença entre mata secundária alta e mata

primária (Tabela 4.1.1.5).

As análises discriminantes feitas utilizando todas as amostras de cada estação e todas

amostras no total também obtiveram diferenças significativas entre tipos florestais, e esta

diferença ocorreu entre cada par de tipos florestais (Tabela 4.1.1.4 e 4.1.1.5).

Apesar de ambas estações terem tido diferenças suficientes entre tipos florestais a

análise gráfica da discriminante mostra uma melhor separação quando apenas amostras

da estação chuvosa são utilizadas (Fig. 4.1.1.6 a-c).

As famílias que mais vezes apareceram no modelo que melhor discriminou os tipos

florestais na estação chuvosa foram Phoridae, Asilidae, Bombyliidae e Stratiomyidae, e

destas apenas as duas primeiras estiveram também no modelo obtido utilizando todas as

amostras da estação chuvosa. As famílias que mais vezes foram utilizadas no melhor

modelo para discriminar os tipos florestais nas amostras de estação seca, foram

Sarcophagidae, Tachinidae e Dolichopodidae. Entretanto, o modelo que incluiu todas as

amostras de estação seca só utilizou destas três a família Sarcophagidae. Considerando

todas as análises realizadas, a família que mais vezes foi selecionada para compor o

modelo que mais discriminou os locais foi Stratiomyidae, seguida por Phoridae,

Dolichopodidae e Tachinidae. Destas apenas Dolichopodidae compôs o modelo feito

utilizando todas as amostras (Tab. 4.1.1.4).
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Tabela 4.1.14. Resultado das análises discriminantes testando o efeito de tipo florestal
feitas para cada ano e estação separadamente e para todas amostras da estação seca e
todas da estação chuvosa e utilizando todas as amostras.

ManovaAno Estação
Wilk's Lambda F* p

Famílias incluídas no modelo

2000 Chuvosa 0,00020 93,7 <0,0003 Pho. Asi. Tab. Syr. Bom.
2001 Seca 0,00011 37,2 <0,0016 Str. Aca. Sar. Mus. Con.
2001 Chuvosa <0,00001 335,8 <0,0001 Pho. Str. Dol. Emp. Syr.
2002 Seca 0,00052 17,2 <0,0073 Tac. Str. Dol. Sar. Con.
2002 Chuvosa 0,00007 48,1 <0,0010 Pho. Str. Asi. Con. Bom.
2003 Seca 0,00218 8,2 <0,0288 Pho. Tac. Dol. Sar. Pip.
2003 Chuvosa <0,00001 301,4 <0,0001 Tac. Str. Asi. Tab. Bom.
2004 Seca 0,00007 46,6 <0,0011 Tac. Str. Asi. Dol. Emp.
Total Chuvosa 0,14621 9,4 <0,0001 Pho. Tac. Aca. Asi. Con.
Total Seca 0,17998 7,9 <0,0001 Asi. Sar. Mus. Con. Pip.
Total Total 0,31792 10,1 <0,0001 Aca. Asi. Dol. Tab. The.

*Graus de liberdade: Para cada análise de cada ano e estação: 10,4. Para cada estação:
10,58 Para o total: 10,130. Valores significativos em negrito. Aca. Acalyptratae, Asi.
Asilidae, Bom. Bombyliidae, Con. Conopidae, Dol. Dolichopodidae, Emp. Empididae
Mus. Muscoidea, Pho. Phoridae, Pip. Pipunculidae, Sar. Sarcophagidae, Str.
Stratiomyidae, Syr. Syrphidae, Tab. Tabanidae, Tac. Tachinidae, The. Therevidae.

Tabela 4.1.1.5 Análise a posteriori da discriminante, para testar diferenças
entre pares de locais em cada ano e estação separadamente e para a
estação seca e chuvosa e para o total.

Sec. baixa x
Primária

Sec. baixa x
Sec. alta

Sec. alta x
PrimáriaAno Estação

F p F p F p
2000 Chuvosa 3844,1 <0,001 878,9 0,001 8397,1 <0,001
2001 Seca 24,2 0,040 218,8 0,005 111,7 0,009
2001 Chuvosa 219,4 0,005 7690,2 <0,001 10443,9 <0,001
2002 Seca 82,5 0,012 2,7 0,292 75,8 0,013
2002 Chuvosa 29,4 0,033 76,7 0,013 152,4 0,007
2003 Seca 77,9 0,013 34,4 0,028 9,4 0,099
2003 Chuvosa 2760,0 <0,001 162,3 0,006 1688,5 0,001
2004 Seca 41,1 0,024 957,2 0,001 608,4 0,002
Total Chuvosa 11,5 <0,001 5,1 0,002 14,4 <0,001
Total Seca 12,3 <0,001 3,3 0,017 11,4 <0,001
Total Total 16,6 <0,001 4,5 0,001 12,3 <0,001
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Figura 4.1.16 Gráfico de dispersão das amostras utilizando seus escores
canônicos em cada uma das duas raízes geradas pela discriminante A: da estação
chuvosa, B: da estação seca e C: de ambas estações.
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Foram coletados 3901 indivíduos em nove subfamílias, as subfamílias mais

abundantes foram Sarginae, Beridinae e Chiromyzinae (Tabelas 4.1.1.6 e 4.1.1.7). Todas

as subfamílias foram mais abundantes na área de mata primária (TE), sendo que três

delas: Beridinae, Nemotelinae e Raphiocerinae só ocorreram na área de mata primária,

além dessas Chrysochlorininae, Clitellariinae, Pachygastrinae e Stratiomyinae foram

significativamente mais abundantes na mata primária que em ambas as matas

secundárias, não existindo diferença na abundância dessas subfamílias entre as matas

secundárias, como demonstrado pelo teste a posteriori. Para as subfamílias Hermetiinae e

Sarginae não houve diferença significativa entre a mata primária (TE) e a mata

secundária alta (VI), mas na mata secundária baixa (BG) essas subfamílias tiveram uma

abundância significativamente menor. Apenas para a subfamília Chiromyzinae o efeito

de local não foi significativo, (Tabela 4.1.1.8).

A subfamília Chiromyzinae foi também a única mais abundante na estação seca sendo

coletada apenas nessa estação. Todas as outras foram significativamente mais abundantes

na estação chuvosa. Cinco subfamílias só foram coletadas na estação chuvosa: Beridinae,

Chrysochlorininae, Nemotelinae, Raphiocerinae e Stratiomyinae (Tabelas 4.1.1.6, 4.1.1.7

e 4.1.1.8).

Houve um efeito anual significativo na abundância total de Stratiomyidae. A coleta que

obteve maior abundância de Stratiomyidae em geral foi a do primeiro ano,

principalmente a estação chuvosa de 2000 a primeira coleta realizada. O primeiro ano de

coleta foi significativamente mais abundante que o terceiro e quarto anos. A coleta do

segundo ano foi significativamente mais abundante que a do quarto ano (Tabela 4.1.1.7 e

4.8). Entre as coletas de estação seca a de 2002, no segundo ano de coleta, foi a com

maior abundância (Tabela 4.1.1.7).

A maioria das subfamílias foi mais abundante na primeira coleta na estação chuvosa de

2000: Beridinae, Clitellariinae, Hermetiinae, Nemotelinae, Raphiocerinae e

Stratiomyinae. As subfamílias Pachygastrinae e Sarginae foram mais abundantes na

estação chuvosa de 2002. Chrysochlorininae foi mais abundante na estação chuvosa de

2003 e a subfamília Chiromyzinae foi mais abundante na estação seca de 2002. Apenas

quatro subfamílias tiveram efeito anual significativo: Beridinae, Clitellariinae,

Raphiocerinae e Chiromyzinae. Apenas para Chiromyzinae e Clitellariinae foi possível
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fazer a análise a posteriori, para Chiromyzinae a abundância de indivíduos coletados do

segundo ano foi significativamente maior que as dos terceiro e quarto anos e para

Clitellariinae a coleta do primeiro ano foi significativamente maior que a do segundo

(Tabela 4.1.1.8).

O padrão de flutuação sazonal da família em geral foi o mesmo encontrado na maioria

das subfamílias. Essas subfamílias foram Sarginae (Figuras 4.1.1.7 e 4.1.1.8),

Stratiomyinae e Chrysochlorininae (Figuras 4.1.1.9 e 4.1.1.10), Pachygastrinae e

Clitellariinae (Figuras 4.11 e 4.12). A família Hermetiinae também seguiu esse padrão,

entretanto, com uma flutuação bem menor que as outras subfamílias (Figuras 4.1.1.11 e

4.1.1.12). Três subfamílias que também mostraram um padrão de acréscimo durante os

períodos quentes e úmidos tiveram uma redução gradativa ao longo do período de estudo:

Nemotelinae (Figuras 4.1.1.11 e 4.1.1.12), Beridinae e Raphiocerinae (Figuras 4.1.1.13 e

4.14). E o padrão mais dispare entre os Stratiomyidae foi o encontrado para

Chiromyzinae que foi mais abundante nos períodos mais frios e secos (Figuras 4. 1.1.13 e

4. 1.1.14).

O total de Stratiomyidae coletados teve influencia positiva significativa da temperatura. E

a pluviosidade contribuiu pouco (passou a explicar apenas 5% a mais da variação) na

melhora do modelo quadrático feito apenas com temperatura (Figuras 4. 1.1.15 e 4.

1.1.16 e Tabela 4. 1.1.9).

As subfamílias Chysochlorininae (Figura 4. 1.1.17), Pachygastrinae (Figura 4. 1.1.19) e

Sarginae (Figura 4. 1.1.15) tiveram efeito significativo e quadrático da pluviosidade

isoladamente. O efeito da pluviosidade foi positivo para baixos valores de pluviosidades

e negativo para altos valores de pluviosidade. Essas mesmas subfamílias, e também a

subfamília Hermetiinae tiveram efeito quadrático da temperatura isoladamente (Figuras

4. 1.1.16, 4. 1.1.18 e 4. 1.1.20). Entretanto, o efeito da temperatura foi apenas o de

aumentar o número de indivíduos coletados, na faixa de temperatura analisada (Tabela 4.

1.1.9). A subfamília Chiromyzinae que teve uma flutuação sazonal totalmente diferente

das outras subfamílias também teve modelos muito distintos, mas que não foram

significativos (Tabela 4. 1.1.9). Houve uma tendência de efeito negativo da pluviosidade,

mesmo em baixos valores (Figura 4. 1.1.20). E uma leve tendência de efeito positivo da
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temperatura para valores mais baixos e negativo para valores mais altos (Figura 4.

1.1.21).

Os modelos mistos foram significativos para Sarginae e Clitellariinae. Para

Chrysochlorininae e Pachygastrinae o procedimento de “forward stepwise” apenas

excluiu o efeito da pluviosidade. A pluviosidade também foi excluída nos modelos para

Hermetiinae e Stratiomyinae. Mas a técnica de “forward stepwise” eliminou o componete

quadrático em Hermetiinae gerando um modelo linear mais significativo, porém com um

menor valor de R2 que o quadrático. E em Stratiomyinae a retirada do componente linear

não resultou em uma perda grande de explicação e gerou um modelo significativo

utilizando apenas a temperatura (Tabela 4. 1.1.9).

Foi identificado um total de 94 espécies de Stratiomyidae. Dessas 88 ocorreram na área

de mata primária, 33 na área de mata secundária alta e dezoito da área de mata secundária

baixa (Tabelas 4. 1.1.10 e 4. 1.1.11).

A subfamília Pachygastrinae foi a que teve maior riqueza de espécies, seguida por

Sarginae e Clitellariinae (Tabela 4. 1.1.10), o mesmo padrão foi observado para o índice

de diversidade de Shannon-Wiener. Apesar de existir uma tendência das Subfamílias

mais abundantes serem também as mais ricas em espécies essa relação não foi

significativa (Figura 4. 1.1.17). Comparativamente a subfamília Pachygastrinae também

foi a que teve maior riqueza de espécies por número de indivíduos, além dessa as

subfamílias Clitellariinae, Hermetiinae e Sarginae tiveram uma riqueza acima do

esperado pelo número de indivíduos, enquanto que as subfamílias Chiromyzinae,

Raphiocerinae, Beridinae e Chrysochlorininae tiveram uma riqueza abaixo do que seria

esperado pelo número de indivíduos coletados (Figura 4. 1.1.17).

A figura 4.18 mostra a curva acumulativa de espécies por coleta em cada área e no total.

A figura 4.19 mostra a curva de distribuição de abundância das espécies em cada local e

no total.

Das 94 espécies coletadas apenas 11 foram comuns aos três locais amostrados. Sessenta

foram exclusivas de algum local a grande maioria 56 só ocorreu na área de mata primária,

e dezenove dessas foram espécies que tiveram apenas um indivíduo coletado. E em cada

um dos locais de mata secundária tiveram duas espécies exclusivas, todas com apenas um
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indivíduo coletado. Entre pares de locais o maior número de espécies em comum ocorreu

entre a mata primária e a secundária alta (18 espécies).

A análise de agrupamento feita em nível de subfamília não demonstrou uma separação

clara entre locais. Houve uma separação nítida das coletas de seca nos locais TE e BG.

Apenas duas coletas da TE chuvosa ficaram um pouco mais isolada das demais, de

estação chuvosa (Figura 4. 1.1.9).

O uso das espécies produziu um quadro bem diferente, houve uma separação tanto entre

os locais quanto entre as estações os grupos que ficaram mais isolados foram as coletas

da TE seca, BG seca e TE chuvosa, um grupo formado pelas coletas VI seca e outro VI

chuvosa foram os que ficaram mais próximos e esses ficaram associados em menor grau

com as coletas do BG chuvosa (Figura 4. 1.1.10).

Tabela 4. 1.1.6. Número total de indivíduos coletados, em quatro anos de coleta, de cada

uma das sub-famílias em cada um dos locais e estação do ano.

Bonita e Gambá Vinhático TerezaLocal e estação

Sub-família Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Total

Beridinae 0 0 0 0 536 0 536

Chiromyzinae 0 56 0 13 0 183 252

Chrysochlorininae 5 0 3 0 27 0 35

Clitellariinae 1 0 8 0 163 4 176

Hermetiinae 4 0 27 8 39 16 94

Nemotelinae 0 0 0 0 34 0 34

Pachygastrinae 6 0 7 0 152 6 171

Raphiocerinae 0 0 0 0 160 0 160

Sarginae 17 3 1051 64 1180 73 2388

Stratiomyinae 0 0 1 0 54 0 55

Total 33 59 1097 85 2345 282 3901

Tabela 4. 1.1.7. Número total de indivíduos coletados, em quatro anos de coleta, de cada uma das
sub-famílias em cada um dos locais e estação do ano.

2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004Ano e estação

Sub-família
Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

Total

Beridinae 320 0 136 0 76 0 4 0 536
Chiromyzinae. 0 52 0 152 0 16 0 32 252
Chrysochlorininae 7 0 7 0 9 0 12 0 35
Clitellariinae 70 2 21 0 51 2 30 0 176
Hermetiinae 24 6 17 11 14 5 15 2 94
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Nemotelinae 21 0 9 0 3 0 1 0 34
Pachygastrinae 40 4 25 0 67 1 33 1 171
Raphiocerinae 140 0 13 0 7 0 0 0 160
Sarginae 519 39 319 32 798 57 612 12 2388
Stratiomyinae 22 0 10 0 14 0 9 0 55

Total 1163 103 557 195 1039 81 716 47 3901
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Tabela 4. 1.1.8. Resultado da análise de variância de medidas repetidas para

logaritmo do total de indivíduos coletados de cada sub-família, nos diferentes locais,

estações do ano e anos de coleta.

LOCAL (L) ESTAÇÃO (E) ANO (A)Fatores

Subfamília
F p Diferenças F p Diferenças F p Diferenças

Interações
significativas

Beridinae 1646 <0,001 TE* 1646 <0,001 C 42 <0,001 - LxE,LxA,ExA,LxExA

Chiromyzinae 4 0,055 TE>VI 24 <0,001 S 9 <0,001 2>4=3 LxA,ExA,LxExA

Chrysochlorinae 16 <0,001 TE>(BG=VI) 60 <0,001 C 0,1 0,96 4=3=1=2 LxE

Clitellariinae 164 <0,001 TE>(BG=VI) 200 <0,001 C>S 4 0,017 1>2 LxE, LxA

Hermetiinae 22 <0,001 (TE=VI)>BG 21 <0,001 C>S 2 0,108 1=2=3=4 LxA

Nemotelinae 9 0,004 TE 9 0,011 C 3 0,054 - LxE,ExA,LxExA

Pachygastrinae 32 <0,001 TE>(VI=BG) 39 <0,001 C>S 3 0,044 1=2=3=4 LxE,ExA,LxExA

Raphiocerinae 9866 <0,001 TE 9866 <0,001 C 101 <0,001 - LxE,LxA,ExA,LxExA

Sarginae 42 <0,001 (TE=VI)>BG 58 <0,001 C>S 2 0,124 1=2=3=4 LxE, LxA

Stratiomyinae 29 <0,001 TE>(VI=BG) 33 <0,001 C 1 0,448 1=2=3=4 LxE

Total 31 <0,001 (TE=VI)>BG 26 <0,001 C>S 7 <0,001 1>(3=4), 2>4 LxE,LxA,ExA,LxExA
Valores em negrito foram significativos com p<0,05. códigos apresentados nas diferenças estão em ordem decrescente de
abundância, sinal > indica diferença significativa e de = ausência de diferença significativa. BG=mata secundária baixa (trilhas
das lagoas bonita e gambá), TE=área de mata primária (trilha da Tereza) e VI=área secundária alta (trilha do vinhático). C=
estação chuvosa e S=estação seca. Foi utilizado o teste a posteriori de Tukey para testar diferenças entre pares nas variáveis com
mais de dois níveis. Código das interações significativas são as letras iniciais de cada variável, p.e. interação EA é a interação
entre estação e ano de coleta. Post Hoc para Ano das sub-famílias Nemotelinae e Raphiocerinae não puderam ser calculados. *
Apenas um código indica que a sub-família só ocorreu naquele local, ou estação.

Tabela 4. 1.1.10. Número total de indivíduos coletados, número de espécies, índice de
diversidade e de equitabilidade de Shannon-Wiener para cada uma das Sub-famílias de
Stratiomyidae, e para o total.

Sub-família Indivíduos Espécies Diversidade Equitabilidade
Beridinae 536 4 0,67 0,48
Chiromyzinae 252 2 0,59 0,85
Chrysochlorininae 35 2 0,68 0,99
Clitellariinae 176 12 1,64 0,66
Hermetiinae 94 7 0,95 0,49
Nemotelinae 34 3 0,63 0,58
Pachygastrinae 171 37 3,08 0,85
Raphiocerinae 160 2 0,30 0,43
Sarginae 2388 21 2,12 0,70
Stratiomyinae 55 4 0,27 0,20
Total 3901 94 3,08 0,68
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Tabela 4. 1.1.9. Modelos resultantes da análise de regressão simples e múltipla não lineares para cada uma das subfamílias e para a soma de todos
os Stratiomyidae. Primeiro são apresentados os resultados das regressões simples para o efeito da pluviosidade e posteriormente para o efeito da
temperatura. Nas quatro últimas colunas são apresentados os resultados da análise resultante de feita com pluviosidade e temperatura mas em que
as variáveis com menor influência foram removidas pela técnica de “forward stepwise”.

Pluviosidade Temperatura Mistos “forward stepwise”Subfamília
Modelo R2 F p Modelo R2 F p Modelo R2 F p

Beridinae y=9,1+40,2p-3,6p2 0,13 0,4 0,714 y=-2291,0+182,2t-3,4t2 0,27 0,9 0,459 y=-577,5+28,4t 0,26 2,1 0,197

Chiromyzinae y=85,1+40,4p-3,9p2 0,46 2,2 0,208 y=-3824,1+359,3t-8,3t2 0,41 1,8 0,256 y=85,1-40,4p+3,9p2 0,47 2,2 0,208

Chrysochlorininae y=-2,7+5,5p-0,6p2 0,89 20,6 0,004 y=205,8-20,4t+0,5t2 0,92 28,9 0,002 y=205,8-20,4t+0,5t2 0,92 28,9 0,002

Clitellariinae y=-9,0+27,1p-3,0p2 0,57 3,3 0,125 y=659,7-68,0t+1,7t2 0,66 4,8 0,069 y=-121,8-0,4p2+0,3t2 0,70 5,9 0,049

Hermetiinae y=5,6+4,4p-0,4p2 0,34 1,3 0,343 y=-289,4+23,9t-0,5t2 0,74 7,2 0,034 y=-55,9+3,0t 0,71 14,6 0,009

Nemotelinae y=0,8+2,4p-0,2p2 0,10 0,3 0,763 y=-197,4+16,3t-0,3t2 0,25 0,8 0,490 y=-35,6+1,8t 0,23 1,8 0,226

Pachygastrinae y=-12,1+26,6p-2,7p2 0,80 10,4 0,017 y=1412,4-135,6t+3,3t2 0,90 21,7 0,003 y=1412,4-135,6t+3,3t2 0,90 21,7 0,003

Raphiocerinae y=3,5+19,7p-2,6p2 0,08 0,2 0,797 y=-1297,8+110,1t-2,3t2 0,13 0,4 0,711 y=-343,5-9,4p+17,1t 0,25 0,8 0,490

Sarginae y=-154,1+374,1p-39,4p2 0,89 20,1 0,004 y=16184,7-1570,1t-38,1t2 0,95 50,1 0,001 y=19992,8-33,0p-1937,6t+47,0t2 0,99 105,6 <0,001

Stratiomyinae y=-2,4+7,4p-0,8p2 0,53 2,8 0,153 y=140,0-15,3t+0,4t2 0,67 5,1 0,063 y=-31,1+0,1t2 0,66 11,5 0,015

Total y=-76,3+467,1p-49,3p2 0,66 4,9 0,067 y=10692,8+1117,5t-29,2t2 0,81 11,0 0,015 y=12885,4-5,6p2-1344,5t+35,1t2 0,86 8,4 0,034



Tabela 4. 1.1.11. Todas as espécies em cada um dos locais por estação do ano em quatro anos
de coleta.

Bonita e Gambá Vinhático TerezaLocal e estação

Subfamília e espécies Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

Beridinae
Arcuavena sp.1 0 0 0 0 418 0

Arcuavena sp.2 0 0 0 0 16 0
Arcuavena sp.3 0 0 0 0 9 0
Arcuavena sp.4 0 0 0 0 93 0

Chiromyzinae
Barbiellinia murcicornis 0 0 0 0 0 183
Chiromyza vittata 0 56 0 13 0 0

Chrysochlorininae
Chrysochlorina albipes 4 0 2 0 9 0
Chrysochlorina incompleta 1 0 1 0 18 0

Clitellariinae
Chordonota sp.1 0 0 0 0 1 0
Clitellarinae sp.1 0 0 0 0 4 2

Cyphomyia auriflamma 0 0 1 0 3 1
Cyphomyia sp.1 0 0 2 0 88 0

Cyphomyia sp.2 0 0 2 0 14 0
Cyphomyia sp.4 1 0 2 0 16 0

Cyphomyia sp.5 0 0 0 0 23 0
Cyphomyia sp.7 0 0 0 0 4 0
Cyphomyia sp.8 0 0 1 0 0 0
Cyphomyia sp.9 0 0 0 0 0 1
Euryneura elegans 0 0 0 0 9 0
Euryneura sp.1 0 0 0 0 1 0

Hermetiinae
Hermetia sp.1 0 0 19 7 33 12
Hermetia sp.2 0 0 0 1 0 1
Hermetia sp.6 1 0 0 0 0 0
Hermetia sp.7 1 0 0 0 2 3
Hermetia sp.8 0 0 5 0 3 0
Hermetia sp.9 2 0 1 0 0 0
Hermetia sp.10 0 0 2 0 1 0

Nemotelinae
Brachycara sp.1 0 0 0 0 26 0
Brachycara sp.2 0 0 0 0 7 0
Brachycara sp.3 0 0 0 0 1 0

Pachygastrinae
Blastocera speciosa 0 0 0 0 8 0
Calcidomorphina aurata 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.1 0 0 1 0 6 0
Pachygastrinae sp.2 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.3 0 0 0 0 5 0
Pachygastrinae sp.4 0 0 0 0 4 0
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Bonita e Gambá Vinhático TerezaLocal e estação

Subfamília e espécies Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

Pachygastrinae sp.5 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.6 0 0 0 0 11 0
Pachygastrinae sp.7 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.8 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.9 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.10 0 0 0 0 5 0
Pachygastrinae sp.11 0 0 1 0 2 0
Pachygastrinae sp.12 0 0 0 0 5 0
Pachygastrinae sp.13 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.14 4 0 0 0 3 0
Pachygastrinae sp.15 0 0 1 0 1 0
Pachygastrinae sp.16 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.17 0 0 0 0 5 0
Pachygastrinae sp.18 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.19 0 0 0 0 14 0
Pachygastrinae sp.20 0 0 1 0 2 0
Pachygastrinae sp.21 0 0 0 0 30 0
Pachygastrinae sp.22 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.23 0 0 0 0 2 1
Pachygastrinae sp.24 1 0 0 0 0 0
Pachygastrinae sp.25 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.26 0 0 0 0 3 1
Pachygastrinae sp.27 0 0 0 0 2 0
Pachygastrinae sp.28 0 0 0 0 2 0
Pachygastrinae sp.29 0 0 0 0 2 0
Pachygastrinae sp.30 1 0 0 0 4 0
Pachygastrinae sp.31 0 0 0 0 1 0
Pachygastrinae sp.32 0 0 3 0 13 4
Pachygastrinae sp.33 0 0 0 0 3 0
Pachygastrinae sp.34 0 0 0 0 1 0
Panacris lucida 0 0 0 0 7 0

Raphiocerinae
Dicranophora picta 0 0 0 0 14 0
Raphiocera armata 0 0 0 0 146 0

Sarginae
Acrochaeta sp.1 0 0 0 0 1 2
Merosargus arcuatus 1 0 13 1 48 8
Merosargus azureos 0 0 20 17 25 16
Merosargus cingulatus 4 0 597 7 70 16
Merosargus coxalis 1 0 12 0 14 0
Merosargus golbachi 0 0 0 0 20 0
Merosargus gracilis 0 0 0 0 2 0
Merosargus nebulifer 0 0 15 0 480 2
Merosargus opaliger 0 1 263 10 77 10
Merosargus pallifrons 0 0 5 0 9 0
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Bonita e Gambá Vinhático TerezaLocal e estação

Subfamília e espécies Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

Merosargus pictipes 0 0 48 15 1 1
Merosargus quadratus 0 0 0 0 2 4
Merosargus transversus 0 0 36 0 18 0
Merosargus varicrus 0 0 2 0 1 0

Merosargus zeteki 0 0 0 0 8 1
Microchrysa sp.1 0 0 0 0 298 0
Microchrysa sp.2 0 0 0 0 22 0
Ptecticus sp.1 5 0 5 1 22 7
Sargus sp.1 5 0 3 1 25 0
Sargus sp.4 1 0 25 8 34 4
Sargus thoracicus 0 2 1 0 3 2

Stratiomyinae
Euparyphus sp.1 0 0 0 0 1 0
Eupariphus sp.2 0 0 1 0 0 0
Eupariphus sp.3 0 0 0 0 1 0
Odontomyia sp.1 0 0 0 0 52 0

Tabela 4. 1.1.12. Número total de indivíduos coletados, número de espécies, índice de
diversidade e de equitabilidade de Shannon-Wiener para cada local, e para o total.

Local Indivíduos Espécies Diversidade Equitabilidade
Bonita e Gambá 92 18 1,69 0,58
Vinhático 1182 33 1,71 0,49
Tereza 2627 88 3,07 0,69
Total 3901 94 3,08 0,68

Morisita-Horn: BG-TE=0,016; BG-VI=0,094; TE-VI=0,141
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Tabela 4. 1.1.13. Resultado da análise discriminante feita
utilizando as cinco subfamílias que foram comuns entre
os três locais. Wilk’s Lambda: 0,003; F(12,8)=11,1;
p<0,001.

F p-level

Sub-famílias no modelo

Sarginae 1,177 0,396

Chiromyzinae 1,108 0,414

Clitellariinae 0,003 0,997

Pachygastrinae 3,097 0,154

Hermetiinae 0,203 0,824

Distância entre pares de locais

BgxTE 40,9 0,001

BgxVI 4,2 0,093

TexVI 65,6 <0,001

Tabela 4. 1.1.14. Resultado da análise discriminante feita
para as cinco espécies mais abundantes das onze que
foram comuns entre os três locais. Wilk’s Lambda: 0,017;
F(10,10)=6,6; p<0,003.

F p-level

Espécies no modelo

Merosargus arcuatus 4,07 0,089

Merosargus cingulatus 0,04 0,960

Merosargus opaliger 6,47 0,041

Pteticus sp.1 3,33 0,121

Sargus sp.4 4,66 0,072

Distância entre pares de locais

BGxTE 6,80 0,028

BGxVI 6,70 0,028

TExVI 6,30 0,032
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Tabela 4. 1.1.15. Número de gêneros e de espécies de cada sub-família e de todos Stratiomyidae
encontrados em diferentes escalas. Contrastando a fauna de Stratiomyidae já descrita, e que em todo
mundo, na região Neotropical, no Brasil (dados extraídos de Woodley 2001) com o número de
gêneros (apenas os identificados) e as espécies (identificadas e também as morfoespécies)
encontradas no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), apenas nas coletadas apresentadas nesse
capítulo.

Número de Gêneros Número de EspéciesSubfamílias
Mundo Neotrópico Brasil PERD Mundo Neotrópico Brasil PERD

Antissinae 7 1 (14) 1 (100) 0 (0) 18 5 (28) 1 (20) 0 (0)
Beridinae 33 17 (52) 6 (35) 1 (17) 207 80 (39) 13 (16) 4 (31)
Chiromyzinae 14 9 (64) 4 (44) 2 (50) 56 34 (61) 16 (47) 2 (13)
Chrysochlorininae 8 4 (50) 3 (75) 1 (33) 36 26 (72) 15 (58) 2 (13)
Clitellariinae 39 20 (51) 12 (60) 4 (33) 246 124 (50) 60 (48) 12 (20)
Hertemiinae 5 4 (80) 3 (75) 1 (33) 84 59 (70) 25 (42) 7 (28)
Nemotelinae 4 2 (50) 2 (100) 1 (50) 217 48 (22) 2 (4) 3 (150)
Pachygastrinae 176 54 (31) 43 (80) 4 (9) 561 136 (24) 60 (44) 37 (62)
Parhadrestiinae 1 1 (100) 0 (0) 0 (-) 2 1 (50) 0 (0) 0 (-)
Raphiocerinae 17 15 (88) 6 (40) 2 (33) 43 40 (93) 13 (33) 2 (15)
Sarginae 23 9 (39) 6 (67) 5 (83) 531 268 (50) 63 (24) 21 (33)
Stratiomyinae 46 21 (46) 18 (86) 2 (11) 645 164 (25) 50 (30) 4 (8)
Total 375 158 (42) 104 (66) 23 (22) 2651 986 (37) 318 (32) 94 (30)
Números entre parênteses indicam a porcentagem que representa aquele valor do total encontrado na
coluna anterior, que é uma região mais ampla.
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Pluviosidade (E) Sarginae (D) Stratiomyidae total (D)
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Figura 4. 1.1.7. Variação sazonal da pluviosidade e do número de indivíduos da subfamília
Sarginae e de toda a família Stratiomyidae.
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Figura 4. 1.1.8. Variação sazonal da temperatura e do número de indivíduos da subfamília
Sarginae e do total da família Stratiomyidae.
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Stratiomyinae (D) Nemotelinae (D)

Pluviosidade (E) Chrysochlorininae (D)
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Figura 4. 1.1.9. Variação sazonal da pluviosidade e das subfamílias Chrysochlorininae,
Stratiomyinae e Nemotelinae.
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Figura 4. 1.1.10. Variação sazonal da temperatura e das subfamílias Chrysochlorininae,
Stratiomyinae e Nemotelinae.



303

Pachygastrinae (D) Hermetiinae (D)

Pluviosidade (E) Clitellarinae (D)
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Figura 4. 1.1.11. Variação sazonal da pluviosidade e do número de indivíduos coletados das
subfamílias Clitellariinae, Pachygastrinae e Hermetiinae.
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Figura 4. 1.1.12. Variação sazonal da temperatura e do número de indivíduos coletados das
subfamílias Clitellariinae, Pachygastrinae e Hermetiinae.
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Chiromyzinae (D) Raphiocerinae (D)

Pluviosidade (E) Beridinae (D)
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Figura 4. 1.1.13. Variação sazonal da pluviosidade e no número de indivíduos coletados das
subfamílias Beridinae, Chiromyzinae e Raphiocerinae.
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Figura 4. 1.1.14. Variação sazonal da temperatura e no número de indivíduos coletados das
subfamílias Beridinae, Chiromyzinae e Raphiocerinae.
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Sarginae

Stratiomyidae
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Pluviosidade diária média durante o mês de coleta (mm)
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Figura 4. 1.1.15. Relação entre a pluviosidade diária média e o número de indivíduos
coletados da subfamília Sarginae e da família Stratiomyidae
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Figura 4. 1.1.16. Relação entre a temperatura diária média e o número de
indivíduos coletados da subfamília Sarginae e da família Stratiomyidae.
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Chrysochlorininae

Nemotelinae

Stratiomyinae

Pluviosidade diária média durante o mês de coleta (mm)
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Figura 4. 1.1.17. Relação entre a pluviosidade diária média e o número de indivíduos
coletados das subfamílias Chrysochlorininae, Nemotelinae e Stratiomyinae.
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Figura 4. 1.1.18. Relação entre a temperatura diária média e o número de indivíduos
coletados das subfamílias Chrysochlorininae, Nemotelinae e Stratiomyinae.
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Clitellariinae

Hermetiinae

Pachygastrinae

Pluviosidade diária média durante o mês de coleta (mm)
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Figura 4. 1.1.19. Relação entre a pluviosidade diária média e o número de indivíduos
coletados das subfamílias Clitellariinae, Hermetiinae e Pachygastrinae.
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Figura 4. 1.1.20. Relação entre a temperatura diária média e o número de indivíduos
coletados das subfamílias Clitellariinae, Hermetiinae e Pachygastrinae.
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Beridinae

Chiromyzinae

Raphiocerinae

Pluviosidade diária média durante o mês de coleta (mm)
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Figura 4.1.1.21. Relação entre a pluviosidade diária média e o número de indivíduos
coletados das subfamílias Beridinae, Chiromyzinae e Raphiocerinae.
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Figura 4. 1.1.22. Relação entre a temperatura diária média e o número de indivíduos

coletados das subfamílias Beridinae, Chiromyzinae e Raphiocerinae.
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Número de indivíduos em escala logarítimica
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Figura 4. 1.1.23. Relação entre o número de indivíduos e o número de espécies em cada

uma das dez sub-famílias de Stratiomyidae. Ber. Beridinae, Chi. Chiromyzinae, Chr.

Chrysochlorininae, Cli. Clitellariinae, Her. Hermetiinae, Nem. Nemotelinae, Pac.

Pachygastrinae, Rap. Raphiocerinae, Sar.Sarginae e Stra. Stratiomyinae.

Coleta

N
úm

er
o

ac
um

ul
at

iv
o

de
es

pé
ci

es

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Total

Mata primária (TE)

Mata secundária
alta (VI)

Mata secundária
baixa (BG)

Figura 4. 1.1.24. Número acumulativo de espécies, por coleta em cada um dos locais e no total. BG -
mata secundária baixa, VI - mata secundária alta e TE - mata primária.
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Espécies em ordem decrescente de abundância
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Figura 4. 1.1.25. Curvas de distribuição de abundância de espécies, em cada um dos locais e no total.
BG - mata secundária baixa, VI - mata secundária alta e TE - mata primária.

Figura 4. 1.1.26. Número de espécies exclusivas de cada
local, e comuns entre cada par de locais e comuns a todos os
locais. Os números entre parênteses indicam o número que
espécies com apenas um indivíduo (“singletons”).
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Figura 4. 1.1.27. Agrupamento das amostras de cada um dos quatro anos de coleta nas
estações seca e chuvosa, utilizando o índice de similaridade de Morisita-Horn na
composição e abundancia das subfamílias. Amalgamação UPGMA.
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Figura 4. 1.1.28. Agrupamento das amostras de cada um dos quatro anos de coleta nas
estações seca e chuvosa, utilizando o índice de similaridade de Morisita-Horn na
composição e abundancia das espécies. Amalgamação UPGMA.
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Figura 4. 1.1.29. Análise discriminante feita utilizando as cinco subfamílias comuns aos três
locais.
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Figura 4. 1.1.30. Análise discriminante feita utilizando as cinco espécies mais abundantes
das onze comuns aos três locais.
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Discussão

A diferença encontrada em riqueza de famílias de Brachycera e Cychlorrapha entre

cada local ficou em torno de 1,5 famílias, entre os dois locais com matas secundárias e

em torno de 3,5 e 2,0, entre a mata primária e mata secundária baixa e alta

respectivamente. Apesar de pequenas, estas diferenças estão entre 20 e 10% do número

total de famílias encontrado e foram estatisticamente significativas. Apesar da grande

variação na riqueza ao longo do período de estudo, o fato de que as interações entre local

e estação e local e ano não terem sido significativas indica que a diferença encontrada na

riqueza entre os locais é bastante estável; em todos os períodos estudados, a ordem entre

os locais dos valores médios de riqueza foi mantida, sempre a mata primária com maior

riqueza seguida pela mata secundária alta e posteriormente pela mata secundária baixa.

Entretanto, em alguns anos, houve uma grande sobreposição nos desvios destas médias,

indicando que estas diferenças nem sempre são significativas. Desta forma, em estudos

de curta duração o uso apenas da riqueza em famílias de moscas pode não ser suficiente

para discriminar diferentes locais.

Considerando-se que os diferentes tipos florestais se encontram em uma área contínua,

as diferenças encontradas na riqueza se tornam ainda mais relevantes. Estudos anteriores,

que encontraram diferenças na riqueza de famílias de Diptera, foram feitos em escala

mais ampla e utilizaram um número maior de famílias (KITCHING et al., 2004;

KIMBERLING et al., 2001). O uso de todas as famílias de Diptera, incluindo a secção

Acalyptratae e principalmente a subordem Nematocera pode tornar ainda mais claras as

diferenças em riqueza, mas, também acarreta um grande aumento no esforço de

identificação do material coletado.

A riqueza e a composição de famílias de Brachycera e Cychlorrapha encontrada do

PERD foi bastante semelhante aquelas obtidas em fragmentos florestais em Belo

Horizonte (ANTONINI et al. 2003). A distância de pouco mais que 200 Km, e o fato de

estarem no mesmo domínio florestal, podem ser os motivos desta semelhança. Entretanto,

praticamente as mesmas famílias ocorrem também nas coletas feitas com Malaise em

florestas tropicais da Australásia (KITCHING et al. 2001).
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Considerando-se a distribuição de abundância das famílias mais comuns a semelhança

permanece apenas entre as florestas de Belo Horizonte e do PERD. Na Australásia,

Phoridae teve uma dominância muito maior e as famílias Tachinidae e Stratiomyidae

foram relativamente pouco representadas; Dolichopodidae e Empididae foram as famílias

mais abundantes após Phoridae, nas florestas da Australásia. A proporção de abundância

de famílias encontrada no ambiente de campo em Belo Horizonte também foi bastante

diferente da encontrada nas matas do PERD, no campo houve uma distribuição mais

homogênea e uma representação grande da família Syrphidae (Fig.4.31).

A abundância total de moscas demonstrou um padrão parecido com o da riqueza de

famílias e traz o mesmo problema. Novamente foram encontradas diferenças claras entre

mata primária, secundária alta e secundária baixa, quando analisamos todo o conjunto de

dados, mas em cada ano e principalmente em cada estação a situação pode ser bem

diferente.

Analisando todo conjunto de dados notamos que quase todas as famílias tiveram maior

abundância de indivíduos na mata primária seguida pela mata secundária alta e depois

pela secundária baixa. Mas apesar de muitas famílias exibirem diferenças significativas

entre locais a maioria também variou muito entre estações e anos. Boa parte delas

apresentaram efeito significativo das interações entre estes fatores, demonstrando que a

variação encontrada entre locais depende muito da estação, e do ano e em vários casos

depende da combinação entre ano e estação. Esta grande dinâmica pode tornar o uso da

abundância de indivíduos de uma única família inviável na discriminação entre áreas pois

pode gerar resultados diferentes em diferentes períodos de amostragem.

A qualidade de informação obtida usando abundância de indivíduos em Famílias de

Diptera já havia sido mostrada bem mais notável que em ordens de de artrópodes. Nas

comparações entre florestas na Australásia uma única ordem, Collembola, diferiu

significativamente entre locais, mas todas as quatorze famílias de Diptera testadas

exibiram variação significativa entre estes mesmos locais (KITCHING et al., 2001 &

KITCHING et al., 2004).
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a) PERD

Dolichopodidae Empididae Muscoidea
Phoridae Sarcophagidae Stratiomyidae
Syrphidae Tachinidae Outras

b) BH (Fragmentos florestais)

Dolichopodidae Empididae Muscoidea
Phoridae Sarcophagidae Stratiomyidae
Syrphidae Tachinidae Outras

c) BH (campo sujo)

Dolichopodidae Empididae Muscoidea
Phoridae Sarcophagidae Stratiomyidae
Syrphidae Tachinidae Outras

d) Australásia

Dolichopodidae Empididae Muscoidea
Phoridae Sarcophagidae Stratiomyidae
Syrphidae Tachinidae Outras

Figura 4. 1.1.31 Proporção de algumas famílias de Brachycera e Cyclorrhapha, exceto a secção Acalyptratae, encontrada em diferentes estudos a)
PERD, presente estudo, duas estações, quatro anos, ambiente florestal, três diferentes fisionomias. Número de indivíduos coletados N=44748,
Riqueza de famílias S=22, Esforço amostral E=1512 diasMalaise b) Belo Horizonte, ambiente florestal, dois fragmentos isolados por uma matriz
urbana, N=13648, S=20, E=280 diasMalaise (ANTONINI et al. 2003), c) Belo Horizonte, ambiente de campo sujo N=21271, S=20, E=280
diasMalaise (ANTONINI et al. 2003), d) Australásia, ambiente florestal, sete localidades muito distantes, diferentes anos porém da mesma estação
N=8226, S=18, E=84 diasMalaise (KICTCHING et al. 2004).
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Nas análises de agrupamento foram formados vários grupos de amostras oriundas do
mesmo tipo florestal. Entretanto quando as análises são feitas unindo as amostras de
estação seca e chuvosa existe um grande confundimento entre efeitos espaciais e
sazonais. Portanto, fica claro que para a utilização de famílias de moscas coletadas com
Malaises é importante que as amostras sejam tomadas na mesma época do ano. Apesar
de não ter sido testado, considerando as vairações encontradas entre anos deve-se
também ter uma resalva em utilizar as amostras de anos diferentes.

Os agrupamentos feitos para cada estação e ano foram bastante semelhantes entre si,
em todos houve uma boa separação entre tipos florestais e em quase todos as duas matas
secundárias estiveram mais próximas entre si do que com as amostras de mata primária.
O maior problema da análise de agrupamento é que ela não testa se as diferenças
encontradas entre grupos são significativas e além disso depende muito do tipo de
índice utilizado para o calculo da distância. O uso da distância euclidiana, por exemplo,
neste mesmo conjunto de dados levou a uma separação muito maior entre estações, e as
amostras da estação seca não discriminam bem as áreas (dados não apresentados). A
distância euclidiana não foi utilizada por dar um peso muito maior as famílias mais
abundantes.

Os índices de Jaccard e de Morisita-Horn são freqüentemente utilizados na
comparação de comunidades. O Primeiro por ser qualitativo leva em consideração
apenas a composição das amostras. O segundo, assim como a distância euclidiana, é
quantitativo e leva em consideração a abundância de diferentes taxa na comparação
entre amostras, mas dá uma importância grande também para a composição e a
proporção de abundâncias. O índice de Morisita-Horn é um dos mais utilizados por
causa de suas propriedades matemáticas (WOLDA, 1981).

Os valores calculados do índice de Jaccard foram muito altos para a maioria das
comparações entre amostras tanto para as oriundas do mesmo local como aquelas de
diferentes locais. Apesar de em alguns casos conseguir demonstrar que a área de mata
primária teve uma composição de famílias mais distinta das outras áreas, ficou claro que
o uso de um índice que considere apenas a composição de famílias na comparação de
comunidades é insuficiente. O uso do índice de Jaccard já foi contra-indicado em
trabalhos utilizando o nível de família por te valor muito acima daquele calculado
utilizando espécies (GUEROLD, 2000).

A análise gráfica dos índices de Morisita-Horn, portanto, se mostrou bastante
consistente entre anos, e eficiente na comparação de comunidades utilizando estes
grupos taxonômicos, especialmente na estação chuvosa. Por esta análise considerando
apenas a estação chuvosa as diferenças entre as matas secundárias são no máximo um
pouco maiores do que àquelas encontras dentro de cada uma das matas secundárias. As
amostras da mata primária tiveram uma menor similaridade tanto com as amostras de
mata secundária alta quanto com as de secundária baixa. No terceiro ano, que foi o
único da estação chuvosa onde a similaridade dentro da mata primária foi baixa, uma
das armadilhas da mata primária coletou um número reduzido de todos insetos,
possivelmente refletindo algum problema na armadilha ou uma alteração no
michohabitat não observada.

O resultado obtido nessa análise foi semelhante ao obtido pelos agrupamentos onde
as amostras de mata primária em geral, ficaram mais isoladas das amostras de mata
secundária. Este método é descritivo e avalia apenas a diferença das similaridades
dentro e entre grupos. E em relação a análise de agrupamento existe uma perda de
informação já que as amostras não são plotadas individualmente. Além disso, ele não
pode ser usado para testar a significância da distância entre grupos.
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A análise discriminante, entretanto, demonstrou que, em todos os períodos
analisados, existe uma diferença significativa entre os locais na abundância das famílias
que entram no modelo. A desvantagem dessa análise é que existe um limite no número
de famílias que pode entrar no modelo que não pode exceder o número de amostras.
Além disso, famílias que tiveram variância igual a zero em algum dos locais também
não puderam ser incluídas no modelo. Juntos estes fatores tornam a análise limitada
para o estudo de comunidades, especialmente utilizando levantamentos feitos com
Malaise, porque essas armadilhas coletam um número muito grande de indivíduos e fica
impraticável trabalhar com um número elevado de amostras.

Utilizando um número limitado de famílias, várias combinações de famílias podem
ser testadas. Mesmo dentro de cada período amostral separadamente, diversos modelos
podem com diferentes combinações de famílias obter resultados que variam desde a
ausência de diferença entre os três locais até uma grande diferença entre os três locais.

Os dois casos em que não houve diferença entre um par de locais foram na estação
seca o que reforça mais uma vez que na estação chuvosa a separação entre os locais é
menor que na estação seca. Entretanto, esta disparidade não foi tão grande quanto a que
houve nas análises anteriores, tendo em vista que em todas as análises de estação seca
conseguiu-se uma diferença significativa entre os locais. Isso deixa claro que pelo
menos para um pequeno grupo de famílias existe diferença razoável entre locais mesmo
na estação seca.

No trabalho realizado em Belo Horizonte parte das diferenças encontradas na
composição e abundância em famílias de Brachycera e Cychlorrapha foi atribuído a
diferenças na capacidade de coleta das armadilhas em ambientes com estrutura muito
diferentes (ANTONINI et al. 2003). No presente trabalho, entretanto, ficou claro que
mesmo em uma área contínua e só em ambiente florestal, famílias de moscas coletadas
com armadilhas Malaise armadas ao nível do solo são sensíveis à variação espacial (tipo
de cobertura florestal) assim como variações temporais (sazonal e anual).

Dentre os taxa superiores o uso da resolução taxonômica em nível de famílias pode
ser o mais útil por exigir do pesquisador um treinamento taxonômico bem inferior ao
necessário, por exemplo, para identificação de gêneros. Isso é particularmente
verdadeiro para a identificação de moscas.

Não se deve esperar que as respostas obtidas com níveis taxonômicos superiores
sejam idênticas a aquelas obtidas com espécies. Muitos autores demonstram uma
exigência muito grande ao não recomendar o uso de taxa superiores, rejeitando-os
mesmo quando é observada pequena perda de sensibilidade (veja p.e. CARDOSO et al.
2004).

Existe sempre uma perda de informação usando riqueza de taxa superiores.
Entretanto é muito menos provável que a ocorrência ou não de uma família em um
determinado local seja por acaso. Uma variação aleatória pode ser bem mais comum no
nível específico. E para os grupos nos quais a análise apenas da riqueza de famílias seja
insuficiente a inclusão da abundância de indivíduos por família, se apresenta como uma
boa solução para o aumento da sensibilidade.
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4.1.1.2. Dinâmica clonal de Heliconia episcopalis (Vellozo)
(Heliconiacea) e variação sazonal de sua fauna associada

Introdução
O Parque do Rio Doce é um importante remanescente de Mata Atlântica sem

nenhum similar no estado de Minas Gerais e apresenta características bastante

adequadas para estudos de associação de espécies animais à estrutura vegetacional. A

área apresenta um complexo padrão de tipos vegetacionais ocasionado por diferenças

edáficas, diferenças no histórico de impacto antrópico e pela fragmentação natural

ocasionada pelo grande número de lagos presentes no seu interior (GILHUIS, 1986).

Apesar de toda importância do Parque do Rio Doce, pesquisas sobre sua a

entomofauna são escassas e pontuais. O Instituto Estadual de Florestas fez um

levantamento bibliográfico dos trabalhos realizados no parque até 1994, onde foram

encontrados apenas 11 trabalhos sobre entomofauna, destes somente dois sobre Diptera

- Culicinae e Chaoboridae (IEF, 1994b). Muitos destes trabalhos, não foram publicados,

são na verdade apenas relatórios, e os que foram publicados são principalmente

descrições de espécies coletadas durante rápidas expedições, objetivando, em geral, um

grupo específico de insetos.

O Gênero Heliconia é o único da família Heliconiaceae, mas possue cerca de

200 espécies, que ocorrem na América tropical e Melanésia. São ervas rizomatosas,

freqüentemente muito altas. Seus caules aéreos podem ser bastante curtos e então as

bainhas das folhas formam um pseudocaule, ou então podem ser alongados com

internós distintos, firmemente envolvido pelas bainhas das folhas. As inflorescências

são terminais, e ocorrem usualmente em brotos foliares, mas algumas vezes em brotos

especializados. As flores são subtendidas por bractéolas carinatas, perfeitas, e têm seus

elementos fundidos formando um tubo com nectários (ANDERSSON, 1988).

Heliconia episcopalis (Vellozo) conhecida como caeté ou chapéu-de-frade,

ocorre naturalmente na América do Sul na Amazônia e no Sudeste, e é cultivada na

Florida, Havaí e Costa Rica tem entre 0,76 a 2,13 metros de altura. Desenvolve-se em

locais totalmente ensolarados ou com até 70% de sombra, floresce durante todo o ano.

Sua inflorescência possui de 18 a 24 brácteas, com vermelho nos 2/3 proximais
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esmaecendo para laranja-amarelado com amarelo-esverdeado no ápice (BERRY &

KRESS, 1991).

H. episcopalis ocorre em grandes agregações e a parte aérea da planta tem seu

tempo de vida limitado pelo final da floração, pela ocorrência de predação ou de danos

causados por manipulação de vertebrados, chuvas, ventos e quedas de troncos e galhos,

tornando-se assim um recurso localmente farto para espécies de animais

decompositoras.

A fauna associada a espécies de Heliconia, já foi bastante estudada no domínio

das florestas equatoriais, principalmente a fauna fitotelmata, que se desenvolve em suas

brácteas, (SEIFERT & SEIFERT, 1976; SEIFERT & SEIFERT, 1979a), e a fauna de

herbívoros que se alimentam de suas folhas e/ou brácteas (SEIFERT & SEIFERT,

1979b; STRONG, 1982).

A família Stratiomyidae ocorre em todas as regiões quentes temperadas e

tropicais, mas são mais comuns em climas tropicais úmidos. Os adultos são

freqüentemente encontrados pousados na vegetação, visitando flores ou próximo a

frutos maduros ou materiais vegetais em decomposição. Muitas larvas são aquáticas,

muitas se alimentam de materiais em decomposição e algumas atacam plantas vivas. A

subfamília Sarginae compreende 8 gêneros, neotropicais, entre eles, Ptecticus, Sargus,

Acrochaeta e Merosargus este com mais de 100 espécies descritas. (JAMES, 1973).

A distribuição e abundância de muitos insetos fitófagos é determinada mais pela

qualidade dos recursos do que pela quantidade. Portanto, insetos adultos, larvas ou

ambos têm que reconhecer e escolher os melhores sítios disponíveis para a oviposição

ou o forrageamento (HÓDAR et.al., 2002).

Como muitos sítios de procriação consistem de unidades pequenas, esparsas e

efêmeras, que sofrem rápidas e sucessivas mudanças, a maioria dos insetos que os

exploram permanecem apenas por uma só geração (ZUBEN et.al, 2001).

Estudos mostram que em alguns besouros com chifres os tamanhos do chifre e

do corpo dos machos são determinados pelas condições nutricionais das larvas

(KARINO et.al, 2004). As expressões do chifre e do tamanho de corpo de machos de

Allomyrina dichotoma foram primariamente determinados pelo ambiente nutricional

durante o período larval.



320

O gênero Merosargus é exclusivamente americano e principalmente neotropical.

Existem mais de 100 espécies descritas, mas as espécies que ocorrem no sudeste da

América do Sul necessitam ser revistas (JAMES & MCFADDEN, 1971). A biologia

deste gênero é pouco conhecida, sabe-se, no entanto que muitas espécies utilizam

brácteas de inflorescências de Heliconia para o desenvolvimento de suas larvas

(SEIFERT & SEIFERT, 1976; SEIFERT & SEIFERT, 1979a).

No Parque Estadual do Rio Doce ocorrem cerca de quinze espécies de

Merosargus, das quais seis utilizam Heliconia para oviposição e desenvolvimento: M.

azureos, M. bivittatus, M. gowdeyi, M. cfr. gracilis, M. varicrus e M. aff. pallifrons. Lá

ocorrem cinco espécies de Heliconia, sendo que aparentemente as espécies de

helicônias mais comuns no parque são H. espiscopalis e H. sparthocircinata. Pelo

menos cinco espécies de Merosargus se desenvolvem em H. episcopalis. Apesar de

utilizarem a mesma planta parecem fazê-lo de forma bastante diversificada.

Pequenas diferenças no uso de recursos podem favorecer a coexistência estável

de espécies competidoras. Estas diferenças podem ocorrer tanto na escolha da espécie

de planta e ou parte ou estado da mesma espécie de planta, pelas fêmeas adultas, quanto

pela ocorrência de modos diferenciados de alimentação pelas larvas de diferentes

espécies quando no mesmo substrato.

Apesar de H. spathocircinata e H. episcopalis serem encontradas em diversos

tipos de ambientes muito próximas estas espécies aparentam diferir bastante no modo de

dispersão e nas necessidades de luz para florescimento, já que H. episcopalis ocorre

muito mais agregada e aparenta necessitar de maior luminosidade para florescer, além

disso, Heliconia episcopalis é uma planta bem mais robusta, mais alta e com uma área

basal do pseudocaule bem maior que H. spathocircinata.

Machos de algumas espécies de Merosargus são comumente atraídos para

pedaços de helicônias onde as fêmeas põem seus ovos. Nestes locais eles defendem um

pequeno território perseguindo e expulsando machos rivais entre outros insetos, e

tentam copular com as fêmeas antes que elas efetuem a oviposição. Este comportamento

é típico de insetos que utilizam recursos efêmeros e cujas fêmeas acasalam múltiplas

vezes, onde freqüentemente ocorre precedência espermática (THORNHILL &

ALCOCK, 1983).
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A escolha correta do substrato de oviposição é vital para o desenvolvimento das

larvas para garantir a sua sobrevivência e vigor na fase adulta. Espera-se, portanto que

em geral as fêmeas de uma espécie exibam uma preferência por ovipor em um tipo de

substrato que maximize as chances de sobrevivência de sua prole. Qualidade

nutricional, predação e competição são fatores chave para o desenvolvimento das larvas,

que podem atuar direta ou indiretamente na escolha do local de oviposição por uma

fêmea.

Da mesma forma a escolha correta de um território por um macho é essencial

para garantir que um grande número de fêmeas seja atraído para ele, aumentando assim

a chance de obter várias cópulas, além de aumentar também a chance de utilização do

seu esperma quando a fêmea põe os ovos logo após a inseminação (THORNHILL &

ALCOCK, 1983).

Nas regiões tropicais, os adultos da subfamília Sarginae, são usualmente

encontrados perto de recursos para as larvas. Essa subfamília compreende 8 gêneros,

neotropicais, entre eles, Ptecticus Loew, Sargus Fabricius, Acrochaeta Wiedemann e

Merosargus Loew (James, 1973). Woodley (2001) observou várias espécies de

Merosargus próximos a diferentes frutos e vegetação caída e suspeita que, em alguns

casos, provavelmente os recursos larvais sejam específicos. Os adultos são atraídos por

vários tipos de frutos podres, base foliar fresca de palmeira e troncos cortados

recentemente. Provavelmente esses sejam os locais onde as fêmeas ovipõem e as larvas

se desenvolvem (Woodley, 2001). Marcada coprofagia tem sido observada em Sarginae

(Rozkosny, 1982).

Há ainda a evidência de que espécies de Merosargus e outras espécies da

subfamília Sarginae utilizem outros recursos vegetais para desenvolvimento larval.

James (1973) aponta vários registros de espécies que nasceram ou foram coletadas em

recursos vegetais: no México, uma larva de Merosargus par Curran foi coletada de

Heliconia bihai L., M. convexifrons McFadden foi coletado em flores de Bidens sp.; na

Zona do Canal (América Central), M. gowdeyi foi criado de H. mariae Hook. f., M.

cingulatus Schiner foi coletado em Heliconia pendula Wawra, M. elatus Curran foi

criado de H. mariae; M. telfordi Lindner foi criado de caules caídos de Euterpe globosa

Gaertn. na floresta de Porto Rico.

A defesa de sítios de oviposição é uma estratégia bastante comum para o

acasalamento em machos de Diptera (Thornhill & Alcock, 1983). Segundo Fontenelle et
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al. (dados não publicados) machos de algumas espécies de Merosargus são comumente

atraídos para pedaços de Heliconia onde as fêmeas põem seus ovos. Nestes locais eles

defendem um pequeno território perseguindo e expulsando machos rivais, entre outros

insetos, e tentam copular com as fêmeas antes que elas efetuem a oviposição. Defender

plantas recém danificadas parece ser bastante vantajoso, pois elas atraem grande número

de fêmeas através da emissão de voláteis. Esse comportamento é típico de insetos que

utilizam recursos efêmeros e cujas fêmeas acasalam múltiplas vezes, onde

freqüentemente ocorre precedência espermática do último macho (Thornhill & Alcock,

1983, Birkhead, 1999).

Substratos com baixa qualidade nutricional podem reduzir o tempo de

desenvolvimento das larvas e, conseqüentemente, o tamanho do corpo. Entretanto, uma

forma de compensar a baixa qualidade nutricional de um substrato é prolongar o tempo

de desenvolvimento para emergir com tamanho de corpo maior. Sendo assim, quanto

maior o tempo de desenvolvimento, maior o tamanho do adulto (Timms, 1998). Para as

larvas, porém, um maior tempo de desenvolvimento pode acarretar em maiores riscos,

pois ao demorar a atingir o estágio final de adulto, ela fica bastante vulnerável. Perillo et

al. (dados não publicados) encontraram que uma quantidade suficiente de substrato

favorece desenvolvimento mais rápido e eficiente das larvas.

Em insetos sedentários como as larvas, devemos esperar uma decisão da fêmea

sobre onde depositar seus ovos que aumente subseqüentemente a performance do adulto

e que, desta forma, exista um elo entre a preferência da mãe e a performance do adulto

(SADEGHI, 1999).

Machos de muitas espécies de animais competem violentamente por parceiras, e

neste contexto, um tamanho de corpo maior favorece no sucesso do acasalamento

(ANDERSSON, 2004). Em insetos, machos grandes geralmente apresentam maior

sucesso em competições agressivas, especialmente em espécies nas quais existe

competição entre machos para ter acesso à parceiras sexuais (ALCOCK et al, 1993). Em

Merosargus azureos e M. gracilis, existe uma grande necessidade de defender um

território para conseguir copular.
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Objetivos:

1). Descrever a dinâmica clonal de Heliconia episcopalis em manchas em que ela

ocorre formando grandes agregações. Observando suas densidades, tamanho,

reprodução e mortalidade.

2). Acompanhar a variação sazonal da fauna de insetos que ocorrem nas manchas de

Heliconia episcopalis: Variação na composição, abundância e comportamento de

espécies dos insetos em duas diferentes populações de H. espiscopalis.

3). Associar as variações encontradas em H. episcopalis com àquelas de espécies

animais conhecidamente associadas a esta planta.

4). Identificar recursos utilizados por espécies de Stratiomyidae ligados à H.

episcopalis ou não, determinando o tempo de desenvolvimento e o tamanho corporal

dos adultos obtidos destes recursos, além de examinar se existe influência do número de

nascimentos em um espaço restrito no tamanho médio dos adultos e no seu tempo

médio de desenvolvimento.

5) Testar se a quantidade de recurso para a larva influencia no tamanho do adulto, no

número de sobreviventes e no tempo de desenvolvimento, além de examinar se existe

influência do número de nascimentos em um espaço restrito no tamanho médio dos

adultos e no seu tempo médio de desenvolvimento.

Metodologia:

Área de estudo

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD-MG) é a maior área de floresta

preservada no estado de Minas Gerais. São aproximadamente 36.000 ha, que abrangem

parte dos municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio – entre os paralelos 19o 48’18” –

19o 29’ 24” S e meridianos 42o 38’30” – 42o 28’ 18” W, o Parque é limitado ao Leste

pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba (IEF, 1994a). Se situa na depressão

interplanáltica do rio Doce (CETEC, 1982 apud GRAÇANO, 1997) que possui baixa

altitude entre 230m e 515m, relevo composto de encostas originadas por deposição

aluvial e um sistema repleto de lagos nas áreas de maior depressão originadas pela

paleo-drenagem do Rio Doce (SOCT, 1981).

O clima da região onde se encontra o parque é tropical úmido mesotérmico de

savana (ANTUNES, 1986). A estação chuvosa ocorre de outubro a março e a seca de

abril a setembro (GILHUIS, 1986).
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A vegetação do parque pode ser considerada do tipo Floresta Estacional

Semidecidual Submontana caracterizada por uma percentagem de árvores caducifólias

entre 20 e 50% (LOPES, 1998; VELOSO et al., 1991). No entanto, pelo menos 10

categorias vegetacionais podem ser identificadas no Parque do Rio Doce (GILHUIS,

1986): Mata alta primária com epífitas, mata alta, mata média alta com bambuzóides e

graminóides, mata média secundária com bambuzóides e graminóides, mata baixa

secundária, arvoredo baixo, campo sujo, samambaial, taboal e vegetação de higrófitas.

Embora quase todo o parque seja constituído de vegetação em bom estado de

preservação, apenas 8,4% da área é considerada mata alta primária (GILHUIS, 1986).

Boa parte da vegetação é secundária tendo se desenvolvido após a ocorrência de

queimadas, principalmente na década de 60. No entanto, mesmo nestas áreas de

desenvolvimento secundário são encontrados indivíduos de diversas espécies que pelo

seu grande diâmetro e altura são claramente sobreviventes destes incêndios (LOPES,

1998).

O acompanhamento das populações de H. episcopalis foi realizado em três

áreas. Uma localizada no início da estrada do Porto Capim, outra no início da trilha do

Campolina e uma terceira na Beira do Turvo, todas no Parque Estadual do Rio Doce,

Marliéria, Minas Gerais.

A população do Porto Capim ocorre em três manchas com áreas pequenas,

apenas uma delas foi estudada. Está fica em um local bastante inclinado e ensolarada,

próximo a uma estrada com pouca circulação. É uma área de vegetação secundária,

sendo sumaúna e araribá as espécies arbóreas mais comuns no dossel, que possui uma

altura em torno de 12 m.

A população do Campolina ocorre em uma única mancha contínua bem maior

que a do Porto Capim em uma área muito plana. Ela fica mais a pelo menos 80 m das

bordas da mata, com o Rio Doce, a estrada que leva a Ponte Queimada e o Córrego

Turvo. A vegetação é considerada primária, e entre as espécies arbóreas que compõe

seu dossel encontramos gameleiras e sapucaias e aparentemente a riqueza de espécies

arbóreas nesta área é bem maior que no Porto Capim.

A população da Beira do Turvo fica muito próxima ao Campolina porém na

outra margem do Córrego Turvo. A mancha fica a poucos metros do córrego e em

média um metro acima de seu leito. Existem duas manchas próximas e muito pequenas.

A mancha estudada fica bem próximo à estrada que leva à ponte queimada, e fica numa
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grota uns 15 metros abaixo da estrada, que ao contrário da estrada do Porto Capim tem

um fluxo muito mais intenso de veículos. A vegetação do local foi bastante alterada,

existem vestígios de uma ponte antiga e de uma estrada passando dentro da mancha de

helicônias entretanto as árvores do entorno possuem grande porte (aproximadamente 25

m) o que aliado ao posicionamento do terreno fazem com que o local seja bastante

sombreado. As helicônias se encontram apenas na parte baixa da grota e em terreno

plano.

Apenas no levantamento de recursos utilizados por espécies de Sarginae foram

percorridas outras áreas além destas onde se encontram as populações de H. episcopalis.

As áreas do PERD percorridas nesse levantamento foram Campolina (CA), Porto Capim

(PC), Macuco (MA), Viveiro (VV), Beira do Córrego Turvo (BT) e Vinhático (VI) e o

fragmento foi a Fazenda Sacramento (FS).

Amostragem

As coletas no Campolina e no Porto Capim iniciaram em agosto de 2002. Foram

feitos dois transectos de 20 m de comprimento por 1 m de largura, em cada área

passando por dentro da mancha de helicônias. Estes transectos foram dispostos em cada

local de acordo com a forma da mancha.

No Porto Capim os transectos ficaram paralelos um ao outro, ficando lado a lado

a 10m de distância, cada um seguindo aproximadamente curvas de nível no barranco.

No Campolina eles também ficaram paralelos, entretanto foram dispostos um

depois do outro, portanto bem mais distante do que no Porto Capim.

Em ambos locais cada um dos transectos foi dividido em quatro plots de 5m2

cada. Foi feito um sorteio e ficou estipulado que os plots ímpares seriam analisados no

Porto Capim e os plots pares no Campolina. Portanto em cada transecto apenas dois

plots distantes 5m um do outro foram analisados. Um total de quatro plots de 5m2 em

cada uma das áreas (20 m2 no total).

As coletas na Beira do Turvo começaram apenas em novembro de 2002, e com a

mancha é muito pequena foram feito apenas dois plots de 5 m2 paralelos um ao outro
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mas não totalmente lado a lado. Um bem próximo do córrego outro mais para o interior

aproximadamente 6m de distância um do outro.

Todos os módulos contidos nos plots foram marcados com etiquetas

emplastificadas, foram medidos, comprimento do solo até a última bifurcação de folhas,

e comprimento do solo até a ponta da folha mais comprida, número de folhas verdes,

novas (enroladas) e podres, presença de inflorescências, e danos de herbívoros.

As amostragens foram feitas a cada três meses. Todos novos módulos eram

marcados, e acompanhados. Não foram feitas escavações para se determinar de onde

vinham os brotos, entretanto pode-se na maioria dos casos atribuir a procedência

observando a direção que saia o módulo. Facilmente módulos oriundos de sementes

eram discriminados daqueles oriundos de rizomas, principalmente pela ocorrência de

grande número de folhas com comprimento da planta muito pequeno.

Nas populações do Porto Capim e do Campolina foram realizadas coletas de

insetos com Malaise (TOWNES, 1962) de três em três meses durante ou logo após a

amostragen das plantas, iniciando em Agosto de 2002. Em cada área foram armadas três

Malaises, por uma semana. Em fevereiro de 2003, foi acrescentada uma armadilha na

área do Campolina, devido à queda de uma árvore e conseqüente abertura de dossel. Por

ano, foram coletadas 28 amostras (com exceção de 2002, quando foram coletadas 12

amostras) totalizando até o momento 96 amostras. As Malaises foram armadas na área

da Beira do Turvo, mas foram roubadas e optou-se não coletar insetos nesta área.

Os Diptera (Brachycera e Cyclorrhapha) das amostras foram triados e

identificados até família. Os da família Stratiomyidae foram identificados até o nível

taxonômico possível na maioria dos casos até gênero e nos casos onde não foi possível

identificar a espécie eles foram separados em morfoespécies. As espécies do gênero

Merosargus, foram identificadas utilizando-se a chave de James & McFadden (1971).

Para identificar os recursos utilizados por Stratiomyidae, foram coletados vários

tipos de substratos no campo em especial aqueles onde foram vistas fêmeas

aparentemente ovipondo ou machos defendendo territórios. Alguns substratos (todas as

Heliconia, Astrocaryum aculeatissimum e Amarantacea sp.1 e sp.2) foram danificados

para atrair os adultos, enquanto outros (Urera sp.) não foram propositalmente

danificados mas atraíram Sarginae após o dano, sendo coletados.
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Estes substratos foram mantidos em câmaras fechadas até emersão de adultos.

As câmaras foram mantidas no Laboratório de Ecologia e Comportamento de Insetos,

UFMG, em Belo Horizonte (MG). Os adultos que emergiram destes substratos foram

além de identificados, sexados, medidos e tiveram seu tempo de desenvolvimento

determinado.

A coleta dos ovos de Merosargus spp. para o experimento de competição e

desenvolvimento larval foi logo após a oviposição em pseudocaules verdes cortados

de H. episcopalis, nos meses de novembro de 2004, janeiro e maio de 2005. Uma

semana após a oviposição, as larvas eclodidas foram separadas para o experimento

proposto. Apenas duas espécies de Merosargus foram utilizadas: M. azureos e M.

gracilis.

Pseudocaules de duas espécies de Heliconia: H. episcopalis (espécie nativa do

PERD) e H. rostrata (espécie exótica) foram triturados com o auxilio de um

liquidificador e secados na estufa à 70º C por 48 horas.

Diferentes quantidades de recurso, variando entre 0.1 a 4,0 g foram

dispostas em placa de Petri (50x15 mm) (n=21; 11 com H. episcopalis e 10 com H.

rostrata). Dez larvas de Merosargus spp. foram introduzidas em cada Placa de Petri, e

observadas diariamente. Placas idênticas, com mesma quantidade de substrato, foram

observadas, sem a presença das larvas, como controle. Pesos menores foram utilizados

(como 0,05 e 0,075), mas não houve um restrito nascimento dos indivíduos destas

placas. O peso de 0,1 g foi tomado como o limite inferior para os objetivos do

experimento.

O tamanho do adulto foi medido a partir do pupário eclodido sem a presença da

tampa superior. Após o desenvolvimento completo de todas as larvas ou a sua

respectiva morte (prazo máximo de seis meses) em todas as placas, o substrato foi

secado e pesado para testar o efeito das larvas na decomposição da planta, dados a

serem utilizados posteriormente.
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Análise dos dados

As diferenças em vários parâmetros populacionais entre manchas de helicônias,

meses e anos (como medida repetida) foram testadas utilizando-se uma análise de

variância (ANOVA) com medidas repetida. Apenas as coletas realizadas em 2003 e

2004 foram utilizadas nesta análise (SOKAL & ROULF, 1995).

Foram feitas distribuições em classes etárias e em classes de tamanho para cada

local no último evento amostral, novembro de 2004, e foi feita uma análise gráfica dos

resultados.

Para testar se a abundância de cada taxa e do total de moscas coletadas foi

estatisticamente diferente em cada uma das áreas, estação e ano de coleta foi utilizada

novamente a análise de variância de medidas repetidas (ANOVA) (SOKAL & ROULF,

1995), entretanto, apenas as coletas de 2002 e 2003 foram utilizadas nesta análise e mês

e ano foram analisados em conjunto, portanto, existiram apenas dois fatores, coleta e

local.

Para cada armadilha foram calculados Índices de Riqueza, Diversidade e de

Equitabilidade de Shannon-Wiener de famílias de Diptera (MAGURRAN, 1988).

Uma análise discriminante foi realizada para averiguar as semelhanças na composição e

abundância das diferentes famílias entre os dois tipos de matas (ZAR, 1996).

Os recursos utilizados por Sarginae podem ser divididos em dois grupos: i) os

marcadamente sazonais, principalmente associados à fenologia de plantas que se

reproduzem apenas por um determinado período no ano (flores, inflorescências e frutos)

ou associados a ciclos de vida de outros insetos, como os pseudocaules brocados por

larvas de Lepidoptera que se reproduzem uma única vez ao ano e ii) e os que podem

estar disponíveis o ano inteiro já que são ramos e folhas de plantas perenes e

inflorescências de plantas que reproduzem durante todo o ano, mas que podem também

ter ocorrência sazonal, pois os ramos e folhas precisam ser danificados para que os

Sarginae os utilizem. Esses danos podem ser maiores em um determinado período do

ano, com aumento das chuvas ou com maior pressão de herbivoria, por exemplo. Essa

divisão sazonal foi realizada de forma subjetiva, de acordo com observações feitas no

campo.
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Os Sarginae foram divididos em especialistas ou generalistas quanto aos

recursos disponíveis. Quando havia a utilização de, no máximo, dois recursos a espécie

foi considerada especialista.

Adultos da subfamília Sarginae foram identificados até gênero e morfotipados.

Particularmente, os adultos do gênero Merosargus, foram identificados até o nível de

espécie utilizando-se a chave de James & McFadden (1971). Todos os adultos tiveram o

tempo de desenvolvimento calculado a partir do dia de coleta e o tamanho de corpo

medido com paquímetro Mitutoyo de 0,05mm.

Um índice de sazonalidade (Is) foi criado, de acordo com os dados de

abundância de Sarginae nos meses de seca e de chuva nas coletas realizadas com

Malaise, para indicar a sazonalidade dos Sarginae. O índice é calculado pela fórmula

seguinte:

Is = | >ab - <ab|
Ab. total

onde, >ab significa maior abundância; <ab significa menor abundância e Ab. total
significa abundância total. O índice varia de zero a um e, quanto mais perto de zero,
menos sazonal é a espécie de mosca.

Para comparar o tempo de desenvolvimento e o tamanho dos adultos entre os

sexos de cada espécie estudada, utilizaram-se os testes T e U. Com a intenção de

verificar possíveis diferenças entre as espécies com relação ao sexo e ao substrato,

utilizou-se Análise de Variância (ANOVA). Utilizou-se uma análise de regressão

múltipla para verificar o efeito do tempo de desenvolvimento no tamanho dos espécimes

obtidos no laboratório. (Zar, 1996).

Para testar o efeito da espécie de Heliconia spp. e quantidade de material na

sobrevivência, no tempo de desenvolvimento e no tamanho do adulto de Merosargus

spp., foram utilizadas regressão múltipla e análise de co-variância (ANCOVA), além da

utilização da correlação não-paramétrica, utilizando o r de Spearmam, para medir a

influência do número de nascimentos no tempo médio de desenvolvimento.
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Resultados

Dinâmica clonal de Heliconia episcopalis

Durante todo o período de estudo foram encontrados e marcados 1052 módulos

pertencentes à no máximo 402 indivíduos. Em maio de 2004 foram encontrados 235

indivíduos com 454 módulos verdes. A densidade média durante todo estudo foi de 6,3

módulos por m2, dentro das manchas de Heliconia episcopalis (Tab. 4.16). Houve pouca

alteração na densidade de módulos durante o período de estudo, a área onde está

variação foi maior foi a área do Campolina (CA) (Figs. 4.32 e 4.33), mas estas variações

entre locais e entre meses não foram significativas (Tab. 4.19). Em novembro a área do

Campolina obteve maior densidade de módulos 10,6 módulos m-2. O número de

módulos foi maior em 2004 e está variação foi significativa e maior no Campolina por

isso também foi significativa a interação entre local e ano. O número de indivíduos não

variou significativamente entre local, mês e ano, mas houve interação significativa entre

local e ano (Tab. 4.19).

A densidade média de brotos foi de 1,0m-2. As coletas do mês de fevereiro são as

que possuem a maior densidade de brotos (Tab. 4.17, Figs. 4.32 e 4.37), o efeito do mês

foi significativo na ANOVA (Tab. 4.19). A área do Campolina foi a que teve maior

número de brotos lançados, entretanto a variação entre locais não foi significativa,

apenas a interação entre local e ano foi significativa (Tab. 4.19).

A densidade de mudas que foi de 0,5m-2. Novamente as coletas do mês de

fevereiro foram as que possuíram as maiores densidades de mudas e este efeito foi

significativo (Tabs. 4.18 e 4.19 e Fig. 4.32). A densidade de mudas na área da Beira do

Turvo (BT) foi muito baixa (0,1m-2). E a maior densidade foi encontrada na área do

Campolina (CA) em fevereiro de 2004 (4,9m-2), entretanto novamente o efeito de local

não foi significativo e apenas a interação entre local, mês e ano foi significativa (Tab.

4.19).

Helicônias podres ocorrem durante todo ano e sua abundância não parece seguir

um único padrão (Fig. 4.38). Não houve efeito significativo de local, mês e ano, e nem

ao menos de interação no número de módulos podres (Tab. 4.19).

Existe uma variação significativa de comprimento das helicônias entre locais,

sendo as da Beira do Turvo maiores que as do Porto Capim e estas maiores que do

Campolina (Tab. 4.19 e Fig. 4.39). A variação no comprimento foi bastante diferente
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nos dois anos mas aparentemente as helicônias são em média um pouco menores nos

meses que possuem mais brotos e mudas, variação não significativa.

Tabela 4.16. Densidade média de módulos por local e coleta.

2002 2003 2004 2005
Local ago nov fev mai ago Nov fev mai ago nov fev mai ago Média

BT 6,6 7,4 7,4 6,2 6,9 8 8,3 6,6 6,7 8,4 7,6 6,1 7,18

CA 3,3 3,7 4,3 5,3 4,9 3,8 11,1 12,6 11,5 10,6 13,5 11,7 9,35 8,13

PC 4,4 4,7 7,7 6,7 4,6 4,7 7,1 6 4,9 4,4 5,6 4,7 3,2 5,3

Média 3,8 4,7 6,3 6,3 5 4,8 8,9 9,1 7,9 7,3 9,17 8,02 6,22 6,9

Tabela 4.17. Densidade média de brotos por local e coleta.

Tabela 4.18. Densidade média de mudas por local e coleta.

2002 2003 2004 2005
Local ago nov fev mai ago nov fev mai ago nov fev mai ago

Média

BT 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0,1

CA 0,2 0,2 0,1 1,4 0,1 0 4,9 0,5 0,1 0 0 0,6 0 0,7

PC 0,5 0,2 1,7 0,2 0 0 1,4 0,1 0,1 0 0 0,5 0 0,4

Média 0,3 0,2 0,7 0,6 0 0 2,5 0,3 0 0 0 0,5 0 0,4
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Figura 4.32. Densidade de módulos (média de todos os plots), total (incluindo plantas
antigas), brotos novos e mudas novas, ao longo do período de estudo.

2002 2003 2004 2005
Local ago nov fev mai ago nov fev mai ago nov fev mai ago Média

BT 0,9 1,9 0,6 0,2 1,7 2,3 0,8 0,1 0,9 2,8 0,4 0,1 1,1

CA 0,2 0,6 1,1 1 0,3 0,4 2,9 1,8 0,9 1,1 3,9 0,6 0,3 1,2

PC 0,3 0,6 1,8 0,4 0 1 1,7 0,5 0,3 0,4 1,7 0,4 0,1 0,7

Média 0,3 0,7 1,6 0,7 0,2 1 2,3 1 0,4 0,8 2,8 0,5 0,2 1,0
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Tabela 4.19. Análise de Variância de medidas repetidas, testando o efeito do local, mês e ano
em diversas variáveis de Heliconia episcopalis, apenas 2003 e 2004.

Local (1) Mês (2) Ano (3)
Variável dependente

F p F p F p

Interações
significativas

Indivíduos 2,1 0,137 0,7 0,539 3,4 0,074 13

Módulos 2,1 0,141 0,6 0,643 7,2 0,012 13

Mudas 1,9 0,175 3,1 0,041 0,9 0,345 123

Brotos 1,6 0,223 9,5 <0,001 3,1 0,088 13

Podres 0,2 0,836 1,8 0,161 0,1 0,708 -

Comprimento total 9,2 0,001 0,5 0,711 0,3 0,614 -

Inflorescências 3,6 0,040 6,1 0,003 6,3 0,018 23

Biomassa 8,8 0,001 0,5 0,692 1,3 0,270 13

Necromassa 14,8 0,000 3,4 0,032 0,3 0,596 12

Crescimento (comprimento) 0,1 0,938 32,3 <0,001 1,8 0,185 -

O número de inflorescências variou significativamente entre locais, meses e anos

(Tab. 4.19). A área do Porto Capim foi a que produziu maior número de inflorescências

e o pico de floração foi encontrado em fevereiro (Fig. 4.41).

A biomassa de helicônias variou significativamente entre locais sendo maior na

Beira do Turvo (Tab. 4.19 e Fig. 4.42). Apenas a área do Campolina variou muito entre

anos na biomassa, tendo um acréscimo em 2004 superando a área do Porto Capim e

assim o efeito da interação entre local e ano foi significativo. Apenas no Campolina a

biomassa foi maior em novembro, nas outras duas áreas ela foi maior em maio.
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Figura 4.35. Número de médio de indivíduos por plot de 5m2, durante o período de
estudo em cada um dos locais estudados. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.36. Número médio de mudas por 5 m2 em cada um dos locais estudados
durante o período de estudo. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.37. Número de brotos por plot (5 m2), em cada local e época do ano. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.38. Número de módulos podres por plot (5 m2) em cada um dos locais
estudados durante o estudo. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.39. Comprimento total (do solo até a ponta da folha mais comprida) médio em cada
um dos locais estudados. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.40. Comprimento total médio só de plantas já marcadas na coleta anterior (do
solo até a ponta da folha mais comprida) em cada um dos locais estudados. (apenas 2003
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Figura 4.41. Número de médio de inflorescências por plot (5m2), em cada um dos locais
estudados. (apenas 2003 e 2004)
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338

Beira do Turvo

Campolina

Porto Capim
2003

B
io

m
as

sa
po

dr
e

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

FEV MAI AGO NOV

2004

FEV MAI AGO NOV

Figura 4.43. Necromassa de Heliconia média por plot (5m2) em cada um dos locais
estudados. (apenas 2003 e 2004)
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Figura 4.44. Taxa média de crescimento em comprimento diário em cada um dos locais
estudados. (apenas 2003 e 2004)
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A necromassa variou tanto entre locais quanto entre meses, foi maior na área da

Beira do Turvo, principalmente nos meses de fevereiro e agosto padrão bastante

semelhante nos dois anos de estudo (Tab. 4.19 e Fig. 4.43). A interação entre local e

meses foi significativa, no Porto Capim e no Campolina não houve uma variação clara

entre meses.

A maior taxa de crescimento ocorreu entre novembro e fevereiro em todas as

áreas variação bastante significativa (Tab. 4.19 e Fig. 4.44). Não houve diferenças

significativas entre locais e anos.

A distribuição em classes etárias mês de novembro de 2004 foi bastante

semelhante nas áreas do Porto Capim e da Beira do Turvo, a área do Campolina teve

uma proporção maior de módulos jovens até 257 dias. Da mesma forma a distribuição

em classes de comprimento, foi muito diferente apenas na área do Campolina com uma

proporção maior de helicônias menores, com até 110 cm (Figs. 4.45 e 4.46).

Famílias de Diptera sintópicas a Heliconia episcopalis

Um total de 15896 indivíduos foi identificado até o momento e distribuído em

vinte famílias (exceto os Acalyptratae). As famílias mais abundantes foram Phoridae,

Stratiomyidae e Tachinidae (Tab. 4.20). Em média estas três famílias foram as que

obtiveram o maior número de indivíduos coletados considerando todas as áreas

amostradas. No entanto, nas amostras da mata secundária baixa (Porto Capim) as

famílias mais abundantes foram Phoridae, Tachinidae e Dolichopodidae.

Apenas a família Asilidae teve efeito significativo do local sobre a variação da

abundância (Tab. 4.21). Uma considerável flutuação sazonal na abundância foi

encontrada no total de moscas coletadas e principalmente para as famílias mais

abundantes, indicando a existência forte sazonalidade nestes grupos (Tab. 4.21). O

efeito das duas variáveis simultaneamente influenciou a abundância apenas de três

famílias: Asilidae, Empididae e Stratiomyidae (Tab. 4.21).
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Tabela 4.20: Número de indivíduos coletados por local e por família (N=60
para cada local).

Família Campolina Porto Capim Total
Acalyptratae* 4295 1113 5408
Acroceridae 1 2 3
Asilidae 79 195 274
Bombyliidae 7 4 11
Calliphoridae 6 3 9
Conopidae 139 328 467
Dolichopodidae 690 441 1131
Empididae 175 125 300
Muscidae 206 210 416
Phoridae 3026 1599 4625
Pipunculidae 47 30 77
Platypezidae 0 5 5
Rhagionidae 1 2 3
Sarcophagidae 280 113 393
Stratiomyidae 1008 416 1424
Syrphidae 82 27 109
Tabanidae 9 12 21
Tachinidae 707 480 1187
Therevidae 3 0 3
Xylomyidae 16 13 29
Não Identificada 1 0 1
Total 10778 5118 15896

* Este grupo é formado por várias famílias que não foram identificadas

Tabela 4.21. Resultado da ANOVA de medidas repetidas para cada uma das famílias e do grupo
Acalyptratae.

Local Coleta InteraçãoFamília
F p-level F p-level F p-level

Acalyptratae 0,1 0,719 8,6 <0,001 1,8 0,159
Acroceridae 0,3 0,569 0,6 0,700 1,1 0,370
Asilidae 33,4 <0,001 26,0 <0,001 13,4 <0,001
Bombyliidae 1,0 0,327 2,4 0,067 1,6 0,198
Calliphoridae 0,8 0,375 0,3 0,903 1,0 0,419
Conopidae 3,1 0,092 0,6 0,669 0,8 0,557
Dollichopodidae 0,3 0,582 10,8 <0,001 0,3 0,883
Empididae 0,1 0,792 5,8 0,001 2,8 0,039
Muscidae 0,2 0,624 0,8 0,563 0,9 0,478
Phoridae 0,2 0,674 4,7 0,004 0,6 0,687
Pipunculidae 1,4 0,247 3,4 0,019 0,7 0,606
Platypezidae 3,6 0,071 1,5 0,223 1,5 0,223
Rhagionidae 0,3 0,569 0,6 0,700 1,1 0,370
Sarcophagidae 0,6 0,431 3,0 0,029 0,9 0,495
Stratiomyidae 3,4 0,077 2,8 0,040 4,9 0,003
Syrphidae 2,1 0,156 2,1 0,100 1,0 0,457
Tabanidae 1,1 0,299 2,9 0,037 1,4 0,278
Tachinidae 0,2 0,635 4,1 0,007 1,9 0,127
Therevidae 2,0 0,170 0,8 0,561 0,8 0,561
Xylomyidae 0,1 0,763 1,1 0,378 0,8 0,585
Total 0,002 0,962 7,1 <0,001 0,7 0,654
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Figura 4.47. Número de indivíduos coletados de todas as famílias de moscas em
conjunto por época e local.
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Figura 4.48. Número de indivíduos do grupo de moscas Acalyptratae coletados por época e

local.



343

Mata Primária
Campolina

Mata Sec-baixa
Porto Capim

Coleta

N
úm

er
o

m
éd

io
de

in
di

ví
du

os
co

le
ta

do
s

po
r

ar
m

ad
ilh

a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ago/02 nov/02 fev/03 mai/03 ago/03 nov/03

Figura 4.49. Número de indivíduos da família Asilidae coletados por época e local.
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Figura 4.50. Número de indivíduos da família Conopidae coletados por época e local.
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Figura 4.51. Número de indivíduos da família Dolichopodidae coletados por época e local.
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Figura 4.52. Número de indivíduos da família Empididae coletados por época e local.
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Figura 4.53. Número de indivíduos da família Phoridae coletados por época e local.
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Figura 4.54. Número de indivíduos da família Muscidae coletados por época e local.
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Figura 4.55. Número de indivíduos da família Sarcophagidae coletados por época e local.
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Figura 4.56. Número de indivíduos da família Stratiomyidae coletados por época e local.
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Figura 4.57. Número de indivíduos da família Tachinidae coletados por época e local.

A abundância total de moscas, algumas das famílias mais abundantes e o grupo

Acalyptratae, quando analisados separadamente, seguiram um padrão de sazonalidade

semelhante (Fig. 4.47-49, 4.51-53), apresentando maior abundância no mês de

novembro e uma queda na quantidade de indivíduos entre fevereiro e agosto, não

variando nas duas áreas.

A família Stratiomyidae apresentou um padrão distinto na área do Campolina,

com maior abundância no mês de agosto (Fig. 4.56), quando há um aumento grande na

população de indivíduos da sub-família Chiromyzinae nessa área. As famílias Asilidae e

Muscidae, também apresentaram padrões distintos. Ambas demonstraram um aumento

populacional apenas na área do Porto Capim em Novembro de 2002 (Fig. 4.49) e

Fevereiro de 2003 (Fig. 4.54), respectivamente.

Uso de recursos por larvas de Stratiomyidae

Entre os diversos recursos utilizados por Sarginae foram encontrados

inflorescências e pseudocaules de Heliconia episcopalis, de H. spathocircinata, de

Heliconia sp.1 e de Musa sp.; pseudocaules de H. aemygdiana Burle Marx; caules

pisoteados de Panicum maximum Jacq.; caules de uma Liana não identificada

conhecida como cipó de macaco, de Euterpe edulis Mart. e de Urera sp.; folhas de
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Amarantacea sp.1, Amarantacea sp.2 e Curcubitacea sp.1; folhas e caules quebrados de

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret; flores de Lecythis lurida (Miers)

S.A.Mori; frutos de Guarea sp., de Joannesia princeps Vell., de Spondias sp. e frutos

n.i.. Os substratos utilizados e os meses do ano em que eles foram encontrados estão na

tabela 4.22.

O recurso mais freqüente ao longo do ano foi a Liana não identificada,

ocorrendo por 6 meses. Por observações no campo, essa planta parece ser muito comum

no PERD. Já P. maximum, H. aemygdiana, as duas espécies de Amarantacea, Urera sp.,

Spondias sp., E. edulis, Musa sp. e o fruto n.i. ocorreram apenas por um mês (tabela

4.22). A estação chuvosa na região ocorre de outubro a março e a seca de abril a

setembro (Gilhuis, 1986). Urera sp., Spondias sp., fruto n.i., Amarantacea sp.1, E.

edulis e Musa sp. ocorreram apenas nos meses de seca. Os meses de abril e agosto

foram os que apresentaram maior número de recursos disponíveis (tabela 4.22).

Nasceram 361 indivíduos de 15 espécies. Destas, 12 espécies são do gênero

Merosargus. As espécies mais abundantes deste gênero foram M. azureus com 121

indivíduos e M. pallifrons com 57 indivíduos. Sargus sp.4 apresentou 52 indivíduos. Os

meses de ocorrência nas coletas de cada espécie de Sarginae estão indicados na tabela

4.23.

Os resultados obtidos pelo índice de sazonalidade, assim como os dados de

abundância, a sazonalidade do recurso e a especificidade dos Sarginae estão indicados

na tabela 4.25.

Observando a tabela 4.25 percebe-se que os indivíduos de Acrochaeta sp.1

foram os que apresentaram maior média de tempo de desenvolvimento (139,4 dias). Já

os indivíduos de M. bivittatus foram os que apresentaram menor tempo de

desenvolvimento (38,0 dias). A figura 4.58 apresenta uma comparação do tempo de

desenvolvimento gasto por todas as espécies estudadas.

O indivíduo que apresentou menor tempo de desenvolvimento foi uma fêmea de

M. gracilis com apenas 8 dias de desenvolvimento. O substrato utilizado foi caule de

Urera sp., coletado no campo em abril de 2002. Já o indivíduo com maior tempo de

desenvolvimento foi um macho de Sargus sp.4 que demorou 184 dias para se

desenvolver. O substrato utilizado foi fruto de Guarea sp., coletado no campo em

agosto de 2003.
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O tempo de desenvolvimento (Figura 4.58) e o tamanho corporal dos adultos

(Figura 4.59) foram diferentes entre as espécies e entre os sexos (tabela 4.25 e tabela

4.26), sendo os machos geralmente maiores e demorando mais no desenvolvimento. Os

resultados dos testes T e U para tempo de desenvolvimento e tamanho corporal estão na

tabela 4.27.

Apenas M. arcuatus James, M. opaliger Lindner e M. transversus McFadden

apresentaram tamanho médio das fêmeas maiores quando comparado com o dos

machos. Fêmeas demoraram mais a se desenvolverem em M. coxalis Lindner, M.

pallifrons e M. pictipes James.

De algumas espécies foram obtidos indivíduos de apenas um sexo: machos de

M. bivitattus e fêmeas de M. gowdeyi, por isso não foi possível fazer os testes

comparativos entre os sexos. De M. transversus apenas um individuo de cada sexo

nasceu.

O tamanho de corpo de M. azureus foi maior quando o desenvolvimento ocorreu

em H. episcopalis podre e em Euterpe edulis (figura 4.60). Tanto o sexo quanto o

substrato influenciaram no tamanho corporal (sexo: F=6,7, p=0,011; substrato: F=16,3,

p<0,001), mas a interação desses dois fatores não foi significativa (F=0,24, p=0,960).

O tempo de desenvolvimento de M. azureus foi significativamente maior em H.

episcopalis verde e em Amarantacea sp.1 (figura 4.61). Apenas o substrato apresentou

resultados significativos (substrato: F=22,7, p<0,001; sexo: F=1,5, p=0,224; interação:

F=0,55, p=0,766).

Houve uma relação negativa e significativa entre o tempo de desenvolvimento e

tamanho de corpo de M. pallifrons ( =-0,57 p<0,001).

Na figura 4.62 há uma comparação entre o tamanho médio corporal e o tempo

médio de desenvolvimento de cada espécie estudada.
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Tabela 4.22: Meses de ocorrência no Parque Estadual do Rio Doce dos substratos utilizados por Sarginae.

Substrato/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Nº meses observados

Panicum maximum (caule de capim) X 1

H. spathocircinata (pseudocaule/inflorescência) X X X 3

H. episcopalis (inflorescência) X X X 3

H. episcopalis (pseudocaule) X X X X X 5

H. episcopalis (pseudocaule brocado) X 1

H. aemygdiana (pseudocaule) X 1

Joannesia princeps (fruto de cotieira) X X 2

Guarea sp. (fruto de ataúba) X X X X 4

Liana não identificada (caule de cipó de macaco) X X X X X X 6

Amarantacea sp.2 (folha) X 1

Lecythis lurida (flor de sapucaiu) X X 2

Heliconia sp.1 (pseudocaule/inflorescência) X X 2

Urera sp. (caule de urtiga) X 1

Spondias sp. (fruto de cajá mirim) X 1

fruto n.i. X 1

Curcubitacea sp.1 (folha) X X 2

Amarantacea sp.1 (folha) X 1

Astrocaryum aculeatissimum (folha e caule de brejaúba) X X X 3

Euterpe edulis (caule de palmito doce) X 1

Musa sp. (pseudocaule/inflorescência de bananeira) X 1

Recursos disponíveis por mês 3 5 4 7 2 1 3 7 1 3 4 2
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Tabela 4.23: Meses de ocorrência, número de indivíduos, locais e tipo de substrato onde ocorreu cada espécie de Stratyomidae. CA-
Campolina, PC-Porto Capim, MA-Macuco, VV-Viveiro, BT-Beira do Turfo, VI-Vinhático e FS-Fazenda Sacramento.

SUBSTRATOS
ESPÉCIE MESES Nº INDIVÍDUOS LOCAIS

TIPO ESPÉCIE

Acrochaeta sp.1 Jul 10 CA caule Liana n.i.1

M. arcuatus Jul e nov 36 PC e CA caule Liana n.i.1

PC, CA, caule P. maximum, Liana n.i., Urera sp., E.edulis, Curcubitacea sp.1

Jan-abr, BT, VI H. aemygdiana, Heliconia sp.1, H. spathocircinata,

Jul-ago e nov pseudocaule H. episcopalis.
M. azureus

121 folha Amarantacea sp.1, Amarantacea sp.2

M. bivittatus Jan 2 PC inflorescência H. spathocircinata

caule A. aculeatissimum, Liana n.i.1

M. cingulatus Fev, ago e dez 15 CA, MA, VI inflorescência Musa sp.

M. coxalis Mar e dez 17 VV flores L.lurida

pseudocaule H. episcopalis

M. gowdeyi Mai e out 4 PC folha Amarantacea sp.1

caule Urera sp.

M. gracilis Abr e ago 9 CA, VI pseudocaule H. episcopalis

folha A. aculeatissimum

M. opaliger Jul 4 CA caule Liana n.i.1

Jan-abr, PC,CA,BT, pseudocaule
Musa sp., H. spathocircinata, H.episcopalis, H.episcopalis

brocado

M. pallifrons Ago-set 57 MA,FS inflorescência Musa sp., H.episcopalis, Heliconia sp.1.

M. pictipes Jun e dez 6 VI folha A. aculeatissimum

M. transversus Fev e out 3 CA, VI frutos Guarea sp.

Jan, abr, ago, inflorescência H.spathocircinata, H.episcopalis

M. varicrus Out-nov 18 PC pseudocaule H.episcopalis, H. episcopalis brocado

Ptecticus sp.1 Fev e abr 7 FS frutos Spondias sp. e J. princeps

Sargus sp.4 Abr-mai, ago e out 52 CA,PC,VI,FS frutos Guarea sp., fruto n.i.



Tabela 4.24: Índice de sazonalidade, abundância, especificidade de Sarginae e
sazonalidade de recursos.

ESPÉCIE Is ABUNDÂNCIA ESPECIFICIDADE SAZONALIDADE
Acrochaeta sp.1 0,00 4,00 E -
M. arcuatus 0,80 100,00 E -
M. azureus 0,22 147,00 G -
M. bivittatus - 0,00 E +
M. cingulatus 0,92 791,00 G -
M. coxalis 1,00 36,00 E +
M. gowdeyi 0,10 51,00 E -
M. gracilis 0,00 10,00 G +
M. opaliger 0,87 388,00 E +
M. pallifrons 0,28 78,00 G +
M. pictipes 0,49 70,00 E -
M. transversus 1,00 86,00 E +
M. varicrus 0,57 14,00 G +
Ptecticus 0,43 67,00 G +
Sargus sp.4 0,62 78,00 E +

Tabela 4.25: Tempo aproximado de desenvolvimento por espécie e por

sexo.

TEMPO DE
DESENVOLVIMENTO

ESPÉCIE M F TODOS

Acrochaeta sp.1 160,7  128,8 139,4
M. arcuatus 62 58,5 60,6
M. azureus 86,1 78,8 83,1
M. bivittatus 38 - 38
M. cingulatus 42 39,3 40,7
M. coxalis 61,1 70,4 64,9
M. gowdeyi - 102,5 102,5
M. gracilis 55 48,9 50,2
M. opaliger 53,5 52,5 53
M. pallifrons 69,4 70,3 69,8
M. pictipes 80,5 89,3 86,3
M. transversus 26 33 29,5
M. varicrus 57 50,4 53,3
Ptecticus sp.1 67,7 25,5 43,6
Sargus sp.4 70 72,5 70,4
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Figura 4.58: Tempo médio de desenvolvimento desde a data de coleta até a

emergência do adulto de cada uma das espécies estudadas.

Tabela 4.26: Tamanho médio por espécie e por sexo.

TAMANHO MÉDIO

ESPÉCIE M F TODOS

Acrochaeta sp.1 10,3  9,1 9,5

M. arcuatus 6,3  6,4 6,3

M. azureus 8,4  7,9 8,2

M. bivittatus 7,3 - 7,3

M. cingulatus 9,5 8,9 9,2

M. coxalis 8,2 6,8 7,6

M. gowdeyi - 9,2 9,2

M. gracilis 9 7,1 7,6

M. opaliger 6,3 6,7 6,5

M. pallifrons 9,5 8,7 9,2

M. pictipes 11 8,8 9,5

M. transversus 7,3 8,3 7,6

M. varicrus 8 7,9 7,9

Ptecticus sp.1 13,3 9,4 11

Sargus sp.4 7,7 6,6 7,3
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Figura 4.59: Tamanho médio de corpo de adulto de cada uma das espécies estudadas.

Tabela 4.27: Resultados dos testes estatísticos comparando sexo com

tempo de desenvolvimento e tamanho corporal de cada espécie estudada.

Os * indicam teste U. Os valores em negrito indicam resultados

significativos.

TEMPO
DESENVOLVIMENTO TAMANHO CORPORAL

ESPÉCIE Valor da estatística p Valor da estatística p
Acrochaeta sp.1 -1,93 0,095 -1,476 0,178
M. arcuatus -0,91 0,371 0,773 0,445
M. azureus -0,93 0,355 -2,164 0,033
M. bivittatus - - - -
M. cingulatus 20,0* 0,355* -1,31 0,212
M. coxalis 39,5* 0,965* -2,3 0,034
M. gowdeyi - - - -
M. gracilis -0,39 0,710 -2,113 0,079
M. opaliger -0,18 0,877 0,842 0,488
M. pallifrons 294,0* 0,467* -1,7 0,084
M. pictipes 0,36 0,735 -1,964 0,121
M. transversus - - - -
M. varicrus -0,56 0,586 -0,4 0,698
Ptecticus -3,67 0,014 -2,545 0,052
Sargus sp.4 276,00 0,512 -3,8 <0,01
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Figura 4.60: Tamanho de corpo de Merosargus azureus de acordo com sexo e

substrato. Legenda: am2 – Amarantaceae sp.2; ee – Euterpe edulis; he – Heliconia

episcopalis inflorescência? ; hemp – Heliconia episcopalis meio podre; hep – Heliconia

episcopalis podre; hev – Heliconia episcopalis verde; ur – Urera sp.
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Figura 4.61: Tempo de desenvolvimento de Merosargus azureus de acordo com sexo

e substrato. Legenda: am2 – Amarantaceae sp.2; ee – Euterpe edulis; he – Heliconia

episcopalis; hemp – Heliconia episcopalis meio podre; hep – Heliconia episcopalis

podre; hev – Heliconia episcopalis verde; ur – Urera sp.
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Figura 4.62: Comparação de tamanho médio de corpo e tempo médio de

desenvolvimento de cada uma das espécies estudadas.

Desenvolvimento larval de Merosargus spp. e sua relação com a disponibilidade de

Heliconia episcopalis e H. rostrata

Dentre as 210 larvas que iniciaram o experimento, nasceram 149 adultos. Apesar

da abundância de espécies de Merosargus existentes no local da coleta, apenas duas

espécies foram encontradas e identificadas: M. azureos e M. gracilis.

Os resultados encontrados referentes ao tamanho médio da pupa (em mm),

tempo médio da eclosão (em dias), porcentagem de nascimentos, primeiro nascimento

(em dias) e último nascimento (em dias), podem ser encontrados nas tabelas 4.28 para

Heliconia episcopalis e 4.29, para Heliconia rostrata.

O aumento da biomassa de H. episcopalis e H. rostrata e, conseqüentemente, o

aumento da quantidade de recurso, teve um efeito positivo no tamanho do adulto

(expresso pela medida do pupário). (β = 0,57 e p = 0,0000 para H. episcopalis e β =

0,75 e p = 0,0000 para H. rostrata). (Figura 4.63)
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O aumento de biomassa de H. episcopalis e H. rostrata teve um efeito positivo

do tempo de desenvolvimento, apesar de não significativo para H. episcopalis (β = 0,15

e p = 0,186 e β = 0,333 e p = 0,045, respectivamente). (Figura 4.64)

Houve também um efeito positivo e significativo entre o tamanho do adulto e o

tempo de desenvolvimento, para H. episcopalis (β = 0,55 e p = 0,000), e para H.

rostrata (β = 0,28 e p = 0,0176). (Figura 4.65)

O número dos nascimentos em cada placa não afetou significativamente

(segundo a correlação não-paramétrica) o tempo de desenvolvimento médio (rs = 0,32 e

p = 0,157) (Figura 4.66). Já a correlação não paramétrica entre número de nascimentos

por placa e o tamanho médio do adulto foi significativa (rs = 0,6055 e p = 0,0036)

(Figura 4.67). Outra correlação foi feita para testar o efeito do o peso de helicônia no

número de nascimentos (rs = 0,5141 e p = 0,0171) (Figura 4.68).

O teste de ANCOVA mostrou resultados significativos no tempo de

desenvolvimento em relação ao peso (como co-variável independente) (F = 6,0960 e p =

0,000147), mas o tempo de desenvolvimento em relação ao tipo de espécie de Heliconia

spp., o resultado não foi significativo (F = 2,4258 e p = 0,121563). O ANCOVA foi

significativo também no tamanho do adulto em relação ao peso (como co-variável) (F =

63,19 e p = 0,0000). Mas o tamanho do adulto em relação ao tipo de espécie de

Heliconia spp., o resultado novamente não foi significativo (F = 2,26 e p = 0,13477).



Tabela 4.28: Heliconia episcopalis: Tamanho médio da pupa (mm), Tempo médio da Eclosão (dias), Porcentagem de Nascimentos, Primeiro Nascimento

(dias) e Último Nascimento (dias)

Peso (g) Tamanho Médio da pupa (mm) Tempo médio da Eclosão (dias) % Nascimentos Primeiro Nascimento (dias) Último Nascimento (dias)
0,1 7,06 45,5 60 33 68
0,2 6,45 52,5 20 48 57
0,4 6,56 54,4 50 41 66
0,6 7,21 45,43 70 33 60
0,8 6,94 56,25 80 41 70
1 8,49 74,8 100 68 100

1,12 7,54 51,5 80 41 82
1,6 7,65 50,2 50 42 59
2,4 8,04 60,22 90 33 91
3,2 7,62 53,67 90 36 84
4 10,52 73,67 60 68 92

Tabela 4.29: Heliconia rostrata: Tamanho médio da pupa (mm), Tempo médio da Eclosão (dias), Porcentagem de Nascimentos Primeiro Nascimento (dias) e

Último Nascimento (dias)

Peso (g) Tamanho Médio da pupa (mm) Tempo médio da Eclosão (dias) % Nascimentos Primeiro Nascimento (dias) Último Nascimento (dias)

0,1 6,86 65,83 60 41 116

0,2 6,96 47,17 60 36 64

0,4 7,38 49,5 60 41 62

0,6 7,01 66 70 41 123

0,8 7,01 49,1 80 36 62

1 8,33 94,67 90 79 128

1,12 6,38 64,17 60 45 96

1,6 8,11 45,37 80 36 64

2,4 7,19 88,14 70 45 131

4 11,36 80 100 79 81
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Figura 4.63: Variação do peso de Heliconia e a sua influência no tamanho do adulto

Scatterplot (testes_tamanho_tempo_peso 9v*150c)
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Figura 4.64: Variação do peso de Heliconia e a sua influência no tempo de desenvolvimento
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Scatterplot (testes_tamanho_tempo_peso 9v*150c)
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Figura 4.65: Variação no tamanho do adulto e no tempo de desenvolvimento
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Scatterplot (teste_media_nascim_peso 10v*21c)
espcode: 1 media tam = 6,5876+0,1549*x
espcode: 2 media tam = 1,4871+0,8455*x
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Figura 4.67: Correlação não-paramétrica entre o tamanho médio do pupário e o número de nascimentos

por placa
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Discussão
Dinâmica clonal de Heliconia episcopalis

As populações de H. episcopalis parecem ter uma dinâmica bastante parecida

mesmo em diferentes locais dentro do PERD, entretanto, em alguns parâmetros

amostrados houve uma clara diferença entre locais.

Fevereiro, foi o mês em que um maior número de novos módulos foi encontrado

em resposta as chuvas que iniciam em novembro e se estendem até no máximo a março.

Depois durante o longo período de estiagem de março a final de outubro poucos

módulos novos aparecem e os que surgem tem taxas de crescimento muito pequenas. O

maior crescimento em comprimento das plantas coincide exatamente com o período de

maior pluviosidade.

O maior responsável pelas diferenças entre locais foi o impacto causado pela

queda de uma árvore sobre dois plots no Campolina. A queda da árvore ocorreu em

janeiro, o que praticamente inviabilizou a amostragem das plantas nestes plots em

fevereiro do mesmo ano, já que as plantas se encontravam em meio a um emaranhado

de galhos da própria árvore e de várias outras que caíram ao redor. Em maio estes plots

puderam ser corretamente amostrados, e muito provavelmente várias plantas

encontradas neste mês poderiam já estar presente em fevereiro. O aumento na produção

de brotos e mudas se deu praticamente um ano após a queda da árvore em fevereiro de

2004, respondendo ao aumento da pluviosidade. Este aumento drástico na densidade de

plantas na área do Campolina apenas no ano seguinte foi o principal responsável pela

variação entre anos nos parâmetros populacionais amostrados.

A área da Beira do Turvo é bem mais sombreada que as demais e este deve ser

um dos principais motivos de encontrarmos módulos bem maiores neste local. Três

outros fatores podem contribuir para este estiolamento a densidade de plantas,

competição por luz entre módulos, uma maior umidade do terreno já que se encontra ao

lado do córrego e a presença de muita poeira sobre as folhas nos meses de seca, que

podem forçara a planta a investir ainda mais no tamanho foliar.

As helicônias no Porto Capim também se encontram em uma situação de forte

competição entre módulos por luz entretanto a quantidade de luz que chega as plantas é

aparentemente maior e a topografia do terreno torna módulos muito estiolados bastante

vulneráveis ao tombamento.
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Famílias de Diptera sintópicas a Heliconia episcopalis

A variação de alguns fatores, bióticos e abióticos, no decorrer de um ano pode

proporcionar uma alteração também na composição e abundância da fauna de moscas.

No caso da região que engloba a área em estudo, particularmente, ocorrem modificações

drásticas nas características climáticas. É esperado que durante o período de menores

índices de pluviosidade, a população da maioria das famílias de moscas reduza em

abundância. Essa queda na pluviosidade pode ter como conseqüência uma escassez de

recursos disponíveis para o desenvolvimento normal dos indivíduos. No entanto para a

família Stratiomyidae no Campolina, essa relação não ocorre, possivelmente devido à

retenção de umidade pela mata primária, funcionando como refúgio para algumas

espécies durante o período de seca. Para se testar estatisticamente essa relação entre

pluviosidade e abundância, é necessário que tenhamos em mãos os dados

meteorológicos do período em que foi feita a amostragem.

Diferentes formações florestais, supostamente, abrigam sub-bosques distintos.

Mas entre a área do Campolina e a do Porto Capim, provavelmente devido à presença

da espécie vegetacional dominante Heliconia episcopalis no sub-bosque, não ocorreu

grandes diferenças na composição e abundância de famílias de Diptera.

Uso de recursos por larvas de Stratiomyidae

O PERD tem uma diversidade vegetal enorme. Apenas uma porção mínima

dessa variedade vegetal foi testada quanto a sua utilização por Sarginae. Substratos para

larvas de Merosargus e Ptecticus foram mais fáceis de ser identificados por causa do

comportamento de defesa dos machos. Cerca de 23 gêneros e 94 espécies de

Stratiomyidae ocorrem no PERD (Fontenelle, dados não publicados). A grande maioria

dessas espécies tem larvas terrestres e os substratos utilizados para o desenvolvimento

das larvas ainda permanecem desconhecidos. Entretanto, neste trabalho, um grande

número de espécies de Sarginae teve alguns de seus substratos identificados,

especialmente aqueles que utilizam Heliconia para seu desenvolvimento.

Espécies de Sarginae que utilizam principalmente recursos marcadamente

sazonais podem ter uma sazonalidade mais aparente quando comparadas com os que

utilizam o segundo grupo de recursos. No presente estudo encontramos cinco espécies
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(M. bivittatus, M. coxalis, M. transversus, Ptecticus sp.1 e Sargus sp.4) que se

desenvolvem exclusivamente em substratos associados à fenologia das plantas. Além

disso, quanto mais generalista for a espécie de Sarginae, maior a probabilidade de ela

ocorrer em diferentes períodos do ano (tabela 4.59).

Há grande associação entre espécies do gênero Merosargus e espécies de

Heliconia. Seis espécies de Merosargus desenvolveram-se em várias espécies e partes

de Heliconia (tabela 4.59). M. azureus e M. varicrus são mais comuns nas áreas onde há

espécies de Heliconia. Já M. gowdeyi e M. gracilis são espécies raras onde não há H.

episcopalis. M. cingulatus é a única espécie de Merosargus que ocorrem em Belo

Horizonte (Fontenelle et al. Dados não publicados?).

Acrochaeta sp.1 e M. gracilis apresentaram Is=0,00, enquanto M. coxalis e M.

transversus apresentaram Is=1,00. Não foi possível calcular o Is para M. bivittatus, pois

essa espécie nunca foi coletada em Malaise.

Apesar de apresentar o menor tempo de desenvolvimento das espécies

estudadas, M. bivittatus provavelmente utiliza outro substrato para desenvolvimento de

suas larvas, além da inflorescência de H. spathocircinata, pois esta planta floresce

apenas de novembro a janeiro. Apesar de não haver dados disponíveis sobre a

longevidade dos Stratiomyidae adultos, não acreditamos que haja apenas uma geração

por ano em espécies tropicais.

As espécies com maior quantidade de informação foram M. azureus e M.

pallifrons. Isto pode ser explicado ou pelo fato dessas espécies serem mais generalistas

em relação aos substratos ou pelo esforço amostral ter sido desigual, coletando-se mais

recursos vegetais em áreas onde essas duas espécies ocorrem. Sargus sp.4, apesar de ter

sido abundante, desenvolveu-se apenas em substratos associados à fenologia das plantas

(frutos de Guarea sp. e em fruto não identificado) indicando que a sazonalidade do

recurso não interfere na abundância da espécie.

O fato de Acrochaeta sp.1 ter apresentado tempo de desenvolvimento mais alto

deve-se, provavelmente, ao seu maior tamanho corporal. O substrato utilizado por essa

espécie foi o mesmo que M. arcuatus e M. opaliger utilizaram e essas espécies tiveram

tempo de desenvolvimento bem menor. Quanto maior a espécie, maior o tempo de

desenvolvimento (Timms, 1998).
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Entretanto, o tempo de desenvolvimento também pode sofrer influência de

outros fatores como, por exemplo, o tipo de substrato (Fontenelle et al., dados não

publicados), apresentando resultados distintos em espécies diferentes. Neste estudo não

se pode afirmar o porque dessa diferença. Mas, parte da diferença entre espécies se deve

a características extrínsecas a elas, como o tipo e a qualidade do substrato ou a época do

ano em que ele ocorre.

O fato de encontrarmos um tempo de desenvolvimento tão baixo, quanto o visto

na fêmea de M. gracilis (8 dias) pode indicar que, provavelmente, o ovo foi depositado

no substrato antes da data de coleta. Fontenelle et al. (dados não publicados)

encontraram que a média do tempo de desenvolvimento para fêmeas dessa espécie é de

53,9 dias. Neste estudo há imprecisão na medida do tempo de desenvolvimento porque

não há informações sofre a data da ovipostura e a temperatura não foi controlada

durante o experimento.

A presença de defesa de território em várias espécies de Merosargus pode

explicar porque o tamanho corporal médio dos machos foi geralmente maior. Machos

maiores têm maiores chances de vencer uma disputa por território (Thornhill & Alcock,

1983). As espécies que não apresentaram essa diferença tiveram pouca variação de

tamanho entre os sexos, possivelmente sendo a diferença não significativa. Em M.

coxalis não há defesa de território e as fêmeas foram maiores.

Apenas para Ptecticus sp.1 foi encontrado resultado significativo para tempo de

desenvolvimento. Os machos dessa espécie demoram cerca de duas vezes mais tempo

para se desenvolverem.

Para o tamanho corporal, resultados significativos indicando que os machos são

maiores foram encontrados em M. azureus, M. coxalis e Sargus sp.4. Para M. gracilis o

resultado foi marginalmente significativo.

Como visto em outro estudo com Merosargus azureus (Fontenelle et al., dados

não publicados), o tempo de desenvolvimento e tamanho de corpo do adulto diferiram

significativamente entre os substratos utilizados. No presente estudo, tanto o sexo

quanto o substrato interferiram no tamanho corporal do adulto. Os machos foram

maiores, por causa da defesa territorial. No tempo de desenvolvimento, apenas o

substrato interferiu, indicando que a qualidade nutricional dos substratos pode ser fator

importante no tempo de desenvolvimento. Talvez o baixo número de indivíduos de
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outras espécies coletados pode explicar porque os resultados não foram significativos

para elas.

Ao comparar o tamanho corporal e o tempo de desenvolvimento de todas as

espécies estudadas verifica-se que Ptecticus sp.1 e M. cingulatus se desenvolveram mais

rápido e alcançaram tamanhos corporais maiores que os esperados.. Já M. opaliger e M.

arcuatus tiveram a relação inversa, sendo menores que o esperado. Essas duas espécies

utilizam o mesmo substrato (liana não identificada).

Um estudo, através da identificação de outros substratos utilizados por espécies

de Sarginae e de um experimento em laboratório, utilizando esses substratos está sendo

desenvolvido para verificar melhor o efeito do tipo de substrato no tamanho corporal e

no tempo de desenvolvimento dessas espécies.

Pequenas diferenças no uso de recursos podem favorecer a coexistência estável

de espécies competidoras. Estas diferenças podem ocorrer tanto na escolha da espécie

de planta e ou parte ou estado da mesma espécie de planta, pelas fêmeas adultas, quanto

pela ocorrência de modos diferenciados de alimentação pelas larvas de diferentes

espécies quando no mesmo substrato. Neste estudo observou-se que esta coexistência

estável pode ocorrer com as espécies de Sarginae e que isso pode ser um dos fatores

para essa subfamília ser tão diversa.

Surpreendentemente M. azureos que demonstra preferência pela H. episcopalis ainda

verde, tiveram um melhor desenvolvimento nas helicônias já podres e M. gracilis que

demonstra preferência por H. episcopalis podre tiveram um melhor desenvolvimento

em plantas verdes.

Talvez a restrição no número de espécies encontradas tenha sido ocasionada

pelas condições de coleta, todas observando a oviposição de fêmeas em pseudocaules de

Heliconia episcopalis verde. Vários ovos utilizados eram da mesma fêmea, e o número

de espécies seria reduzido simplesmente pelo fato de que apenas alguns indivíduos

foram responsáveis pela maioria das amostras. A existência de apenas duas espécies

diminuiu a existência de mais uma variável, facilitando a compreensão dos resultados.
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Desenvolvimento larval de Merosargus spp. e sua relação com a disponibilidade de

Heliconia episcopalis e H. rostrata

Maiores quantidades de Heliconia favoreceram significativamente o tamanho

dos adultos. Com quantidades suficientes de Heliconia, possível alimento para as larvas,

as mesmas sofreram menos com a competição por recurso e espaço. A alimentação farta

e a falta de estresse podem ter sido revestidos em ganho de massa e tamanho corporal.

Provavelmente, o efeito da quantidade de recurso no tempo de desenvolvimento

seguiu a mesma lógica. Mais alimento abrevia o tempo necessário para o

desenvolvimento corporal e disponibiliza energia suficiente para a troca rápida de pele.

O efeito positivo entre o tamanho do adulto e o tempo de desenvolvimento pode

ser explicado pela necessidade de mais alimento para um desenvolvimento ascendente.

Um maior tempo de alimentação pode ser interpretado como uma maior disponibilidade

de alimento a ser convertido em peso e tamanho corporal.

O número dos nascimentos por cada placa parece não ter afetado o tempo de

desenvolvimento médio, mas o número de larvas em cada placa pode não ter sido

suficiente para causar impacto (por competição, por exemplo) que afetasse essa média

de tempo de desenvolvimento. Mas o número de nascimentos por placa afetou o

tamanho médio do adulto. Talvez esta competição por espaço e recursos possa exercer

mais influência no tamanho final do adulto do que no tempo de desenvolvimento. O

número de nascimentos por placa foi afetado também pelo peso de helicônia.

Novamente, uma maior disponibilidade de recurso favorece a sobrevivência das larvas.

Um maior tempo de desenvolvimento pode acarretar maiores riscos à larva.

Quanto mais tempo ela demora a atingir o estágio final de adulto, ela está submetida à

vida sedentária de larva e, conseqüentemente, bastante vulnerável. Uma quantidade

suficiente de substrato favorece um desenvolvimento mais rápido e eficiente.

Os resultados gerais não variaram entre as duas espécies de helicônia (Heliconia

episcopalis e Heliconia rostrata). O fato de uma espécie ser nativa do ambiente

estudado e a outra não ser encontrada neste local parece não ter comprometido o

desenvolvimento larval.

A quantidade máxima ideal de recurso não pode ser constatada, mais deve

existir. Tal dado não pode ser confirmado também, pois não se conhece realmente o que

a larva utiliza: se é a matéria orgânica em decomposição, fungos, ou bactérias.
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PARTE 3- Importância de Heliconia episcopalis (Heliconiaceae-
Zingiberales) como recurso alimentar de beija-flores no Parque
Estadual do Rio Doce – M G

Introdução

A polinização exerce papel fundamental na dinâmica dos ecossistemas, inclusive
na sobrevivência de toda a humanidade, que consome produtos provenientes de plantas
polinizadas por invertebrados (abelhas, formigas, vespas) e vertebrados (aves,
mamíferos). Estima-se que a polinização gere anualmente 200 bilhões de dólares em
benefícios para a agricultura mundial (Kearns et al., 1998), e a forma como os
diferentes biomas vêm sendo degradados e alterados pode colocar em risco de extinção
os principais polinizadores dessas plantas, já que cerca de 90% das angiospermas são
polinizadas por animais.

As helicônias (Heliconiaceae -Zingiberales), conhecidas vulgarmente como
caetés, são pseudocaules rizomatosos, de vários metros de altura, com caules
subterrâneos. As bainhas de suas folhas formam os pseudocaules e suas inflorescências
são terminais. Suas inflorescências são típicas de plantas ornitófilas, apresentando
colorações laranja, amarela e vermelha, e corola fundida que acumula abundante
néctar.

As helicônias são primariamente nativas dos Trópicos Americanos, estando
presentes no Velho Mundo e Novo Mundo (Berry & Kress, 1991).O número de espécies
descritas para o Brasil varia entre 29 e 37 espécies (Kress, 1990). A produção total de
néctar por flor ao longo do dia é muito alta, variando entre 25-115µl (Stiles, 1975;
Stiles, 1977; Stiles & Freeman, 1993; Schuchmann, 1996). Este recurso é utilizado por
invertebrados (insetos) e vertebrados (colibris e morcegos). O néctar produzido por
espécies de Heliconiaceae é um dos principais recursos para diversos tipos de beija-
flores (Buzato, 1996), entre os quais os colibris.

Colibris são Aves nectarívoro-insetívoras da família Trochilidae (Apodiformes)
que eram tidas até pouco tempo como endêmicas do continente americano (Ruschi,
1982), porém, um fóssil recentemente encontrado recentemente na Alemanha
comprovou a existência do grupo na Europa do início do Oligoceno (Mayr, 2004).
Estudos demonstram que estão intrinsecamente associados com as helicônias,
apresentando casos de co-adaptação entre os dois grupos (Temeles Et Al., 2000;
Temeles & Kress, 2003). Cerca de 90% da sua alimentação é de carboidratos, sendo a
sacarose encontrada em maior proporção no néctar de flores do Novo Mundo, o restante
(5%) baseia-se em pequenos artrópodes (Schuchmann, 1996). A concentração de
carboidratos em flores visitadas por aves varia entre 15 a 30%, sendo que os insetos
podem se alimentar de flores com concentrações mais elevadas (Baker, 1975; Baker &
Baker, 1975; Gardener & Gillman, 1998).

Os colibris têm grande relevância na ecologia da polinização (Ruschi, 1982,
Stiles, 1975; Stiles, 1977; Stiles & Freeman, 1993). Aproximadamente 15% das
espécies americanas apresentam flores adaptadas à polinização por esses pássaros
(Ruschi, 1982, Fischer, 1996). A sua capacidade de adejar em frente às flores é fruto de
uma adaptação para maximização do seu ganho de energia. Esse vôo consiste na
produção de uma força vertical que equilibra o peso do beija-flor, movimentando suas
asas para trás e para frente (vôo de libração simétrico), diferindo das demais Aves.
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Apenas insetos e beija flores conseguem realizar esse tipo de vôo, o que os tornam
hábeis visitantes florais (Carey, 1996) .

Objetivos

1) Avaliar a importância de H. episcopalis como fonte de recursos para beija-flores no
Parque Estadual do Rio Doce.

2) Verificar o efeito da polinização por beija-flores na produção de frutos de H.
episcopalis.

Metodologia

Área de estudo

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD-MG) é a maior área de floresta
preservada no estado de Minas Gerais. Possui aproximadamente 36.0000 ha, nos
municípios de Timóteo, Mariléia e Dionísio – entre os paralelos 19° 48’ 18’’ – 19° 29’
24’’ S e meridianos 42° 38’ 30’’ – 42° 28’ 18’’ W. O parque é limitado ao Leste pelo
rio Doce e ao Norte pelo Rio Piracicaba (IEF, 1994a) e se situa na depressão
interplanáltica do rio Doce (CETEC, 1982 apud Graçano, 1997) que é de baixa altitude,
entre 230m e 515m, relevo composto de encostas originadas por deposição aluvial e um
sistema repleto de lagos nas áreas de maior depressão originadas pela paleodrenagem do
rio Doce . O clima da região é tropical úmido mesotérmico de savana (Antunes, 1986).
A estação chuvosa ocorre de outubro a março e a seca de abril a setembro (Gilhuis,
1986).

A vegetação do parque pode ser considerada do tipo Floresta Estacional
Semidecidual Submontana caracterizada por uma percentagem de árvores caducifólias
entre 20 e 50 %. Embora quase todo o parque seja constituído de vegetação em bom
estado de preservação, apenas 8,4 % da área, é considerada mata alta primária (Gilhuis,
1986), e a mata secundária ocupa certa parte de parque abrigando algumas árvores de
grande porte sobreviventes das queimadas ocorridas durante a década de 60 (Lopes,
1998).

O Porto Capim situa-se na porção sul do Parque Estadual do Rio Doce, na borda
da maior lagoa, Dom Helvécio. A mata é caracterizada por uma formação secundaria
próxima a área de brejo. Além disso, possui árvores de portes variados, sendo a maioria
característica de formação secundaria, com uma mancha de helicônias (H. episcolpalis,
H. spathocircinata, H. aemygdiana) de tamanho expressivo. A área onde a Campolina
situa-se é caracterizada por uma formação de mata do tipo primária, com figueiras
(Ficus sp.) com mais de 20m de altura, com uma mancha relativamente grande de H.
epicopalis e com a sobreposição de uma população de H spathocircinata. A fauna dessa
localidade situada na parte central do parque, apresenta espécies ameçadas como
Amazona farinosa (Papagaio-moleiro) e Brachyteles hypoxanthus (muriqui), e a maior
parte da formação arbórea possui dossel com altura acima de 25m.
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Sistema biológico

Heliconia episcopalis, é conhecida vulgarmente pelo nome de caeté ou chapéu-de-
frade, desenvolve-se em áreas primitivas, formações secundárias, margens de rios, e
clareiras ensolaradas. Essas plantas têm preferência por regiões úmidas, mas vivem
também em certas áreas secas. O pico de floração vai de novembro a fevereiro,
ocorrendo uma pequena produção de flores ao longo do resto do ano.

Esta espécie apresenta inflorescência laranja-avermelhada, em forma de uma mão,
produzindo uma ou duas flores por dia. As flores abrem-se em sentido direito e
esquerdo, e as corolas são recurvadas, razão pela qual os colibris são considerados os
principais visitantes florais. Nossas observações preliminares na área demonstraram
que as inflorescências são visitadas por diversos insetos (abelhas de grande e médio
porte, formigas, mariposas e borboletas). Como visitantes vertebrados, foram avistados
com freqüência diversas espécies de colibris (Phaethornitinae) e recentemente
Thalurania glaucopis (Trochilinae). Essa subfamília tende a promover com mais
intensidade a polinização cruzada, principalmente em áreas de pequena densidade de
helicônias (Linhart, 1973).

O local de estudo foi escolhido dentro de uma população de helicônias, contida
numa área de aproximadamente 1200 metros quadrados, que fica localizada numa área
do Parque chamada Porto Capim, onde foram montados os círculos para amostragem
das plantas, as análises de concentração de carboidratos no néctar, visitação por beija-
flores e produção de frutos. Os dados de campo estão sendo coletados em cada estação
(visitação) sendo 4 dias de observação. Com o sucesso das observações de campo e
apoio logístico (transporte) achamos interessante trabalhar com mais uma área que e
Campolina. Essa área e caracterizada como formação primaria, e possibilitara uma
analise interessante entre taxas de visitações entre áreas primarias e secundarias.

Estudos da Biologia Floral de Heliconia episcopalis

As plantas tiveram o comprimento de seus estames e estigmas medidos em
relação à distância do nectário, para se fazer posteriormente uma correlação com a
morfologia do bico dos beija-flores, como recomendado por Temeles e Kress (2003).

O sistema reprodutivo foi testado por meio de polinizações manuais com pólen
da própria planta (auto-polinização) e de outras (polinização cruzada), em 30 flores para
cada tratamento, utilizando lâminas de vidro ou pincel para coleta e colocação no
estigma. Antes e após a polinização (até a formação do fruto), as inflorescências foram
recobertas com filós para evitar a entrada de visitantes florais. Também, para testar
autopolinização espontânea (i.e. necessidade ou não de visitas), foram ensacadas 104
inflorescências (flores em pré-antese). O tipo de sistema reprodutivo foi estabelecido
pela diferença de frutos normalmente desenvolvidos (controle), incluindo contagem de
sementes, entre estes tratamentos. Estes resultados serão comparados com a produção
de frutos e sementes de flores controle, por meio de análises de variância (ANOVA) no
final do projeto.

Para avaliar se ocorrem alterações na concentração de carboidratos ao longo do
dia, foi coletado néctar com seringas e capilares calibrados, em intervalos de 6 horas no
pico da florada, ou mais espaçado na escassez de flores, começando às 06:00h e
terminando às 18:00hs. Foram selecionadas 5 plantas, para retirar néctar de uma flor
(amostragem destrutiva) no Porto Capim. Após a extração, mediu-se a concentração de
carboidratos no néctar com refratômetro calibrado (Kearns & Inouye, 1993). No período
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do pico de floração que esta ocorrendo no presente momento, serão coletados os dados
de concentração de carboidratos e volume de néctar como proposto no projeto.

Levantamento dos Visitantes

Para observar as espécies de colibris que visitam cada mancha, serão estabelecidas
áreas circulares móveis (com 5m de raio) com a utilização de trena e piquetes
(delimitação do círculo). O círculo será deslocado de acordo com a concentração de
flores em cada área da mancha. As plantas serão marcadas com etiqueta indicando o
local, número do círculo e da planta. A partir de um ponto fora da área do círculo (para
não interferir sobre a taxa de visitação), serão observadas as visitas dos colibris com a
utilização de binóculo 8x35 mm2 e máquina fotográfica digital.

O trabalho de observação terá início às 05:00h e terminará às 18:00h (sem
qualquer tipo de intervalo). Foi registrado o horário de visita, o tempo de permanência,
e o modo de alimentação (posição durante o vôo de libração). Analisamos as diferenças
de freqüência de visitação entre as espécies de beija-flores.

Algumas das espécies de colibri foram fotografadas e observadas com binóculo,
de forma a permitir a sua identificação com a ajuda de material de coleções (disponível
na UFMG).

Análises morfométricas

Para as análises morfométricas, as espécies de colibris identificadas na área (ver
ítem 3.4) tiveram suas medidas, como comprimento, curvatura do bico tomadas de
exemplares disponíveis em coleções. Estas medidas foram coletadas como aquelas da
morfologia floral, fornecendo dados sobre local de deposição do pólen e assim sobre a
eficiência de cada espécie de colibri na polinização de H. episcopalis.

Levantamento das visitas a outras espécies vegetais

Para estabelecer a importância relativa de H.episcopalis na dieta dos colibris
visitantes, foi realizado concomitantemente, uma avaliação da freqüência de visita a
outras plantas floridas na mesma época. O parâmetro foi o número de
visitas/hora/espécie ao longo do dia.

Resultados e Discussão

Biologia Floral de H. episcopalis

Foram ensacadas 104 inflorescências de H. episcopalis antes de ocorrer a
formação das flores, e não houve formação de frutos. Os testes de polinização
comprovaram que H. episcopalis é autoincompativel, não havendo produção de frutos
após o ensacamento de 57 inflorescências com filós. Os experimento de polinização
cruzada manual (n=30) foram feitos como citado nos manuais de metodologias para
polinização.
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Fig 4.69. Número de médio de inflorescências por plot (5m2), em cada um dos locais
estudados. Dados não publicados de Júlio César Rodrigues Fontenelle.

No período de julho de 2004 foi feita uma analise da concentração de
carboidratos, onde constatamos uma variação significativa na sua concentração ao longo
do dia. A média da temperatura ao longo do dia foi de 25,6 0C (n=6 ± 3,5) e a variação
da concentração de açúcar foi significativa (Teste ANOVA: gl= 2, F=21.18, p<0,0001) .
O tempo amanheceu com forte neblina apos uma noite de chuva, aumentando a
temperatura no meio dia após um pequeno período de insolação.
Fig. 4.70 – Concentração de carboidratos em flores (n=12) de diferentes pontos da mancha (Porto

Capim).
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Durante o verão de 2005 foram realizadas duas análises da concentração de
néctar com Heliconia episcopalis, uma num dia de chuva e outra com sol. Utilizando a
análise de variância multivariada não paramétrica (Kruskal Wallis), observou-se que
não houve variação significativa na concentração ao longo dos dois dias ensolarado(Fig.
4.71a) e chuvoso (Fig. 4.71b). Nessa época do ano coincide com o aumento do número
de inflorescências (Fig.4.69).

Fig. 4.71. Análise (ANOVA) da variação da concentração de carboidratos: a) dia
ensolarado; b) dia chuvoso.

Ao compararmos a variação ao longo dos dias, observou-se que a planta mantém
a concentração de carboidratos constante ao longo do dia (30%), corroborando as
hipóteses descritas na literatura (Stiles, 1975; Stiles, 1977; Stiles & Freeman, 1993).
Além disso, as helicônias são conhecidas por oferecer frutose em grande concentração
no néctar, e os colibris, por sua vez, tem preferência por frutose em vez de glicose
(Stiles & Freeman, 1993). O volume do néctar (103,6 µl, n= 25) de H. episcopalis
apresenta o mesmo valor encontrado nas literaturas sobre heliconias (Stiles, 1975;
Stiles, 1977; Stiles & Freeman, 1993).

Levantamento dos Visitantes

O monitoramento foi iniciado no dia 17 Julho de 2004, no período de recesso
das aulas, tendo sido feito observações sobre historia natural da área a ser estudada,
onde foram identificados os visitantes florais e busca de outros recursos utilizados pelos
colibris, principalmente por Glaucis hirsuta e Phaethornis idaliae (colibri endêmico da
Mata Atlântica) quase ameaçado de extinção pelo Livro Vermelho de Minas Gerais e
infelizmente não possui estudos publicados sobre sua ecologia a não ser o nosso
trabalho publicado no ano passado (Alves et al., 2004).

BoxPlot (Spreadsheet16 2v*25c)
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Durante o levantamento preliminar realizado entre os anos de 2003 e 2004, as
espécies observadas, em ordem decrescente de numero de visitação, foram Glaucis
hirsuta seguido de Phaethornis idaliae, P. ruber, P. pretrei e a mariposa Tolides
sergestus, sendo significativas as diferenças entre as freqüências de visitação à mancha
de 50m de diâmetro (Fig. 4.72– Teste Qui-Quadrado: x2 = 185.70, gl=4, p<0.0001). Em
relação à visita às flores, o resultado também foi significativo (Qui-Quadrado: x2 =
231.84, gl = 4, p < 0,0001), seguindo a ordem citada anteriormente.

A principal diferença entre o trabalho preliminar realizado e o atual trabalho
ocorreu em função da forma sistemática de estudar os visitantes nas estações seca e
chuvosa durante o ano comparando os recursos disponíveis, e que já esta demonstrando
diferença em tais épocas do ano. Dessa forma, realizamos 416 horas de focal no total,
sendo 208 no período de chuva e 208 na seca, além de dividir metade do tempo de focal
em duas áreas de formações secundária e primária distintas.

Na fase do trabalho que iniciou-se no período de julho de 2004 foi possível
avaliar que mudou a taxa de visitação de espécies em função da estação e do recurso
disponível. No período de inverno contatou-se que P.idaliae teve a maior freqüência de
visitação nas manchas e nas flores disponíveis no período de inverno, mesmo não
havendo muitas inflorescências de H.episcopalis na mancha como demonstra o gráfico
da Fig.4.69.

G. hirsuta pode ser considerado polinizador de H episcopalis, embora tenha sido
feito teste de fecundação com tal espécie após sua visita a inflorescência ensacada em
pré-antêse e não havido produção de frutos nos tratamentos (30) realizados. P idaliae
produziu apenas um fruto, e atribuímos o viés desse experimento ao clima durante o
trabalho, que foi chuvoso durante todo o verão.

O experimento de germinação (Fig. 4.76) realizado durante dois meses no
laboratório demonstrou que a taxa de germinação é muito baixa (6%), o que nos leva a
pensar que algum frugívoro pode estar dispersando essa planta. Tal fato, foi constatado
após deixarmos 30 frutos em no chão e percebermos que todos foram removidos após
três dias.
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Fig. 4.72- Diferenças entre os números de visitas entre as espécies visitantes durante o
levantamento preliminar entre 2003 e 2004.

Fig. 4.73 –Besourão (Glaucis hirsuta) com pólen de
H. episcopalis no bico. O material (pólen) foi
coletado e fixado em lâmina para análise.
Foto: Augusto Alves -Rio Doce – 2005.

Fig. 4.74. Heliconius ethillus visitando flor de H. episcopalis no
Porto Capim (foto: Augusto Alves 2005).

Fig. 4.75 – Experimento de germinação
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Fig. 4.76 - Numero de visitas nas duas manchas de helicônias (Porto Capim e Campolina) no
período de inverno de 2004 em função das espécies.
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Fig. 4.77 – Numero de visitas (eixo y) nas duas manchas de helicônias (Porto Capim e
Campolina) no período da primavera de 2004 seguindo a seguinte ordem (eixo x): (1- Glaucis hirsuta
hirsuta, 2 -Phaethornis idaliae, 3 –Talurania glaucopis, 4 - Amazilia lactea, 5- Phaethornis pretrei
pretrei, 7 – Hylocharis cyanus cyanus, 8 – Chlorostilbon aureoventris pucherani, com exceção do
numero 6 que trata-se da mariposa (Tolides sergestus).
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O gráfico da fig. 4.77 mostra as taxas de visitação de diferentes espécies de
colibris nas manchas, sendo que algumas espécies buscaram outros recursos presentes
no local. Ao observarmos o período da primavera e visto que temos como principal
visitante G. hirsuta seguido de P.idaliae corroborando os resultados do levantamento
preliminar (Alves et al., 2004), fato ocorrido em função do pico de floração com
ocorrência no período de verão. A diferença entre o numero de visitas de P.idaliae nas
duas estações pode ser explicado pela competição entre essa espécie e G. Hirsuta, que
passa a visitar a planta no pico de floração e exerce forte agonismo contra a mesma.

Ao final desse trabalho de comportamento, totalizando-se 416 horas de focais,
foram registrados 713 visitas de colibris no período de seca e 1336 no período de chuva,
num total de 2049, sendo significativa a diferença de freqüência entre os dois períodos
(Qui-Quadrado: x2 = 189,5166 gl = 1 p < 0,0001). P. idaliae apresentou maior número
de registros (n=1512) entre as duas áreas estudas quando comparado com G. hirsuta,
que foi o segundo maior visitante (n=593), sendo significativa a diferença entre ambos
(Qui-Quadrado : x2 = 158,0 df = 1 p < 0,0001). Analisando as duas estações (seca e
chuvosa) separadamente, foi encontrada variação significativa na freqüência de visitas
de P. idaliae (Qui-Quadrado: x2 = 13,82734 gl= 1 p < ,0002), G. hirsuta visitou as
manchas com maior intensidade no período chuvoso.

Análises Morfométricas dos colibris

Foram tiradas as medidas morfométricas de 6 espécies de colibris, num total de
247 indivíduos, nas coleções citadas na logo acima. Utilizando a fórmula do cálculo de
gasto energético citada na literatura (Feisenger et. al, 1979). A partir desse gráfico é
possível observar que as espécies que buscam H episcopalis precisam de muita energia,
ao contrário das demais que não são visitantes florais das helicônias até o presente
momento.
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Fig. 4.78 Cálculo do gasto energético dos colibris visitantes das manchas, durante o vôo de libração
em W Kg-1, utilizou-se uma análise de variância, demonstrando variação significativa (ANOVA F = 7.5 ,
gl = 5, p < 0,0002).

Levantamento das visitas a outras espécies vegetais

Durante o trabalho de focal e observações de história natural, conseguimos
observar onze espécies de plantas utilizadas como recurso pelos colibris e que habitam
as manchas onde estão sendo realizados os nossos estudos. A identificação das plantas
foi feita no laboratório de Sistemática Vegetal do Depto de Botanica , UFMG, pelo Dr.
Julio Lombardi. O quadro abaixo demonstra as espécies visitadas pelos colibris nas
manchas e suas respectivas famílias.

N
plan Espécie: Familia

1 Justicia scheidweileri Acanthaceae

2 Geissomeria schottiana Acanthaceae

3 Medoncia coccinea Acanthaceae

4 Adenocalymma tephrynocalyx Bignoniaceae

5 Cleobulia multiflora Fabaceae

6 Delonix regia Fabaceae

7 Andira fraxinifolia Fabaceae

8 Pavonia malacophylla Malvaceae

9 Stenorrhynchus lanceolatus Orchidaceae

10 Brunfelsia uniflora Solanaceae

Box Plot (Spreadsheet22 2v*48c)
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Fig. 4.79 - Foto aérea da área do Campolina, Rio Doce, MG. Foto: Luiz Dias 2005.

Conclusões
H. episcopalis fornece recurso no período reprodutivo dos principais visitantes

(colibris), mantendo a concentração ideal de néctar ao longo do dia mesmo em dias
chuvosos, além de fornecer recurso em grande quantidade. Portanto, a alta taxa de
visitas no período de pico de floração (verão) mostra importância dessa planta para a
conservação as espécies de colibris principalmente P. idaliae, que está quase ameaçada
de extinção. O fato de H. episcopalis ser autoincompatível e P. idaliae ter polinizado no
experimento de fecundação, comprova a relevância dos colibris para a conservação da
variabilidade da genética dessas plantas.
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ANEXO 1: Número total de indivíduos coletados por família, em cada armadilha, durante três semanas de
coleta, de cada tipo florestal, ano e estação.

Mata secundária baixa Mata secundária alta Mata primária
Ano

Famílias\Amostras
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Total

2000 Estação chuvosa
Acalyptratae 40 56 51 76 122 71 197 119 194 926
Acroceridae 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Asilidae 60 47 26 27 38 38 51 32 24 343
Bombyliidae 1 0 1 1 1 0 4 1 2 11
Calliphoridae 0 0 0 2 0 0 3 1 4 10
Conopidae 0 1 3 6 1 4 23 8 57 103
Dolichopodidae 7 11 10 29 31 18 64 14 41 225
Empididae 1 1 1 20 52 3 96 27 48 249
Muscoidea 6 5 10 10 16 9 87 40 98 281
Mydidae 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Phoridae 122 121 187 203 429 430 292 68 419 2271
Pipunculidae 1 1 2 8 3 1 14 2 5 37
Platypezidae 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5
Sarcophagidae 8 9 16 11 16 13 74 14 60 221
Stratiomyidae 4 1 5 78 189 35 384 185 277 1158
Syrphidae 1 2 6 8 7 5 4 2 5 40
Tabanidae 23 6 21 10 3 9 24 15 17 128
Tachinidae 74 75 155 73 94 113 296 72 194 1146
Therevidae 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Xylomyidae 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6
Xylophagidae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

2001 Estação seca
Acalyptratae 27 38 66 42 30 13 45 37 60 358
Acroceridae 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Asilidae 0 1 2 1 2 5 2 0 0 13
Bombyliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Calliphoridae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Conopidae 0 1 0 1 1 6 26 11 18 64
Dolichopodidae 7 14 5 6 5 2 1 1 4 45
Empididae 0 0 1 37 1 1 1 0 0 41
Muscoidea 19 10 12 4 5 8 9 1 5 73
Phoridae 164 91 98 178 277 216 69 49 78 1220
Pipunculidae 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
Sarcophagidae 38 22 15 14 12 13 36 8 19 177
Scenopinidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Stratiomyidae 1 1 11 13 9 6 28 7 24 100
Syrphidae 0 0 1 0 3 0 4 4 4 16
Tabanidae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tachinidae 19 5 32 32 15 22 14 14 33 186
Therevidae 0 1 0 0 0 0 4 6 2 13
Xylomyidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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Mata secundária baixa Mata secundária alta Mata primária
Ano

Famílias\Amostras
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Total

2001 Estação chuvosa
Acalyptratae 81 165 183 202 361 281 423 237 196 2129
Acroceridae 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Asilidae 3 0 6 22 13 16 59 19 20 158
Bombyliidae 0 0 2 2 0 0 8 3 7 22
Calliphoridae 0 0 0 0 0 0 2 2 11 15
Conopidae 4 1 1 0 0 15 109 57 49 236
Dolichopodidae 91 94 45 82 126 92 81 28 31 670
Empididae 1 1 3 16 10 13 7 9 9 69
Muscoidea 15 20 6 33 33 22 164 56 108 457
Mydidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Phoridae 400 387 559 785 1134 918 481 294 433 5391
Pipunculidae 2 0 3 13 6 16 7 6 11 64
Platypezidae 0 0 0 5 4 1 0 0 1 11
Sarcophagidae 57 46 22 54 151 79 227 105 103 844
Scenopinidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Stratiomyidae 0 2 4 43 43 19 142 77 130 460
Syrphidae 1 0 1 2 5 2 14 11 5 41
Tabanidae 8 9 5 12 3 0 33 5 4 79
Tachinidae 40 46 44 63 82 63 268 182 105 893
Therevidae 0 1 0 1 0 0 0 0 4 6
Xylomyidae 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6

2002 Estação seca
Acalyptratae 3 2 5 21 9 9 72 215 52 388
Acroceridae 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Asilidae 0 0 0 1 2 3 1 1 1 9
Bombyliidae 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
Conopidae 1 1 0 0 0 1 8 14 8 33
Dolichopodidae 2 1 3 2 2 1 7 1 3 22
Empididae 0 0 0 6 1 0 0 0 1 8
Muscoidea 12 6 12 18 5 5 11 6 11 86
Phoridae 47 47 80 92 191 158 82 130 53 880
Pipunculidae 1 0 1 0 3 0 3 20 10 38
Rhagionidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sarcophagidae 37 22 16 14 21 15 25 28 31 209
Stratiomyidae 1 8 45 13 6 9 67 22 21 192
Syrphidae 2 5 2 3 1 0 5 13 14 45
Tabanidae 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Tachinidae 71 69 72 66 51 73 69 78 128 677
Therevidae 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Xylomyidae 0 0 0 0 2 0 3 5 2 12
Xylophagidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Mata secundária baixa Mata secundária alta Mata primária
Ano

Famílias\Amostras
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Total

2002 Estação chuvosa
Acalyptratae 56 98 105 69 84 118 428 433 234 1625
Acroceridae 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
Asilidae 3 1 3 42 27 33 129 32 38 308
Bombyliidae 3 2 2 4 1 1 11 7 13 44
Calliphoridae 0 0 0 0 0 0 20 2 0 22
Conopidae 1 1 11 3 1 4 288 174 23 506
Dolichopodidae 31 63 39 33 55 67 204 55 59 606
Empididae 0 2 1 17 38 7 106 80 46 297
Muscoidea 39 13 22 25 24 12 223 63 48 469
Mydidae 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Phoridae 392 472 660 412 929 559 1937 2615 480 8456
Pipunculidae 2 2 3 9 0 5 18 12 8 59
Platypezidae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rhagionidae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Sarcophagidae 18 8 24 17 30 16 108 86 41 348
Stratiomyidae 0 1 8 23 83 41 556 160 155 1027
Syrphidae 0 2 4 6 0 2 11 14 10 49
Tabanidae 19 18 4 2 7 2 24 19 8 103
Tachinidae 102 45 71 47 74 101 389 182 150 1161
Therevidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Xylomyidae 0 0 0 1 0 0 6 1 1 9

2003 Estação seca
Acalyptratae 5 1 6 69 9 12 32 129 37 300
Asilidae 0 0 0 4 0 1 0 0 2 7
Bombyliidae 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Calliphoridae 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7
Conopidae 0 0 0 0 0 5 1 6 2 14
Dolichopodidae 0 1 2 1 0 1 2 4 1 12
Empididae 0 0 0 1 0 4 1 1 1 8
Muscoidea 5 2 4 62 2 15 18 5 15 128
Phoridae 30 94 56 88 36 167 98 110 48 727
Pipunculidae 0 1 1 5 0 1 2 13 24 47
Sarcophagidae 17 42 19 16 4 21 6 40 29 194
Stratiomyidae 0 0 4 20 1 5 27 11 12 80
Syrphidae 0 0 1 0 0 2 0 1 0 4
Tabanidae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tachinidae 24 20 49 28 0 34 23 48 52 278
Therevidae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
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Mata secundária baixa Mata secundária alta Mata primária
Ano

Famílias\Amostras
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Total

2003 Estação chuvosa
Acalyptratae 68 43 56 137 182 162 215 226 149 1238
Asilidae 1 1 4 48 32 35 29 22 23 195
Bombyliidae 3 1 2 4 1 1 6 9 7 34
Calliphoridae 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Conopidae 1 0 2 4 21 16 17 31 33 125
Dolichopodidae 31 26 17 65 88 87 39 46 65 464
Empididae 1 2 1 41 49 6 10 5 6 121
Muscoidea 16 5 6 57 54 44 98 32 41 353
Phoridae 166 204 364 611 554 910 301 477 322 3909
Pipunculidae 5 0 5 10 8 9 5 6 6 54
Platypezidae 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Rhagionidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sarcophagidae 23 12 19 67 109 98 136 123 142 729
Stratiomyidae 2 3 1 75 344 109 72 51 60 717
Syrphidae 2 1 1 5 3 6 6 2 3 29
Tabanidae 20 12 15 15 6 5 19 11 9 112
Tachinidae 45 58 53 84 94 119 419 338 377 1587
Therevidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Xylomyidae 0 0 0 0 2 1 2 1 5 11

2004 Estação seca
Acalyptratae 3 17 5 155 126 34 46 91 29 506
Asilidae 1 0 2 3 3 0 1 0 0 10
Calliphoridae 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Conopidae 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Dolichopodidae 0 2 2 1 2 4 4 2 4 21
Empididae 1 0 0 13 4 2 3 0 0 23
Muscoidea 11 6 5 32 8 16 49 18 35 180
Phoridae 28 42 24 66 76 75 269 33 141 754
Pipunculidae 1 1 1 0 0 0 3 1 4 11
Sarcophagidae 18 8 8 10 5 14 19 6 5 93
Stratiomyidae 0 5 8 8 1 4 15 2 10 53
Syrphidae 0 2 2 7 1 3 0 1 6 22
Tabanidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tachinidae 50 40 26 23 7 51 16 26 26 265
Therevidae 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8

Total 2750 2839 3590 5010 6821 5913 10726 8246 6323 52218
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Introdução

Segundo Wolda (1983), existem muitos exemplos de padrões de flutuação de

populações de insetos, porém para os trópicos, tais dados são extremamente escassos.

Não existem dados, pelo menos na literatura, de insetos em habitats não perturbados,

pelo menos cobrindo um mínimo de seis anos. Apesar disto, tais tipos de dados são

extremamente importantes para teorias de dinâmica de população. Em regiões tropicais,

onde supostamente as condições ambientais são mais estáveis, a ocorrência de grande

parte dos grupos de insetos é previsivelmente sazonal. Nessas áreas estrutura do habitat

e a fragmentação podem minimizar ou exacerbar os efeitos das modificações sazonais

na abundância das espécies.

Para Holdridge (1987) deve-se trabalhar rápido no estudo de comunidades

naturais virgens, antes que sejam alteradas pelo homem, como também é necessário

assegurar a conservação de suficientes áreas não alteradas, para estudos em longo prazo.

As comunidades de abelhas são importantes para a manutenção de ecossistemas

terrestres, pois são responsáveis por cerca de 70% da polinização de todas as

angiospermas (Roubik, 1989). Porém, suas populações são bastante sensíveis a

variações ambientais, principalmente se seus locais de nidificação forem de alguma

forma alterados. Elas exibem diferentes graus de especialização na coleta de alimento,

na escolha de locais para a nidificação e diferentes graus de sociabilidade, o que nos

permite discernir claramente entre espécies mais exigentes e espécies mais generalistas,

mesmo em áreas mais degradadas.

A utilização de ninhos armadilha permite a obtenção de informações sobre a

diversidade e abundância de espécies que nidificam em cavidades pré-existentes, além

da biologia, material de construção e recursos fornecidos para as larvas.

Em Minas Gerais, estudos sobre a melitofauna de fragmentos preservados ainda

são escassos, com exceção de alguns levantamentos em algumas áreas isoladas (Silveira

e Cure 1993, Silveira et al. 1993, Silveira & Campos 1995, Antonini & Martins 2003,

Araújo & Antonini, dados não publicados). A fauna de abelhas é pouco conhecida na

Região do Vale do Rio Doce, e estudos em longo prazo se fazem necessários para que

se conheça a flutuação das populações destes organismos.

Esse trabalho tem por objetivo o levantamento, em longo prazo, da fauna de

abelhas para avaliar sua riqueza e abundância, sua sazonalidade em diferentes áreas em



396

um grande fragmento de Mata Atlântica de diferentes tamanhos e a verificação da

abundância relativa e fenologia.

Metodologia

O estudo foi desenvolvido no Parque Estadual do Rio Doce (PERD-MG) situdo

entre os meridianos 42o 38’W e 48o 28’W e os paralelos 19o 45’S e 19o 30’S que é a

maior área de floresta preservada no estado de Minas Gerais. O parque possui uma

superfície (ha) de 35.976.43 (Trinta e cinco mil, novecentos e setenta e seis hectares e

quarenta e três ares) com perímetro de 120 km. Abrange três municípios sendo que

Timóteo detém 14,1% (5085.26 ha), Dionísio 2,6% (93513 há) e Marliéria 83,3%

(29956.04 ha).

A estação chuvosa ocorre de outubro a março e a seca de abril a setembro. A

vegetação do parque pode ser considerada do tipo Floresta Estacional Semidecidual

Submontana caracterizada por uma percentagem de árvores caducifólias entre 20 e 50%

(Lopes, 1998). No entanto, pelo menos 10 categorias vegetacionais podem ser

identificadas no Parque do Rio Doce (Gilhuis 1986).

Em 2005 os inventários foram realizados utilizando armadilhas malaise

(conforme metodologia já descrita no relatório de 2003) em três áreas dentro do parque

e três fragmentos fora (Morro do Gavião, Fazenda Sacramento e Fazenda Macedonia).

As seis áreas foram amostradas nos mesmos períodos.

Foram instalados, em 3 lagoas dentro do Parque (vegetação nativa, Figura 4.2.1)

e em três fora (monocultivo de Eucalyptus, Figura 4.2.2), em oito pontos, 60 ninhos

armadilha três diâmetros (0.6, 1.4 e 1.0 cm) com 12 cm de profundidade (Figura 4.2.3),

totalizando 480 ninhos por área. Os ninhos foram vistoriados mensalmente: e os tubos

ocupados foram levados ao laboratório e deixados em repouso até o nascimento dos

adultos que foram mortos em câmara mortífera, montados em alfinetes e identificados.
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Figura 4.2.1. Margem da Lagoa D. Helvécio, circundada por vegetação nativa.

Foto: Yasmine Antonini

Figura 4.2.2. Margem da Lagoa Timburé, circundada por cultivo de Eucalyptus.

Foto: Yasmine Antonini
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Figura 4.2.3 Bloco contendo orifícios, servindo de ninho armadilha instalado no

PERD. (Foto: Yasmine Antonini).

Resultados e discussão

Entre janeiro e dezembro de 2005 154 indivíduos emergiram, dos 187 ninhos que foram

ocupados. As vespas foram mais abundantes de forma que aproximadamente 80% dos

indivíduos que emergiram pertencem a esse grupo. Essa tendência de maior ocupação

por vespas vem sendo observada desde 2003 (veja relatórios anteriores). Entre as

vespas a família Sphecidae foi a mais abundante com 93 indivíduos. As abelhas foram

pouco freqüentes e apenas 10 indivíduos de duas tribos (Centridini e Megachilini)

ocuparam os ninhos (Figura 4.2.4).

Não houve diferenças entre o número de ninhos ocupados nas áreas do interior (n=28)

do parque e os ninhos ocupados fora do parque (n=27).

Houve uma grande mortalidade (40% dos ninhos ocupados) causada pelo parasitoide

Mellitobia sp.
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Figura 4.2.4. Ninho armadilha em bloco de madeira, ocupado por abelha do

gênero Megachile. Foto: Yasmine Antonini

As armadilhas Malaise capturaram 83 individuos sendo 55 capturados nos

fragmentos localizados fora do parque contra 28 capturados nas áreas do interior do

parque. Entre as áreas de fora do Parque o Morro do Gavião (n=22) e a Fazenda

Sacramento (n=20) apresentaram maior abundância (Figura 4.2.4). Nas áreas do interior

do Parque o Gambá apresentou maior abundância (n=17) (Figura 4.2.5).
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Figura 4.2.5. Abundancia de indivíduos coletados em cada área amostrada.
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As espécies de abelhas ocorrem sazonalmente (Q=106,19; gl=19; p<0,001) de

forma que a composição da comunidade se altera entre períodos de seca e chuva. Em

2005 uma maior abundância foi registrada no período chuvoso (n=65) em relação ao

período seco (n=7). A mata do Parque do rio Doce modifica-se drasticamente ao longo

do ano, seguindo o regime de chuvas, o que pode ter acarretado a grande mudança na

composição e abundância apifauna. Esta sazonalidade já vem sendo demonstrada no

Parque desde 1999 (veja relatórios anteriores) e em outros locais no estado de Minas

Gerais (Antonini & Martins 2003, Araujo et al 2006).

Os fragmentos localizados fora do parque são importantes na manutenção da

comunidade de abelhas da região uma vez que neles foram coletados mais indivíduos do

que no interior do parque. No entanto deve-se deixar claro que o ano de 2005 foi um

ano atípico, pois a abundancia de abelhas coletadas no interior do parque foi a menor de

todos os anos.
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4.2.1- INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é considerada como um dos biomas prioritários para a

conservação da diversidade biológica em nível mundial. As estimativas preliminares

para a Mata Atlântica como um todo sugere uma diversidade botânica mínima de

10.000 espécies, sendo que 53% das formas arbóreas, 74% das bromélias e 64% das

palmeiras são endêmicas. Além da grande diversidade vegetal, a Mata Atlântica possui

uma elevada riqueza de espécies de aves (940, sendo aproximadamente 214 de

distribuição restrita) e mamíferos (mais de 260 espécies, das quais 73 são endêmicas).

Os níveis de endemismo são ainda maiores para os anfíbios, sendo que 92% das 183

formas não são encontradas em nenhum outro bioma (Rylands, 1994).

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), assim como a Estação Biológica de

Caratinga (EBC), áreas situadas na região da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais

e abrangidas pelo Vale do Rio Doce, têm sido objeto de várias pesquisas de curta e

média duração (até 18 meses de monitoramento contínuo) enfocando as comunidades de

pequenos mamíferos. Esses estudos tratam de aspectos ligados à composição e

estruturação de comunidades, além de parâmetros populacionais de algumas das

espécies mais abundantes (Fonseca & Kierulff, 1989; Stallings, 1989; Fonseca &

Robinson, 1990; Stallings et al., 1990a e 1990b; Grelle, 1996; Fonseca, 1997). Outros

estudos na mesma região têm também acrescentado informações relativas à variação

espaço-temporal de comunidades e populações de roedores e marsupiais, além de dados

sobre a composição da mastofauna abrangendo diversas ordens (Hermann, 1991;

Aguiar, 1994; Costa & Fonseca, 1995; Grelle et al., 1996), incluindo predadores de

grande porte e mamíferos semi-aquáticos. Portanto, já existe uma boa base de

conhecimento sobre características básicas dessas comunidades, que se mostram

bastante ricas em número de espécies e diversidade de guildas. Além disso, a

composição das comunidades se mostra bastante variável entre localidades (i.e., a região

também apresenta alta diversidade beta para mamíferos). Muitos desses estudos também

corroboram o elevado nível de endemismo.

Por outro lado, essa miríade de estudos relativamente recente tem ressaltado a

existência de variações espaço-temporais bastante significativas na estrutura das

comunidades de pequenos mamíferos, assim como flutuações demográficas notáveis de
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algumas espécies ao longo do tempo. Embora algumas dessas variações,

particularmente em nível das comunidades locais, possam ser parcialmente atribuídas a

diferenças em parâmetros ligados à estrutura e complexidade dos hábitats (Stallings,

1989; Fonseca & Robinson, 1990), permanecem ainda desconhecidas as influências de

variáveis que operam na escala da paisagem, com repercussões para a mastofauna, as

quais só podem ser identificadas em estudos de longa duração.

Hairston et al. (1960) propuseram um modelo, para interações tróficas, chamado

hoje como a Hipótese do Mundo Verde (ou em inglês “Green World Hypothesis”).

Neste modelo, o mundo é “verde” por causa das ações reguladoras de predadores sobre

os herbívoros. Embora este modelo tenha sido difícil de testar dada a escala espaço-

temporal, no qual os efeitos da predação normalmente são observados, recentemente

um estudo conduzido nos neotrópicos demonstrou que a falta de predadores de fato

causa impactos negativos afetando vários níveis tróficos (Fonseca & Robinson, 1990,

Terborgh et al., 2001). Por isso, estudos relacionados a predadores como a onça pintada,

o maior felino das Américas (Sunquist & Sunquist, 2002), são de fundamental

importância no planejamento conservacionista. A onça pintada é possivelmente: uma

espécie paisagem (landscape species), guarda-chuva (umbrella species), bandeira

(flagship species), chave (keystone species) e um predador tôpo de cadeia (top predator)

(Coppolillo et al., 2003, Ortega-Huerta & Medley, 1999, veja Roberge & Angelstam,

2004, veja Caro et al., 2004, Terborgh et al., 2001, Miller et al., 2001).

Embora estudos sobre a onça pintada dentro da Mata Atlântica já tenham sido

realizados (Leite et al., 2002), pouco se conhece sobre a população no PERD, que existe

isolado por conseqüências da fragmentação. Para conservar a onça pintada, primeiro é

necessário determinar as informações mais importantes sobre a espécie, como

estimativas confiáveis de abundância. Para isso, armadilhas fotográficas (Carbone et al.,

2001, Silveira et al., 2003) junto com metodologias de captura-recaptura (veja Nichols,

1992) têm sido utilizados com sucesso por Karanth (1995) e Karanth e Nichols (1998),

para estimar abundâncias de tigres na Índia. Este método também foi usado com sucesso

para felinos neotropicais, como jaguatirica (Trolle & Kéry, 2003) e onça pintada

(Maffei et al., 2004, Silver et al., 2004) na Bolívia e Belize.

Ecossistemas florestais sujeitos a altos níveis de fragmentação e de isolamento

dos remanescentes, particularmente aqueles originalmente ricos em espécies locais e

regionalmente, como é o caso da Mata Atlântica do Vale do Rio Doce, estão
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especialmente susceptíveis a um processo severo de erosão de biodiversidade. Os altos

níveis de endemismo freqüentemente registrados nesse bioma agravam a situação, dado

que espécies raras ou de distribuição restrita, além daquelas consideradas como

predadoras de topo, tendem a ser eliminadas com maior facilidade como conseqüência

da redução do hábitat disponível.

4.2.2 – OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho são:

 Continuar com o monitoramento de longa duração da fauna de pequenos

mamíferos em duas áreas do PERD

 Formar uma base de dados que possa gerar subsídios e corroborar para

estudos futuros sobre a fauna da Mata Atlântica e para sua conservação, em

especial atenção ao Parque do Rio Doce devido a pressão antrópica sobre ele

exercida.

 Estimar abundância de onça pintada (Panthera onca), através da metodologia

de armadilhas-fotográficas, para que esta informação sirva para estimular e

justificar planos e estratégias para assegurar a sobrevivência da espécie na

região.

 Iniciar uma base de dados com os registros das outras espécies de mamíferos

de médio e grande porte que venham a ser fotografadas pelas câmeras.

4.2.3 – METODOLOGIA

4.2.3.1- Monitoramento da comunidade de pequenos mamíferos

No Parque Estadual do Rio Doce foram definidas duas áreas amostrais:

Vinhático (mata secundária) e Campolina (área bem preservada). Nas áreas citadas

acima, foram abertos três transectos lineares paralelos de 300m de comprimento,

eqüidistantes 100 metros. Em cada transecto foram montados 15 postos de captura,

distanciados 20 metros entre si. Cada ponto foi guarnecido com duas armadilhas de

tamanhos diferentes: uma do tipo Tomahawk (40cm x 13cm x 13cm) e outra do tipo

Sherman (23cm x 8cm x 8cm), dispostas alternadamente sobre o solo e no estrato
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inferior, presas em troncos ou cipós numa altura média de 1,5m. Utilizou-se como isca

algodão embebido em óleo de fígado de bacalhau e pedaços de bananas com aveia e

canjiquinha.

As coletas foram realizadas bimestralmente entre os meses de novembro de 2000

a dezembro de 2005. Dos indivíduos capturados foram anotadas as seguintes

informações: espécie, localização espacial (área, transecto, estação, tipo de armadilha

em que foi capturado, estrato terrestre ou média altura), dados individuais

(características, dados reprodutivos, sexo, peso) e medidas morfológicas. Os indivíduos

foram marcados através de anilhas numeradas e soltos no próprio posto de coleta.

Para a montagem da Coleção Testemunho alguns indivíduos de cada espécie

coletada foram sacrificados, taxidermizados e depositados na Coleção de Referência do

Laboratório de Mastozoologia do Departamento de Zoologia da UFMG.

4.2.3.2- Abundância de onças-pintadas e inventário de demais mamíferos

No PERD foram instaladas vinte estações de coleta (Figura 4.2.1), cada uma

com um par de câmeras posicionadas uma de frente para a outra. O uso de duas câmeras

é necessário para capturar os dois lados dos indivíduos. Com os dois lados de um

individuo que possua marcações distintas, como as rosetas de uma onça pintada, é

possível estimar a abundancia. As estações foram colocadas entre 2,52 km a 3,2 km de

distancia entre elas. As localizações das estações foram baseadas em relatos de

ocorrência de onças dentro do PERD, bem como nos locais que possuem estradas

poucas movimentadas (i.e. estradas que dar acesso para lagoas), que freqüentemente são

utilizadas por felinos. Nosso desenho experimental teve como alvo amostrar uma área

de 100 km2, tendo como referência o padrão para estudos recentemente feitos na Bolívia

para onça pintada (Maffei et al., 2004).

O estudo durou de junho de 2004 a outubro de 2005, porém o maior esforço

amostral foi feito durante dois períodos de dois meses em 2005. O primeiro período foi

de fevereiro a abril, durante a estação chuvosa, e o segundo durante a estação seca, de

agosto a outubro, cada um destes períodos sendo equivalente a cerca de 1.100

armadilhas/noite. Cada estação foi visitada a cada 30 dias durante o tempo que as

câmeras estiveram no campo. Estas visitas foram feitas para trocar filme e pilhas das

câmeras. Após o segundo mês de cada período, as câmeras foram retiradas do campo.
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Todas as fotos obtidas através das armadilhas fotográficas foram analisadas com

uma lupa comum para verificar a presencia de indivíduos e identificá-los ao nível de

espécie. Após esta verificação, as fotos de P. onca foram analisadas comparativamente

para discernir entre diferentes indivíduos. Os registros de onça pintada, ambas capturas

e recapturas foram analisados através do programa CAPTURE (disponível em

http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software/capture.html, Otis et al. 1978; Rexstad &

Burnham, 1991,) para gerar estimativas de abundância. Fotos das demais espécies

foram agrupadas e ordenadas por classificação taxonômica. Posteriormente foram

excluídas fotos da mesma espécie na mesma estação dentro de um período de 24 horas

na tentativa de obter um índice de abundancia relativa (IAR = a soma de todas as fotos

para cada espécie multiplicado por 100 e dividido pelo número de armadilhas/noites) e

uma porcentagem da abundância relativa menos tendenciosa a fotos repetidas de um

indivíduo várias vezes.

Figura 4.2.1 – Estações de coleta com armadilhas fotográficas no PERD. A) Imagem do parque
inteiro e B) área amostrada durante o estudo.
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4.2.4 RESULTADOS

4.2.4.1- Monitoramento de pequenos mamíferos

Foram realizadas até o momento vinte e nove coletas. Em cada coleta foi
realizado um esforço amostral de 450 armadilhas-noite para cada uma das 2 áreas.
O esforço amostral total até o momento é de 26100 armadilhas-noite. Foram
coletadas e identificadas até o momento 22 espécies de pequenos mamíferos,
sendo 13 roedores, 7 marsupiais, um lagomorfa e um carnivora, além de duas
espécies ainda não identificadas de roedores (Tabela 4.2.1). Ao longo das 29
campanhas foram obtidas 1420 capturas de 668 indivíduos. O sucesso de captura
total, para as duas áreas, foi de 5,4%.

A média anual do sucesso de capturas vem diminuindo desde o ano de
2001 no Campolina, e aumentou até 2003 no Vinhático, onde apresentou ligeira
redução em 2004 e uma acentuada queda em 2005, quando igualou (Figura 4.2.2).
A queda no sucesso de capturas no Campolina pode ser explicada pela diminuição
da ocorrência de roedores na amostragem, enquanto que no Vinhático nota-se um
aumento no número de registros de roedores, principalmente da espécie Akodon
cursor. Porém, em 2005 a captura de roedores foi extremanente baixa. Apenas 5
de um total de 94 capturas foram de roedores, sendo duas capturas de Akodon
cursor, que em 2004 representou 60% do total de capturas nas duas áreas do
PERD.

Para os marsupiais as espécies Micoureus demerarae e Didelphis aurita
estão entre as mais abundantes, representando 70% do total de indivíduos desse
grupo capturados. Entre os roedores a espécie mais abundante foi Akodon cursor.

A comunidade de pequenos mamíferos no Campolina vem apresentando
uma diminuição na riqueza de espécies ao longo dos anos de estudo, mas possui
também certa estabilidade com relação à sua estrutura de espécies dominantes. No
Campolina a comunidade vem sendo dominada desde o primeiro ano de coletas
por Micoureus demerarae, seguida por Didelphis aurita e Metachirus
nudicaudatus (Figura 4.2.3).
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Tabela 4.2.1 – Número de indivíduos e total de capturas de espécies de pequenos
mamíferos em entre Novembro de 2000 a Dezembro de 2005
ORDEM ESPÉCIE Nº de

Indivíduos
Total de
Capturas

Micoureus demerarae 193 592
Didelphis aurita 97 204
Metachirus
nudicaudatus

92 137

Caluromys philander 23 34
Monodelphis sp 4 4
Marmosops incanus 1 1
Gracilinanus agilis 2 3

D
id

el
ph

im
or

fi
a

Subtotal 412 975

Akodon cursor 174 331
Oecomys catherinae 24 37
Oryzomys sp 19 25
Oryzomys laticeps 6 10
Oryzomys
megacephalus

2 4

Oryzomys subflavus 2 4
Rhipidomys sp 7 8
Oligoryzomys sp 3 4
Sciurus sp 2 2
R. rattus 3 6
Philomys sp 3 3
Dasyprocta agouti 4 4
Mus musculus 1 1
n.i. 1 2 2
n.i. 2 1 1

R
od

en
tia

Subtotal 253 442

Silvilagus brasiliensis 2 2

L
ag

om
or

ph
a

Subtotal 2 2

TOTAL 668 1420

Nasua nasua 1 1

C
ar

ni
vo

ra

Subtotal 1 1
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Figura 4.2.2 – Média anual do sucesso de capturas de pequenos mamíferos nas
duas áreas amostradas no PERD

No Vinhático o padrão é diferente. No primeiro ano a comunidade de apenas 6
espécies foi dominada por Micoureus demerarae e Didelphis aurita. Já a partir do
segundo ano nota-se uma tendência de aumento da riqueza de espécies, principalmente de
roedores, na comunidade, com Akodon cursor, que não havia sido registrado no primeiro
ano de coletas (2001), se tornando a espécie mais abundante na comunidade em 2004. Já
em 2005 as duas espécies de marsupiais (Micoureus demerarae e Didelphis aurita)
retornam à condição de espécies dominantes (Figura 4.2.4).
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mamíferos da área do Campolina no PERD
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Figura 4.2.4 – Abundância relativa anual das espécies da comunidade de pequenos
mamíferos da área do Vinhático no PERD

A curva de acumulação de espécies (curva do coletor) para o Campolina está
estabilizada desde a coleta de junho de 2004 com 16 espécies (Figura 4.2.5). Já no
Vinhático nota-se que em 2005 a curva de acululação iniciou a estabilização a partir de
dezembro de 2004, com 20 espécies de pequenos mamíferos registrados (Figura 4.2.6).
Considerando que as espécies de pequenos mamíferos do Vinhático potencialmente
ocorrem no Campolina, espera-se que aparente estabilização nessa última área seja
ainda um artefato de técnica. Espera-se o registro de novas espécies para a área,
principalmente aquelas consideradas raras. Essa expectativa deve ser confirmada a
partir das coletas de 2006, onde iniciaremos a utilização de uma nova metodologia, as
armadilhas de interceptação de queda, conhecidas como pitfalls, que devem registrar um
certo número de espécies terrestres e semi-fossoriais que normalmente não são
capturadas nas armadilhas convencionais (Paglia et al. 2006).



413

N
ov

-0
0

D
ec

-0
0

M
ar

-0
1

Ju
n-

01

A
ug

-0
1

O
ct

-0
1

D
ec

-0
1

Fe
b-

02

A
pr

-0
2

Ju
n-

02

Se
p-

02

N
ov

-0
2

Ja
n-

03

M
ar

-0
3

M
ay

-0
3

Ju
l-

03

Se
p-

03

N
ov

-0
3

F
eb

-0
4

A
pr

-0
4

Ju
n-

0
4

A
ug

-0
4

O
ct

-0
4

D
ec

-0
4

A
pr

-0
5

Ju
n-

05

S
ep

-0
5

O
ct

-0
5

D
ec

-0
5

Mês de coleta

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

R
iq

ue
za

de
es

pé
ci

es
(c

um
ul

at
iv

a)

Figura 4.2.5 – Curva de acúmulo de espécies de pequenos mamíferos ao longo dos
meses de coleta na área do Campolina no PERD
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Figura 4.2.6 – Curva de acúmulo de espécies de pequenos mamíferos ao longo dos
meses de coleta na área do Vinhático no PERD

4.2.4.2- Abundância de onças-pintadas e inventário de demais mamíferos

Este estudo teve um esforço amostral de 2.825 noites armadilhas (um período de

24 horas que cada câmera ou pare de câmeras, no mesmo local, estavam no campo)

sendo que 148 armadilhas/noites (2825-2677= 148) fizeram parte da fase piloto do

projeto em 2004 e não foram considerados nas analises para P. onca (Tabela 4.2.2).

Foram registradas 17 fotos de 4 indivíduos diferentes de P. onca, porém dois registros

foram de ambos os lados de indivíduos no mesmo local, reduzindo assim o numero de

capturas independentes para 13 (Tabela 4.2.2). Em relação à estimativa dos mesmos,

foram utilizados somente os registros (n=7) obtidos durante as últimas duas campanhas

(24 de agosto a 24 de outubro, n=62). Os resultados do programa CAPTURE geraram

uma estimativa de 12 indivíduos ± 5.86 (Tabela 4.2.3).

No total, foram obtidas 462 fotos que registraram 28 espécies distribuídas em

15 ordens e 21 famílias (Tabela 4.2.3). As espécies com as maiores porcentagens de
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abundância relativa foram a anta, Tapirus terrestris e a cutia, Dasyprocta azarae sendo

responsável por cerca de 61% de todos os registros (Tabela 4.2.4). Várias aves terrestres

foram registradas, a maioria ameaçada de extinção. Houve também o registro de uma

ave atá então não confirmada para o PERD, Formicarius colma (Passeriformes:

Formicariidae).

Tabela 4.2.2 - Campanhas (n=6) nos quais câmeras estiveram no campo.

Tabela 4.2.3 – Resultados da análise de abundância de onças pintadas no PERD. (1) Probabilidade de

captura estimada de onças-pintadas baseada no modelo “jackknife” de probabilidade variável de captura

M(h). (2) Resultado do “Closure Test”, que visa verificar o pressuposto de ter uma população constante

(sem imigração, recrutamento, nascimentos e sem mortes e emigração) durante o período do estudo. (3)

Estimativa de abundancia para onça pintada no Parque Estadual do Rio Doce baseado no o modelo

populacional “jackknife” M(h), no qual as probabilidades de capturas variam devido às diferenças entre

indivíduos por causa das diferenças entre sexo, idade, dominância social e padrões de atividade. (4) O

intervalo de confiança (95%).

1 3 4

z P
0.0094 -1,47 0,07 12 ± 5.86 7-32

Abundancia ± SE intervalo de confiança ( 95%)Closure Test
2

p̂

Os padrões de atividade para os felinos foram analisados (Figura 4.2.7). No total

foram 42 registros para as quatro espécies de felinos (P. onca (n=11), Puma concolor

(n=12), Leopardus pardalis (n=18) e Puma yagouaroundi (n=1)). Nenhum felino foi

registrado nos períodos de 4-6 e 16-18 horas.

Campanhas
Período

(dia/mês)

Número de
noites

armadilhas

Número de fotos
de P. onca

Número de novos
indivíduos capturados

1 06/01 - 12/02 288 3 2
2 06/02 - 15/03 552 1 0
3 10/03 - 13/04 556 2 1
4 21/06 - 21/07 150 0 0
5 24/08 - 26/09 567 5 1
6 23/09 - 24/10 564 2 0

Total 2677* 13** 4
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Para indivíduos que foram registrados em mais do que duas estações durante o

estudo (um macho de P. onça e um macho de L. pardalis) foram plotados os pontos

onde os mesmos foram fotografados (Figura 4.2.8).

Tabela 4.2.4 - Lista de espécies capturadas por armadilhas fotográficas entre junho/2004 a
outubro/2005, com o total de fotos de cada espécie, o total por armadilhas em intervalos de 24
horas, o índice de abundância relativa e a porcentagem desta para cada espécie.

Número
de Espécies ORDEM/Família/espécie/(nome vulgar) Total 24hr IAR

Porcentagem
da abundância

relativa

Mamíferos DIDELPHIMORPHIA

Didelphidae

1 Didelphis aurita (gambá) 1 1 0,035 0,268

2 Metachirus nudicaudatus (cuíca) 14 10 0,354 2,682

CHIROPTERA

Família não identificada

3 Espécie não identificada 1 1 0,035 0,268

XENARTHRA

Dasypodidae

4 Dasypus novemcinctus (tatu-galinha) 7 7 0,248 1,877

LAGOMORPHA

Leporidae

5 Sylvilagus brasiliensis (tapeti) 1 1 0,035 0,268

RODENTIA

Sciuridae

6 Sciurus aestuans (caxinguelê) 4 1 0,035 0,268

Hydrochaeridae

7 Hydrochaeris hydrochaeris (capivara) 2 1 0,035 0,268

Agoutidae

8 Agouti paca (paca) 8 5 0,177 1,341

Dasyproctidae

9 Dasyprocta azarae (cutia) 102 84 2,973 22,526

CARNIVORA

Procyonidae

10 Nasua nasua (coatí) 8 6 0,212 1,609

Mustelidae

11 Eira bárbara (irara) 1 1 0,035 0,268

Felidae

12 Leopardus pardalis (jaguatirica) 23 23 0,814 6,168
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13
Puma yagouaroundi (gato-mourisco,

jaguarundi) 1 1 0,035 0,268

14 Puma concolor (onça parda, suçuarana) 18 17 0,602 4,559

15 Panthera onca (onça-pintada) 13 13 0,142 1,073

PERISSODACTYLA

Tapiridae

16 Tapirus terrestris (anta) 178 142 5,027 38,080

ARTIODACTYLA

Tayassuidae

17 Tayassu tajacu (cateto) 22 14 0,496 3,754

Cervidae

18 Mazama americana (veado-mateiro) 14 14 0,496 3,754

Aves TINAMIFORMES

Tinamidae

1 Tinamus solitarius (macuco) 4 4 0,142 1,073

2 Crypturellus noctivagus (jaó-do-sul) 6 5 0,177 1,341

CICONIFORMES

Ardeidae

3 Ardea cocoi (soco-grande) 1 1 0,035 0,268

GALLIFORMES

Cracidae

4 Penelope obscura (jacuaçu) 13 10 0,354 2,682

5 Penelope superciliaris (jacupemba) 1 1 0,035 0,268

Penelope sp. 8 8 0,283 2,145

Phasianidae

6 Odontophorus capueira (uru ) 1 1 0,035 0,268

GRUIFORMES

Cariamidae

7 Cariama cristata (siriema) 4 4 0,142 1,073

COLUMBIFORMES

Columbidae

8 Leptotila verreauxi (juriti) 1 1 0,035 0,268

Leptotila sp** 1 1 0,035 0,268

PASSERIFORMES

Formicariidae

9 Formicarius colma (galinha-do-mato) 1 1 0,035 0,268

Répteis SQUAMATA

Teiidae

1 Tupinambis merianae (teíu) 3 3 0,106 0,805

28 Totais 462 382 13,204 100,0
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Figura 4.2.7 - Padrões de atividades de todos os felinos (n=4) registrados durante o estudo (P. onca,
P. concolor, P. yagouroundi, e L. pardalis). P. yagouroundi não tem linha de tendência devido a ter só
um registro para a espécie. Nota-se que há uma discrepância no padrão de P. concolor em relação aos
outros felinos no período das 6 às 8 horas. Também nota a falta de registros para todas as espécies nos
períodos de 4-6 e 16-18h.
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Figura 4.2.8 – Estações onde um indivíduo de onça pintada (macho, M1, amarelo) e um indivíduo de
jaguatirica (macho, M1, vermelho) foram fotografados em três ou mais diferentes estações.
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Introdução

Como já ressaltado em relatórios anteriores, este módulo, que aborda os Impactos

Sócio-econômicos e Qualidade Ambiental no Médio Rio Doce, visa atualizar, ampliar e

organizar dados e conhecimentos sobre impactos sócio-econômicos e qualidade

ambiental na Região, com o objetivo de permitir maior e mais acurado monitoramento

dos impactos antrópicos ligados ao seu desenvolvimento urbano-regional. O módulo

tem dois objetivos centrais:

1) a criação de índices sócio-econômicos e espaciais relacionados às atividades

antrópicas que, combinados com os índices de qualidade de água obtidos no projeto

PADCT/CIAMB, permitissem construir índices de qualidade ambiental para os

municípios da região;

2) mapeamento do uso do solo, dos riscos ambientais e das principais atividades

antrópicas (desenvolvimento e perspectivas) de forma a se construir diretrizes para um

zoneamento sócio-econômico-ecológico em escalas distintas: regional, micro-regional e

local.

O primeiro objetivo foi atingido em 2003/04/05, com a construção dos índices

propostos para 23 municípios da área de estudo, como foi apresentado nos relatórios de

2003 e 2004. (ver Relatório 2004) Em 2004, os trabalhos desenvolvidos foram
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estendidos, gerando publicações e apresentação de resultados em encontros acadêmicos,

tendo sido também montado um banco de dados integrado ao conjunto da pesquisa.

Fazemos, abaixo, uma breve síntese dos resultados ligados à construção do Índice de

Sustentabilidade Local.

O Índice de Sustentabilidade Local foi construído para 23 municípios da Bacia

Médio Rio Doce: Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Oriente,

Bom Jesus do Amparo, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Coronel Fabriciano, Córrego

Novo, Dionísio, Iapu, Ipatinga, Itabira, Jaguaraçu, João Monlevade, Marliéria,

Mesquita, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, São Domingos do Prata, São

Gonçalo do Rio Abaixo, Timóteo1. Os índices permitiram agrupar os municípios através

de uma análise de cluster, dando origem a três grupos de municípios, em 1991, e quatro

grupos, em 2000 (ver Anexos).

O grupo 1 é o único com perfil definido, cuja composição permaneceu

praticamente inalterada nos dois períodos analisados; os demais grupos sofreram

mudanças significativas de perfil e composição nos dois períodos. O grupo 1 é

caracterizado por municípios mais populosos, com alta qualidade de vida, alta pressão

antrópica e boa capacidade político-institucional (para o período de 2000), sendo

composto por municípios mono-industriais. Entre 1991 e 2000, foi incluído no grupo

Barão de Cocais e excluído Coronel Fabriciano. Essa mudança tornou o grupo mais

homogêneo, pois Coronel Fabriciano possui índice de pressão ambiental

significativamente inferior aos demais municípios do grupo e não é sede de indústria

minero-metalúrgica.

Alterações ocorreram nos demais grupos. Em 1991, o grupo 2 se caracterizava

por boa qualidade de vida e baixa pressão ambiental, mas em 2000 se aumentaram a

pressão ambiental e sua capacidade político institucional. O grupo 3, em 1991, se

caracterizava por qualidade de vida baixa ou razoável e pressão ambiental moderada ou

média, enquanto em 2000 este grupo se caracterizava por qualidade de vida razoável,

pressão ambiental moderada e baixa capacidade político institucional. Assim, pode-se

notar que, apesar da qualidade de vida ser o índice dominante na determinação dos

grupos, a entrada do índice de capacidade político institucional altera sua composição

1 Não foram tratados de forma isolada os 3 (três) novos municípios resultantes de divisões dos municípios
estudados, posteriores a 1991: Ipaba (1992), Santana do Paraíso (1992) e Entre Folhas (1996). Isto poderá
vir a ser feito em estudos próximos, principalmente Santana do Paraíso que, com Ipatinga, Coronel
Fabriciano e Timóteo, integra a Região Metropolitana do Vale do Aço.
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entre 1991 e 2000. O grupo 4, existente apenas no período de 2000, caracteriza-se por

baixa qualidade de vida humana.

A análise de cluster permitiu então detectar um único padrão de desenvolvimento

na região, composto pelos municípios do grupo 1, que apresentam ganhos sócio-

econômicos ligados à forte pressão ambiental e, mesmo dispondo de organização

político-institucional expressiva, apresentam visível insustentabilidade.

De fato, a análise do Índice de Sustentabilidade Local para os municípios

estudados mostra que 59% dos municípios em 1991 e 46% em 2000 foram classificados

como insustentáveis; 23% dos municípios em 1991 e 38% em 2000 foram classificados

como potencialmente insustentáveis; e menos de 18% do total de municípios em 1991 e

16% em 2000 foram classificados como sustentáveis e potencialmente sustentáveis.

Além disso, nenhum dos municípios estudados apresentou padrão de desenvolvimento

verdadeiramente sustentável e fica claro o trade-off entre desenvolvimento e qualidade

ambiental na Região. No entanto, alguns municípios estão tendo algum sucesso em

promover uma relação mais equilibrada entre desenvolvimento econômico e qualidade

ambiental, o que sugere ser possível enfrentar e superar o referido trade-off e construir

um padrão de desenvolvimento mais sustentável, como mostrado a partir da monografia

de Ana Paula Gonçalves Freitas (Freitas, 2002; Freitas, Monte-Mór e Braga, 2003).

A continuidade do trabalho: o ZSEE - zoneamento sócio-econômico-ecológico

O segundo objetivo constitui a segunda etapa do módulo, qual seja, a definição de

diretrizes para um zoneamento sócio-econômico-ecológico para a região. Como

pode ser visto no cronograma original, era prevista uma redução por dois anos (na

proposta original, suspensão), entre as duas etapas, quando se estaria ampliando o

conhecimento e as articulações institucionais para iniciar a construção das diretrizes do

ZSEE para a Região. Neste sentido, o ano de 2005 foi um tempo de transição, quando

avaliações da etapa anterior, novas leituras e a preparação para o trabalho efetivo da

construção das diretrizes para o ZSEE proposto foram desenvolvidas. Para tanto, foram

feitos mapas iniciais, com a participação dos consultores Marcelo Brito Brandão

(instrutor e especialista em Map-Info e Arc-View) e Felipe Magalhães, que treinou a

estagiária Sibelle Diniz nas técnicas de mapeamento com Map-Info e colaborou na

montagem do banco de dados.

Durante 2005, como também em 2004, buscou-se relações inter-institucionais, em

Belo Horizonte e na Região de estudo. Dado o caráter recente dos estudos sobre índices
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de qualidade ambiental e sustentabilidade de uma região/cidade/país e dada a fragilidade

da maior parte dos estudos existentes, sentimos necessidade de buscar cooperação

acadêmica e integração com outros pesquisadores. Assim, foram realizados contatos

com pesquisadores e instituições com atuação destacada no tema, a partir dos quais

surgiram convites para redação de artigos e propostas de estudo para convênios de

pesquisa futuros. A inclusão potencial do professor Arnaldo F. de Oliveira Júnior se

enquadra aqui, além dos contatos mantidos com a PUCMinas e o Ministério das

Cidades, participando da criação do Índice de Qualidade de Vida Urbana para o Brasil –

IQVU-BR, coordenado pela professora Maria Inês Nahas. Roberto Monte-Mór

participou da construção do Índice, dialogando também com o trabalho do Pie-Peld,

ainda que o IQVU-BR tenha abrangências temática e espacial muito mais ampla.

Por outro lado, o exame do trabalho de Zoneamento Econômico-Ecológico

realizado pela equipe do Cedeplar para a Região do Bico do Papagaio, no estado de

Tocantins, contém elementos serão incorporados ao caso do Médio Rio Doce. Trata-se

da discussão da aplicação da metodologia criada pelo Laget/RJ à região de estudo. A

bibliografia referente aos estudos desenvolvidos na Amazônia, particularmente em

Rondônia, está também sendo objeto de estudo e adaptação, além de textos críticos e

relatos de experiências produzidos por pesquisadores e professores em diversas

universidades do país. Entre os trabalhos metodológicos do Laget, estão merecendo

atenção principal a metodologia proposta para a Amazônia (Becker e Egler, 1997), e a

metodologia proposta para o Vale do Rio Paraíba do Sul (SIMÕES, 1999), além da

aplicação e sua crítica para o caso de Rondônia (Bizzo, 1999).

Para a definição das diretrizes para um zoneamento sócio-econômico-ecológico

para a região estudada, os estudos se apoiarão em um diagnóstico dos processos

econômicos e políticos em andamento na região, referenciando-se aos índices temáticos

e de qualidade ambiental construídos. O objetivo é ajudar a definir as prioridades de

desenvolvimento econômico e preservação ambiental futuras na região do entorno do

PERD – Parque Estadual do Rio Doce, e particularmente a Região Metropolitana do

Vale do Aço e seu entorno. O ZSEE deverá funcionar, portanto, como ferramenta para

sustentabilidade ao desenvolvimento integrado da região.

Becker e Egler (1997), em documento que explicita a metodologia proposta para

o zoneamento sócio-econômico-ecológico da Amazônia, definem o ZSEE como “um

instrumento político e técnico do planejamento cuja finalidade última é otimizar o uso
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do espaço e as políticas públicas, através das vantagens oferecidas por ele”. Sendo

assim, os principais objetivos do ZSEE seriam:

- ser um instrumento técnico de informação sobre o território, contribuindo para sua

ocupação racional e para o uso sustentável de seus recursos naturais, a partir da

explicitação de suas potencialidades e vulnerabilidades;

- ser um instrumento político de regulação do uso do território, por permitir uma

integração das políticas públicas numa base geográfica, aumentando a eficácia das

decisões e da intervenção pública na gestão do território;

- ser um instrumento de negociação entre as várias esferas do governo, do setor privado

e da sociedade civil, constituindo-se num instrumento para construção de parcerias;

- ser um instrumento de planejamento e gestão territorial para o desenvolvimento

regional sustentável. Ou seja, um instrumento estimulador do desenvolvimento.

(BIZZO, 1999)

O ZSEE pode ser entendido, portanto, como “um instrumento orientador dos

investimentos públicos e desencorajador da colonização e exploração de recursos

naturais em áreas consideradas inapropriadas para estes propósitos” (BIZZO, 1999).

A idéia por trás dessa ocupação ordenada e dirigida dos espaços ‘potencialmente’

produtivos é a de desenvolvimento sustentável – um desenvolvimento que vise conciliar

os conflitos e implementar uma nova relação sociedade-natureza condizente com um

novo modo de produzir, baseado no conhecimento e na informação. A ordem ecológica

por trás da ordenação proposta está, assim, diretamente ligada a um modelo econômico

determinado:

O ZSEE, portanto, vem a ser um instrumento básico para o desenvolvimento
sustentável na medida em que incorpora a dimensão ambiental e produtiva,
considerando o desenvolvimento humano e a consolidação institucional (BIZZO,
1999).

Três princípios básicos orientam a proposta de regulação do uso do território a

partir do ZSEE: a eficácia, referente a uma nova racionalidade de poupança de recursos

e incorporação de determinadas informações e tecnologias aos produtos e processos; a

valorização das diferenças, referente à identificação e potencialização das vantagens

competitivas de cada território; a descentralização, constituindo-se em uma nova forma

de governo, em parceria, para a gestão do território. (BIZZO, 1999)

A construção de um novo padrão de desenvolvimento, nessa perspectiva,

“implica em substituir o critério analítico da homogeneidade pelo da complexidade, o

que significa considerar a análise da paisagem como resultante da interação dinâmica
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do sistema natural com a formação sócio-econômica dominante em uma determinada

porção do espaço geográfico” (BECKER e EGLER, 1997, p.12)

A definição de ‘zonas sócio-ecológico-econômicas’ só seria possível através de

uma metodologia integradora e atualizada permanentemente, possível com o

desenvolvimento de técnicas de coleta e análise de informações. Tal metodologia

visaria, inicialmente, uma avaliação da vulnerabilidade das paisagens naturais do

território.

Para a avaliação da vulnerabilidade da paisagem natural, é necessário

estabelecer-se uma potencialidade social para cada unidade territorial, considerando-se a

relação entre os fatores dinâmicos e os fatores restritivos em termos econômicos, sociais

e políticos, a partir de quatro grupos básicos para o desenvolvimento sustentável:

potencial natural, potencial humano, potencial produtivo e potencial institucional.

(BECKER e EGLER, 1997, p.35)

Os parâmetros para definição desses potenciais são:

- para o potencial natural, a disponibilidade de recursos naturais, relativizada de acordo

com o acesso social a esses recursos;

- para o potencial humano, as populações humanas, relativizadas com a qualificação e

condições de vida das mesmas;

- para o potencial produtivo, a dimensão e a diversificação da estrutura produtiva

implantada, ponderada por sua capacidade de gerar empregos e renda para a população

local e de absorver inovações;

- para o potencial institucional, o nível de organicidade social, expresso pela presença de

instituições governamentais e não-governamentais, relativizada pela efetividade de sua

autonomia e pela prática social das mesmas.

ACSELRAD (2002) situa o ZSEE como uma base de planejamento oposta

àquela marcada pelo utilitarismo e pela racionalização (a exemplo das idéias de

Bentham). Segundo o autor,

enquanto o olhar panóptico de Bentham perguntou-se sobre o que fazer no território,
disciplinando os homens, seus corpos, superfícies e olhares, a partir de uma anatomia
política voltada para a sujeição, o olhar ecológico do ZEE pergunta-se o que fazer
com o território, definindo práticas legítimas e ilegítimas, distribuindo racionalmente
processos técnicos e econômicos. Se, por um lado, o olhar panóptico procurava nunca
ser visto pelos vigiados, sendo apenas pressuposto, por outro, o olhar ecológico
posta-se sempre de um ponto de vista superior aos atores localizados, a partir de uma
óptica planetária, global competitiva ou intergeracional. (ACSELRAD, 2002)
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A maior crítica atribuída às metodologias de ZSEE é a possível generalização

das questões sociais da região em questão à sua leitura econômica, através, sobretudo,

da atribuição de valores aos atributos do território. A complexidade social do território

seria, assim, desconsiderada, a partir da negligência de aspectos como as reais

condições de existência da população local no território (nem sempre detectada pelos

dados qualitativos), suas atividades produtivas e seus meios de organização e

reprodução social.

As políticas territoriais ecologizadas como o ZEE estabelecem uma “divisão
ecológica do trabalho”, promovendo um enquadramento espacial das incertezas e dos
modelos possíveis de organização das atividades econômicas no espaço. As práticas
sociais, por sua vez, são nele reduzidas a suas dimensões técnico-produtivas.
(ACSELRAD, 2002)

Além disso, o ZSEE é enxergado por muitos como o locus de uma luta política

que põe em jogo o modo de distribuição do poder sobre os recursos territorializados, a

partir de uma luta classificatória. (BIZZO, 1999)

A essas duas características do ZSEE são associados os conflitos sociais

decorrentes de sua implementação: conflitos entre os diferentes atores sociais

envolvidos no projeto.

Contatos na Região

Foram feitos contatos iniciais na região do Vale do Aço e visitas ao entorno do

PERD, em 2005. Foram visitados os municípios de Marliéria, Timóteo, Ipatinga,

Coronel Fabriciano, Belo Oriente (e distrito de Perpétuo Socorro), Santana do Paraíso e

Mesquita, além de estabelecidos contatos com professores e alunos da pós-graduação

em Geografia da Unileste, em Coronel Fabriciano. Em Timóteo, foi feita uma visita à

periferia do PERD com técnicos da Prefeitura Municipal, além de discussões sobre a

integração e cooperação na condução dos nossos trabalhos.

Em 2006, esses contatos serão aprofundados, incluindo a discussão do Plano

Metropolitano do Vale do Aço, em colaboração com a Fundação João Pinheiro, em Belo

Horizonte, buscando assim bases sociais e políticas para uma definição das diretrizes

com a participação dos atores locais e aqueles que também intervêm na Região.
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ANEXOS

Classificação dos municípios selecionados por grupos - 1991 e 2000

1991 2000

Grupo 1

- Coronel Fabriciano

- Ipatinga

- Itabira

- João Monlevade

- Timóteo

- Barão de Cocais

- Ipatinga

- Itabira

- João Monlevade

- Timóteo

Grupo 2

- Antônio Dias

- Barão de Cocais

- Bela Vista de Minas

- Belo Oriente

- Dionísio

- Jaguaraçu

- Mesquita

- Rio Piracicaba

- Santa Bárbara

- São Gonçalo do Rio Abaixo

- Bela Vista de Minas

- Caratinga

- Coronel Fabriciano

- Entre Folhas

- Nova Era

- Rio Piracicaba

- Santa Bárbara

- São Domingos do Prata

Grupo 3

- Bom Jesus do Amparo

- Bom Jesus do Galho

- Caratinga

- Córrego Novo

- Iapu

- Marliéria

- Nova Era

- São Domingos do Prata

- Bom Jesus do Amparo

- Bom Jesus do Galho

- Córrego Novo

- Dionísio

- Iapu

- Ipaba

- Jaguaraçú

- Marliéria

- Mesquita

- Santana do Paraíso

- São Gonçalo do Rio Abaixo

Grupo 4

- Antönio Dias

- Belo Oriente

Fonte: elaboração própria

Classificação dos municípios por grau de sustentabilidade – 1991-2000
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Padrões de sustentabilidade 1991 2000

Insustentáveis

- municípios que possuem baixa

qualidade de vida ou alta pressão

antrópica.

- Caratinga

- Mesquita

- Antônio Dias

- Marliéria

- Bom Jesus do Amparo

- Bom Jesus do Galho

- Nova Era

- Belo Oriente

- Itabira

- Ipatinga

- João Monlevade

- Timóteo

- Santa Bárbara

- Bom Jesus do Galho

- Mesquita

- São Gonçalo do Rio Abaixo

- Antônio Dias

- Belo Oriente

- Santana do Paraíso

- Ipatinga

- Barão de Cocais

- Itabira

- João Monlevade

- Nova Era

- Timóteo

Potencialmente insustentáveis

- municípios que possuem razoável

qualidade de vida ou pressão

antrópica média (leva-se em conta

o pior indicador).

- Bela Vista de Minas

- Iapu

- Córrego Novo

- São Gonçalo do Rio Abaixo

- Coronel Fabriciano

- Córrego Novo

- Ipaba

- Dionísio

- Caratinga

- Bom Jesus do Amparo

- Jaguaraçu

- Entre Follhas

- Iapu

- Marliéria

- Rio Piracicaba

Potencialmente sustentáveis

- municípios que possuem boa

qualidade de vida ou pressão

antrópica moderada (leva-se em

conta o pior indicador).

- Dionísio

- Jaguaraçu

- Rio Piracicaba

- São Domingos do Prata

- São Domingos do Prata

- Coronel Fabriciano

- Santa Bárbara

Sustentáveis

- municípios que possuem alta

qualidade de vida e baixa pressão

antrópica.

- Bela Vista de Minas

Fonte: elaboração própria



Educação Ambiental

Equipe: Viviane Garcia, Otávio Augusto de Oliveira, Paulina M.Maia-Barbosa,

Francisco A.R.Barbosa

Introdução

No ano de 2005, o programa Educar para a Ação Ambiental desenvolveu suas

atividades nos municípios de São Domingos do Prata havendo a participação de 72

professores de 20 escolas e no município de Dionísio houve a participação de 47

professores e 6 escolas e 01 representante da 24ª Sup. Regional de Ensino. Como nos

cursos anteriores, cada professor participante recebeu um kit contendo uma apostila,

quatro jogos e três cartilhas confeccionados pelos estagiários do projeto, um mapa da

bacia hidrográfica do Rio Piracicaba e um crachá.

Os cursos (programação em anexo) abordaram os seguintes assuntos, considerados

de maior interesse pelos professores e especificados no questionário-diagnóstico

respondido por eles: Água, Biodiversidade Genética, Potencialidade Turística da

Região, Erosão, Plantas Medicinais, Fauna e Flora do Parque Estadual do Rio Doce.

Além destes tópicos, problemas locais foram discutidos com especialistas da região,

como “erosão e assoreamento no município de São Domingos do Prata”, “O Comitê de

Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba”.

Ainda prevalecendo o caráter predominantemente prático que caracteriza este

Programa de Educação Ambiental, os cursos ofereceram sugestões de jogos, práticas e

dinâmicas adaptadas aos temas escolhidos, e voltadas para a problemática e realidade

locais que podem e devem ser utilizados pelos professores em sala de aula.

Os cursos foram realizados em locais que tinham infra-estrutura adequada (locais

amplos, com disponibilidade de recursos audiovisuais, laboratórios, etc.) e foram

desenvolvidos durante três dias de 8:00 às 18:00 horas, totalizando carga horária de 24h.

Nos cursos foram realizadas as seguintes oficinas:

- “bioindicadores de qualidade das águas” – nesta oficina são apresentadas as

principais espécies de macroinvertebrados bentônicos utilizadas como

bioindicadoras de qualidade de águas com a caracterização de seu habitat e

hábitos;

- germinação de sementes e fatores importantes neste processo – utilizando um

boneco confeccionado com alpiste e submetido a diferentes situações (muito
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sol; carência hídrica; água em excesso; ausência de luz, etc) é analisado o

efeito destes fatores sobre a germinação e crescimento das sementes;

- “Seu Juca vai se mudar” – utilizando figuras é montada uma história sobre os

principais impactos da urbanização. Os professores são levados a discutir os

problemas apresentados buscando soluções para eles;

- fabricação de cestas e caixas – reaproveitamento de folhas de jornal;

- erosão, causas e conseqüências – nesta oficina é simulado um processo erosivo

e suas principais causas e conseqüências. Após a exemplificação é feita uma

discussão sobre o papel do homem neste processo;

- doenças de veiculação hídrica, como trabalhar em sala de aula? – são

realizadas e sugeridas atividades fáceis e de grande impacto que os professores

podem desenvolver com seus alunos. Um Kit parasitológico é utilizado como

material complementar;

Além destas oficinas foram realizadas algumas dinâmicas (dinâmica do barbante,

tempestade cerebral e tapete voador).

Os dados obtidos nos questionários de Avaliação do Curso foram tabulados e são

apresentados em anexo.

Atividades Desenvolvidas

Material produzido

- a apostila oferecida aos professores parceiros foi atualizada e revista acrescentando-se

outros textos e outras atividades didáticas alternativas, que foram obtidas através de

pesquisa ou de elaboração pelos bolsistas envolvidos com o programa.

- Finalização e envio para impressão da cartilha “A Dança das Sementes – Dispersão de

Sementes e frutos”.

- Outras três cartilhas foram elaboradas, mas estão em fase de finalização/editoração.

Essas cartilhas abordam os seguintes assuntos: Fogo na Floresta, Mata Atlântica, Água e

Limnologia.

- Confecção de adesivos com a logomarca do Programa “Educar para a Ação

Ambiental”

- Produção do texto “A importância da Avaliação na Educação Ambiental” -

acrescentado à apostila entregue aos participantes.

A programação dos cursos oferecidos encontra-se em anexo.
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Participação em Eventos

- A convite da Secretaria Municipal de Ensino e Fundação Acesita, numa parceria com

o IEF/Parque Estadual do Rio Doce/Projeto PELD foi proferida, no dia 05 de novembro

de 2005, uma palestra para 140 professores da rede municipal, muitos já participantes

do Programa Educar para a Ação Ambiental, sobre o tema “A importância da Avaliação

nos Programas de Educação Ambiental”.

- Viana, F. E. C., Maia-Barbosa, P. M., Barbosa, F. A. R Educate for Environmental

Action: the Federal University of Minas Gerais - UFMG´s experience in the region of

Vale do Aço (Minas Gerais State, South-east Brazil). – Third World Environmental

Education Congress (3nd WEEC) – trabalho apresentado sob a forma de poster em Turin

(Itália) durante o período de 2 a 6 de outubro de 2005

Publicações

- Barbosa, P. M. M., Barbosa, F. A.R., Guerra, C. e Torres, F. “Novas abordagens em

Educação Ambiental: o Programa da UFMG”. CIÊNCIA HOJE - Agosto de 2005,

n°218.

- Viana, F. E. C., Oliveira, O. A., Barbosa, F. A. R., e Maia-Barbosa, P. M.

“Divulgando a Biodiversidade do Médio Rio Doce – MG Através de Jogos e cartilhas:

uma Experiência Interativa”. Anais do X Congresso Brasileiro de Limnologia, Julho de

2005.

- Viana, F. E. C., Maia-Barbosa, P. M. , Barbosa, F. A. R. e Alonso, R. S. Cartilha – A

Dança das sementes - Dispersão de sementes e frutos. ISBN nº: 85-902626-5-9.

Participação em Cursos:

O estagiário Otávio Augusto de Oliveira participou dos cursos abaixo discriminados

com o objetivo de ampliar a aprimorar seus conhecimentos na área de Educação

Ambiental:

- Curso “Educação Ambiental: Uma Proposta Lúdica” realizado em agosto de 2005,

com carga horária total de 5 horas, oferecido no I Encontro Nacional de Ensino de

Biologia & III Encontro Regional de Ensino de Biologia.

- Mini curso: “Educação Ambiental: Diferentes Abordagens” - realizado em agosto de

2005, com carga horária total de 3 horas, oferecido no I Encontro Nacional de Ensino de

Biologia & III Encontro Regional de Ensino de Biologia.

A estagiária Viviane Garcia participou dos cursos abaixo:
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- Curso de Pós-Graduação “lato-sensu” em Educação Ambiental (em andamento) pelo

CEPEMG – Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais de Minas Gerais.

- Curso gratuito pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no Setor de Educação
Ambiental:

- “Educação para o Risco” – duração de 4 meses sendo realizado no 1º semestre de
2005

- “BH Itinerante” – duração de 4 meses realizado no 2º Semestre de 2005
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Programações

XII Curso de Educação Ambiental para professores do Ensino Fundamental e Médio da
região do entorno do Parque Estadual do Rio Doce

São Domingos do Prata -- 07,08 e 09 de julho de 2005
P R O G R A M A Ç Ã O

07.07.05
08:00-09:10- Abertura (Joaquim de Castro -prefeito municipal)
09:00-09:45 Apresentação do Projeto PELD/UFMG (Prof°.Dr°. Francisco A.R. Barbosa
(coordenador geral do Projeto)
09:45 - 10:00- Intervalo
10:00-10:30- Apresentação dos participantes
10:30-11:50- Palestra: “Erosão e assoreamento no nosso meio ambiente- a realidade
regional” (Nísio Guimarães- técnico da EMATER)
11:50-12:00 - Filme: “Ilha das Flores”
12:00-13:30- Almoço
13:30-14:30- Palestra: “Plantas na Medicina Doméstica” (Prof. Dra. Maria das Graças
Lins Brandão - Faculdade de Farmácia/UFMG)
14:30-14:50- Intervalo
14:50-16:00- Trabalho em grupo: O perfil do município de São Domingos do Prata:
caracterização do território, demografia, educação, renda, habitação, vulnerabilidade
social, desenvolvimento humano -IPEA,2000)
16:00-17:30- Apresentação dos grupos e discussão

08.07.05
Visita técnica orientada ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
07:50- Saída
09:00-10:30- Boas Vindas ! (Marcos Vinícius de Freitas- supervisor regional do PERD)
10:30- 12:00- Trilha do Vinhático
12:00-14:00- Almoço, descanso e contemplação do PERD
14:00- 16:00- Visita (de barco) ao lago D. Helvécio
16:00-17:00- Visita ao viveiro de mudas
17:00- Retorno a São Domingos do Prata

09.07.05
08:00-10:00- Palestra: “Água: recurso infinito?” (Prof°. Francisco Barbosa -
ICB/UFMG)
10:00-10:20-Intervalo
10:20- 12:00- Conhecendo o material didático do Programa (Profª.Drª.Paulina Barbosa-
coordenadora do Programa Educar para a Ação Ambiental)
12:00- 13:30- Almoço
13:30-16:00- Oficinas: germinação de sementes, erosão, bioindicadores da qualidade da
água e de cesta de papel
16:00-16:15-Intervalo
16:15- 17:00- Palestra: ”O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba” (Rômulo
Corgosinho - Divisão de Meio Ambiente da pref. de São Domingos do Prata e vice -
presidente do CBH Piracicaba)
17:30-Encerramento e entrega dos certificados

ATENÇÃO: Os certificados serão fornecidos mediante 75% DE PARTICIPAÇÃO.
Levar para o curso de Papel: Pregadores de roupas, jornal, papelão e pincel
pequeno
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XIII Curso de Educação Ambiental para professores do Ensino Fundamental e Médio da
região do entorno do Parque Estadual do Rio Doce

Dionísio – 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2005

P R O G R A M A Ç Ã O

30.11.05
08:00-08:10- Abertura (Maria Efigênia Drumond – Secretária de Ensino)
08:10-09:00- Apresentação do Projeto PELD/UFMG -Prof°Dr°. Francisco A.R. Barbosa
(coordenador geral do Projeto)
09:00-9:45- Apresentação dos participantes (dinâmica)
09:45 – 10:00 - Intervalo
10:00-12:00 - Palestra: “Água: recurso infinito?” (Prof°. Francisco Barbosa -
ICB/UFMG)
12:00-13:30 - Almoço
13:30-14:30- Palestra: “Biodiversidade genética” - (Renata Acácio Ribeiro – PELD)
14:30 -15:30 - Trabalho em grupo: O perfil do município de Dionísio: caracterização do
território, demografia, educação, renda, habitação, vulnerabilidade social,
desenvolvimento humano -IPEA,2000)
15:30-15:45 - Intervalo
15:45 –17:00 - Apresentação dos grupos e discussão

01/12/05
Visita técnica orientada ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
8:00- Saída
09:00-10:30- Boas Vindas ! (Marcus Vinícius de Freitas- supervisor regional do PERD)
10:30- 12:00- Trilha do Vinhático
12:00-14:00- Almoço, descanso e contemplação do PERD
14:00- 16:00- Dinâmica de grupo
16:00-17:00- Visita ao viveiro de mudas
17:00- Retorno a Dionísio

02/12/05
08:00-09:30- Palestra “Possibilidades Sustentáveis do Turismo Rural” - (Rômulo
Corgosinho - Divisão de Meio Ambiente da prefeitura de São Domingos do Prata e vice
-presidente do CBH Piracicaba)
09:30-09:45-Intervalo
09:45- 11:15- Palestra: ”Fauna Regional” (Marcus Vinícius de Freitas- supervisor
regional do PERD)
11:15-12:00 - Conhecendo o material didático do Programa (Profª.Drª.Paulina Barbosa-
coordenadora do Programa Educar para a Ação Ambiental)
12:00- 13:30- Almoço
13:30 -15:00 - Oficinas: germinação de sementes, erosão e bioindicadores da qualidade
da água, Seu Juca vai se mudar!
15:00-15:15-Intervalo
15:15 – 16:00 - Encerramento e entrega de certificado

ATENÇÃO:
Não esqueçam de usar o crachá todos os dias do curso
Os certificados serão fornecidos apenas mediante 75% DE PARTICIPAÇÃO.
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Avaliação do XII Curso de Educação Ambiental
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Avaliação do XIII Curso de Educação Ambiental
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XXIIII CCuurrssoo ddee EEdduuccaaççããoo AAmmbbiieennttaall

XXIIIIII CCuurrssoo ddee EEdduuccaaççããoo AAmmbbiieennttaall –– DDiioonnííssiioo

Professoras de São Domingos do Prata no salão da APAE

TTrraabbaallhhoo eemm GGrruuppooDDiinnââmmiiccaass


