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Projeto: Dinâmica biológica e a conservação da biodiversidade da Mata 

Atlântica do médio Rio Doce, MG (PELD-UFMG) 

 

Coordenador: Francisco Antônio Rodrigues Barbosa 

Vice-coordenador: Rogerio Parentoni Martins 

 

Áreas de atuação/Subprojetos 
 

 Diversidade Genética (coordenador: Maria Bernadete Lovato) 

 

1. Diversidade e estrutura genética de Hymenaea courbaril (jatobá da mata), através de 

marcadores de RAPD. 

2. Variabilidade genética em populações fragmentadas de Dalbergia nigra (jacarandá-da-

bahia), utilizando marcadores RAPD. 

3. Diversidade Genética e Filogeografia de Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) e 

Hymenaea courbaril (jatobá da mata), através de marcadores de DNA de cloroplasto 

(cpDNA).  

4. Diversidade e Ecologia Molecular de Bactérias Isoladas de Lagos (Trecho Médio da Bacia 

do Rio Doce – Parque Estadual do Rio Doce) pela Análise dos Genes de rRNA 16S e de 

Resistência a Antibióticos e ao Mercúrio. 

5. Banco de DNA 

6. Filogeografia e diversidade genética de Passeriformes de Minas Gerais 

7. Diversidade, estrutura populacional e filogeografia de Artibeus lituratus (Chiroptera: 

Phyllostomidae) 

8. Análise Genética de Características Quantitativas associadas à Adaptação em Populações 

de Marsupiais da Região do Rio Doce.  

 

Diversidade Botânica (Coordenador: Queila de Souza Garcia) 

 

1. Composição florística e fitossociologia de uma área de Mata Atlântica do sudeste de Minas 

Gerais, Brasil 

2. Estudo comparativo da produtividade vegetal em solo preservado x solo impactado 

2.1. Crescimento e ciclagem de nutrientes de liteiras de espécies vegetais da Mata Atlântica 

na Mata Ciliar do Rio Doce 

2.2. Potencial alelopático de Eucalyptus spp. sobre a germinaçãoe o crescimento incial de 

espécies nativas 

3. Composição florística e fitossociologia de uma área de Mata Atlântica do sudeste de Minas 

Gerais, Brasil 

 

Diversidade aquática (Coordenador: Francisco Barbosa) 

 

1. Caracterização física e química de lagos e rios do médio rio Doce-MG 

 

2. Avaliação microbiológica de ambientes aquáticos no trecho médio da bacia do Rio Doce-

MG 
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3. Composição da comunidade fitoplanctônica de rios e lagos do trecho médio da bacia do 

Rio Doce-MG 

 

4. Avaliação preliminar das Diatomáceas perifíticas de um córrego de altitude da Serra do 

Cipó (Vertente da bacia do Rio Doce, MG) 

 

5. Composição da comunidade zooplanctônica de rios e lagos do trecho médio da bacia do 

Rio Doce-MG 

 

6. Composição e distribuição espacial das populações de Copepoda da lagoa Carioca- Parque 

Estadual do Rio Doce Minas Gerais 

 

7. Comunidades de macroinvertebrados bentônicos de rios e lagos do trecho médio do Rio 

Doce-MG 

 

8. Avaliação da qualidade das águas na bacia do médio Rio Doce através de parâmetros 

ecotoxicológicos. 

 

9. A comunidade de macrófitas aquáticas em lagos do Parque Estadual do rio Doce e em lagos 

de área reflorestada com Eucalyptus spp: estudos comparativos. 

 

Diversidade da Fauna (Coordenador: Rogério Parentoni Martins) 

 

1. Variação sazonal na composição e abundância de famílias das subordens Brachycera e 

Cyclorrhapha (Diptera) do Parque Estadual do Rio Doce (MG), com especial referência a 

família Stratiomyidae. 

2. Dinâmica Clonal de Heliconia Episcopalis (Vellozo) (Heliconiacea-Zingiberales) e sua 

fauna associada: danos foliares 

3. Levantamento de Famílias de Brachycera e Cyclorrhapha (Diptera) em três áreas com 

diferentes tipos vegetacionais do Parque Estadual Do Rio Doce (Mg).  

 

Sócio-Economia (Coordenador: Roberto Luiz Monte-Mor) 

 

1. Impactos sócio-econômicos e qualidade ambiental no médio Rio Doce-MG 

Educação Ambiental (Coordenador: Paulina Maria Maia Barbosa) 

 

1. Educar para a ação ambiental  
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Apresentação 

 

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

realizadas, no período agosto 2002 a dezembro 2003, 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. 

Considerando-se a complexidade e duração prevista do projeto, bem como a diversidade 

dos assuntos tratados, além do estágio atual de integração das áreas do projeto são 

apresentados resultados parciais e, em alguns casos (ex. composição em espécies do plâncaton 

de lagos e rios) uma primeira tentativa de síntese dos resultados obtidos nos quase 4 anos de 

andamento do projeto. 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. 

Vale ressaltar que a ênfase do projeto é a definição, quantificação/avaliação e 

monitoramento a longo prazo de padrões, processos e características estruturais da 

diversidade biológica (terrestre e aquática) das comunidades-alvo, em 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 pôr ser uma das regiões 

com a maior diversidade de atividades sócio-econômicas, incluindo mineração/garimpo, 

siderurgia, indústria de celulose e extensas áreas de monocultivo de Eucalyptus spp. 

A equipe do projeto vem planejando suas atividades de pesquisa e monitoramento de 

modo a responder, basicamente, a duas questões integradoras das áreas componentes do 

projeto: 

i) O desmatamento no médio Rio Doce e nas áreas de entorno do Parque 

Estadual do Rio Doce contribuiu e possivelmente ainda contribui para 

diminuir a biodiversidade regional? 
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ii)  Aliada ao desmatamento, a introdução de espécies exóticas (ex. peixes, 

macrófitas aquáticas) tem acelerado o processo de diminuição da biodiversidade 

regional? 

 

Para responder a estas questões, foram formuladas as seguintes hipóteses de trabalho: 

i) A biodiversidade do vale do Rio Doce está experimentando um processo de perda 

(alteração/modificação) em grau ainda desconhecido, embora perceptível; 

 

ii) As grandes áreas remanescentes (terrestres e aquáticas) do vale do Rio Doce 

contribuem para a manutenção de parcela expressiva dessa biodiversidade;  

 

iii) A biodiversidade do vale do Rio Doce ainda encontra condições de persistência a 

longo prazo, apesar dos impactos verificados tanto nas áreas remanescentes como na 

matriz da paisagem, desde que estratégias de manejo e recuperação sejam 

implementadas. 

 

Para que se possa testar estas hipóteses, é fundamental que os estudos iniciados em janeiro 

2000 sejam mantidos sem interrupção, uma vez que somente após um longo período de tempo 

será possível concluir sobre a ocorrência ou não de alterações e/ou modificações na 

biodiversidade desta área, presumindo-se um conhecimento razoável da biodiversidade atual 

em áreas protegidas e áreas sob diversos impactos antrópicos. Além disso, a proposição de 

estratégias adequadas de manejo e recuperação somente será viável após conhecer-se o estado 

atual dos ecossistemas em estudo, particularmente sua biota e processos básicos responsáveis 

pela sua manutenção. 

O capítulo 1 apresenta os resultados obtidos para as pesquisas de diversidade genética de 

Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) e Hymenaea courbaril (jatobá da mata), da análise da 

diversidade da população bacteriana e ocorrência, diversidade e disseminação de genes de 

resistência a antibióticos e ao mercúrio em bactérias não-patogênicas presentes em lagos 

representativos do Parque Estadual do Rio Doce e das atividades de coleta, armazenagem e 

extração de DNA de amostras de sangue e tecidos de aves e mamíferos do Parque Estadual do 

Rio Doce, de outras localidades dentro da área de abrangência do PELD-UFMG e de outras 

regiões do estado de Minas Gerais com o objetivo geral de caracterizar, do ponto de vista 

genético-evolutivo parte da fauna brasileira. 

O capítulo 2 trata da diversidade botânica. Para tanto vem sendo realizado um estudo 

sistemático das comunidades arbóreas do Parque Estadual do Rio Doce e de seu entorno, 

buscando caracterizar o mosaico de vegetação na região, a partir da caracterização da 

heterogeneidade florística e estrutural das comunidades florestais do Parque Estadual do Rio 

Doce e dos remanescentes do seu entorno, da verificação das diferenças e semelhanças 
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florísticas entre as áreas que sofreram perturbações com o fogo e o corte seletivo, da descrição 

da diversidade alfa (comunidade) e beta (regional) na vegetação arbórea encontrada no PERD. 

São também apresentados neste capítulo resultados dos estudos sobre a decomposição e 

ciclagem de nutrientes de folhas de Dalbergia nigra e Eucalyptus grandis na mata ciliar do 

rio Doce e resultados da avaliação do potencial alelopático de Eucalyptus spp. sobre a 

germinação e o crescimento inicial de espécies nativas. 

O capítulo 3 aborda a biodiversidade nos ambientes aquáticos (lagos e rios) bem como 

uma caracterização da qualidade das águas considerando aspectos físicos, químicos e 

biológicos e suas variações sazonais. Neste capítulo estão reunidos resultados de 9 

subprojetos focalizando a riqueza e diversidade de bactérias, leveduras, algas (planctônicas e 

perifíticas), zooplâncton, macroinvertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas. O capítulo 

apresenta ainda os resultados da avaliação da qualidade das águas através de parâmetros 

ecotoxicológicos (ensaios de toxicidade aguda e crônica com água e sedimento), utilizando 

diferentes organismos-teste, procurando-se incluir a utilização da água intersticial dos locais 

de amostragem. Foram também realizados testes de sensibilidade com substâncias de 

referência para avaliação da manutenção dos cultivos e padronização de espécies autóctones e 

o efeito de substâncias naturais presentes nas folhas de Eucalyptus grandis sobre 

Ceriodaphnia dubia e Daphnia similis, visando fornecer subsídios para o monitoramento da 

qualidade da água na bacia do médio rio Doce. . 

O capítulo 4 trata da diversidade faunística e apresenta os resultados obtidos com os 

estudos sobre pequenos mamíferos e insetos. Com relação aos estudos com insetos, são 

apresentados resultados sobre a dinâmica clonal de Heliconia episcopalis (Vellozo) 

(Heliconiacea-Zingiberales) e sua fauna associada, com ênfase nos danos foliares, resultados 

sobre o levantamento de Famílias de Brachycera e Cyclorrhapha (Diptera) em três áreas com 

diferentes tipos vegetacionais, resultados dos estudos sobre a diversidade genética vegetal e a 

pressão de herbivoria em plantas arbóreas pioneiras, sobre a estratégia reprodutiva de Mabea 

fistulifera (Euphorbiaceae) e predação de sementes em dois ambientes no Parque Estadual do 

Rio Doce, sobre a diversidade e distribuição de insetos herbívoros, pressão de herbivoria e 

assembléias de formigas em espécies arbóreas pioneiras e distribuição estratificada de insetos 

no dossel formado por espécies arbóreas pioneiras. Os estudos com pequenos mamíferos 

focalizaram a variação espaço-temporal desses organismos no PERD. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados dos estudos de sócio-economia na região e 

seus reflexos na qualidade ambiental. Neste relatório são apresentadas as conclusões dos 
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estudos realizados na primeira fase das pesquisas sócio-econômicas que consistiu na 

construção de índices de sustentabilidade municipal para a região. 

O capítulo 6 encerra o Relatório apresentando as atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas com professores de escolas municipais e estaduais do Ensino Fundamental e 

Médio, no Vale do Aço, objetos do subprojeto “Educar para a Ação Ambiental”. São 

apresentados os resultados das atividades com os professores de escolas municipais e 

estaduais das cidades de Ipatinga e Jaguaraçu, mostrando inclusive os materiais didáticos 

produzidos.  

A edição deste Relatório foi feita com a colaboração e ajuda da Profa. Dra. Paulina Maria 

Maia Barbosa e do doutorando Fábio da Cunha Garcia, a quem expressamos nossos 

agradecimentos sinceros. 

 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2004  

 

 

 

 

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 (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 presente 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, considerando ainda 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 serão 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE GENÉTICA 
 

 

EQUIPE:  Maria Bernadete Lovato (docente coordenadora) 

Fabrício Rodrigues dos Santos (docente) 

Cleusa Graça da Fonseca (docente) 

Andréia Amaral Nascimento (docente) 

Edmar Chartone de Souza (docente) 

Adriano Paglia (pesquisador) 

Daniela Rodrigues Lacerda (doutoranda em Ciência Animal – EV/UFMG) 

Daniela Santos Pontes (doutoranda em Genética – ICB/UFMG) 

Isabela de Macedo Gomes Dias (doutoranda – em Genética – ICB/UFMG) 

Renata Acácio Ribeiro (doutoranda em Genética – ICB/UFMG) 

Rodrigo A. F. Redondo (doutorando em Genética – ICB/UFMG) 

Rosângela Luci Brandão (mestre em Genética – ICB/UFMG) 

Ana Carolina Simões Ramos (mestranda em Genética – ICB/UFMG) 

Eloisa Helena Reis Sari (mestranda em Genética – ICB/UFMG) 

Ana Luiza Bittencourt Paiva (IC – bolsista CNPq/PELD) 

Leandro Martins de Freitas (IC – bolsista CNPq/PELD) 

Reinaldo Moreira da Silva (IC – bolsista CNPq/PELD) 

 

Capítulo 1 



Áreas de atuação / Sub-projetos 

DIVERSIDADE GENÉTICA (coordenadora: Maria Bernadete Lovato) 

 

 

1. Diversidade e estrutura genética de Hymenaea courbaril (jatobá da mata), através de 

marcadores de RAPD. 

2. Variabilidade genética em populações fragmentadas de Dalbergia nigra (jacarandá-da-

bahia), utilizando marcadores RAPD. 

3. Diversidade Genética e Filogeografia de Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) e Hymenaea 

courbaril (jatobá da mata), através de marcadores de DNA de cloroplasto (cpDNA).   

4. Diversidade e Ecologia Molecular de Bactérias Isoladas de Lagos (Trecho Médio da Bacia 

do Rio Doce – Parque Estadual do Rio Doce) pela Análise dos Genes de rRNA 16S e de 

Resistência a Antibióticos e ao Mercúrio. 

5. Banco de DNA 

6. Filogeografia e diversidade genética de Passeriformes de Minas Gerais 

7. Diversidade, estrutura populacional e filogeografia de Artibeus lituratus (Chiroptera: 

Phyllostomidae) 

8. Análise Genética de Características Quantitativas associadas à Adaptação em Populações de 

Marsupiais da Região do Rio Doce.  



SUBPROJETO: DIVERSIDADE GENÉTICA DAS PRINCIPAIS 

ESPÉCIES VEGETAIS DO MÉDIO RIO DOCE 

 

Nos anos de 2002 e 2003, foram desenvolvidos no Laboratório Genética de Populações 

(GENEPOP – ICB/UFMG) trabalhos com as espécies arbóreas Dalbergia nigra (jacarandá-da-

Bahia) e Hymenaea courbaril (jatobá da mata). 

Dalbergia nigra (Fabaceae), popularmente conhecida como jacarandá-da-Bahia e caviúna, 

é uma espécie arbórea tropical de distribuição restrita a Mata Atlântica, ocorre do sul da Bahia 

ao litoral norte de São Paulo, abrangendo os estados de MG, RJ e ES. Seu crescimento é 

moderado a rápido, medindo a árvore adulta 15-25 m de altura (Lorenzi, 1992). As folhas de D. 

nigra são compostas e paripenadas, com 10-20 folíolos por pina distribuída em uma copa 

irregular. Suas flores são branco-amareladas, pequenas e perfumadas, reunidas em cachos 

axilares que formam panículas de até 20 cm. Os frutos são do tipo legume indeiscente 

apresentando de uma a duas sementes pequenas e membranáceas (Carvalho, 1994).   

D. nigra é considerada uma das mais valiosas espécies madereiras que ocorrem no Brasil. 

Sendo muito apreciada no comércio mundial desde os tempos coloniais, esta espécie 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).  

Hymenaea courbaril (Caesalpinaeae), conhecida popularmente como jatobá-da-mata, 

ocorre desde o Estado do Piauí até o norte do Paraná na floresta semidecídua (Lorenzi 1992). A 

árvore adulta pode atingir até 40m de altura (Rizzini 1971), sendo sua madeira pesada 

empregada na construção civil e na confecção de artigos de esportes e de ferramentas (Lorenzi 

1992). Por sua fácil multiplicação, H. courbaril pode participar da composição de 

reflorestamentos heterogêneos e da arborização de parques e jardins (Lorenzi 1992). 

Os objetivos dos trabalhos com estas espécies são: (1) analisar a variação genética das 

populações, através de marcadores bioquímicos e moleculares; (2) determinar a estrutura 

genética dessas populações, isto é, como a variação genética total da espécie é distribuída 

dentro e entre populações; (3) avaliar os efeitos de fragmentação da Mata Atlântica sobre a 



diversidade e estrutura genética das populações; (4) realizar análises filogeográficas através de 

marcadores de DNA de cloroplasto para definir os padrões de distribuição geográfica-temporal 

dessas espécies; (5) inferir sobre a evolução e possíveis rotas de recolonização pós-glaciais 

dessas duas espécies no estado de Minas Gerais, e (6) sugerir estratégias de conservação para 

essas espécies.  

Em várias partes do mundo, o desmatamento acelerado vem convertendo regiões de floresta 

contínua em áreas de fragmentos o que provoca o isolamento de populações locais de 

organismos (Turner 1996; Foré et al 1992). Esse desmatamento é promovido, principalmente, 

pela criação de terras para exploração agropecuária, pelo intenso extrativismo da madeira e/ou 

pelo desordenado crescimento urbano (Stuart et al 1992).  

A fragmentação de habitat é uma grande ameaça para a manutenção da biodiversidade em 

muitos ecossistemas (Young et al. 1996). Teoricamente, as mudanças populacionais 

decorrentes da redução do tamanho populacional (“bottlenecks”) conduzem à erosão da 

variação genética e ao aumento da divergência genética interpopulacional através: (1) aumento 

da deriva genética, (2) elevada endogamia, (3) redução do fluxo gênico em função da migração 

dificultada de reprodutores, polinizadores e vetores de sementes, e (4) aumento da 

probabilidade de extinções locais dentro de uma metapopulação (revisado por Young et al. 

1996).  

O conceito de filogeografia foi introduzido por Avise et al. (1987) para designar o estudo 

dos processos que governam as distribuições geográficas de linhagens genealógicas dentro das 

espécies. Ela providencia um meio de detectar a correlação entre a distribuição geográfica de 

haplotipos e suas relações genealógicas (Avise et al., 1987).    

A estruturação genética de populações e a estabilização de linhagens evolucionárias são 

grandemente influenciadas por padrões de fluxo gênico dentro e entre populações. Em plantas, 

o fluxo gênico ocorre através do movimento de sementes e/ou pólens e a variedade desses 

mecanismos de dispersão encontrada em plantas acarreta padrões de troca genética muito 

diversos entre espécies (Schall et al., 1998). Entretanto, a variação genética é estruturada não 

apenas por forças contemporâneas de fluxo gênico, mas também por padrões históricos. As 

estimativas diretas e indiretas do fluxo gênico são freqüentemente contraditórias, o que 

dificulta o conhecimento da intensidade e da importância do fluxo gênico entre populações de 

plantas. Neste ponto, a filogeografia propicia uma maneira de detectar eventos de fluxo gênico 



históricos e recorrente e pode potencialmente discriminar entre o fluxo gênico e os padrões 

causados pelo polimorfismo ancestral (Schall et al., 1998).  

Os estudos de filogeografia baseiam-se na variabilidade dos genomas citoplasmáticos que 

apresentam herança uniparental, baixos níveis da taxa de mutação e nenhuma recombinação, 

como o cloroplasto de plantas (cpDNA) e o genoma mitocondrial (mtDNA) de animais (Avise, 

1994). A estrutura genética destes genomas citoplasmáticos 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).  

No relatório apresentado ao CNPq em 2001, foi relatado o trabalho de Ribeiro (2002) onde 

foram analisados os efeitos da fragmentação de habitats sobre a estrutura genética de D. nigra, 

utilizando marcadores isoenzimáticos. Analisando plantas adultas e jovens de uma área 

controle (Parque Estadual do Rio Doce/MG) e dois fragmentos (próximos ao Parque), foi 

observado que a fragmentação pode provocar um aumento na diferenciação genética entre as 

plantas jovens e uma diminuição da variação genética intra-populacional.  

 

1. Diversidade e estrutura genética de Hymenaea courbaril (jatobá da mata), através de 

marcadores de RAPD. 

 

1.1 Material e métodos 

 

Amostragem populacional 

Para a realização deste trabalho foram coletadas, no estado de Minas Gerais , folhas jovens 

de indivíduos adultos de cinco populações de Hymenaea courbaril.  Das cinco populações de 

H. courbaril, uma foi amostrada em área de Mata Atlântica, três em mata ciliar, no bioma do 

Cerrado e outra em uma mata semidecídua em uma região ecotonal entre os biomas de Mata 

Atlântica e Cerrado. 

Todas as áreas de coletas estão localizadas em regiões consideradas pelo governo de Minas 

Gerais como prioritárias para conservação da biodiversidade no território mineiro (Costa et al., 

1998). A população “Serra do Cipó Mata” (SCM, n=20) está localizada próximo do Parque 

Estadual da Serra do Cipó. A população de “Campolina” (CPM, n=19) está localizada dentro 



do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). A população “Furnas Mata” (FM, n=21) está 

localizada em uma região ecotonal entre os biomas de Mata Atlântica e Cerrado, no município 

São José da Barra. Finalmente, as populações denominadas “Fazenda do Brejão Mata 1” 

(FBM1, n=19), “Fazenda do Brejão Mata 2” (FBM2, n=19)  foram coletadas dentro de uma 

área particular, atualmente mantida sob preservação, no município Brasilândia de Minas.  

 

Extração de DNA e Seleção de primers 

A extração de DNA das folhas de H. courbaril 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. O procedimento para a 

seleção dos primers seguiu o protocolo sugerido por Palacios e Gonzáles Candelas (1997). 

Procurou-se selecionar  primers com um maior número de bandas nítidas, distintas, bem 

coradas e com melhor repetibilidade em duas repetições da reação, independente do grau de 

polimorfismo. Para essa seleção, DNAs extraídos de quatro indivíduos escolhidos ao acaso, 

oriundos de quatro populações de H. courbaril, foram amplificados com 40 primers dos kits 

OPA (1-20), OPC (1-10) e OPL (1-10) (Operon Technologies Inc.). Dentre estes, nove primers 

foram selecionados para a realização das amplificações em todos os indivíduos das nove 

populações. 

 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para a reação de PCR foi utilizado o protocolo sugerido por Ferreira e Grattapaglia (1995), 

com algumas modificações. As reações apresentaram um volume final de 16l contendo 

tampão de reação com 10mM de Tris-HCl pH 8,0, 50mM de KCl, 2mM de MgCl2, 0,1mM de 

cada dNTP, 1 unidade de Taq polimerase (Phoneutria, Biotecnologia e Serviços) , 0,25M de 

primer e 1ng/l de DNA genômico. O termociclador (PTC-100TM, M. J. Research, Inc.) foi 

programado para um ciclo inicial de desnaturação de 95ºC por 1 minuto, seguido de 35 ciclos 

de 94ºC por 10 segundos, 36ºC por 1 minuto e 72ºC por 2 minutos, e um ciclo de extensão final 

de 72ºC por 7 minutos. O DNA amplificado foi separado por eletroforese em gel de agarose 

1% e fotografado.  

 



Análises estatísticas 

Para determinar a freqüência de cada banda para cada população, foi feito uma análise 

cuidadosa das fotografias dos géis. Através desta, foi montado uma matriz fenotípica composta 

de 0 e 1, sendo 0 a ausência de banda e 1 a presença. A partir dessa matriz estabeleceu-se a 

freqüência de cada banda para cada população e para cada espécie separadamente.  

Para determinar a estrutura genética e estimar os níveis de diversidade genética dentro de 

cada população foram utilizados dois tipos de análises. A primeira se baseia no índice de 

Shannon de diversidade fenotípica (Ho) e a segunda na análise de variância molecular 

(AMOVA – Analysis of molecular variance) segundo Excoffier et al. (1992).  

A partir da determinação das freqüências de cada banda, o índice de Shannon foi estimado 

como sendo Ho= (- pilog2pi)/n, onde pi representa a freqüência da presença ou da ausência da 

banda i e n,  o número de bandas consideradas (Yeh et al., 1995). Ho foi calculado para cada 

população, considerando os marcadores obtidos a partir de cada um dos primers separadamente 

e com todos os marcadores em conjunto. A diversidade média das populações (Hpop) é 

calculada pela média ponderada pelo número amostral dos valores de Ho. A diversidade total 

para a espécie (Hsp) é calculada pela fórmula acima, sendo que p representa a freqüência da 

presença ou da ausência de cada banda no conjunto de todos os indivíduos amostrados da 

espécie. A partir desses índices foi possível determinar a estrutura genética das populações, 

calculando-se a proporção da diversidade presente dentro (Hpop/Hsp) e entre populações ((Hsp - 

Hpop)/ Hsp) (Lacerda et al., 2002). 

 

1.2 Resultados 

 

Os nove primers selecionados resultaram em um total de 69 marcadores, com tamanho 

variando de 420 a 2700 pares de base (Tabela 1.1). Cada primer produziu de 4 a 10 bandas, 

com uma média de 7,9 bandas/primer. A Fig. 1.1 mostra um exemplo dos perfis de 

amplificação obtidos com o primer OPL-07. 



Tabela 1.1 Primers selecionados, suas seqüências de nucleotídeos e faixa 

de tamanho dos fragmentos. 

 

Primer 
Sequência de nucleotídeos 

(5’ 3’) 

Tamanho dos fragmentos 

produzidos (pb) 

OPA-10 GTGATCGCAG 520-200 

OPA-14 TCTGTGCTGG 1450-2700 

OPA-16 AGCCAGCGAA 350-1450 

OPC-06 GAACGGACTC 520-1850 

OPC-08 TGGACCGGTG 450-1620 

OPC-09 CTCACCGTCC 590-1100 

OPC-15 GACGGATCAG 500-1600 

OPC-16 CACACTCCAG 500-1590 

OPL-07 AGGCGGGAAC 420-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nove primers selecionados neste estudo estabeleceram 98 perfis distintos de 

amplificação, indicando que não existiam dois indivíduos iguais. A porcentagem de locos 

polimórficos a nível específico indica que H. courbaril apresenta nível elevado de 

polimorfismo, igual a 76,8%. As populações apresentam uma variação considerável no grau de 

polimorfismo, de 37,7% a 47,8%. 

Figura 1.1 Perfis de amplificação com o primer OPL-07. M: marcador de peso 

molecular (DNA-Ladder 100bp). H. courbaril (população FM).   



Na estimativa da diversidade calculada através do índice de Shannon (Tabela 1.2) as 

populações de H. courbaril não foram muito  diferentes quanto à variação intrapopulacional 

com valores variando de 0,253 (SCM) até 0,330 (FM). A diversidade intrapopulacional média  

encontrada em H. courbaril foi 0,301.  

As comparações entre as medidas de variância dentro de populações calculada pela 

AMOVA e os valores de diversidade obtidos pelo índice de Shannon demonstraram, apesar das 

diferenças de metodologia, uma nítida relação entre elas (Tabela 1.3). Nos dois sistemas 

podemos verificar que as populações menos diversas para uma metodologia são também menos 

diversas para a outra (ver Ranking). O teste pareado de Bartlett, para verificação da 

heterogeneidade de variância molecular, mostrou diferenças significativas (P<0,001), 

indicando que as populações diferem uma das outras na quantidade de variação que 

apresentam. 

 

 

 

Tabela 1.2 Estimativas dos índices de diversidade fenótipica de Shannon (Ho) e subdivisão da 

diversidade dentro (Hpop/Hsp)  e entre (Hpop/Hsp)/ Hsp) as cinco populações de H. courbaril para 

os nove primers usados neste estudo. 

 

 

Primer FM CPM SCM FBM1 FBM2 Hpop  Hsp  Hpop/Hsp (Hsp-Hpop)/Hsp 

OPA-10 0,153 0,251 0,041 0,478 0,546 0,288 0,614 0,469 0,531 

OPA-14 0,176 0,000 0,117 0,000 0,000 0,062 0,235 0,262 0,738 

OPA-16 0,422 0,327 0,169 0,297 0,291 0,302 0,391 0,773 0,227 

OPC-06 0,447 0,565 0,301 0,175 0,129 0,326 0,534 0,609 0,391 

OPC-08 0,506 0,427 0,506 0,245 0,416 0,423 0,664 0,636 0,364 

OPC-09 0,564 0,514 0,587 0,303 0,426 0,482 0,624 0,772 0,228 

OPC-15 0,091 0,272 0,076 0,247 0,223 0,179 0,277 0,646 0,354 

OPC-16 0,359 0,287 0,152 0,473 0,105 0,276 0,444 0,621 0,379 

OPL-07 0,158 0,197 0,297 0,341 0,384 0,273 0,568 0,481 0,519 

Média geral 0,330 0,329 0,253 0,301 0,292 0,301 0,493 0,611 0,389 

 

 

 



Tabela 1.3 Estimativa de variação dentro de populações de H. 

courbaril, calculadas pela AMOVA e pelo índice de diversidade de 

Shannon e ranking dos valores de diversidade. 

 

População 
Variâncias 

(AMOVA) 
Ranking 

Ho (índice de 

Shannon) 
Ranking 

FM 5,443 2 0,330 1 

CPM 5,450 1 0,329 2 

SCM 4,113 5 0,253 5 

FBM1 4,930 3 0,301 3 

FBM2 4,918 4 0,292 4 

2dentro     4,972***    

HPOP   0,301  

***P<0,001  

 

 

A Tabela 1.4 apresenta a análise de variância molecular (AMOVA). A maior parte da 

diversidade genética total (59,7%) está  dentro de populações. A AMOVA (Tabela 1.4) e o  

índice de Shannon (Tabela 1.2) permitiram o cálculo de índices análogos ao FST de Wright 

(1951). Os dois índices mostraram valores muito semelhantes e indicaram uma grande 

estruturação genética nessa espécie (ST = 0,403 e (Hsp - Hpop)/Hsp = 0,389).  Como as 

populações FBM1 e FBM2 de H. courbaril mostraram diferenças consideráveis nas 

freqüências de algumas bandas em relação às outras populações de H. courbaril, foi realizada 

uma outra análise de variância molecular (AMOVA), excluindo as populações FBM1 e FBM2, 

a fim de verificar se essas populações estariam influenciando muito na divergência genética 

entre populações dessa espécie. O resultado dessa nova análise mostrou uma diminuição 

considerável na diversidade interpopulacional de H. courbaril, cujo ST passou de 0,403 para 

0,260, indicando, portanto, que essas duas populações são bem diferentes das outras 

populações de H. courbaril.  

 



Tabela 1.4 Análise de variância molecular (AMOVA) para os indivíduos das 5 

populações de H. courbaril (GL= grau de liberdade; SQ = soma de quadrados; QM = 

quadrado médio). 

 

Fonte de variação GL SQ QM 
Componentes 

da variância 
%Total 

Valor de 

P 

H.courbaril       

Entre populações 4 282,920 70.730 3,356 40,30 <0,001 

Dentro de 

populações 
93 462,376 4.972 4,972 59,70 <0,001 

H.courbaril *       

Entre populações 2 80,120 40,060 1,754 25,97 <0,001 

Dentro de 

populações 
57 285,112 5,002 5,001 74,03 <0,001 

* H.courbaril sem as populações FBM1 e FBM2 

 

 

Os valores de ST calculados para cada par de populações foram todos altamente 

significativos (P<0,001) (Tabela 1.5), indicando que todas populações podem ser consideradas 

geneticamente diferentes umas das outras. Como indicaram as análises de variância molecular 

(Tabela 1.4), as populações FBM1 e FBM2 apresentaram-se bem diferentes geneticamente das 

outras populações da espécie H. courbaril. Os ST de ambas populações com as outras de H. 

courbaril variaram de 0,4227 a 0,5292 (média = 0,4700). As populações FBM1 e FBM2, 

entretanto, são geneticamente mais semelhantes entre si, apresentando ST = 0,2755, valor 

considerável, uma vez que elas são localizadas geograficamente muito próximas ( 10 Km). De 

fato, as distâncias geográficas entre populações não foram correlacionadas com as distâncias 

genéticas (ST), uma vez que o teste de Mantel não revelou valores significativos  (r = 0,006, P 

=. 0,104). 

Na hemimatriz superior da Tabela 1.5 encontram-se as medidas de fluxo gênico (Nm) entre 

as populações de cada uma das espécies, calculadas a partir dos valores de ST. Pode-se 

observar que, em geral, o número de migrantes entre as populações de H. courbaril variou de 

0,222 a 1,207. 



Tabela 1.5 Valores de ST calculados para cada um dos pares de populações 

(hemimatriz inferior) e número de migrantes (Nm) entre populações dentro de 

espécies calculado a partir dos valores de ST (hemimatriz superior). 

 

Populações FM CPM SCM FBM1 FBM2 

FM - 0,620 1,207 0,325 0,246 

CPM 0,2874***  0,559 0,341 0,298 

SCM 0,1716*** 0,3092***  0,278 0,222 

FBM1 0,4350*** 0,4227*** 0,4734***  0,657 

FBM2 0,5042*** 0,4558*** 0,5292*** 0,2755***  

*** P<0,001 

  

 

1.3 Discussão 

 

O nível de polimorfismo encontrado em H. courbaril, 77%, pode ser considerado alto. Os 

níveis de polimorfismos intrapopulacionais de H. courbaril também foram elevados (%P de 39 

a 48%) e dentro da faixa encontrada por Cardoso et al. (1998) para outra leguminosa da Mata 

Atlântica, Caesalpina echinata, cujos valores foram de 25 a 55%.  

Ao estudar a variação genética dentro de populações, através de marcadores moleculares do 

tipo RAPD e isoenzimas, Yeh et. al. (1995) analisaram as populações de Populus tremuloides, 

uma planta lenhosa, de ampla distribuição geográfica que se reproduz principalmente de forma 

clonal. Esses autores, utilizando o índice de Shannon da mesma forma como foi descrita no 

presente trabalho, estabeleceram valores de diversidade genética dentro de populações variando 

entre 0,651 e 0,733, valores considerados muito elevados. Em outra espécie arbórea tropical, 

Vanillosmopsis erythropappa, também de ampla distribuição, Freitas (2001) também encontrou 

valores elevados de índice de Shannon, variando de 0,382 a 0,487 e de variância estimada pela 

AMOVA, 9,555 a 12,626.  

A análise da estrutura genética de H. courbaril indica que a maior parte da divergência 

entre populações deve-se a variações nas freqüências das bandas, uma vez que a freqüência de 

bandas exclusivas ou específicas para determinadas populações foi baixa. Através da análise de 

variância molecular (AMOVA), estas variações permitiram detectar diferenças significativas 

entre as populações. De acordo com Wright (1978), citado por Hartl e Clark (1997), valores de 



FST entre 0 e 0,05 indicam pequena diferenciação genética, entre 0,05 e 0,15 indicam moderada 

diferenciação, entre 0,15 e 0,25 a diferenciação genética pode ser considerada grande e acima 

de 0,25 muito grande. Utilizando essa interpretação para analisar os dados aqui apresentados, a 

diferenciação genética entre as populações de  H. courbaril pode ser considerada muito grande 

(ST= 0,403). As populações FBM1 e FBM2 de H. courbaril foram as principais responsáveis 

pela grande divergência entre populações dessa espécie, uma vez que o ST diminuiu de 0,403 

para 0,260 quando elas não são consideradas na análise.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar a grande  estruturação genética e 

moderada  diversidade intrapopulacional de H. courbaril. Três populações de H. courbaril 

estão localizadas em mata ciliar, FBM1 e FBM2 e SCM, sendo que as duas primeiras estão  na 

região core do Cerrado, em tributário diferente da última. As outras duas  populações de H. 

courbaril não estão em mata ciliar, uma população está localizada na Mata Atlântica primária e 

outra em região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado.  Segundo Lee e Langenheim 

(1975), a água é um importante agente dispersor dos frutos e sementes no gênero Hymenaea.  

As características de localização das populações FBM1 e FBM2 poderiam diminuir o fluxo 

gênico através de sementes com as outras populações de H. courbaril, o que promoveria um 

aumento da divergência com as outras populações. Outra possível explicação para justificar a 

maior divergência das populações de H. courbaril  em geral e a menor diversidade 

intrapopulacional é que as áreas de Mata são acentuadamente fragmentadas, principalmente em 

decorrência de intensa ação antrópica. As populações de H. courbaril estariam sofrendo as 

conseqüências da fragmentação, com redução do tamanho populacional e isolamento. A 

fragmentação dessas áreas pode reduzir o fluxo gênico entre as populações e aumentar a 

probabilidade de ocorrência de deriva e endogamia, o que leva à redução da variação genética 

dentro de populações e ao aumento da diversidade entre populações (Young et al., 1996).  

Uma explicação, aparentemente diferente da acima, para justificar a grande divergência das 

populações FBM1 e FBM2 com as demais populações de H. courbaril é que essas duas 

populações poderiam constituir uma variedade diferente das outras populações analisadas de H. 

courbaril, uma vez que Lee e Langenheim (1975) consideram H. courbaril uma espécie 

polimórfica com seis variedades. Entretanto, para que uma população seja tão diferenciada 

geneticamente de outras, de tal maneira a  ser classificada com uma variedade diferente, é 



necessário que ela tenha um isolamento considerável, pois do contrário o fluxo gênico tenderia 

a uniformizar as populações.   

Os valores de Nm encontrados para H. courbaril (Nm entre 0,222 a 1,207) são menores do 

que o esperado para espécies arbóreas tropicais, segundo Hamrick e Loveless (1989), que 

encontraram valores de Nm entre 2,53 e 11,11 (média = 5,12) e  Reis (1996) que constatou que 

em arbóreas tropicais é comum valores de Nm acima de 1,0.  

 

 

2. Variabilidade genética em populações fragmentadas de Dalbergia nigra (jacarandá-da-

bahia), utilizando marcadores RAPD. 

 

2.1 Material e métodos 

 

Área de Estudo 

Foram analisadas três populações de D. nigra, uma localizada no Parque Estadual do Rio 

Doce (PERD) e as outras duas presentes em dois fragmentos localizadas no entorno do PERD: 

Reserva Santa Cruz e Fazenda Areias. A população presente no PERD encontra-se em uma 

região conhecida como Campolina que constitui uma área de mata primária, onde se observa 

grande diversidade de espécies. O fragmento localizado na Reserva Santa Cruz, ocupa uma 

área de 51,5 ha, localizada no município de Dionísio/MG a cerca de 25 Km PERD. A área 

constitui uma pequena reserva da CAF (Santa Bárbara Ltda) cuja fisionomia se assemelha à de 

uma floresta primária. Ocorre no topo de colina apresentando uma forma aproximadamente 

circular sendo conectada por outros fragmentos (áreas particulares), por lotes de eucalipto e 

áreas de pastagem. O fragmento localizado na Fazenda Areias constitui uma área particular 

dentro do Município de Dionísio/MG à 28 Km do PERD. Este fragmento ocupa uma área de, 

aproximadamente, 40 hectares com declividade acentuada e circundada por grandes regiões de 

pastagem (Kageyama et al 1999).  

 

Coleta de Material  

Devido ao fato da espécie D. nigra apresentar grande longevidade, as plantas  adultas 

fornecem informações sobre a estrutura genética pré-fragmentação, enquanto que as plantas 



jovens devem representar a estrutura genética presente na população pós-fragmentação, já que 

esta ocorreu há décadas atrás. Dessa forma, plantas de duas classes de idade, adultos e jovens, 

foram amostradas em cada população. Foram coletadas entre 20 a 23 plantas de cada classe de 

idade por população, totalizando 123 plantas (Tabela 1.6). 

A coleta foi realizada de maneira casual com atenção para uma distância mínima de cinco 

metros entre as plantas. Foram consideradas jovens, as plantas que mediram de 3 a 10 m de 

altura e menos de 9,50 cm de DAP e as com altura acima de 12 m e DAP acima de 13 cm. 

Baseado em experimentos de campo (Carvalho 1994), observou-se que as plantas jovens 

apresentando as medidas citadas acima não são ainda reprodutivas. 

As folhas coletadas foram identificadas, armazenadas em papel alumínio, conservadas em 

nitrogênio líquido no campo e em ultrafreezer (-80ºC) no laboratório. 

 

 

Tabela 1.6 Descrição das populações naturais de Dalbergia nigra quanto ao número de 

plantas amostradas e suas características ecológicas. 

 

População Área NA NJ NT Características Ecológicas 

Campolina 130 20 23 43 Reserva biológica / mata primária 

Santa Cruz 51,5 20 20 40 Fragmento / grau intermediário de perturbação 

Areias 40 20 20 40 Fragmento / grau elevado de perturbação 

NA = número de indivíduos adultos, NJ = número de indivíduos jovens e NT = número total 

de indivíduos amostrados por população. 

 

 

Extração de DNA e Seleção de primers  

A extração de DNA utilizando folhas de Dalbergia nigra utilizou o mesmo método descrito 

para H. courbaril especificado no item 1.1. (Extração de DNA e Seleção de primers). 

Foram testados 18 primers de 10 nucleotídeos pertencentes aos Kits A e C da Operon 

Technologies Inc., sendo selecionados para o estudo genético oito primers (tabela 1.7), os quais 



apresentaram padrões eletroforéticos com bandas nítidas, bem coradas e com repetibilidade nas 

duas reações, independente do grau de polimorfismo. 

 

 

Tabela 1.7 Primers selecionados, suas seqüências de nucleotídeos e a faixa de 

tamanho dos fragmentos.  

 

Primer 
Seqüência de nucleotídeos 

(5’- 3’) 

Tamanho dos fragmentos 

produzidos (pb) 

OPA-01 CAGGCCCTTC 400 – 1100 

OPA-02 TGCCGAGCTG 500 – 950 

OPA-04 AATCGGGCTG 400 – 1200 

OPA-07 GAAACGGGTG - 

OPA-09 GGGTAACGCC - 

OPA-18 AGGTGACCGT - 

OPC-02 TGGACCGGTG - 

OPC-06 GAACGGACTC - 

 

 

Análises Estatísticas 

Para determinar a freqüência de cada banda para cada população, foi feita uma análise 

cuidadosa das fotografias dos géis. Através desta, montou-se uma matriz fenotípica composta 

de 0 e 1, sendo 0 a ausência de banda e 1 a presença. A partir dessa matriz estabeleceu-se a 

freqüência de cada banda para cada população, tanto de plantas jovens quanto de adultas.  

Para determinar a estrutura genética e os níveis de diversidade genética dentro de cada 

população foi utilizada a análise de variância molecular (AMOVA – Analysis of Molecular 

Variance) segundo Stewart & Excoffier (1996).   

 



2.2 Resultados 

A extração do DNA de Dalbergia nigra apresentou algumas dificuldades como a rápida 

oxidação do extrato e a contaminação do DNA devido à presença de compostos fenólicos, em 

altas concentrações, nas folhas desta espécie. Foram tomadas algumas providências para 

minimizar os efeitos destes compostos como a refrigeração das folhas durante o processo de 

maceração até a adição do tampão de extração CTAB e a lavagem do DNA três a quatro vezes 

com etanol 70% no processo final da extração. Foram extraídos os DNA de 123 plantas 

pertencentes às três populações de Dalbergia nigra, conforme mostrado na Tabela 1.6. 

Após a extração, o DNA de cada planta foi quantificado visualmente em gel de agarose 1%. 

Observou-se que as extrações resultaram aparentemente em DNA de boa quantidade e 

qualidade. A partir dessa quantificação, foram testadas várias concentrações de DNA na reação 

de PCR de cada planta para cada primer, sendo que as concentrações finais utilizadas nas 

reações variaram de 7 a 15 ng. 

Dos oito primers selecionados neste trabalho foram analisados até o momento três primers 

(OPA-01, OPA-02 e OPA-04) que resultaram no total 17 marcadores, sendo todos 

polimórficos, com tamanho variando entre 400 e 1200 pares de bases (Tabelas 1.7 e 1.8). Cada 

primer produziu de 4 a 7 bandas, com uma média de 5,7 bandas/primer. As figuras 1.2, 1.3 e 

1.4 mostram exemplos dos perfis de amplificação obtidos com os primers A1, A2 e A4 

respectivamente.  

As populações de D. nigra considerando as duas classes de idade apresentaram nível de 

polimorfismo diferentes, variando de 47% (Santa Cruz – plantas adultas) a 92,1% (Fazenda 

Areias – plantas jovens). A medida de variância calculada pelo AMOVA mostrou uma baixa 

variação genética dentro das populações (Tabela 1.8). Comparando a variação genética entre as 

plantas adultas e jovens de cada população não foi observado efeito de fragmentação. Os 

fragmentos também não apresentaram uma menor diversidade que a Campolina (controle), 

tanto no que se refere à proporção de locos polimórficos, como as variâncias intra-

populacionais estimadas pela AMOVA (Tabela 1.8). No entanto, o efeito de fragmentação 

pode não ter sido detectado devido ao baixo número de marcadores analisados até o momento. 

A análise de variância molecular (AMOVA) das 123 plantas de D. nigra mostrou que 

85,36% da diversidade total está dentro das populações e apenas 0,09% entre as classes de 

idades (adultos e jovens), no entanto, este valor não é estatisticamente significativo (tabela 1.9). 



O valor de ST, calculado pelo AMOVA como um índice análogo ao FST de Wright (1951), 

indicou uma moderada estruturação genética das populações de D. nigra (ST = 0,146).  

 

2.3 Perspectivas  

Os outros cinco primers selecionados serão analisados (OPA-07, OPA-09, OPA-18, OPC-

02, OPC-06) com as 123 plantas para complementar a análise prévia descrita acima. Análises 

adicionais também serão feitas como o índice de Shannon de diversidade fenotípica (H0) 

(Lewontin 1972). E os resultados de ST encontrados serão utilizados para a construção de um 

dendograma pelo método neighbor-joining e ainda para a estimativa indireta do número de 

migrantes (Nm) entre as populações. O dendograma será construído através do programa 

Neighbor dentro do pacote Phylip 3.5c (Felsenstein, 1993) e visualizado através do programa 

Treeview (Page, 1996). O cálculo de Nm assume que duas populações de tamanho efetivo N 

trocam uma fração m de migrantes a cada geração, e que existe um equilíbrio entre migração e 

deriva.  

A partir dos resultados obtidos através dos marcadores de RAPD serão comparados com os 

dados de marcadores isoenzimáticos (já realizados e apresentados no relatório anterior), com o 

objetivo de analisar os efeitos da fragmentação nessa espécie e sugerir estratégias para a 

conservação de sua diversidade genética. 

 



Figura 1.4 Perfis de amplificação com o primer OPA-04. M: marcador de peso molecular 

(DNA-Ladder 100bp). Dalbergia nigra (população CA-J).  

M M 

Figura 1.3 Perfis de amplificação com o primer OPA-02. M: marcador de peso molecular (DNA-

Ladder 100bp). Dalbergia nigra (população FA-A).  

M M 

Figura 1.2 Perfis de amplificação com o primer OPA-01. M: marcador de peso molecular (DNA-

Ladder 100bp). Dalbergia nigra (população SC-A).  

M M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Tabela 1.8 Número de locos considerados, número de locos polimórficos, total e por população (proporção de locos polimórficos) 

considerando-se os três  primers analisados, número de indivíduos analisados para cada população e estimativa de variação dentro de 

população calculada pelo AMOVA para D. nigra 

 

Primer Nº de locos 

Nº de locos 

 polimórficos 

Nº de locos polimórficos por população 

CA-J CA-A SC-J SC-A FA-J FA-A 

OPA-01 6 6 (1,000) 5 (0,833) 5 (0833) 3 (0,500) 4 (0,667) 5 (0,833) 2 (0,333) 

OPA-02 7 7 (1,000) 6 (0,857)  3 (0,428) 7 (1,000) 1 (0,143) 7 (1,000) 5 (0,714) 

OPA-04 4 4 (1,000) 3 (0,750) 3 (0,750) 4 (1,000) 3 (0,750) 4 (1,000) 4 (1,000) 

Total 17 17 14 11 14 8 16 11 

% de polimorfismo 100 82,3 64,7 82,3 47,0 92,1 64,7 

Número de indivíduos analisados  20 23 20 20 20 20 

Variâncias (AMOVA)  1,976 1,443 2,297 1,331 2,397 1,453 

 

 

 

 

Tabela 1.9 Análise de variância molecular  (AMOVA) para os 123 indivíduos de 3 populações de D. nigra considerando as duas 

classes de idade. (GL= grau de liberdade; SQ = soma de quadrados; QM = quadrado médio) 

 

Fonte de variação GL QM Componentes da variância %Total Valor de P 

Entre classes de idade 1 8,242 0,002 0,09 0,403 

Entre populações/dentro de classes de idade 4 8,112 0,308 14,55 <0,001 

Entre indivíduos/dentro de populações 117 1,807 1,807 85,36 <0,001 



 

3. Diversidade Genética e Filogeografia de Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) e Hymenaea 

courbaril (jatobá da mata), através de marcadores de DNA de cloroplasto (cpDNA).   

 

3.1 Material e Métodos 

 

Área de Estudo 

Neste estudo serão analisados populações de D. nigra e H. courbaril amostradas em áreas 

remanescentes de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais (descritas nos itens 1.1 e 2.1) e 

depositadas no banco de DNA do Laboratório de Genética de Populações. Adicionalmente, serão 

amostradas outras populações naturais com o objetivo de ampliar a área de amostragem destas duas 

espécies.  

 

Extração de DNA 

A extração de DNA das folhas de D. nigra e H. courbaril 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. Após a extração, o 

DNA foi quantificado e posteriormente diluído em TE para uma concentração final de 

aproximadamente 5ng/l para ser usado na reação de PCR. O DNA estoque foi armazenado em 

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

 

Seleção de primers 

O cpDNA será amplificado pela reação em cadeia da polimerase (PCR) usando pares de primers 

universais descritos por Taberlet et al. (1991), Demesure et al. (1995), Weising e Gardner (1999) e 

Grivet et al. (2001). Alguns dos primers descritos por estes autores foram aplicados em estudos 

com espécies arbóreas, tais como Dicorynia guianensis (Caron et al. 2000), Caryocar brasiliense 

(Collevatti et al. 2003) e Vouacapoua americana (Dutech et al. 2000). 



 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

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

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

polimerase (Phoneutria) e aproximadamente 10ng de DNA. Inicialmente será testado o seguinte 

programa de amplificação: 4 min a 94ºC, seguido de 30 ciclos - 45 s de desnaturação a 94ºC, 45 s 

de anelamento (com temperatura de 43ºC a 62ºC dependendo do par de primer) e 1 a 4 minutos de 

extensão a 72ºC (dependendo do tamanho do fragmento a ser amplificado) – 10 min de extensão 

final a 72ºC (Grivet et al. 2001). As condições acima poderão variar, a depender dos resultados de 

amplificação. 

 

Seqüenciamento de regiões de cpDNA 

Serão seqüenciadas algumas regiões intergênicas ou intrônicas de cpDNA com o objetivo de 

realizar uma comparação direta das seqüências de cpDNA das populações das duas espécies em 

estudo. As reações de seqüenciamento destas regiões serão padronizadas, seguindo sugestões 

encontradas na literatura bem como as recomendações do fabricante do seqüenciador automático 

MegaBace, Amersham Pharmacia Biotech, e usando os kits de seqüenciamento apropriados para 

este equipamento. 

 

Análises estatísticas 

A distribuição geográfica dos diferentes haplótipos identificados por sítios de restrição e por 

seqüenciamento do cpDNA será mapeada. A partir da freqüência desses haplótipos serão estimados 

a diversidade genética intra-populacional (HS) e total (HT), além do coeficiente de diferenciação 

genética sobre todas populações (GST) segundo Pons e Petit (1995) usando o software HAPLODIV 

(disponível por R. J. Petit). Alternativamente, a diversidade genética e a estrutura genética 

populacional poderão ser analisadas através da análise de variância molecular (AMOVA, Excoffier 

et al. 1992), usando-se o programa ARLEQUIN (Schneider et al. 1997).  

O alinhamento de seqüências bem como o cálculo dos valores de divergências de seqüências, o 

cálculo de diversidade e o número médio de diferenças de nucleotídios serão realizados através dos 

softwares CLUSTAL X (Thompson et al. 1997), MEGA (Kumar et al. 1993) e PAUP (Swofford 

1998). A filogenia intra-específica para os dados de sítios de restrição e de sequenciamento será 

inferida através da análise de networks, com o algoritmo median-joining (Bandelt et al. 1999) 

realizado pelo software NETWORK (Forster et al. 2000).  

 

 

 



 

3.2 Resultados 

 

Padronização da amplificação de primers de cpDNA 

Sete pares de primers de regiões intergênicas de cpDNA foram previamente selecionados para 

os testes de amplificação com as duas espécies arbóreas, D. nigra e H. courbaril (Tabela 1.10). 

Vários testes foram realizados na padronização das reações de amplificação por PCR com o 

objetivo de obter um único fragmento específico ao primer amplificado. As seguintes variáveis 

foram testadas: 

 

1. diferentes concentrações de DNA: 5, 10, 20 e 30 ng/l; 

2. diferentes tipos de taq polimerase: taq phoneutria, taq platinum (Invitrogen) e polimerase vent 

(Gibco); 

3. diferentes concentrações de taq polimerase: 0,5, 1 e 2 U/l; 

4. diferentes concentrações de MgCl2 no tampão da reação: 1,5 e 2 mM; 

5. adição de sulfato de amônio no tampão da reação de PCR; 

6. adição de soro albumina bovina (BSA) no tampão de reação de PCR; 

7. diferentes temperaturas e tempo de anelamento dos primers.  

 

Os resultados obtidos após a realização dos diferentes testes foram sumarizados na Tabela 1.11. 

Dos sete pares de primers testados três pares, psbC/trnS3, trnH/trnK, e Ccmp4/AtpH, amplificaram 

apresentando bandas de tamanhos específicos em determinadas condições de reação de PCR 

(Tabela 1.11, Figura 1.5). A amplificação com o par de primer trnQ/trnS2 produziu várias bandas 

inespecíficas, o que provavelmente deve-se ao anelamento do primer em regiões diferentes da 

região alvo (Figura 1.5). Não obtivemos nenhum produto de amplificação com os pares de primers 

trnK1/trnK2, psbB/psbF e rpl 20/rps 1.  



 

Tabela 1.10 Primers de regiões intergênicas de cpDNA previamente selecionados (primers  

descritos por Hamilton 1999 e Grivet et al. 2001). 

Primers Seqüência Ta
* te (min)** Tamanho (pb) 

trnK1 GGGTTGCCCGGGACTCGAAC   
53.5 3 2585 

trnK2  CAACGGTAGAGTACTCGGCTTTTA 

trnQ    GGGACGGAAGGATTCGAACC 
47 a 58   3 1303 

trnS2 ATTGCGTCCAATAGGATTTGAA  

psbC  GGTCGTGACCAAGAAACCAC    
57 2 1661 

trnS3  GGTTCGAATCCCTCTCTCTC   

trnH  ACGGGAATTGAACCCGCGCA    
62 2 1831 

trnK  CCGACTAGTTCCGGGTTCGA    

Ccmp4-L CCAAAATATTBGGAGGACTCT 
47 a 58 2 1274 

AtpH GCCGCTTCCGTTATTGCTGCTGG 

PsbB GTTTACTTTTGGGCATGCTTCG 
53 0,5 853 

PsbF CGCAGTTCGTCTTGGACCAG 

Rpl 20 TTTGTTCTAGCTCTCGCAGC 
53 0,5 884 

Rps 12 GTCGAGGAACATGTACTAGG 

* Ta = temperatura de anelamento do primer, ** te = tempo de extensão do primer (Hamilton 1999 e 

Grivet et al. 2001). 

 

 

Tabela 1.11 Sumário dos resultados obtidos após testes com os primers previamente selecionados.  

Par de Primers Resultados Condições da reação de PCR 

trnK1/trnK2 Nenhuma banda  

trnQ/trnS2 Bandas inespecíficas   

psbC/trnS3 Banda específica Ta=57ºC, te=2 min. 10 ng/l de DNA. 1 U/l Taq 

pHoneutria. Tampão de reação: Tris/HCl, BSA, 

Sulfato de Amônio, 2 mM MgCl2. 

trnH/trnK Banda específica Ta=62ºC, te=2 min. 10 ng/l de DNA. 1 U/l Taq 

platinum. Tampão de reação: Tris/HCl, BSA, 

Sulfato de Amônio, 2 mM MgCl2. 

ccmp4/atpH Banda específica  

(apenas para D. nigra) 

Ta=53ºC, te=2 min. 10 ng/l de DNA. 1 U/l Taq 

platinum. Tampão de reação: Tris/HCl, BSA, 

Sulfato de Amônio, 2 mM MgCl2 

psbB/psbF Nenhuma banda  

rpl 20/rps 12 Nenhuma banda  

 

 

 

 



 

Figura 1.5 Perfis de amplificação com os pares 

de primers psbC/trnS3 (1), trnH/trnK (2) e 

trnQ/trnS2 (3). M: marcador de peso molecular 

(DNA-Ladder 100bp). A seta indica a banda 

específica.  

M 1 

M 3 

M 2 



 

Seqüenciamento de regiões de cpDNA 

Foram testados reações de seqüenciamento com os primers psbC, trnS3, trnH e trnK em ambas 

espécies analisadas, D. nigra e H. courbaril. As condições de amplificação de PCR para 

seqüenciamento são 35 ciclos de 95ºC por 25 seg. (desnaturação da fita de DNA), 50-62ºC por 15 

seg. (anelamento do primer específico) e 72ºC por 3 min. (extensão da nova fita de DNA). Os 

seqüenciamentos iniciais produziram resultados satisfatórios com até 835 pares de bases (pb) 

seqüenciados com o primer trnH em amostras de H. courbaril e até 836 pb com o primer psbC em 

amostras de D. nigra, ambas seqüências apresentaram uma qualidade superior a 83% (Tabela 1.12). 

Na figura 1.6 está representado um alinhamento entre duas seqüências amplificadas com o primer 

psbC de D. nigra e uma seqüência de H. courbaril realizado através do software CLUSTAL X 

(Thompson et al. 1997). As diferenças na composição de bases entre as seqüências das duas 

espécies estão representadas pelas setas na figura 1.6. Esses resultados são preliminares, para uma 

perfeita comparação é necessária a realização de alinhamentos utilizando seqüências consensos, ou 

seja, seqüências obtidas após alinhamento de três seqüências da mesma planta obtida em diferentes 

reações de seqüenciamento. 

 

 

 

Tabela 1.12 Sumário das regiões seqüenciadas nas duas espécies analisadas.  

 

Par de primers Comprimento da seqüência (pb) Qualidade (%) 

H. courbaril  

trnH 

trnK  

psbC 

trnS3 

 

174 – 835 

204 – 816  

289 – 727 

114 – 729 

 

83 – 94 

81 – 94  

85 – 93  

83 – 93 

D. nigra 

trnH 

trnK  

psbC 

trnS3 

 

206 – 568 

274 – 524 

459 – 821  

654 – 836 

 

81 – 92 

86 – 92 

92 – 94 

88 – 94    

 

  



 

 

Figura 1.6 Exemplo de alinhamento, realizado através do software CLUSTAL X (Thompson et al. 

1997), entre três seqüências obtidas após amplificação com o primer psbC em D. nigra e H. 

courbaril (as setas indicam as diferenças entre as seqüências analisadas). Descrição das plantas 

seqüenciadas: 1. CAM J9 = D. nigra, população Campolina, planta 9; 2. CAM A5 = D. nigra, 

população Campolina, planta 5; 3. SC3M = H. courbaril, população Serra do Cipó, planta 3. 

  

 

3.3 Perspectivas 

Três pares de primers, psbC/trnS3, trnH/trnK e ccmp4/atpH, foram previamente selecionados 

para a análise filogeográfica de H. courbaril e D. nigra. Novos testes serão realizados com os 

primers que não amplificaram ou produziram bandas inespecíficas e outros primers novos com o 

objetivo de aumentar os marcadores de cpDNA utilizados neste estudo. Após finalizados os testes e 

selecionados os primers, serão realizados a amplificação e o seqüenciamento de todas as plantas 

coletadas das populaçoes de H. courbaril e D. nigra.  



 

SUBPROJETO: ESTUDO DA DIVERSIDADE DE GENES DE RESISTÊNCIA A 

ANTIBIÓTICOS E AO MERCÚRIO E DE ELEMENTOS GENÉTICOS MÓVEIS EM 

BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS ISOLADAS DO TRECHO MÉDIO DA BACIA DO RIO 

DOCE - PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE 

 

4. Diversidade e Ecologia Molecular de Bactérias Isoladas de Lagos (Trecho Médio da Bacia 

do Rio Doce – Parque Estadual do Rio Doce) pela Análise dos Genes de rRNA 16S e de 

Resistência a Antibióticos e ao Mercúrio. 

 

Desde a descoberta da penicilina, os antibióticos vêm sendo amplamente utilizados no 

tratamento de doenças infecciosas, nas medicinas humana e veterinária, na agricultura e pecuária. A 

utilização constante e indiscriminada dos antibióticos promoveu a disseminação de linhagens 

bacterianas resistentes a tais drogas, contribuindo na seleção das mesmas e na eliminação daquelas 

que eram susceptíveis (Levy, 1997; O’Brien, 2002). A flexibilidade genética e a 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 (Levy, 1997). 

Por outro lado, sabe-se que o mercúrio é um importante poluente, principalmente, em áreas de 

garimpo de ouro. Sabe-se também que algumas bactérias tornaram-se resistentes a ele por meio de 

diversos mecanismos genético-bioquímicos. 

Estudos recentes vêm sendo realizados para avaliar o impacto da utilização dos antibióticos e a 

diversidade dos genes de resistência a essas drogas em populações bacterianas de ambientes 

naturais (Aminov et al., 2001; Chee-Sanford et al., 2001). Nesses estudos, a análise filogenética das 

seqüências de genes de resistência a antibióticos conservados pode, ainda, elucidar as relações 

evolutivas entre esses microrganismos. Esses esforços são importantes para caracterização dos 

genes de resistência, para compreensão da origem e a distribuição de resistência em ambientes 

naturais e desenvolvimento de técnicas biotecnológicas para evitá-lo. 

A diversidade taxonômica e genômica das bactérias são avaliadas, principalmente, pela 

caracterização fenotípica e/ou genotípica de organismos isolados e cultivados em laboratórios. 

Atualmente, métodos moleculares baseados na extração direta de DNA de microrganismos em 

amostras diversas e posterior amplificação das seqüências dos genes rRNA 16S pela Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR), têm sido amplamente empregados na caracterização de comunidades 

de microrganismos em amostras ambientais, e também permitem o estudo da diversidade sem a 

necessidade de isolamento e cultivo prévios (Tsai & Olson, 1991; Dunbar et al., 1999; Dojka et al, 

2000). 



 

Dessa forma, o projeto que vem sendo desenvolvido desde julho de 2003, no Laboratório de 

Genética Molecular e Microorganismos, propõe analisar a diversidade da população bacteriana e a 

ocorrência, diversidade e disseminação de genes de resistência a antibióticos e ao mercúrio em 

bactérias e não-patogênicas presentes nos lagos do Parque Estadual do Rio Doce.  

 

4.1. Material e Métodos 

 

As áreas de estudo foram estabelecidas na Bacia do Rio Doce. Foram escolhidos três lagos para 

o isolamento de bactérias: Lago Jacaré (localizada fora da área do PERD), Lago Gambazinho e 

Lago Dom Helvécio (área do PERD). As amostras de água foram coletadas no mês de julho de 

2003, na profundidade de 1 m dos lagos, colocadas em frascos de vidro esterilizados e armazenadas 

em gelo, por até seis horas, até serem transportadas ao laboratório (Chee-Sanford et al., 2001), onde 

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. Posteriormente, os isolados 

bacterianos foram congelados e estocados em triplicata em um ultrafreezer a -70°C. 

Para estudar a resistência foram utilizados 12 antimicrobianos.– tetraciclina (Tc), gentamicina 

(Gm); ácido nalidíxico (Nx), cloranfenicol (Cm), rifampicina (Rf), ampicilina (Ap), 

amoxicilina/ácido clavulâmico (Am); estreptomicina (Sm), canamicina (Km), amicacina (Ak) e 

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

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

padrão de 105 UFC/ponto (NCCLS, 1999). Foram considerados resistentes os isolados que 

cresceram em concentrações iguais ou superiores àquelas determinadas de acordo com os padrões 

do NCCLS (NCCLS, 1999). Estabeleceu-se também a concentração inibitória mínima (CIM) de 

cada isolado bacteriano. 

Os isolados bacterianos foram submetidos ao processo de extração de DNA total, estando em 

andamento as reações de amplificação dos genes de rRNA 16S e de resistência a antimicrobianos 

para posterior sequenciamento. 

 

4.2 Resultados Parciais 

 

Caracterização da Susceptibilidade a Antimicrobianos 

Um total de 192 isolados (64 por sítio de coleta) foram analisados quanto à susceptibilidade a 

antibióticos – Tc, Gm, Nx, Cm, Rf, Ap, Am, Sm, Km, Ak, Ctx e ao metal pesado Hg. A freqüência 

de isolados resistentes aos antimicrobianos está representada na Figura 1.7. Do total de isolados 

bacterianos, 90,1% apresentou resistência a pelo menos um antimicrobiano. Dentre os resistentes, 



 

59,5% foram multirresistentes – resistência a pelo menos três antimicrobianos. Observou-se a 

resistência aos 11 antimicrobianos testados.     

O marcador de resistência mais freqüente encontrado nos três sítios de coleta foi a ampicilina e 

os menos frequentes foram a tetraciclina (1,6-7,8%) e a rifampicina (0-1,6%) (Figura 1.8). Os 

isolados do Lago Jacaré apresentaram as seguintes freqüências de resistência: estreptomicina 

(59,4%) e amoxicilina/ácido clavulâmico (54,7%) enquanto os isolados do Lago Dom Helvécio 

apresentaram maior frequência para amicacina e cloranfenicol (40,6%). Em contraste, no Lago 

Gambazinho observou-se uma alta freqüência de isolados bacterianos resistentes ao mercúrio 

(57,8%). Observou-se, então, que o perfil de susceptibilidade dos isolados bacterianos foi 

significativamente diferente entre os três sítios de coleta (Figura 1.8), essa diferença pode estar 

associada a diversos fatores físico-químicos e/ou bióticos presentes nos lagos. Posteriormente, 

tentar-se a correlacionar a presença de marcadores de resistência frente a fatores bióticos e/ou 

abióticos. 

A identificação dos isolados bacterianos e a caracterização de genes de resistência estão em 

andamento. Para isto estão sendo realizadas as amplificaçãoes dos genes envolvidos para posterior 

seqüenciamento. 

 



 

 

9,90%

90%

Resistêntes

Sensíveis

 

Figura 1.7 Freqüência de susceptibilidade de isolados bacterianos 

dos Lagos Jacaré, Dom Helvécio e Gambazinho. 
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Figura 1.8 Freqüência de resistência de isolados bacterianos frente a cada 

antimicrobiano. 
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SUBPROJETO: GENÉTICA POPULACIONAL E EVOLUTIVA DA FAUNA DA BACIA 

DO RIO DOCE ATRAVÉS DO ESTUDO DE POLIMORFISMOS DE DNA 

O Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular (LBEM – ICB/UFMG) trabalhou na 

coleta, armazenagem e extração de DNA de amostras de sangue e tecidos de aves e mamíferos do 

Parque Estadual do Rio Doce, de outras localidades dentro da área de abrangência do PELD-UFMG 

e de outras regiões do estado de Minas Gerais. 

Os projetos relacionados à diversidade genética, desenvolvidos no LBEM visam caracterizar do 

ponto de vista genético-evolutivo parte da fauna brasileira. Tal objetivo pode ser dividido em quatro 

objetivos específicos: (i) identificar os níveis de variação genética em populações naturais e 

caracterizar como esta variação está distribuída dentro e entre populações; (ii) determinar as 

conseqüências da fragmentação de habitats sobre a diversidade e a estrutura genética das espécies 

estudadas; (iii) determinar padrões filogeográficos de variação genética e (iv) trazer alguns 

esclarecimentos quanto à sistemática e taxonomia de algumas espécies. 

Desde setembro de 2002 nosso laboratório vem sofrendo dificuldades para a obtenção de 

amostras no Parque Estadual do Rio Doce e outras áreas do PELD-UFMG. Primeiramente o acesso 

ao parque foi restringido pelo IEF. Posteriormente a criação do CGEN (órgão responsável pela 

utilização dos “recursos genéticos” do País”) causou um mal entendido, fazendo com que o IBAMA 

cancelasse todas as licenças de coleta de material biológico cujos projetos previam análises 

genéticas. O CGEN e o IBAMA voltaram a conceder as licenças a partir de setembro de 2003. 

Nosso pedido de renovação de licença está na instituição desde junho, e um novo pedido foi feito 

em Outubro, ambos sem resposta. Aparentemente o IEF pode conceder licença para a coleta no 

interior dos Parques Estaduais, mas eles estão apenas concedendo licenças para a coleta de 

invertebrados e vegetais, uma incoerência, uma vez que o CGEN foi criado para evitar a 

biopirataria, muito mais comum com produtos vegetais e microrganismos. 

Desta forma neste ano a maior parte das análises foi feita com o mesmo material já coletado 

anteriormente e algumas poucas aquisições, sendo a maioria delas de áreas do entorno do Parque. 

Entretanto são novas análises com resultados interessantes ou finalização de projetos que deram 

origem a dissertações e teses. 

5. Banco de DNA 

Em relação ao material proveniente da área do PELD-UFMG, atualmente o LBEM conta com 

amostras de 405 aves pertencentes à 76 espécies de 17 famílias e 6 ordens e de 85 mamíferos 

pertencentes à 20 espécies de 6 famílias e 4 ordens. Muito pouco material foi adicionado ao Banco 

de DNA do LBEM desde o último relatório, principalmente devido ao cancelamento e dificuldades 



 

de obtenção de licenças para pesquisas que envolvem aceso ao “patrimônio genético”, como já 

descrito acima. 

O Banco de DNA do LBEM, que faz parte do sistema de coleções taxonômicas do ICB – 

UFMG, é agora credenciado como “Fiel depositário do Patrimônio Nacional”, processo de número 

0200.02032/2003-6. 

 

6. Filogeografia e diversidade genética de Passeriformes de Minas Gerais 

O presente estudo vem concentrando pesquisas genéticas em quatro famílias da Ordem 

Passeriformes: Thaminophilidae, Formicariidae, Conopophagidae e Emberizidae. Estão sendo 

produzidas sequências de DNA mitocondrial (mtDNA) para serem utilizadas em estudos de 

filogeografia. Estudos filogeográficos, que avaliam a distribuição da variabilidade genética num 

contexto geográfico e temporal (Avise et al., 1987) permitem produzir informações relevantes ao 

desenvolvimento de estratégias de conservação baseadas tanto na diferenciação genética observada 

quanto em processos evolutivos históricos (Pitra et al., 2000). A região controladora do mtDNA ou 

D-loop, uma região não codificadora com cerca de 1-1,5 kb, envolvida na regulação da replicação e 

transcrição do DNA mitocondrial (Brown et al., 1986), foi escolhida para ser sequenciada neste 

estudo por apresentar altos níveis de polimorfismo e ser adequada às análises propostas.  

 

6.1. Diversidade, estrutura populacional e filogeografia em Thamnophilus caerulescens 

Thamnophilus caerulescens (Passeriformes: Suboscines: Thamnophilidae), popularmente 

conhecida em Minas Gerais como "choró-da-mata", ocorre principalmente em áreas de mata e 

capoeira alta e densa. A distribuição da espécie no Brasil é descontínua, ocorrendo na região 

Nordeste e ao Sul e Oeste a partir de Minas Gerais. Neste trabalho foram analisadas seqüências de 

DNA mitocondrial (região controle, domínio hipervariável I) com o objetivo de avaliar aspectos 

filogeográficos, diversidade e estrutura genética de quatro populações de T. caerulescens de 

fragmentos de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais, sendo dois destes municípios inseridos 

dentro da área do PELD-UFMG (Caratinga e Simonésia). 

Para tanto foram obtidas amostras de DNA a partir do sangue periférico de 29 indivíduos, as 

quais foram submetidas à amplificação por PCR da região controle completa do DNA mitocondrial, 

e posterior seqüenciamento do domínio hipervariável I.  

Em todos os 29 indivíduos, foi possível sequenciar e analisar um segmento de 430 pb, 

abrangendo o domínio I (hipervariável) e parte do domínio II (porção central, mais conservada) 

(Figura 1.9). Neste segmento foi possível identificar 16 sítios variáveis, sendo 14 transições e 2 

transversões (Tabela 1.13). Quatorze haplótipos foram identificados, sendo que, dentre estes, apenas 

os dois mais freqüentes (H02 e H07) foram compartilhados por duas ou mais populações, nove 



 

foram observados uma única vez e outros três (H10, H11 e H14) apareceram mais de uma vez, 

porém em uma única população, resultando em 12 haplótipos endêmicos.  

 

Região controladora PT

430pbL6 H2 H16737L16087

 

 

Figura 1.9: Posição dos iniciadores usados para amplificação total (em azul) e para o 

seqüenciamento parcial (em vermelho) de 430 pb da região controladora de 29 indivíduos da 

espécie T. caerulescens. (T= tRNA-Thr; P= tRNA-Pro). 

 

De maneira geral, T. caerulescens apresentou valores consideráveis de diversidade tanto para 

nucleotídeos (p=0,0107±0,006) quanto para haplótipos (d=0,9064±0,0322), sendo que o mesmo foi 

observado ao nível intra-populacional (Tabela 1.13). O número médio de diferenças de nucleotídeos 

(k) observado foi 4,585±2,319, variando entre 1,474 e 5,116 nas populações (Tabela 1.13). 

A AMOVA revelou moderada, embora significativa, estruturação genética populacional, 

indicando que 89% da variação observada estava presente dentro de populações (fST = 0,115; P < 

0,05; Tabela 1.14). A análise filogeográfica obtida com a network construída pelo método Median 

Joining, revelou que os haplótipos da região de Simonésia/Caratinga se mostraram mais 

diferenciados e intermediários em relação aos demais (Figura 1.10). As outras populações (Br, NL e 

Jq) apresentaram haplótipos de distintas linhagens evolutivas, que podem representar populações 

formadas por migrantes de distintas regiões. Na maioria das vezes, apenas um único passo de 

mutação conecta os haplótipos, indicando uma divergência recente. A alta diversidade e a 

distribuição diferenciada de haplótipos nas quatro localidades revelam que esta espécie, apesar da 

degradação da Mata Atlântica, ainda apresenta uma diversidade genética significativa que persiste 

entre os distantes remanescentes de floresta. 



 

sítios variáveis

0000001111222223

1455682358001133

Haplótipos 1469611246133699 Br Jq NL Si-Ca T. caerulescens

H01 AAAATTGCTCAAGTTT 1 1

H02 G...C...CT....C. 3 1 2 6

H03 G..GC....T....C. 1 1

H04 G..GC...CT....C. 1 1

H05 GG..C....T....C. 1 1

H06 ....C..T.T....C. 1 1

H07 .G.......T....C. 4 2 6

H08 .........T....C. 1 1

H09 .......T.T...... 1 1

H10 .........T...... 2 2

H11 .....CA..T.GAC.C 2 2

H12 .....C...TCGAC.C 1 1

H13 .....C...T.GAC.C 1 1

H14 ..T......T..A..C 4 4

n número de indivíduos 12 3 8 6 29

no. hapl. número de haplótipos 6 3 4 4 14

p div. nucleotídeos 0,0119±0,007 0,0062±0,006 0,0119±0,007 0,0034±0,003 0,0107±0,006
d div. haplótipos 0,8485±0,074 1,0000±0,272 0,7500±0,139 0,8667±0,129 0,9064±0,032
k% no.médio dif. nucleotídeos 5,1160±2,668 2,6839±1,929 5,1153±2,773 1,4735±1,029 4,5853±2,319

Tabela 1.13 Distribuição dos haplótipos de mtDNA e medidas de diversidade estimadas para 4 populações de Thamnophilus caerulescens.
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Tabela 1.14 Análise de variância molecular (AMOVA) para os 29 indivíduos das quatro

populações de T. caerulescens

QM = quadrado médio)

Entre populações 3 11,785 0,271 11,45 <0,001

Dentro de populações 25 52,409 2,096 88,55
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Figura 1.10: Network construida pelo métod median-joining com os 14 haplótipos das 4 

populações de T. caerulescens. 

6.2 Diversidade e estrutura populacional de Conopophaga lineata 

Conopophaga lineata (Passeriformes: Suboscines: Conopophagidae) conhecido 

popularmente como chupa-dentes é uma espécie de ave insetívora que ocorre no Brasil do Ceará 

ao Rio Grande do Sul (Sick, 1997).  



 

No último relatório informamos os resultados das análises da variabilidade genética destes 

animais com utilizando marcadores de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA, Williams 

et al., 1990). Foram analisadas amostras de 95 indivíduos de Conopophaga lineata de seis 

regiões de Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais. Destas, 25 foram coletadas dentro da área 

do PELD-UFMG (munícipios de Caratinga e Simonésia). Os estudos demonstraram a existência 

de uma alta diversidade genética tanto em fragmentos grandes quanto em pequenos utilizando 5 

iniciadores para RAPD. Foram também realizados testes de razão sexual e esta análise indicou 

que a fragmentação do ambiente não tem afetado a razão sexual nas populações analisadas, nem 

em fragmentos grandes (2=2,00; p=0,1576) nem em fragmentos pequenos (2=0,13; p=0,7235). 

Este trabalho foi apresentado como dissertação de Mestrado de Gisele Dantas defendida em 

2003. 

Em julho de 2003 iniciamos uma nova fase deste trabalho, os mesmos indivíduos analisados 

pelos RAPDs serão reanalisados utilizando o sequenciamento da região controladora do DNA 

mitocondrial. Como descrito no subítem anterior, o sequenciamento de DNA mitocondrial é uma 

ferramenta mais eficiente para verificar a estrutura das populações além de tornar possível 

estudos de filogeografia (Avise et al., 1987). 

Após a padronização dos experimentos as análises preliminares (12 indivíduos) já 

demonstram uma grande variabilidade genética, condizente com os resultados do RAPDs, 

entretanto ainda não foi analizado como esta variabilidade está estruturada nas populações o que 

só poderá ser feito quando as outras amostras forem seqüenciadas. Análises filogeográficas 

semelhantes às descritas no subprojeto anterior também serão realizadas. 

7. Diversidade, estrutura populacional e filogeografia de Artibeus lituratus (Chiroptera: 

Phyllostomidae) 

Artibeus lituratus é uma das mais abundantes espécies de morcegos encontradas em Minas 

Gerais. Possui um hábito alimentar frugívoro extremamente generalista, que faz deste animal um dos 

maiores dispersores de sementes.  

Várias espécies vegetais são dependentes de morcegos para sua polinização e/ou dispersão, 

sendo que muitas são espécies pioneiras importantes na regeneração de fragmentos florestais. 

Portanto, estudos de diversidade genética nesta espécie de morcego podem levar a uma 



 

compreensão de sua dinâmica populacional com fins de manejo para sua preservação e 

consequentemente garantir a regeneração natural de florestas.  

Preservando as populações desta espécie de morcego garante-se também a continuidade dos 

processos naturais de manutenção e regeneração de florestas.  

Com isso o objetivo central deste trabalho é caracterizar a estrutura genética populacional e 

filogeografia de Artibeus lituratus através da análise de seqüências de DNA mitocondrial 

(DNAmt) em amostras do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), Estação Ecológica da UFMG 

(UFMG) e Estação de Desenvolvimento Ambiental de Peti (Peti). 

As análises filogeográficas demonstraram que o Parque Estadual do Rio Doce é um reduto de 

alta diversidade para Artibeus lituratus pois possui grupos de haplótipos relacionados às outras 

duas áreas estudadas (Figura 1.11), indicando assim sua importância para a manutenção da 

diversidade genética destes animais. 
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Figura 1.11: Median Joining Network mostrando as relações entre os haplótipos mitocondriais 

encontrados para Artibeus lituratus. 

 

Dois indivíduos da espécie morfologicamente relacionada, Artibeus obscurus, foram 

seqüenciados e comparados com as amostras de Artibeus lituratus em uma árvore filogenética, 

mostrando que as amostras estudadas estão muito mais relacionadas entre si do que com as da 

outra espécie, limitando a possibilidade de erros de análise devido à identificação taxonômica 

errada de indivíduos (Figura 1.12).  

O compartilhamento de haplótipos entre as populações das áreas menores, Estação Ecológica 

da UFMG e Estação de Peti, e do grande fragmento de floresta atlântica do PERD demonstram a 



 

existência de fluxo gênico entre estas áreas, apesar da grande ação antrópica na região, 

promovida principalmente por atividades de mineração. 

 AL-Peti-10

 AL-Peti-02

 AL-PERD-07

 AL-PERDM-03

 AL-eeUFMG-29

 AL-PERD-06

 AL-PERD-05

 AL-eeUFMG-05

Artibeus lituratus

 Asp-MF-05

 Asp-MF-15
Artibeus obscurus

54

61

56

100

0.05  

Figura 1.12: Árvore filogenética por Neighbor Joining mostrando a divergencia entre os 

haplótios de A. lituratus e A. obscurus 

 

Este fluxo gênico pode ser explicável devido ao seu hábito alimentar generalista e a 

plasticidade no uso de abrigos observada para Artibeus lituratus, além de sua capacidade de vôo 

por longas distâncias. 

 

 

 



 

SUBPROJETO: ANÁLISE GENÉTICA DE CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS 

ASSOCIADAS À ADAPTAÇÃO EM POPULAÇÕES DE MAMÍFEROS DA REGIÃO DO 

RIO DOCE. 

 

8. Análise Genética de Características Quantitativas associadas à Adaptação em 

Populações de Marsupiais da Região do Rio Doce.  

 

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 consequentemente 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 a 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).  

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, 1995) 

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 sul-americanas 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 novas 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.   

 



 

8.1 Objetivos 

Define-se como objetivo final 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. Por isso, nessa fase inicial, os objetivos 

principais são 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. 

 

8.2 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, 8 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.  

 18 a 22 de setembro de 2003 - Foram amostrados 8 indivíduos, todos da espécie Micoureus 

demerareae 

 19 a 24 de novembro de 2003 - Foram amostrados 9 indivíduos, sendo 3 da espécie 

Micoureus demerareae e 6 Didelphis aurita. Nessa campanha, conseguimos coletar uma 

pequena quantidade de sangue periférico com seringa, na tentativa de obter uma maior 

quantidade de DNA. 



 

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 o local 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 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: 

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 amostraa 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 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 água bidestilada, seguido 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 4º C. 



 

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. 

 

Pesquisa por seqüências microsatélites  

Por enquanto, foram testadas duas seqüências microsatélites descritas para a espécie 

Didelphis marsupialis que foram encontradas em pesquisa no banco de seqüências do site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 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 e suas características são descritos abaixo: 

Locus Dm3 

Número de acesso: AJ011038 [gi:4127773] 

Tipo de repetição: (AG)29 

Seqüência de iniciadores: 

For:  5´ CCA  TTA  CCT  GGC  AAG  GAC  3´ 

Rev:  5´ GAG GTT  CTA  GAC  CTC   TGC 3´ 

Tamanho do fragmento a ser amplificado: 166pb 

Locus M 

Número de acesso: AJ249922 [gi:11071721]  

Tipo de repetição: (CT)37 

Sequência de iniciadores: 

F: 5'3' TGA GTT GGT TTC CAA TCA GC  

R: 5'3' GGC CCA AGC TCA AAT AAC AC  

Tamanho do fragmento a ser amplificado: 146pb 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

Amplificação por PCR e Eletroforese 

As amplificações foram feitas em um volume de 25l, contendo 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. As 

amostras foram cobertas com cerca de 30l de óleo mineral. 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 24 ciclos de 

desnaturação por 94°C por 1min, temperatura de anelamento por 1min, 72°C por 1 min e 

temperatura final de extensão de 72°C por 5min.  

Para a espécie Micoreus demerareae, testamos também um programa do termociclador 

chamado Touch Down em que são usadas temperaturas de anelamento decrescentes. 

Para verificação da amplificação, 10l dos produtos obtidos foram separados por eletroforese 

em gel de poliacrilamida 15% e corados com solução de prata. 

 

8.3 Resultados e Discussões 

As extrações de DNA de fígado funcionaram bem para os dois métodos testados. A Figura 

1.9 a seguir mostra um gel de poliacrilamida 12%, com amplificação do locus Dm3, comparando 

os dois métodos de extração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em virtude de não termos obtido um bom rendimento com as extrações de DNA de pêlo, 

optou-se pela coleta de sangue para extração de DNA. A metodologia que mostrou melhor 

Figura 1.13 Comparação dos métodos de 

extração. Descrição das amostra:  

1- Padrão de peso molecular (50pb),  

2-Controle negativo, 3- D. aurita 1 (chelex),  

4- D. aurita 1 (fenol), 5- D.aurita 2 (chelex), 

6- D. aurita 2 (fenol), 7- D. marsupialis 

(chelex), 8- D. marsupialis (fenol). 



 

rendimento para as coletas em papel filtro foi a de Chelex 100 (Biorad). A extração de DNA de 

sangue coletado com seringa não foi realizada até o momento. 

Como estávamos trabalhando com mais de uma espécie tivemos que testar diferentes 

temperaturas de anelamento de primers na amplificação por PCR. Geralmente, ao se utilizarem 

primers heterólogos, inicia-se com uma temperatura de anelamento mais baixa até se obter a 

amplificação da seqüência desejada. Conseguindo a amplificação, aumenta-se a temperatura de 

anelamento para diminuir as amplificações inespecíficas. Assim, obtivemos amplificação dos 

dois loci testados em ambas espécies, embora pelo método utilizado para visualização (gel de 

acrilamida 15%), conseguimos distinguir os alelos apenas em indivíduos da espécie Didelphis 

aurita (Figura 1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, ainda teremos que testar outras metodologias para separação dos alelos em gel 

de poliacrilamida, principalmente para a espécie Micoureus demerareae. A partir do momento 

em que padronizarmos a técnica, começaremos a testar esses loci num maior número de 

indivíduos para podermos afirmar se essas seqüências têm realmente um conteúdo informativo 

sobre polimorfismo. 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. Já efetuamos o pedido de primers para amplificação de duas 

novas seqüências que também começarão a ser testadas brevemente. Futuramente, no caso de 

não encontrarmos um número razoável de loci microsatélites disponíveis na literatura, já estamos 

Figura 1.14 Gel de poliacrilamida 15% corado 

com prata. Descrição das amostras:  

1 - Padrão de peso molecular (50 pb),  

2 e 11 - Controle negativo,  

3 a 10 - Amplificação do locus Dm3 para 

indivíduos D. aurita,  

12 a 18 - Amplificação do locus M para 

indivíduos D. aurita.   

 



 

trabalhando com a possibilidade de realizar clonagem de seqüências para a espécie Micoreus 

demerareae. 
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Sub-Projeto: Composição florística e fitossociologia de uma área de Mata Atlântica do 

sudeste de Minas Gerais, Brasil 

 

Prof. Dr. Alexandre Salino (Departamento de Botânica, ICB, UFMG) 

Prof. Dr. João Renato Stehmann (Departamento de Botânica, ICB, UFMG) 

Dra. Tereza Cristina Sposito (Departamento de Botânica, ICB, UFMG) 

Msc. Glauco (Pós-Graduação em Biologia Vegetal) 

 

 

Introdução 

 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados cobriam originalmente uma área de 

1.290.692,46 Km2, que correspondia à cerca de 15% do território brasileiro. O processo de 

ocupação do Brasil levou a uma drástica redução de sua cobertura vegetal original, hoje 

disposta de maneira esparsa ao longo da costa brasileira e no interior das regiões sul e sudeste, 

além de importantes fragmentos no sul dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e no 

interior dos estados do Nordeste. Em Minas Gerais, a porcentagem de cobertura florestal 

natural em relação à área do estado foi reduzida de 51,70 % (30.356.792 ha), em 1500, para 

apenas 2,02% (1.187.528 ha) em 1995. Considerando a evolução dos remanescentes florestais 

do Estado de Minas Gerais nos períodos de 1985-90 e 1990-95, verificou-se a sua 

significativa redução. Podemos citar como exemplo o município de Ipatinga, MG, onde, em 

1980, existiam 84.319 ha de remanescentes florestais e em 1990 este valor diminuiu para 

78.297 ha, resultado de um desmatamento crescente ao longo dos anos de 6.022 ha (SOS 

Mata Atlântica/INPE/ISA, 1998). 

Fragmentação é o processo pelo qual uma grande e contínua área de hábitat é tanto 

reduzida em sua área, quanto dividida, em dois ou mais fragmentos (Primack & Rodrigues, 

2001). Quando o hábitat é destruído, fragmentos de hábitat são deixados para trás e tornam-se 

isolados uns dos outros por uma paisagem altamente modificada ou degradada. Esta condição 

pode ser descrita pelo modelo de biogeografia de ilhas (Begon et al., 1990), com os 

fragmentos funcionando como ilhas de hábitat em uma matriz inóspita dominada pelo homem 

(op.cit.,2001). A fragmentação também pode ocorrer quando o hábitat original é dividido por 
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estradas, ferrovias, canais, cercas, etc. Isto pode potencializar os efeitos de borda afetando 

quase metade do remanescente de floresta.  

Distúrbios naturais e artificiais podem acarretar uma heterogeneidade considerável em 

florestas. A composição de uma paisagem pode ser determinada pela escala espacial e 

temporal de um distúrbio, afetando o tamanho e a distribuição das manchas de vegetação 

produzidas. Estas modificações aumentam a diversidade de hábitat e de espécies em 

determinada área (Harris, 1984). 

O Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, localiza-se nos municípios de Marliéria, 

Dionísio e Timóteo, no vale do Rio Doce. O Parque possui 35.974 ha com altitudes variando 

de 230 a 515 m s.n.m. Os limites naturais do Parque são o Rio Doce à leste e o rio Piracicaba 

ao norte (Andrade et al., 1996). 

Existem 38 lagos ocupando uma área de 6% do total do Parque. O Clima é tropical úmido, 

Aw, de acordo com a classificação de Köpen com uma estação chuvosa no verão e uma 

estação seca no inverno. A precipitação anual é de 1480 mm e a média da temperatura do ar é 

de 21,9 ºC com máxima de 40 ºC no verão e mínima de 3 ºC no inverno (Gilhuis, 1986 apud 

Andrade et al., 1996). 

Os solos predominantes são aqueles com horizonte B textural e Latossolo B com textura 

argilosa, álico, distrófico, com acidez de média a alta (CETEC, 1981). 

A iniciativa de preservação da região partiu do bispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira 

em 1930. O Parque Estadual foi fundado oficialmente em 14 de Julho de 1944. Ele é 

administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), no estado de Minas Gerais. 

A história recente do Parque inclui três grandes incêndios florestais. O primeiro em 1964 

destruiu 3.000 ha, o segundo em 1967 destruiu 9.000 ha, cerca de 30% de uma área na zona 

de recuperação (SIF, 1990). Em 1993 foram cinco pequenos incêndios, em diferentes áreas da 

floresta, tendo destruído cerca de 1.000 ha. 

O Parque do Rio Doce é constituído por uma vegetação que pode ser classificada como 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Veloso et al., 1991). Trata-se do maior 

remanescente deste tipo de floresta no Estado de Minas Gerais. Ela cobria todo o vale do Rio 

Doce até o século XIX. Fora dos limites do Parque predomina a vegetação de eucalipto 

(Eucalyptus sp.), e em pequena escala, áreas de pasto, agricultura e florestas naturais. O 

isolamento do Parque torna esta área de extrema importância como banco genético, fonte 

potencial de informações e fator de manutenção das condições ecológicas da região. 
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O Plano Diretor do Parque, criado pelo Instituto Estadual de Florestas, apresenta os 

objetivos gerais e específicos de manejo, bem como o seu zoneamento como Unidade de 

Conservação. Dentre os objetivos gerais está a possibilidade de realização de estudos, 

pesquisas, monitoramento e trabalhos de interesse científico. Os objetivos específicos 

consideram ações que possam garantir a estabilidade dos ecossistemas terrestres e aquáticos, 

especialmente os remanescentes de mata atlântica, e o seu sistema lacustre; conservar a 

diversidade biológica dos ecossistemas; proteger espécies raras, endêmicas, ameaçadas ou em 

vias de extinção; proteger locais de grande beleza cênica e promover atividades de pesquisa, 

ensino e extensão (SIF, 1990). 

A região da bacia do Rio Doce, originalmente quase totalmente recoberta com vegetação 

característica de matas semideciduais ou perenifólias pertencentes ao bioma da Mata 

Atlântica, possui altíssima riqueza e diversidade biológica, além de abrigar um grande número 

de espécies de distribuição restrita a esse grande ecossistema (Fonseca, 1997). 

De acordo com o mesmo autor, não há levantamentos exaustivos da flora da bacia do Rio 

Doce, embora as pesquisas pontuais sugiram que a diversidade é comparável à observada para 

a fauna. Podemos citar o levantamento feito pelo CETEC em 1981, que registrou 124 

espécies florestais em 47 parcelas do Parque Estadual do Rio Doce, totalizando 9.400 m2. 

Silva (1996), em 100 m2, encontrou 102 espécies de plantas. Lombardi & Gonçalves (2000) 

apresentaram a composição florística dos remanescentes da Estação Biológica de Caratinga e 

do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), encontrando 1048 espécies, agrupadas em 538 

gêneros e 123 famílias. Lopes (1998) ao estudar a florística e fitossociologia de um trecho de 

vegetação arbórea no referido Parque, encontrou 206 espécies, pertencentes a 138 gêneros e 

47 famílias. 

Em áreas muito extensas como a do Parque Estadual do Rio Doce, as poucas amostragens 

tradicionais em fitossociologia não permitem a visualização da região como um todo. Dos 

trabalhos já realizados no Parque, em dois deles, Lopes (1998) e Stehmann (comunicação 

pessoal, dados não publicados), previamente se detecta que as áreas estudadas são muito 

diferentes em termos de diversidade e dominância de espécies.  

Tamanha diversidade justifica a realização de levantamentos florísticos e fitossociológicos 

mais sistemáticos no Parque. Estes estudos se fundamentam nos objetivos, ações e normas 

propostas no Plano Diretor criado pelo IEF e fornecerão subsídios para ações de manejo 

sustentado das comunidades da flora e fauna existentes, bem como a conservação da 

biodiversidade dos remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica. 
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Juntamente com os levantamentos no interior do Parque estão sendo realizados estudos em 

remanescentes vizinhos ao mesmo objetivando avaliar a fragmentação de hábitat regional e na 

paisagem. 

Dessa forma, tem-se realizado um estudo mais sistemático das comunidades arbóreas do 

Parque Estadual do Rio Doce e de seu entorno, buscando caracterizar o mosaico de vegetação 

na região. 

Os objetivos deste projeto compreendem: a caracterização da heterogeneidade florística e 

estrutural das comunidades florestais do Parque Estadual do Rio Doce e dos remanescentes do 

seu entorno relacionando-as com fatores bióticos e abióticos (variáveis ambientais), a 

verificação das diferenças e semelhanças florísticas entre as áreas que sofreram perturbações 

com o fogo e o corte seletivo, a descrição da diversidade alfa (comunidade) e beta (regional) 

na vegetação arbórea encontrada no Parque e nos remanescentes mais próximos, bem como a 

proposição de medidas de manejo e conservação dos remanescentes estudados. 

 

Material e Métodos 

Áreas de estudo no entorno do Parque 

As áreas de amostragem no entorno do Parque foram selecionadas através de viagens 

mensais de Abril a Junho de 2003. Foram escolhidas algumas localidades potenciais para a 

realização do estudo fitossociológico, considerando o grau de preservação das mesmas, o 

tamanho, a distância e sua importância no contexto regional (Tabela 2.1).  

 

Tabela 2.1. Áreas de estudo no entorno do Parque Estadual do Rio Doce. 

 

 

 

LOCALIDADE ÁREA APROXIMADA 

(HA) 

MUNICÍPIO 

SÍTIO BENÉ RICO 17 MARLIÉRIA 

MORRO DO GAVIÃO 482 DIONÍSIO 

FAZENDA AREIAS 55 DIONÍSIO 

FAZENDA 

SACRAMENTO/SAET 

282 PINGO D’ÁGUA 

FAZENDA MACEDÔNIA 560 IPABA 
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Fazenda Sacramento/saet 

A área de mata da Fazenda Sacramento localiza-se no município de Pingo d’água, 

19º43’30,6” S e 42º25’34,6” W, em uma altitude de 259 m.s.n.m., a Leste do Parque Estadual 

do Rio Doce. Ela constitui Reserva Natural Permanente, Lei municipal Nº 091/99 e pertence à 

Área de Proteção Ambiental do Município de Pingo d’água, regulamentada pelo Decreto Nº 

028/2001 de 07 de Agosto de 2001, cujo zoneamento já encontra-se estabelecido e cuja 

administração e fiscalização são exercidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do 

município, assessorado pelo CODEMA da região. O estudo foi realizado em Julho de 2003, 

através de uma viagem semanal. 

A mata pode ser classificada com Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Veloso, 

1991), encontrando-se em estágio secundário de sucessão, apresentando dois estratos, um 

sub-bosque e um dossel descontínuo, com clareiras, além de indivíduos arbóreos emergentes.  

No entorno da mata foram observados plantios de milho, pasto e reflorestamentos. 

Existem sinais de corte seletivo de madeira na floresta, além disso, constatou-se a presença de 

uma antiga serralharia próxima à área. Foram observadas trilhas de gado, sendo que este se 

alimenta de espécies do sub-bosque, principalmente no período seco. 

 

Morro do Gavião 

O remanescente de mata conhecido como Morro do Gavião situa-se no município de 

Dionísio, 19º50’03” S e 42º33’07”W, a 586 m s.n.m., ao Norte do Parque Estadual do Rio 

Doce. Ele é de propriedade da Companhia Agroflorestal Santa Bárbara (CAF), que preserva a 

área tendo o apoio do IEF. A floresta situa-se em um topo de morro com terreno bem irregular 

apresentando “murundus” em seu interior, e alguns locais mais planos. Ela é rodeada por 

reflorestamentos de eucalipto, lagoas, bateria de carvão e não apresenta conexão com outros 

remanescentes. Há sinais de exploração seletiva de madeira na mata, vestígios de queimadas, 

bem como de mamíferos de grande porte como antas (abrigos, fezes).  Existe uma torre de 

observação no topo do morro utilizada para alerta de incêndio na região. A lagoa mais 

próxima da área é conhecida como “Malba” e localiza-se na direção Oeste do remanescente. 

Realizou-se a amostragem no período de Agosto a Setembro de 2003, sendo uma viagem 

semanal por mês. 
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A floresta estudada pode ser classificada como Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana (Velloso, 1991), em estágio secundário de sucessão, possuindo três estratos, um 

subbosque, um estrato médio e um superior, com árvores emergentes.  

As demais áreas do entorno do Parque serão amostradas ao longo do trabalho. 

 

Áreas de estudo no interior do Parque 

As áreas de Floresta Estacional Semidecidual Submontana escolhidas para o levantamento 

no interior do Parque foram: Campolina, Mombaça, Aníbal, Macuco e Lagoa do Meio. 

Iniciou-se o levantamento fitossociológico no remanescente de mata conhecido como 

Campolina, no período de Outubro a Dezembro de 2003, através de uma viagem semanal a 

cada mês. 

  

Mata da Campolina 

A Mata da Campolina situa-se na região centro-leste do Parque Estadual do Rio Doce, no 

município de Marliéria, 19º41’49”S e 42º30’15” W, a 260 m s.n.m. A área pertencia a uma 

antiga fazenda cujas terras foram indenizadas pelo Estado com a criação do Parque. A mata 

localiza-se em um terreno com relevo suave, apresentando algumas áreas de drenagem das 

águas das chuvas.  Ela faz limite a Nordeste com o Rio Doce e ao Sul com a estrada que corta 

o Parque. A lagoa mais próxima da região é conhecida como lagoa Preta. A floresta pode ser 

considerada como mais próxima da floresta primária de Mata Atlântica que cobria grandes 

extensões na região e que foi gradativamente sendo substituída por reflorestamentos. Ela pode 

ser considerada como uma das poucas áreas não afetadas pelos incêndios de 1964, 1967 e 

1993. Não existem vestígios de corte seletivo de madeira, nem da presença de gado no 

interior da floresta.  

Em relação à estratificação observou-se uma nítida diferenciação dos estratos arbustivo e 

arbóreo (inferior e superior), além de áreas de clareiras formadas principalmente pela queda 

de árvores de grande porte, como gameleiras e jacarandás. Foram observados ainda vários 

indivíduos arbóreos de grande diâmetro como perobas, jequitibás, sapucaias, jacarandás, 

bicuíbas, pau d’óleo e angicos.  

 

Coleta de dados 

Para a amostragem fitossociológica foi utilizado o método de ponto quadrante (Martins, 

1991). Nesta amostragem, uma vez estabelecida uma unidade amostral, denominada ponto 
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quadrante, são incluídas as quatro árvores mais próximas deste ponto. As medidas tomadas 

foram o perímetro (cm) e a altura (m) da árvore, e a distância desta ao ponto determinado. A 

altura da primeira ramificação acima de 1,30 m do solo foi medida para avaliar a altura média 

do fuste das árvores. Para identificação das espécies foi coletado material vegetativo das 

árvores ou fértil, se disponível. 

Foram marcados 70 pontos quadrantes em cada uma das áreas estudadas. Os pontos 

estavam distribuídos em 7 linhas amostrais de 135m, distanciadas em 15m e orientadas pela 

bússola na direção Norte-Sul, para as áreas da Fazenda Sacramento e Morro do Gavião e 

Noroeste-Sudeste para a área da Mata da Campolina. 

Em cada linha foram marcados, através de estacas, 10 pontos quadrantes (eqüidistantes em 

15m), sendo que cada quadrante foi estabelecido aleatoriamente com o auxílio de uma 

“cruzeta” jogada próxima ao ponto. Foram amostrados 280 indivíduos por área, perfazendo 

aproximadamente 1,35ha de área total. Utilizou-se como critério de inclusão aquelas árvores 

que apresentaram CAP (Circunferência a Altura do Peito)  15 cm, a 1,30 m do solo.  

Todos os indivíduos foram marcados com placas de alumínio, sendo medidos a altura da 

copa, o fuste (altura da primeira ramificação) e o CAP, bem como a coleta de amostras de 

material botânico (Martins, 1996).  

Foram coletadas amostras simples de solo superficial (0 – 20 cm), na porção mediana de 

cada linha de amostragem, sendo posteriormente misturadas e enviadas ao Instituto Mineiro 

de Agropecuária (IMA) para análise de composição química, granulometria e matéria 

orgânica. 

 

Análise 

Para o cálculo dos parâmetros fitossociológicos foram incluídas todas as árvores 

amostradas, inclusive as espécies não indentificadas. Estas foram numeradas e incluídas na 

família indeterminadas. Já para os cálculos de porcentagem de número de espécies, número 

de indivíduos e número de famílias, as indeterminadas não estiveram incluídas na análise. Os 

parâmetros calculados na análise fitossociológica foram densidade relativa (DR), freqüência 

relativa (FR), dominância relativa (DoR), índice de valor de importância (IVI), índice de valor 

de cobertura (IVC) (Martins, 1991). Para uma comparação entre áreas calculou-se ainda 

densidade total de árvores/ha (Martins, 1991), e as médias de altura, altura do fuste e diâmetro 

das árvores. 
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Foi calculado o índice de diversidade de Shannon (H’), na base logarítimica natural, e a 

equabilidade (Pielou, 1966) correspondente (J) (Zar, 1999). Para a análise de similaridade 

florística entre as áreas utilizou-se o coeficiente de Jaccard. A análise fitossociológica utilizou 

o programa FITOPAC, desenvolvido pelo Prof. George Shepperd, da UNICAMP – 

Universidade Estadual de Campinas. 

Com base nas listas do IBAMA (Portaria nº 06 de 15/01/1992) e Deliberação COPAM de 

21/10/1997, foram listadas as espécies vegetais raras ou ameaçadas de extinção. 

A comparação dos solos será feita utilizando-se análise de componentes principais (PCA), 

após transformação logarítmica das variáveis. As variáveis expressas em proporção serão 

transformadas para arco-seno (Zar, 1999). Esta etapa de comparação será realizada após a 

conclusão das amostragens nos demais remanescentes incluídos neste projeto. 

 

Resultados  

 

Análise dos solos 

A Tabela 2.2 apresenta as variáveis de solo analisadas em duas áreas de mata no entorno 

do Parque Estadual do Rio Doce,  Fazenda Sacramento (Pingo d’água) e Morro do Gavião 

(Dionísio). Os solos dos dois remanescentes apresentaram grande variação em suas 

características, mostrando semelhanças apenas em relação à matéria orgânica e quantidades 

de Carbono e Nitrogênio.  

 

Tabela 2.2. Parâmetros de solo analisados em duas áreas de Floresta Estacional Semidecidual 

no entorno do Parque Estadual do Rio Doce. 

Características  

Fazenda 

Sacramento 

Morro do 

Gavião 

pH em água 6,80 4,20 

H + Al 1,36 10,99 

Al+++ (cmolc.dm3) 0,01 2,30 

Ca++ (cmolc.dm3) 4,78 0,07 

Mg++ (cmolc.dm3) 1,55 0,04 

P (mg.dm3) <1,00 1,80 

K (mg.dm3) 99,00 20,00 

Soma de Bases (cmolc.dm3) 6,58 0,17 

T-Capacidade de troca de cátions (cmolc.dm3) 7,94 11,15 

t-Capacidade efetiva de troca de cátions (cmolc.dm3) 6,59 2,47 

m-Índice da saturação de alumínio (%) 0,16 93,19 

V-Índice da saturação de bases (%) 82,87 1,51 
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Matéria orgânica (dag.kg-1) 3,60 3,34 

C (dag.kg-1) 2,09 1,94 

N (dag.kg-1) 0,18 0,17 

Areia grossa (%) 19,00 44,20 

Areia fina (%) 41,28 17,34 

Silte (%) 16,02 6,62 

Argila (%) 23,70 31,84 

 

O solo pertencente a área da Mata da Campolina ainda encontra-se em fase de análise de 

seus componentes. 

 

Levantamento florístico e fitossociológico 

 

Fazenda Sacramento 

Foram amostrados, nos 70 pontos quadrantes, 280 indivíduos arbóreos distribuídos em 

101 espécies pertencentes a 32 famílias (Tabela 2.3). As famílias com maior número de 

espécies no levantamento foram Fabaceae (19), Meliaceae (7), Sapotaceae e Nyctaginaceae 

(6), Moraceae e Flacourtiaceae (5). 

A densidade total foi estimada em 1769,14 indivíduos.ha-1. A área basal estimada foi de 

39,48 m2.ha-1. A altura média foi de 9,76m, sendo a máxima de 30m e a mínima de 2,5m. O 

diâmetro médio foi de 12,75 cm, o máximo de 98,68 cm e o mínimo de 5cm. O índice de 

diversidade de Shannon-Wiener resultou no valor de 3,994 nats.indivíduo-1 e o índice de 

equabilidade de Pielou, em 0,865. As espécies com maior valor de importância (IVI) foram 

Senefeldera verticillata, Chrysophyllum imperiale, Neoraputia alba, Sorocea guilleminiana, 

Trichilia pallida, Banara kuhlmannii, Virola bicuhyba, Casearia cf. mariquitensis, Joannesia 

princeps e Virola gardneri. Estas 10 espécies alcançaram 42,15% da soma do IVI de todas as 

espécies. Cabe destacar a importância de Senefeldera verticillata (“sucanga”) que apresentou 

grande número de indivíduos, altos valores de densidade, dominância, freqüência e valor de 

cobertura. 

 

Morro do Gavião 

Foram amostrados, nos 70 pontos, 280 indivíduos arbóreos distribuídos em 88 espécies 

pertencentes a 30 famílias (Tabela 2.4). As famílias com maior número de espécies foram 

Fabaceae (23), Lauraceae (9), Sapotaceae e Moraceae (6), Myrtaceae (5), Euphorbiaceae e 

Meliaceae (4). 
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A densidade total foi estimada em 1364,15 indivíduos.ha-1. A área basal estimada foi de 

27,01 m2.ha-1. A altura média foi de 10,44m, sendo a máxima de 25m e a mínima de 3,0m. O 

diâmetro médio foi de 13,36 cm, o máximo de 60,96cm e o mínimo de 5cm. O índice de 

diversidade de Shannon-Wiener resultou no valor de 3,719 nats.indivíduo-1 e o índice de 

equabilidade de Pielou, em 0,831. As espécies com maior valor de importância (IVI) foram 

Mabea fistulifera, Cordia sellowiana, Anadenanthera colubrina, Pseudopiptadenia contorta, 

Eugenia cf. acutata, Trichilia sp1, Pouteria aff. pachycalyx, Carpotroche brasiliensis, 

Dalbergia nigra e Pouteria cf. torta. Estas 10 espécies representaram 53,39% do IVI de todas 

as espécies. As duas primeiras espécies destacaram-se quanto ao número de indivíduos, 

densidade, dominância, freqüência e valor de cobertura. 

 

Mata da Campolina 

Os dados coletados encontram-se em fase preliminar de análise, necessitando ainda de 

melhor identificação das espécies amostradas, para que sejam realizados os cálculos dos 

parâmetros fitossociológicos de densidade, dominância, freqüência e índices valor de 

importância, de cobertura e de diversidade, através do programa de computador FITOPAC 

(Shepherd 1994). Dessa forma, os resultados da análise fitossociológica ainda não podem ser 

apresentados.  

 

Similaridade florística 

Considerando que foram amostradas apenas três áreas, duas no entorno do Parque e uma 

em seu interior, ainda em fase de análise, os resultados de similaridade entre os remanescentes 

necessitarão de novas coletas de dados, que serão efetuadas nas próximas viagens de campo. 

 

Espécies ameaçadas de extinção 

Nos dois remanescentes do entorno do Parque (Fazenda Sacramento e Morro do Gavião) 

foram encontradas espécies ameaçadas de extinção de acordo com as listas do IBAMA 

(Portaria nº 06 de 15/01/1992) e Deliberação COPAM de 21/10/1997.  O jacarandá-da-bahia 

(Dalbergia nigra) foi encontrado nas duas áreas estudadas enquanto que a canela sassafrás 

(Ocotea odorifera) foi observada apenas na mata da Fazenda Sacramento.  
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Discussão 

 

Uma análise preliminar dos resultados apresentados permite-nos inferir a respeito da 

heterogeneidade florística e estrutural entre os remanescentes estudados. Os solos das duas 

áreas do entorno do Parque apresentaram diferenças marcantes em seus componentes 

químicos e granulométricos que certamente condicionam o aparecimento e permanência de 

determinadas espécies arbóreas.  

Algumas espécies como Senefeldera verticillata (“sucanga”) e Mabea fistulifera (canudo-

de-pito) se destacaram por apresentarem grande número de indivíduos, maiores densidades, 

dominância e freqüência quando comparadas  as demais espécies encontradas nas 

amostragens. A segunda espécie é pioneira e típica de vegetação secundária de terrenos 

arenosos, ocupando áreas de transição entre o cerrado e a floresta semidecídua. A sua 

predominância na mata do Morro do Gavião provavelmente indique que a área sofreu 

interferências no passado, como o corte seletivo e o fogo, comprovados pelos vestígios 

encontrados no interior da floresta. 

As duas matas apresentaram uma grande diferenciação quanto à composição de espécies 

de maior IVI (índice de valor de importância). Elas mostraram também elevada diversidade 

de espécies. Estes fatores, aliados a presença de espécies ameaçadas de extinção, tornam os 

remanescentes estudados de importância singular para a conservação da biodiversidade 

vegetal da Mata Atlântica representada pela Floresta Estacional Semidecidual Submontana.  

Os outros levantamentos propostos neste projeto certamente contribuirão para a melhor 

identificação das semelhanças e diferenças entre as áreas de mata no interior e no entorno do 

Parque Estadual do Rio Doce, proporcionando assim subsídios para estratégias de 

conservação, tomada de decisões e conexão entre remanescentes. 
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Tabela 2.3. Espécies arbóreas amostradas em 70 pontos quadrante na mata da Fazenda 

Sacramento, município de Pingo d’água, Minas Gerais, com seus respectivos parâmetros 

fitossociológicos. N = número de indivíduos, Q = número de pontos quadrantes onde ocorre, DR 

= densidade relativa, DoR = dominância relativa, FR = freqüência relativa, IVI = índice de valor 

de importância. 

____________________________________________________________________________ 

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  (%) 

____________________________________________________________________________ 

Senefeldera verticillata           46     26   16,43    5,47   10,36   32,26 

Chrysophyllum imperiale             3      3    1,07   15,55    1,20   17,82 

Neoraputia alba                    12     10    4,29    4,59    3,98   12,86 

Sorocea guilleminiana              15     14    5,36    1,83    5,58   12,77 

Trichilia pallida                  10     10    3,57    2,19    3,98    9,75 

Banara kuhlmannii                   6      6    2,14    5,19    2,39    9,73 

Virola bicuhyba                     6      5    2,14    4,62    1,99    8,75 

Casearia cf. mariquitensis          5      5    1,79    4,41    1,99    8,19 

Joannesia princeps                  6      5    2,14    2,75    1,99    6,89 

Virola gardneri                     7      7    2,50    1,57    2,79    6,86 

Pseudopiptadenia warmingii          7      7    2,50    1,51    2,79    6,80 

Dalbergia nigra                     4      4    1,43    3,07    1,59    6,09 

Celtis ortacanthos                  6      6    2,14    1,45    2,39    5,98 

Terminalia mameluco                 1      1    0,36    4,55    0,40    5,30 

Cordia trichotoma                   3      3    1,07    2,20    1,20    4,47 

Astronium graveolens                3      3    1,07    2,18    1,20    4,45 

Carpotroche brasiliensis            5      5    1,79    0,60    1,99    4,38 

Pterygota brasiliensis              5      5    1,79    0,57    1,99    4,35 

Picramnia ramiflora                 5      5    1,79    0,45    1,99    4,23 

Clarisia ilicifolia                 5      5    1,79    0,44    1,99    4,22 

Luehea divaricata                   5      4    1,79    0,76    1,59    4,14 

Desconhecida 1                      1      1    0,36    3,26    0,40    4,02 

_____________________________________________________________________________ 

 

Cont. 

____________________________________________________________________________  

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  (%) 

____________________________________________________________________________ 

Plathymenia foliososa              1      1    0,36    3,02    0,40    3,78 

Toulicia subsquamulata             4      4    1,43    0,69    1,59    3,71 

Pseudopiptadenia cf, contorta      4      4    1,43    0,66    1,59    3,68 

Matayba cf, elaeagnoides           2      2    0,71    2,09    0,80    3,60 

Anadenanthera peregrina            1      1    0,36    2,75    0,40    3,51 

Andradea floribunda                4      4    1,43    0,47    1,59    3,50 

Guarea kunthiana                   3      3    1,07    0,40    1,20    2,67 

Trichilia casaretti                3      3    1,07    0,36    1,20    2,63 

Protium spruceanum                 3      3    1,07    0,31    1,20    2,57 

Casearia cf. guianensis            3      3    1,07    0,19    1,20    2,46 

Desconhecida 2                     1      1    0,36    1,68    0,40    2,44 

Paradrypetis ilicifolia            3      3    1,07    0,17    1,20    2,44 

Ocotea odorifera                   3      3    1,07    0,16    1,20    2,42 

Lafoensia acuminata                2      2    0,71    0,60    0,80    2,11 
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Guarea macrophyla                  2      2    0,71    0,57    0,80    2,08 

Gallesia integrifolia              1      1    0,36    1,33    0,40    2,08 

Schizolobium parayba               1      1    0,36    1,30    0,40    2,05 

Guapira opposita                   2      2    0,71    0,51    0,80    2,02 

Jacaratia spinosa                  2      2    0,71    0,38    0,80    1,89 

Fabaceae 1                         1      1    0,36    1,13    0,40    1,88 

Myrciaria floribunda               2      2    0,71    0,32    0,80    1,83 

Rhaminidium elaeocarpum            2      2    0,71    0,29    0,80    1,80 

Copaifera langsdorfii              2      2    0,71    0,23    0,80    1,74 

Paratecoma peroba                  2      2    0,71    0,22    0,80    1,74 

Trichilia cf. silvatica            2      2    0,71    0,19    0,80    1,70 

Amaioua cf. pilosa                 2      2    0,71    0,18    0,80    1,69 

Ramisia brasiliensis               1      1    0,36    0,92    0,40    1,68 

___________________________________________________________________________ 

 

Cont. 

____________________________________________________________________________ 

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  (%) 

____________________________________________________________________________ 

Oxandra martiana                    1      1    0,36    0,84    0,40    1,59 

Zanthoxyllum sp1                    2      1    0,71    0,33    0,40    1,45 

Ormosia sp1                         1      1    0,36    0,66    0,40    1,42 

Pouteria torta                      1      1    0,36    0,66    0,40    1,42 

Astronium fraxinifolium             2      1    0,71    0,23    0,40    1,35 

Allophyllus sericeus                1      1    0,36    0,59    0,40    1,34 

Tabernaemontana catharinensis       2      1    0,71    0,21    0,40    1,32 

Desconhecida 3                      1      1    0,36    0,46    0,40    1,21 

Inga thibaudiana                    1      1    0,36    0,46    0,40    1,21 

Lonchocarpus sp1                    1      1    0,36    0,44    0,40    1,20 

Luehea grandiflora                  1      1    0,36    0,40    0,40    1,16 

Spondias dulcis                     1      1    0,36    0,39    0,40    1,14 

Acacia sp1                          1      1    0,36    0,36    0,40    1,11 

Albizia polycephala                 1      1    0,36    0,24    0,40    0,99 

Casearia cf. paranaensis            1      1    0,36    0,24    0,40    0,99 

Ficus sp2                           1      1    0,36    0,24    0,40    0,99 

Cariniana legalis                   1      1    0,36    0,22    0,40    0,98 

Tabebuia cf. serratifolia           1      1    0,36    0,21    0,40    0,97 

Ficus sp1                           1      1    0,36    0,21    0,40    0,97 

Zollernia glabra                    1      1    0,36    0,20    0,40    0,96 

Sapotaceae                          1      1    0,36    0,17    0,40    0,92 

Chrysophylum gonocarpum             1      1    0,36    0,14    0,40    0,89 

Nyctaginaceae 2                     1      1    0,36    0,14    0,40    0,89 

Desconhecida 6                      1      1    0,36    0,14    0,40    0,89 

Desconhecida 4                      1      1    0,36    0,10    0,40    0,86 

Euphorbiaceae                       1      1    0,36    0,10    0,40    0,86 

_____________________________________________________________________________ 

Cont. 

____________________________________________________________________________  

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  (%) 

____________________________________________________________________________ 

Rubiaceae                          1      1    0,36    0,08    0,40    0,84 

Pradosia sp1                       1      1    0,36    0,08    0,40    0,84 

Guettarda viburnoides              1      1    0,36    0,07    0,40    0,82 

Actinostemon klotzschii            1      1    0,36    0,06    0,40    0,82 
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Sapindaceae 1                      1      1    0,36    0,06    0,40    0,82 

Nyctaginaceae 1                    1      1    0,36    0,06    0,40    0,82 

Quararibea turbinata               1      1    0,36    0,06    0,40    0,82 

Ormosia cf. arbórea                1      1    0,36    0,06    0,40    0,81 

Trichilia sp1                      1      1    0,36    0,05    0,40    0,81 

Guapira sp1                        1      1    0,36    0,05    0,40    0,81 

Faramea sp1                        1      1    0,36    0,05    0,40    0,81 

Siparuna bifida                    1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Aptandra tubicina                  1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Lecythis cf. pisonis               1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Heisteria sp1                      1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Annonaceae                         1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Aspidosperma cf. cuspa             1      1    0,36    0,05    0,40    0,80 

Desconhecida 5                     1      1    0,36    0,04    0,40    0,80 

Marlierea sp1                      1      1    0,36    0,04    0,40    0,80 

Trichilia sp2                      1      1    0,36    0,04    0,40    0,80 

Swartzia cf. acutifolia            1      1    0,36    0,04    0,40    0,80 

Eugenia cf. florida                1      1    0,36    0,04    0,40    0,80 

Campomanesia sp1                   1      1    0,36    0,03    0,40    0,78 

Brosimum sp1                       1      1    0,36    0,03    0,40    0,78 

Inga cf. cordistipula              1      1    0,36    0,03    0,40    0,78 

Platycyanus regnellii              1      1    0,36    0,03    0,40    0,78 

____________________________________________________________________________ 
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Tabela 2.4. Espécies arbóreas amostradas em 70 pontos quadrantes na mata do Morro do Gavião, 

município de Dionísio, Minas Gerais, com seus respectivos parâmetros fitossociológicos. N = 

número de indivíduos, Q = número de pontos quadrantes onde ocorre, DR = densidade relativa, 

DoR = dominância relativa, FR = freqüência relativa, IVI = índice de valor de importância. 

______________________________________________________________________________

_____________ 
           Espécie                  N      Q     DR     DoR      

FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  

(%) 

________________________________________________________________

____________ 

Mabea fistulifera                  48     38   17,14   19,48   

14,96   51,59 

Cordia sellowiana                  26     23    9,29   10,28    

9,06   28,63 

Anadenanthera colubrina            11      8    3,93    7,55    

3,15   14,63 

Pseudopiptadenia contorta           5      4    1,79   10,93    

1,57   14,29 

Eugenia cf. acutata                14     11    5,00    1,21    

4,33   10,54 

Trichilia sp1                       3      3    1,07    7,98    

1,18   10,23 

Pouteria aff. pachycalyx           11     10    3,93    1,61    

3,94    9,47 

Carpotroche brasiliensis           10      8    3,57    0,90    

3,15    7,62 

Dalbergia nigra                     4      4    1,43    3,97    

1,57    6,97 

Pouteria cf. torta                  7      7    2,50    0,96    

2,76    6,21 

Ocotea velutina                     6      6    2,14    1,55    

2,36    6,05 

Protium spruceanum                  7      7    2,50    0,70    

2,76    5,96 

Aniba canelilla                     7      7    2,50    0,65    

2,76    5,90 

Inga cf. praegnans                  4      4    1,43    2,69    

1,57    5,69 

Ocotea nitida                       6      6    2,14    1,00    

2,36    5,50 

Bixa arborea                        6      5    2,14    1,04    

1,97    5,15 

Licania kunthiana                   5      5    1,79    0,60    

1,97    4,36 
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Lecythis lurida                     5      5    1,79    0,60    

1,97    4,35 

Copaifera langsdorfii               4      4    1,43    1,07    

1,57    4,07 

Dalbergia foliolosa                 3      3    1,07    1,50    

1,18    3,75 

sPicramnia ramiflora                4      3    1,43    0,92    

1,18    3,53 

Swartzia cf. pilulifera             4      4    1,43    0,44    

1,57    3,44 

Apuleia leiocarpa                   2      2    0,71    1,89    

0,79    3,39 

Ocotea cf. corymbosa                3      3    1,07    0,65    

1,18    2,90 

Casearia arborea                    3      3    1,07    0,56    

1,18    2,82 

________________________________________________________________

____________ 

Cont. 

________________________________________________________________

____________ 

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      

FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  

(%) 

________________________________________________________________

____________ 

Cassia ferruginea                   1      1    0,36    1,96    

0,39    2,72 

Kielmeyera altissima                3      3    1,07    0,43    

1,18    2,69 

Sclerolobium rugosum                1      1    0,36    1,90    

0,39    2,65 

Astronium fraxinifolium             1      1    0,36    1,84    

0,39    2,59 

Hortia arborea                      3      3    1,07    0,17    

1,18    2,42 

Dalbergia sp1                       1      1    0,36    1,57    

0,39    2,32 

Machaerium cf condensatum           1      1    0,36    1,49    

0,39    2,24 

Stryphnodendron polyphyllum         1      1    0,36    1,41    

0,39    2,16 

Bauhinia sp                         2      2    0,71    0,39    

0,79    1,89 

Piptocarpha macropoda               1      1    0,36    1,07    

0,39    1,82 
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Cupania aff emarginata              2      2    0,71    0,25    

0,79    1,75 

Segueria sp1                        2      2    0,71    0,16    

0,79    1,66 

Erythroxylum pelleterianum          2      2    0,71    0,11    

0,79    1,61 

Fabaceae 1                          1      1    0,36    0,55    

0,39    1,30 

Bauhinia cf. ovata                  1      1    0,36    0,49    

0,39    1,24 

Ouratea polygyna                    2      1    0,71    0,11    

0,39    1,22 

Trichilia sp2                       1      1    0,36    0,43    

0,39    1,18 

Myrtaceae 1                         1      1    0,36    0,33    

0,39    1,08 

Trichilia magnofoliola              1      1    0,36    0,31    

0,39    1,06 

Brosimum cf. guianense              1      1    0,36    0,26    

0,39    1,01 

Deguelia costata                    1      1    0,36    0,25    

0,39    1,00 

Ficus sp1                           1      1    0,36    0,25    

0,39    1,00 

Brosimum cf. glaziovii              1      1    0,36    0,23    

0,39    0,98 

Qualea sp                           1      1    0,36    0,22    

0,39    0,97 

Coussarea sp1                       1      1    0,36    0,22    

0,39    0,97 

Lecythis sp1                        1      1    0,36    0,22    

0,39    0,97 

________________________________________________________________

____________ 

 

Cont. 

________________________________________________________________

____________ 

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      

FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  

(%) 

________________________________________________________________

____________ 

Fabaceae 5                          1      1    0,36    0,20    

0,39    0,95 
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Lacistema pubescens                 1      1    0,36    0,15    

0,39    0,90 

Desconhecida 2                      1      1    0,36    0,14    

0,39    0,89 

Hymatanthus lancifolius             1      1    0,36    0,12    

0,39    0,87 

Aparistimum cordatum                1      1    0,36    0,10    

0,39    0,86 

Casearia commersoniana              1      1    0,36    0,10    

0,39    0,85 

Lauraceae 1                         1      1    0,36    0,10    

0,39    0,85 

Tabebuia c., chrysotricha           1      1    0,36    0,10    

0,39    0,85 

Fabaceae 2                          1      1    0,36    0,10    

0,39    0,85 

Jacaranda puberula                  1      1    0,36    0,09    

0,39    0,84 

Fabaceae 3                          1      1    0,36    0,09    

0,39    0,84 

Lauraceae 3                         1      1    0,36    0,08    

0,39    0,83 

Lauraceae 2                         1      1    0,36    0,08    

0,39    0,83 

Ecclinusa sp1                       1      1    0,36    0,08    

0,39    0,83 

Desconhecida 3                      1      1    0,36    0,08    

0,39    0,83 

Pouteria sp. aff. torta             1      1    0,36    0,07    

0,39    0,83 

Dilodendron cf. bipinatum           1      1    0,36    0,07    

0,39    0,82 

Micropholis gardneriana             1      1    0,36    0,06    

0,39    0,81 

Trichilia sp3                       1      1    0,36    0,06    

0,39    0,81 

Siphoneugena sp1                    1      1    0,36    0,06    

0,39    0,81 

Fabaceae 4                          1      1    0,36    0,06    

0,39    0,81 

Abarema obovata                     1      1    0,36    0,05    

0,39    0,81 

Maprounea guyanensis                1      1    0,36    0,05    

0,39    0,80 

Sapotaceae 1                        1      1    0,36    0,05    

0,39    0,80 
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Myrciaria floribunda                1      1    0,36    0,05    

0,39    0,80 

Lauraceae 4                         1      1    0,36    0,05    

0,39    0,80 

Rubiaceae 1                         1      1    0,36    0,05    

0,39    0,80 

________________________________________________________________

____________ 

 

Cont. 

________________________________________________________________

____________  

           Espécie                  N      Q     DR     DoR      

FR     IVI 

(m2)      (%)   (%)  

(%) 

________________________________________________________________

____________ 

Moraceae 1                          1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Lauraceae 5                         1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Eriotheca sp1                       1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Myrcia fallax                       1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Melanoxylon brauna                  1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Terminalia sp1                      1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Ficus sp2                           1      

1    0,36    0,04    0,39    0,79 
Pogonophora schomburgkiana          1      1    0,36    0,04    

0,39    0,79 

Desconhecida 1                      1      1    0,36    0,03    

0,39    0,79 

Ficus cf. pertusa                   1      1    0,36    0,03    

0,39    0,79 

________________________________________________________________

____________ 
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Introdução 

 

A Mata Atlântica é caracterizada por alta biodiversidade e endemismo (Muller, 1973,). 

Porém esse bioma se encontra em situação crítica de alteração de seus ecossistemas naturais e 

por isso, tem sido considerado um dos biomas mais ameaçados em todo o mundo. O Parque 

Estadual do Rio Doce, com seus 35973 ha, é hoje considerado a maior área de Floresta Atlântica 

de Minas Gerais. Esta área é circundada por plantas de Eucaliptos as quais vem sendo cultivadas 

ao longo de 20 anos para produção de carvão. Muitas destas áreas, especialmente na Mata Ciliar 

do Rio Doce, recomenda-se a recuperação ou reabilitação. O uso de Leguminosas arbóreas 

noduladas e micorrizadas na recuperação de áreas degradadas tem mostrado ser uma técnica 

viável, não só pelo baixo custo, como também pelo incremento no crescimento, produção de 

biomassa e turnover de nutrientes (Marques et al., 2001, Aronson et al., 2002). A inoculação 

com estirpes de rizóbio possibilita a fixação do nitrogênio atmosférico fornecendo uma fonte 

natural deste nutriente, enquanto a inoculação com fungos endomicorrízicos arbusculares 

promovem, principalmente a captação de fósforo, micronutrientes e água. Através da ciclagem 

de nutrientes da matéria orgânica, ou seja, decomposição da matéria orgânica, é possível 

modificar química e fisicamente o solo (Swift, et al., 1979). 

Os principais fatores que controlam a velocidade de decomposição da serapilheira são: A 

biodegradabilidade, determinada pela qualidade do substrato, do potencial decompositor das 

populações microbianas do solo e dos fatores abióticos, tais como temperatura, fatores edáficos 
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oxigênio, água, cátions, e quantidade de argila, operando como controladores imediatos sobre 

estes processos (Anderson & Flanagan, 1989, Swift, et al., 1979). 

Este trabalho teve como objetivos: (1) Avaliar a decomposição e a ciclagem de nutrientes de 

folhas de Dalbergia nigra e Eucalyptus grandis cultivadas em consórcio na Mata Ciliar do Rio 

Doce no período da seca. (2) Determinar as relações entre a taxa de decomposição de nutrientes 

e a qualidade de cada tipo de substrato vegetal (D. nigra e Eucalyptus); (3) Avaliar o efeito dos 

tipos de manejo e tratamentos de inoculação, sobre a taxa de decomposição. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em 3 diferentes áreas com diferentes manejos, com 

aproximadamente 0.2 ha cada: (1) Área revegetada da mata ciliar do rio Doce, situada a 100m 

das margens do rio Doce, onde Dalbergia nigra (jacarandá-da-Bahia) vem sendo cultivado em 

consórcio com o Eucalyptus grandis; (2) Área de reserva natural do Parque Estadual do Rio 

Doce (PERD), onde ocorrem espécies de Dalbergia nigra; (3) Área de eucaliptal, pertencente a 

empresa CAF–Santa Bárbara (Companhia Agroflorestal Santa Bárbara).Utilizou-se a técnica de 

sacos de decomposição para avaliar a velocidade de mineralização e alterações no conteúdo de 

massa remanescente, massa perdida, constante de decomposição, teores de lignina, celulose e 

hemicelulose das liteiras foliares das duas espécies aos 120 dias de incubação. 

Determinou-se o peso fresco e o peso seco a 70ºC em estufa, e o teor de cinzas foi calculado 

incinerando-se 0.2g da amostra à 500ºC por 4h em mufla, das amostras remanescentes e das 

amostras de tempo zero. 

 A porcentagem de massa remanescente dos sacos de decomposição (% MR) foi calculada 

a partir da massa das folhas (X t ) em relação a massa inicial (Xo), (Wesemael, 1993): % MR = ( 

Xt / Xo ) x 100 

A constante de decomposição (K) das folhas incubadas foi estimada usando o modelo 

exponencial de Olson (1963): Ln ( Xt / Xo ) = -Kt 

 A meia vida, o tempo gasto para reduzir 50% da massa inicial das folhas, foi calculada 

expressando-se o tempo em meses (Olson, 1963): T(1/2) = 0,693/K 

Para determinar diferenças entre as porcentagens de massa remanescente, os dados foram 

transformados em arcoseno e submetidos a análises de variância ANOVA (Tukey). 
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Resultados e discussão 

 

As liteiras de Dalbergia nigra (DAL) e Eucalyptus grandis (EUC) apresentaram baixa taxa 

de decomposição no período seco, (Abril a Outubro) em todos os locais, evidenciando que a 

decomposição é praticamente paralisada neste período. A composição química inicial das folhas 

de D. nigra e E. grandis é mostrado na (tabela 2.5, 2.6). 

A maior velocidade (K) de decomposição foi observada nas liteiras mistas de (Eucalyptus 

grandis + Dalbergia nigra), o que pode ser comprovado pela perda de massa significativa 

(figura 2.1) especialmente na Mata e nas áreas de consórcio sob inoculação sugerindo tanto um 

efeito de substrato quanto um efeito do manejo. 

A liteira de D. nigra foi mais lentamente decomposta em todas as áreas.(figura 2.1, 2.2, 2.3). 

Essa menor taxa de decomposição pode estar relacionada ao elevado teor de lignina e celulose 

desse substrato. Aliado a estes fatores uma maior velocidade de decomposição esta relacionada 

diretamente com a quantidade de matéria orgânica. Esses resultados vêm reforçar a indicação do 

cultivo dessa espécie em consórcio com o eucalipto, aliado ao fato desse manejo favorecer o 

aumento da matéria orgânica do solo, aumento da CTC e da porosidade do solo. 
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Figura 2.1. Massa remanescente das liteiras de Dalbergia nigra sob diferentes tratamentos de 

inoculação após 4 meses. 
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Figura 2.2. Massa remanescente das liteiras de Eucalyptus grandis sob diferentes tratamentos de 

inoculação após 4 meses. 
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Figura 2.3. Massa remanescente das liteiras mistas sob diferentes tratamentos de inoculação após 

4 meses. 

 

 

 

 

Tabela 2.5. Concentrações iniciais (To) de Lignina, Celulose N e P (%) das liteiras de D. nigra e 

E. grandis.  

Liteiras Lignina Celulose Nitrogênio Fósforo 

Dalbergia nigra 39,73 a 27,07 a 5.30 a 0.85 b 

Eucalyptus grandis 29.43 c 24,26 b 4.38 c 1.12 a 

D. nigra + E. grandis 34.40 b 26,98 a 4.99 b 0,82 b 

Letras diferentes simbolizam diferenças significativas entre liteiras segundo teste Tukey P< 0,05. 

Dados transformados em arco seno raiz (X). ns- não significativo 
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Tabela 2.6. Constante de decomposição (K) e tempo de (1/2) das liteiras de Dalbergia nigra e 

Eucalyptus grandis após 4 meses de incubação. 

LITEIRA LOCAL 

(Manejo) 

K (Ano– 1) T½ 

Média  SE Média ± SE 

D. nigra + E. grandis Dalbergia adubado 0,1570,130 ab 4,660,332 ns 

 Dalbergia BHICB 15 0,1290,014 b 5,800,528  

 Dalbergia BHICB 15 + FMA 0,1920,035 ab 4,410,592  

 Eucaliptal 0,1720,013 ab 4,720,340  

 Mata 0,2220,022 a 3,960,296  

D. nigra Dalbergia adubado 0,1140,011 ab 6,660,673 ab 

 Dalbergia BHICB 15 0,0940,015 b 7,570,601 a 

 Dalbergia BHICB 15 + FMA 0,1220,015 ab 5,560,386 b 

 Eucaliptal 0,1520,010 ab 5,220,269 b 

 Mata 0,1670,017 a 5,260,317 b 

E.grandis Dalbergia adubado 0,1800,024 ns 3,850,344 a  

 Dalbergia BHICB 15 0,1490,015 4,800,358 a 

 Dalbergia BHICB 15 + FMA 0,1450,021 4,130,392 a 

 Eucaliptal 0,1460,008 5,130,315 a  

 Mata 0,1910,022 3,980,174 a 

Letras diferentes simbolizam diferenças significativas entre liteiras segundo teste Tukey P< 0,05. 

ns - não significativo 
 

 

Conclusões 

 

• O processo de decomposição foi lento no período da seca, independente dos efeitos de 

substrato, do manejo e do local de incubação. 

• Os resultados sugerem que o efeito do manejo, utilização de fungos micorrízicos e estirpes de 

Bradirhizobium BHICBDN-15 foi importante na ciclagem de nutrientes das liteiras de D. 

nigra e E grandis. 
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• Os níveis de nitrogênio foliar de Dalbergia nigra consolidam a efetiva contribuição dos 

inoculantes para o enriquecimento do solo, especialmente com nitrogênio, favorecendo o 

crescimento de espécies consorciadas. 

• O maior conteúdo de matéria orgânica favorece entre outras, a retenção de água e 

consequentemente a velocidade de decomposição. 
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2. Potencial alelopático de Eucalyptus spp. sobre a germinação e o crescimento inicial de 

espécies nativas 
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Bióloga Izabel Lara Resende de Carneiro (Pós-Graduação em Biologia Vegetal) 
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Introdução 

 

Rice (1984) definiu alelopatia como todo efeito direto ou indireto, benéfico ou prejudicial 

produzido por uma planta ou microrganismo sobre outro; através da liberação de compostos 

químicos liberados no ambiente. Essas substâncias, denominadas aleloquímicos, são compostos 

secundários derivados das vias do acetato e/ou chiquimato (Einhellig, 1993). Podem ser 

produzidas em quaisquer partes das plantas e suas concentrações variam entre espécies e numa 

mesma espécie de acordo com a parte da planta e o seu estádio de desenvolvimento (Rodrigues 

et al., 1992). Essas substâncias podem estar presentes em todas as partes da planta, porém, sua 

presença não estabelece alelopatia. Para demonstrar o envolvimento dos aleloquímicos na 

alelopatia é importante estabelecer a liberação direta ou origem indireta dos materiais derivados 

dos vegetais no ambiente e se a substância está presente em quantidade suficiente no solo para 

afetar espécies de plantas ou microrganismos (Inderjit, 1996). A liberação para o ambiente pode 

ocorrer por exsudação radicular, volatilização ou lixiviação (Rodrigues et al., 1992; Duringan & 

Almeida 1993; Ferreira & Aquila, 2000). Os metabólitos secundários podem atuar na 

assimilação de nutrientes, no crescimento, na fotossíntese, na respiração, na síntese protéica, na 

permeabilidade das membranas, na atividade enzimática, na citologia e no balanço hormonal. 

Representam ainda em alguns casos, uma vantagem adaptativa contra a ação de vírus ou outros 

patógenos (Almeida, 1988; Rizvi et al., 1992). O efeito visível dos aleloquímicos sobre as 

plantas é somente uma sinalização secundária de mudanças anteriores, como alterações aos 

níveis molecular e celular (Ferreira & Aquila, 2000). 

Vários autores têm considerado a alelopatia uma importante ferramenta nos estudos de 

manejo de plantas daninhas (Saxena & Varshney, 1995; Eyini et al., 1996; Challa & Ravindra, 

1998; Dinardo et al., 1998) e de espécies florestais nativas ou exóticas (Abreu, 1997). Através 
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dela pode-se obter também um conhecimento básico da estrutura das comunidades vegetais. De 

acordo com Abreu (1997) poucos são os estudos sobre alelopatia em espécies florestais. O 

conhecimento das potencialidades alelopáticas pode contribuir para uma melhor escolha e 

manejo das espécies a serem utilizadas em reflorestamentos mistos, onde se procura a 

diversidade de espécies e a rápida cobertura do solo. 

O gênero Eucalyptus tem sido usado extensivamente nos programas de reflorestamentos 

devido ao seu rápido crescimento e à múltipla utilização de sua madeira (Moura et al., 1996; Li 

et al., 2002; Tewari et al., 2002). Muitos trabalhos têm comprovado que espécies de Eucalyptus 

possuem efeitos alelopáticos (Del Moral & Muller, 1970;Moura et al., 1996; Chapuis – Lardy et 

al., 2002; Kohli et al, 1998; Bernhard-Reversat, 1999; Nishimura et al., 1984; Alves & Gusman, 

1999). Uma vez que o Eucalyptus é plantado junto à espécies nativas, a ocorrência de interações 

alelopáticas poderá inibir a germinação, a expressão e o crescimento das mudas implantadas, 

bem como aquelas do banco de sementes. Considerando a diversidade da flora brasileira, pouco 

se sabe a respeito da germinação e desenvolvimento das espécies nativas, bem como efeito de 

aleloquímicos sobre as mesmas, provenientes de espécies nativas ou exóticas, o que torna 

necessariamente importantes os estudos com esse enfoque. 

Os estudos com bioensaios na alelopatia são importantes para avaliar o potencial alelopático 

de espécies e acompanhar a atividade durante a extração, purificação e identificação de 

compostos bioativos (Leather & Einhellig, 1986). Os testes de germinação constituem a 

metodologia mais comum na literatura como avaliador dos efeitos alelopáticos (Abreu, 1997), 

sua quantificação experimental é muito mais simples, para cada semente o fenômeno é discreto, 

evidenciado pela sua germinação ou não germinação (Ferreira & Aquila, 2000). Alguns autores 

afirmam que devem ser tomados alguns cuidados com essa metodologia para testar as 

potencialidades alelopáticas de uma dada espécie, tais como: pH e potencial osmótico. O 

potencial osmótico pode influenciar a germinação da planta receptora, atrasando, reduzindo ou 

mesmo evitando a germinação das sementes. Porém, os extratos só apresentam problemas de 

potencial osmótico, quando estiverem em altas concentrações (Abreu, 1997). Alguns autores 

sugerem que a germinação de sementes não é o local primário para interações alelopáticas, não 

considerando este um bom parâmetro de bioensaio (Inderjit & Dakshini, 1995). Sabe-se que a 

emergência da plântula e seu crescimento são as fases mais sensíveis na ontogênese do 

indivíduo, dessa forma, bioensaios de crescimento são extremamente importantes para avaliar o 
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efeito alelopático, utilizando parâmetros como o crescimento da plântula ou radícula; quantidade 

de pêlos absorventes e massa seca da parte aérea e da raiz, número de folhas e brotos (Ferreira & 

Aquila, 2000). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação alelopática de extratos aquosos de Eucalyptus 

camaldulensis, Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla em bioensaios com sementes de 

espécies cultivadas de alface (Lactuca sativa L.) e sorgo (cultivar BR 304), bem como na 

germinação das espécies nativas da flora brasileira, Anadenanthera peregrina (angico) e 

Enterolobium sp. (tamboril). 

 

 

 

Material e métodos 

Material botânico 

As folhas senescentes recém caídas de Eucalyptus camaldulensis Dehnh (EC), Eucalyptus 

grandis W.Hill ex Maien (EG) e Eucalyptus urophylla S.T.Blake (EU) foram coletadas na 

VALLOUREC & MANNESMANN Florestal LTDA no município de Paraopeba (MG).  

Para a avaliação do potencial alelopático das espécies de Eucalyptus foram utilizadas 

sementes e plântulas de Anadenanthera pererina (L.) Speg. (Angico) e Enterolobium sp. 

(Tamboril) coletadas em Mocambinho distrito de Jaíba (MG). No bioensaio de germinação as 

espécies receptoras foram sementes comerciais de Lactuca sativa L. (alface) e sorgo (cultivar BR 

304).  

 

Preparação dos extratos 

As folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla, secas naturalmente, foram moídas 

em liqüidificador e em seguida maceradas em água destilada na proporção 5% (p/v) de folhas 

secas trituradas. A mistura permaneceu por 3 horas no agitador à temperatura ambiente. Após 

este período o extrato foi filtrado através de uma dupla camada de gaze e centrifugado à 5000 

rpm por 10 minutos. Os extratos foram utilizados imediatamente após sua preparação, nas 

concentrações 12,5; 25; 50; 75 e 100% (v/v), e parte deles armazenado em geladeira (4ºC). 

 

Germinação das sementes 
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A germinação de sementes de angico, alface, sorgo e tamboril foi testada em câmaras de 

germinação sob luz (30mol.m-2.s-1) a 25ºC. As sementes foram colocadas para germinar em 

placas Gerbox forradas com folha tripla de papel filtro e umedecidas, apenas no dia da 

montagem do experimento, com os extratos de EC, EU e EG nas concentrações de 0; 12,5; 25; 

50; 75 e 100% (v/v). Todas as placas foram envolvidas em plástico transparente para diminuir a 

velocidade de evaporação, mantendo-as úmidas durante todo o experimento. Para todas as 

espécies foi utilizada uma amostragem de 100 sementes por tratamento, distribuídas em 4 

repetições de 25 sementes. A germinação foi verificada a cada 48h durante 7dias e o critério de 

germinação foi a emergência radicular.  

 

Crescimento inicial  

Após a germinação, as plântulas de A. peregrina e Enterolobium sp. foram transplantadas 

para vasos (300ml) contendo areia lavada como substrato e mantidas em casa de vegetação por 

30 dias. Os dados de crescimento foram obtidos após esse período. Foram testados os extratos 

das três espécies de eucalipto (EC, EG e EU) nas concentrações de 0, 12,5, 25, 50, 75 e 100% 

(v/v). Para cada concentração foi utilizada uma amostragem de 15 vasos, sendo cinco para 

avaliação anatômica radicular e conteúdo de pigmentos fotossintéticos. Transcorrido os 30 dias 

foi quantificado o número de folhas e brotos de cada plântula. Foram medidos os comprimentos 

da raiz e da parte aérea, esse material foi pesado separadamente e colocado em estufa a 80C, por 

48 horas, para obtenção da massa seca da raiz e da parte aérea. 

O substrato foi umedecido no primeiro dia do experimento com solução nutritiva completa e 

com os respectivos extratos ou água destilada até a capacidade de campo dos vasos. Duas vezes 

por semana as plântulas foram molhadas apenas com os extratos ou água destilada e, uma vez 

por semana as plântulas receberam os extratos e a solução nutritiva nas mesmas proporções 

anteriores, sendo mantida esta freqüência de irrigação até completar 30 dias de experimento.  

 

Análise estatística 

Todos os resultados foram analisados estatisticamente através de análise de variância, pelo 

método de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, sendo que os dados percentuais de 

germinação foram transformados em arco-seno da raiz da porcentagem antes da análise. 
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Resultados  

 

Germinação de sementes 

 

Os valores do pH dos extratos das três espécies de Eucalyptus se tornaram mais baixos a 

medida em que aumentou a concentração dos extratos (Tabela 2.7 e 2.8). O potencial osmótico 

dos extratos aquosos das folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla tiveram o 

potencial osmótico variando de -0,066 a -0,127 MPa (Tabela 2.9 e 2.10).  

 

Tabela 2.7. Valores do pH das soluções dos extratos de E. camaldulensis, E. grandis e E. 

urophylla na montagem dos testes de germinação com alface, sorgo e tamboril. 

 

Tratamentos E. camaldulensis E. grandis E.urophylla 

0 6,86 6,86 6,86 

12,5 4,98 5,27 4,60 

25 4,90 5,16 4,56 

50 4,85 5,10 4,52 

75 4,87 5,06 4,42 

100 4,69 4,49 4,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.8. Valores do pH das soluções dos extratos de E. camaldulensis, E. grandis e E. 

urophylla na montagem dos testes de germinação com alface, angico e sorgo. 

 

Tratamentos E. camaldulensis E. grandis E.urophylla 

0 6,67 6,67 6,67 

12,5 5,30 4,92 4,79 
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25 5,16 4,84 4,72 

50 5,08 4,78 4,67 

75 5,06 4,74 4,65 

100 4,98 4,64 4,57 

 

Tabela 2.9. Valores do potencial osmótico (MPa) das soluções dos extratos de E. camaldulensis, 

E. grandis e E. urophylla na montagem dos testes de germinação com alface, sorgo e tamboril. 

 

Tratamentos E. camaldulensis E. grandis E.urophylla 

0 -0,066 -0,066 -0,066 

12,5 -0,064 -0,071 -0,076 

25 -0,066 -0,086 -0,078 

50 -0,083 -0,096 -0,093 

75 -0,083 -0,081 -0,100 

100 -0,100 -0,100 -0,123 

 

Tabela 2.10. Valores do potencial osmótico (MPa) das soluções dos extratos de E. 

camaldulensis, E. grandis e E. urophylla na montagem dos testes de germinação com alface, 

angico e sorgo. 

 

Tratamentos E. camaldulensis E. grandis E. urophylla 

0 -0,066 -0,066 -0,066 

12,5 -0,074 -0,078 -0,074 

25 -0,081 -0,074 -0,091 

50 -0,086 -0,086 -0,086 

75 -0,098 -0,078 -0,115 

100 -0,100 -0,103 -0,127 

Os extratos das folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla inibiram a 

germinação das sementes de alface em todas as concentrações testadas. A germinação das 

sementes de sorgo, angico e tamboril não foi afetada pelos extratos, não havendo diferenças 

estatísticas significativas entre os tratamentos (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Porcentagem de germinação das sementes de alface, angico, sorgo e tamboril sob 

diferentes concentrações dos extratos aquosos de folhas de (A) E. camaldulensis, (B) E. Grandis 

e (C) E. urophylla. 

Crescimento inicial 

O extrato aquoso das folhas de E. camaldulensis estimulou o crescimento em altura da raiz 

principal das plântulas de angico vermelho na concentração de 12,5% e inibiu a 75 e 100%, não 

afetando as concentrações de 25 e 50% (Fig. 2.5). Porém, foi observado um estímulo na 

incorporação da biomassa das raízes na concentração de 25% (Fig. 2.6). O crescimento da parte 

aérea diminuiu com o aumento das concentrações dos extratos acima de 25%, e a incorporação 
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de biomassa foi inibida em todas as concentrações testadas (Fig. 2.7, 2.8). O aparecimento de 

folhas e de brotos das plântulas de angico foi inibido na concentração de 100% (Fig. 2.9, 2.10). 

O extrato de E. grandis estimulou o crescimento da raiz principal das plântulas de angico 

vermelho na concentração de 12,5% e inibiu a 75 e 100%. A incorporação de biomassa das 

raízes não sofreu alterações em relação ao controle. O comprimento da parte aérea foi alterado 

em todas as concentrações, no entanto a incorporação de biomassa reduziu nas concentrações de 

75 e 100%. O número de folhas e de brotos reduziu significativamente na concentração de 100%. 

O extrato de E. urophylla inibiu o crescimento da raiz principal das plântulas de angico 

vermelho nas concentrações acima de 50%. A incorporação da biomassa das raízes foi 

estimulada com o extrato a 12,5% e reduzida acima de 75%. O crescimento e incorporação de 

biomassa da parte aérea foram inibidos em todas as concentrações testadas com o extrato de EU 

em relação ao controle. O número de folhas e de brotos foi inibido com o extrato concentrado a 

75 e 100%. 
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Figura 2.5. Comprimento da raiz principal das plântulas de angico vermelho em extrato aquoso 

de folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras 

(P< 0,05). 
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Figura 2.6. Massa seca da raiz principal das plântulas de angico vermelho em extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento Letras (P< 

0,05). 
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Figura 2.7. Comprimento da parte aérea das plântulas de angico vermelho em extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras (P< 

0,05). 
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Figura 2.8. Massa seca da parte aérea das plântulas de angico vermelho em extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento Letras (P< 

0,05). 
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Figura 2.9.  Número de folhas de plântulas de angico vermelho em extrato aquoso de folhas de E. 

camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento Letras (P< 0,05). 
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Figura 2.10. Número de brotos das plântulas de angico vermelho em extrato aquoso de folhas de 

E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento Letras (P< 0,05). 

 

 

 

A análise do crescimento inicial das plântulas de tamboril utilizando o extrato de E. 

camaldulensis estimulou o crescimento da raiz principal na concentração de 12,5%, embora a 
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análise da incorporação de biomassa foi estimulada apenas nas concentrações de 25 e 100% (Fig. 

2.11, 2.12). O crescimento da parte aérea foi inibido a 75 e 100% e a incorporação da biomassa 

sofreu redução significativa na maior concentração (Fig. 2.13 e 2.14). O extrato não interferiu no 

número de folhas e brotos em nenhuma das concentrações testadas (Fig. 2.15 e 2.16). 

O extrato de E. grandis não interferiu em nenhum dos parâmetros avaliados no 

desenvolvimento inicial das plântulas de tamboril. 

O extrato de E. urophylla estimulou o crescimento da raiz principal e a incorporação de 

biomassa das raízes das plântulas de tamboril na concentração de 25% e as demais concentrações 

não interferiram no desenvolvimento da planta receptora. O crescimento e a incorporação da 

biomassa da parte aérea foram inibidos nas concentrações de 25 e 50% respectivamente. Não 

houve diferenças estatísticas significativas no número de folhas e de brotos. 

EC EG EU
0

5

10

15

20

25

30

d

cd

bcd

abc
ab

ab

b

abab

b

a

C
o

m
p
ri

m
e

n
to

 (
c
m

)

 0

 12,5

 25

 50

 75

 100

 

 

Figura 2.11. Comprimento da raiz principal das plântulas de tamboril em extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras 

minúsculas comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 



 44 

EC EG EU
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

abababa
ab

b
bc

c

bc

bc

ab

a

M
a

s
s
a

 s
e

c
a
 (

g
)

 0

 12,5

 25

 50

 75

 100

 

 

Figura 2.12. Incorporação da biomassa das raízes das plântulas de tamboril em extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras 

minúsculas comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 
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Figura 2.13 - Comprimento da parte aérea das plântulas de tamboril em extrato aquoso de folhas 

de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras minúsculas 

comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 
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Figura 2.14. Incorporação da biomassa da parte aérea das plântulas de tamboril em extrato 

aquoso de folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. 

Letras minúsculas comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 
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Figura 2.15. Número de folhas das plântulas de tamboril regadas com extrato aquoso de folhas 

de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras minúsculas 

comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 
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Figura 2.16. Número de brotos das plântulas de angico vermelho regadas com extrato aquoso de 

folhas de E. camaldulensis, E. grandis e E. urophylla em trinta dias de experimento. Letras 

minúsculas comparam concentrações entre o mesmo extrato (P< 0,05). 

 

 

Discussão 

Abreu (1997) observou que os valores do pH dos extratos aquosos das folhas de 

Anadenanthera peregrina tornaram-se mais baixos à medida que aumentaram as concentrações 

dos extratos. O mesmo foi observado no presente estudo com extrato de folhas de E. 

camaldulensis, E. grandis e E. urophylla. 

Anderson & Loucks (1966) ressaltam que poucos trabalhos consideram que a pressão 

osmótica do extrato pode inibir a germinação e o crescimento das plantas através da influência 

direta na absorção de água. Astarita et al. (1996) mediram o potencial osmótico do extrato 

aquoso das folhas de Mimosa bimucronata e encontraram os valores –0.158 e –0,414 MPa para 

as concentrações 1:4 e 1:8 (p/v) respectivamente. Foi testada uma solução de Polietileno Glicol, 
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usada nos estudos de efeito osmótico porque não penetra na parede das células, nas mesmas 

concentrações dos extratos de M. bimucronata. Os autores observaram que o extrato aquoso das 

folhas de M. bimucronata inibiu a germinação das sementes e a solução de PEG com mesmo 

potencial osmótico não interferiu no processo germinativo. Estes autores concluíram que o efeito 

inibitório da germinação é devido ao potencial alelopático das folhas de M. bimucronata. A 

concentração dos extratos aquosos com folhas das três espécies de eucalipto (5%p/v) foi menor 

que a utilizada por Astarita et al. (1996), os valores do potencial osmótico também foram 

menores e não influenciaram na taxa de germinação das quatro espécies avaliadas. 

Vários estudos têm sido desenvolvidos para verificar a influência de extratos aquosos ou 

resíduos de espécies vegetais na germinação, crescimento e sobrevivência de espécies. Muitos 

destes estudos têm utilizado bioensaios com espécies cultiváveis (como receptoras) como uma 

ferramenta nos testes preliminares de verificação de efeito alelopático. Os bioensaios de 

germinação e crescimento nos mostram uma grande diversidade nas respostas das plantas 

receptoras aos extratos estudados (Soares & Vieira, 2000; Prates et al., 2000; Aquila et al., 1999; 

2000; Abreu et al., 2001). Souza Filho et al. (1997) verificaram que extratos aquosos de Leucena 

leucocephala apresentaram efeitos inibitórios na germinação e no crescimento das plântulas de 

Desmodium adscendens, Sida rhombifolia e Verona polyanthes. O extrato aquoso das folhas de 

Mimosa bimucronata inibe a germinação e o crescimento radicular de alface, cenoura, chicória e 

tomate, em todas as concentrações testadas (Jacobi & Ferreira, 1991). Abreu (1997) observou 

que o extrato aquoso das folhas de Anadenanthera peregrina também inibe o crescimento 

radicular e do hipocótilo das plântulas de alface em altas concentrações. 

Pires et al. (2001) verificaram que extratos de Leucena leucocephala em concentrações de 

0,4; 0,8; 1,6 e 3,2 (p/v) estimularam ligeiramente o desenvolvimento das plântulas de milho, e 

sob a concentração de 6,4% há uma redução do crescimento das mesmas. 

O efeito alelopático de Eucalyptus spp. sobre a germinação e o crescimento de diversas 

espécies tem sido comprovado em alguns trabalhos (Souto et al., 1994; Alves et al., 2000). O 

composto -Metano-3,8-diois encontrado nas folhas de E. citriodora inibiu o crescimento de 

folhas de alface, Lepidium sativum, Setaria vidris e Panicum Crus-gali à medida que aumentou a 

concentração da substância (Nishimura et al., 1984). Um estudo realizado na Califórnia 

demonstrou que ervas raramente sobrevivem até à maturidade em locais onde há acúmulo de 

resíduos de E. camaldulensis (Moral & Muller, 1970). Emissão volátil originária de 2g de folhas 



 48 

maceradas, bem como extratos aquosos de folhas e raízes de E. camaldulensis, reduziram o 

crescimento de raiz de Bromus rigidus (Moral & Muller, 1970). 

Vários estudos (Jacobi & Ferreira, 1991; Tripathi et al., 1998; Oudhia & Tripathi 2000; Pires 

et al, 2001) comprovam a inibição ou promoção no crescimento da raiz e da parte aérea de 

espécies receptoras na presença de diferentes espécies vegetais. A atividade alelopática de 

Albizia procera, Tectona grandis e Acacia nilotica foi evidenciada pela promoção da germinação 

e do crescimento de plântulas de soja (Tripathi et al., 1998). Oudhia & Tripathi (2000), em um 

estudo para verificação do efeito alelopático de extrato de folhas frescas de Sesamum indicum e 

Catharanthus rosea, observaram que a primeira espécie não afetou a germinação da semente de 

arroz, mas produziu alongamento máximo da raiz e do caule, enquanto C. rosea inibiu o 

crescimento da raiz e da parte aérea da cultivar testada. 

A biomassa das plântulas também pode ser reduzida por alguns extratos, como observado por 

alguns tratamentos desse estudo, ou até mesmo aumentado por outros. Oudhia & Tripathi (2000) 

observaram que extrato da raiz de Blumea lacera promoveu o aumento da massa seca de linhaça. 

Channal et al. (2000) verificaram que extratos de folhas de Azadirachta indica, Acacia arabica, 

Eucalypthus tereticornis, Tamarindus indica, Tectonas grandis, Samanea samon e Syzygium 

comini, nas concentrações de 5 e 10%, diminuíram a massa seca de plântulas de sorgo.  

Os resultados apresentados neste relatório confirmam que os extratos aquosos das folhas de 

Eucalyptus camaldulensis, E. grandis e E. urophylla possuem potenciais alelopáticos na 

germinação de alface e no crescimento das plântulas de angico e tamboril. Os dados de conteúdo 

fotossintético, índice mitótico radicular e anatomia radicular fornecerão mais informações sobre 

os efeitos alelopáticos dos extratos aquosos foliares das três espécies de Eucalyptus e poderão 

explicar e complementar os resultado obtidos até o momento. 
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Introdução 

No Brasil, a caracterização de diferentes ecossistemas aquáticos continentais tem sido 

um dos principais objetivos das pesquisas limnológicas, 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) e portanto de importância fundamental 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 consideravelmente os ecossistemas aquáticos, 

principalmente acelerando o aporte de nutrientes para os corpos d’água (eutrofização) e a 

entrada de quantidades expressivas de sedimentos (assoreamento), afentando 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, principalmente durante o ano de 2003, embora 

comparações com dados anteriores (2000 a 2002) foram também realizadas. 

 

Área de estudo 

Os estudos foram desenvolvidos no trecho médio da bacia do rio Doce, em Minas 

Gerais, especificamente 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.) e 7 trechos de rios (Caraça, Santa Bárbara, Peixe, 

Piraciacaba, Severo, Ipanema e Doce). O Ribeirão Caraça, em grande parte localizado no 
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Parque Natural do Caraça, foi considerado como uma “estação de referência” para o trecho 

médio da bacia por constituir um trecho não sujeito a atividades antrópicas (figura 3.1). 

 

  

 

Figura 3.1. Localização de parte do sistema lacustre do médio rio Doce-MG indicando os 

lagos amostrados. 
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A qualidade da água em trechos dos rios Piracicaba e Doce, MG. 

 

A região do rio Piracicaba possui expressiva relevância nacional devido ao elevado 

contingente populacional e importância econômica atrelada ao grande e diversificado 

parque industrial instalado. Essa região localiza-se em uma das mais complexas e 

desenvolvidas áreas do País, com grande potencial de conflitos no que se refere ao uso dos 

recursos hídricos, pois ao mesmo tempo em que apresenta uma das maiores demandas 

hídricas nacionais possui também uma das menores disponibilidades relativas.  

As Tabelas 3.1 a 3.5, trazem as estatísticas descritivas de sítios amostrados ao longo do 

rio Piracicaba, desde uma de suas nascentes na RPPN do Caraça, até a foz no rio Doce 

(Ipatinga, bairro Cariru), e dois pontos adicionais, no ribeirão Ipanema (Ipatinga) e no rio 

Doce (Cachoeira Escura). 

A temperatura seguiu a tendência de aumento em seus valores, inversamente 

proporcional à altitude. Assim, os sítios localizados no Caraça e região de Santa Bárbara 

tiveram a temperaturas menores que os sítios do Vale do Aço. Isso se reflete na saturação 

de oxigênio dissolvido e pH. Não foi detectado nenhum efeito significativo das atividades 

urbanas e industriais nessa variável ambiental. Alan (1995)*, comenta que essa variável 

tende realmente a apresentar valores maiores em função do abaixamento do relevo e a 

passagem do crenal para o ritral e potamal, devido ao aumento da superfície exposta à 

radiação solar e diminuição da importância do sombreamento dos ecossistemas florestais 

ripáricos. 

Os dados mostram um gradiente de aumento do pH, com um mínimo de 4,9 na 

Cascatinha e um máximo de 8,9 no Córrego Dois Irmãos, provavelmente como efeito dos 

despejos de esgotos industriais e domésticos. Na Cascatinha, os valores baixos de pH são 

efeito dos solos húmicos.  

Os valores de Oxigênio Dissolvido registraram o menor valor no Cariru (2,58 mg/L). 

Esse trecho ainda recebe esgoto de Ipatinga e da Usiminas, com 200 000 habitantes. Os 

mais elevados foram encontrados na Cascatinha (7,3 mg/L), em parte devido à  grande 

turbulência e vegetação aquática. 

Os nutrientes seguem a tendência de aumento das concentrações com o aumento do uso 

do solo, sendo que o fosfato é o exemplo mais explícito. De concentrações abaixo de 11 

µg/L na Cascatinha, tem-se valores em torno de 600 µg/L , em Cachoeira Escura. Para o 

nitrogênio, os valores de nitrato se elevam de 15,6 µg / L na Cascatinha, a 975 a jusante de 
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Barão de Cocais. O nitrito, forma tóxica de nitrogênio dissolvido, atingiu 765 µg / L no 

ribeirão Ipanema. 

Nesse contexto, frente à poluição sugerida pelos resultados, promover o uso sustentável 

dos recursos hídricos de superfície no vale do rio Piracicaba representa um grande desafio 

.Isso porque implica na difícil conjugação de promover o crescimento econômico e 

populacional com preservação ambiental, através de formas de gestão que permitam usos 

múltiplos da água. 

Tabela 3.1. Estatística descritiva dos resultados da Cascatinha 

.Variáveis AmostrasN Média Mediana Minimo Maximo Variação Desvio 

O2 (mg/L) 8 18,6 7,3 5,7 100 94,3 32,90345 

O2 (% sat) 8 99,3125 97,45 93,8 110 16,2 5,441491 

TEMP (0C) 8 18,7875 18,05 13,8 27,3 13,5 4,487582 

pH    4,9 5,1   

COND 

(µS/cm) 8 15,00125 15,35 6,01 21,6 15,59 5,462601 

REDOX 

(mV) 8 196,75 216,5 22 332 310 100,0996 

NO2 (µg / L) 8 125,875 101 100 301 201 70,76205 

NO3 (µg / L) 8 69,375 78,4 15,6 100 84,4 34,73877 

NH4 (µg / L) 8 85,3875 93,6 36 123,4 87,4 26,73823 

PO4 (µg / L) 8 78,25 101 15 101 86 38,64768 

P_TOTAL 

(µg / L) 8 58,875 55,5 29 100 71 22,98719 

N_TOTAL 

(µg / L) 8 528,425 549 187 789,6 602,6 213,4011 

Ca (mg/L) 8 76,13317 1,016 0,43 602 601,57 212,4829 

K (mg/L) 8 1,034479 0,445 0,192 4,00356 3,81156 1,295596 

Mg (mg/L) 8 0,764367 0,6305 0,087 2,265794 2,178794 0,70244 

Mn (mg/L) 8 1,875415 1,9925 0,01914 3,658 3,63886 1,42418 

Cu (mg/L) 8 0,022781 0,0195 0,00105 0,054 0,05295 0,021829 

Zn (mg/L) 8 0,052124 0,0495 0,00269 0,106 0,10331 0,048884 

 

Tabela 3.2. Estatística descritiva dos resultados da foz do ribeirão Severo. 

 AmostrasN Média Mediana Minimo Maximo Variação Desvio 

O2_MGL 8 6,025 6,1 4,1 7,1 3 0,991031 

O2_% 8 80,5125 81,1 65,2 94,8 29,6 12,13748 

TEMP 8 26,1125 26,2 22,2 29,5 7,3 2,235709 

PH    5,2 7,3   

COND 8 93,48875 102,3 6,61 154 147,39 49,50263 

REDOX 8 120,9 114,1 5 265 260 95,56222 

NO2 8 34,45 26,45 17 101 84 27,77244 

NO3 8 48,2375 48,75 14 78,2 64,2 25,71681 

NH4 8 331,9375 206,15 45 845 800 282,8679 

PO4 8 41,725 40,15 12,9 86 73,1 24,76188 

P_TOTAL 8 182,4125 184,5 38 366,8 328,8 121,3419 

N_TOTAL 8 1155,65 781,6 549 2847 2298 792,3142 

CA 8 93,77911 0,5955 0,054 747 746,946 263,9413 

K 8 1,61033 0,1505 0,05 9,30402 9,25402 3,173953 

MG 8 0,684427 0,1745 0,011 4,328958 4,317958 1,480221 

MN 8 0,55422 0,162 0,01146 2,7533 2,74184 0,936167 

CU 8 50,30624 50,22224 0,00047 101 100,9995 53,66091 

ZN 8 12,50803 0,01143 0,00039 100 99,99961 35,35209 
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Tabela 3.3. Estatística descritiva dos resultados do rio Piracicaba (Cariru). 
Variáveis AmostrasN Media Mediana Minimo Maximo Variação Desvio 

O2 (mg/L) 8 5,7475 6,1 2,58 6,7 4,12 1,31401 

O2 (% sat) 8 81,95 87,2 30,8 98,1 67,3 21,8438 

TEMP (0C) 8 26,1125 25,6 19,8 33,9 14,1 4,060414 

pH    6,1 9,8   

COND 

(µS/cm) 8 147,4838 147 6,87 331 324,13 105,825 

REDOX 

(mV) 8 1,7875 22 -266 208,3 474,3 138,5153 

NO2 (µg / L) 8 131,325 70,05 12,7 528 515,3 169,7807 

NO3 (µg / L) 8 89,2125 96 62,4 109,3 46,9 22,31921 

NH4 (µg / L) 8 259,5083 254 0,066 752 751,934 228,3718 

PO4 (µg / L) 8 103,403 49 0,092 308 307,908 113,5754 

P_TOTAL 

(µg / L) 8 385,0844 95,5 0,5 1000 999,5 480,9066 

N_TOTAL 

(µg / L) 8 1673,125 1264,5 898 3658 2760 952,385 

Ca (mg/L) 8 250,0309 4,0295 0,1 1962 1961,9 691,7622 

K (mg/L) 8 2,208739 1,869016 0,088 6,90888 6,82088 2,278133 

Mg (mg/L) 8 1,130121 0,53021 0,066 4,011548 3,945548 1,370843 

Mn (mg/L) 8 0,548673 0,276 0,06676 2,11662 2,04986 0,696048 

Cu (mg/L) 8 0,030724 0,01 0,001 0,17878 0,17778 0,060358 

Zn (mg/L) 8 0,098524 0,0325 0,01 0,325 0,315 0,140121 

 

 

Tabela 3.4. Estatística descritiva dos resultados da Foz do Ipanema 

Variáveis 

Amostr

as N Mean Mediana Minimo Maximo Variação Desvio 

O2 (mg/L) 8 4,62 4,69 3,1 5,8 2,7 0,888144 

O2 (% sat) 8 51,875 50 25 75,9 50,9 18,18561 

TEMP (0C) 8 26,1625 26,4 21,3 34 12,7 4,074989 

pH    6,9 9,5   

COND (µS/cm) 8 

219,622

5 213,5 7,98 452 444,02 124,358 

REDOX (mV) 8 21,15 -1 -220 398,2 618,2 180,3424 

NO2 (µg / L) 8 

397,153

1 474 -50 765,8 815,8 306,1181 

NO3 (µg / L) 8 

137,087

5 103,5 75,7 247 171,3 60,63194 

NH4 (µg / L) 8 

421,146

4 429,5 0,171 760 759,829 230,0052 

PO4 (µg / L) 8 

405,537

5 302,5 32 1574,3 1542,3 493,4449 

P_TOTAL (µg / L) 8 781,5 821 254 1322 1068 393,6137 

N_TOTAL (µg / L) 8 

3522,12

5 3850 1980 4895 2915 1092,266 

Ca (mg/L) 8 

261,109

1 8,345 0,554 2022 2021,446 711,5759 

K (mg/L) 8 

3,03954

1 2,50528 0,43 5,721 5,291 2,192101 

Mg (mg/L) 8 1,35513 1,645459 0,085 2,542 2,457 0,972092 

Mn (mg/L) 8 

0,26353

4 0,167805 0,00304 0,669 0,66596 0,241832 

Cu (mg/L) 8 

4,01204

6 0,006 0,00023 32 31,99977 11,30885 

Zn (mg/L) 8 

0,04013

6 0,02735 0,00096 0,1 0,09904 0,039075 
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Tabela 3.5. Estatística descritiva dos resultados de Cachoeira Escura 

Variáveis Amostra Média Mediana Minimo Maximo Variação Desvio 

O2 (mg/L) 8 7,25 7,2 6,1 8,2 2,1 0,696932 

O2 (% sat) 8 96,60 98,6 80,2 102 21,8 6,774954 

TEMP (0C) 8 28,40 27,85 26,5 33,7 7,2 2,339108 

pH 8   6,3 3,1   

COND 

(µS/cm) 8 134,61 100,45 6,28 336 329,72 101,8053 

REDOX (mV) 8 152,26 116,5 97 329,1 232,1 79,47943 

NO2 (µg / L) 8 48,8 46,1 17 94 77 23,72785 

NO3 (µg / L) 8 73,20 67,05 44,3 108 63,7 21,02244 

NH4 (µg / L) 8 190,39 132,7 27 632 605 189,8128 

PO4 (µg / L) 8 142,35 77 44,3 601,3 557 186,6836 

P_TOTAL (µg 

/ L) 8 205,08 160,6 25 541 516 166,2729 

N_TOTAL (µg 

/ L) 8 795,63 903 204 1251 1047 330,856 

Ca (mg/L) 8 184,11 1,878 0,077 1455 1454,923 513,5213 

K (mg/L) 8 1,35 1,148 0,102 4,328958 4,226958 1,379896 

Mg (mg/L) 7 0,78 0,654 0,221 1,948385 1,727385 0,592948 

Mn (mg/L) 8 0,39 0,3585 0,076 0,772 0,696 0,269143 

Cu (mg/L) 8 50,01 50,01813 0,002 100 99,998 53,44396 

Zn (mg/L) 8 12,52 0,0285 0,00343 100 99,99657 35,34603 

 

 

Material e métodos 

As medidas, amostragens e experimentos foram realizados nos períodos de chuvas 

(janeiro/2003) e seca (julho/2003), exceto aqueles realizados nos lagos Dom Helvécio, 

Carioca, Gambazinho e Jacaré, que foram realizados a intervalos mensais, em uma estação 

central de cada lago e em quatro profundidades, definidas a partir da penetração da luz na 

coluna d’água (100%, 10%, 1% da luz incidente e zona afótica). Para os rios as medidas e 

coleta de amostras foram feitas numa das margens. 

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 aquelas de fósforo total e fósforo solúvel 

reativo, conforme descrito em Golterman et al. (1978). 
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Para confecção dos gráficos de perfil da coluna d’água e dos diagramas 

profundidade/tempo foram utilizados o programa SigmaPlot 6.0 (2000) e o programa 

Statistica for Windows (1999). Foram feitas análises estatísticas (Teste U de Mann-

Whitney) para verificar diferenças entre os períodos de cada ano para. Para analizar essas 

diferenças utilizou-se o programa Statistica for Windows (1999). 

 

Caracterização física e química dos lagos 

Primeiramente serão descritos os resultados obtidos para os lagos Águas Claras, 

Amarela e Palmeirinha, localizados em áreas de 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 Carioca, Dom Helvécio, Gambazinho e 

Jacaré, que foram amostrados a intervalos mensais. 

Na lagoa Águas Claras (figura 3.2) foram observadas estratificação térmica e química 

da coluna d’água no período de chuvas, com a temperatura variando entre 28 e 32 ºC e 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 1,5 e 8,5 mg L-1. O pH variou entre 5,9 e 7,4, 

com os menores valores registrados no fundo. A condutividade elétrica variou entre 35,5 e 

80 S cm-1 e a concentração de sólidos totais dissolvidos entre 35 e 80 mg L-1, fundo e 

superfície respectivamente. As concentrações de fósforo total variaram entre 13 e 23,5 g 

L-1, ortofosfato entre 1 e 5,5 g L-1, nitrogênio total entre 190 e 230 g L-1, amônia entre 5 

e 10 g L-1, nitrato entre 2 e 4 g L-1 e nitrito entre 1 e 1,5 g L-1, sendo todos os valores 

para superfície e fundo respectivamente (figura 3.3). 

No período de seca (figura 3.2), houve uma menor variação da temperatura na coluna 

d’água e para condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos não foram registradas 

variações. A temperatura variou entre 23 e 24 ºC, e o oxigênio dissolvido entre 2 e 8 mg.L-

1, superfície e fundo, respectivamente. O pH variou entre 6,8 e 8,3, a condutividade elétrica 

foi de 45 S cm-1 e sólidos totais dissolvidos de 57 mg L-1 em toda a coluna d’água. No 

período de seca as concentrações de fósforo total variaram entre 8 e 14 g L-1 e a de 

ortofosfato entre 1 e 1,5 g L-1, na superfície e fundo respectivamente, e valores menores 

que os registrados para o período de chuvas, possivelmente refletindo menor aporte de 

material alóctone neste período. As concentrações de nitrogênio total variaram entre 280 e 

290 g L-1, amônia entre 80 e 90g L-1, nitrato entre 5 e 9 g L-1 e nitrito entre 1,5 e 4 g 

L-1, superfície e fundo respectivamente, valores maiores do que os registrados no período 

de chuvas. As concentrações de clorofila-a variaram entre 16 e 57 g L-1, coms os maiores 

resultados sendo registrados no fundo (figura 3.3). 
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Figura 3.2. Perfis de temperatura, oxigênio dissolvido e potencial redox nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Águas Claras, no ano de 2003. 
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Figura 3.3. Concentrações de nutrientes e clorofila-a nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Águas Claras, no ano de 2003. 
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Na lagoa Amarela (figura 3.4) foram registradas estratificação térmica e química nos 

dois períodos do ano. No período de chuvas a temperatura variou entre 27,5 e 29 ºC e o 

oxigênio dissolvido entre 1,5 e 4,5 mg L-1, no fundo e superfície respectivamente. O pH 

variou entre 5,9 e 6,6, com os menores valores registrados no fundo. A condutividade 

elétrica variou entre 60 e 80 S cm-1 e sólidos totais dissolvidos entre 60 e 95 mg L-1, com 

os maiores valores registrados no fundo. As concentrações de fósforo total variaram entre 

15 e 21 g L-1, na superfície e fundo respectivamente e as de ortofosfato entre 1,5 e 2g L-

1, com os maiores valores na superfície. As concentrações de nitrogênio total variaram 

entre 165 e 210 g L-1, amônia entre 6 e 32 g L-1, nitrato entre 2,5 e 6 g L-1 e nitrito 

entre 0,5 e 1,4 g L-1, com os maiores valores registrados no fundo (figura 3.5). 

No período de seca (figura 3.4), a temperatura variou entre 21,5 e 23 ºC e as 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 0 e 8 mg L-1, com os menores valores também 

registrados no fundo. Nesse período também foram registradas condições redutoras no 

fundo do lago. O pH variou apenas entre 6,1 e 6,4, a condutividade elétrica entre 70 e 110 

S cm-1 e sólidos totais dissolvidos entre 75 e 110 mg L-1, com os maiores valores 

registrados no fundo e no período de chuvas, possivelmente devido a um maior acúmulo de 

material em suspensão durante o período de seca, quando do menor volume do mesmo. 

Nesse período as concentrações de fósforo total variaram entre 12 e 23 g L-1, superfície e 

fundo respectivamente e a de ortofosfato entre 5,5 e 6 g L-1. As concentrações de fósforo 

total apresentaram uma variação menor que as registradas no período de chuvas, com 

menores valores na superfície e as de ortofosfato foram maiores que as registradas no 

período de chuvas. As concentrações de nitrogênio total variaram entre 205 e 230 g L-1, 

amônia entre 3 e 14g L-1, nitrato entre 8,5 e 11 g L-1 e nitrito entre 1,5 e 5 g L-1, com os 

maiores valores de nitrogênio total e amônia registrados no fundo e de nitrato e nitrito na 

superfície. Com exceção para amônia, todos os valores da série nitrogenada foram maiores 

neste período que no de chuvas, possivelmente refletindo um maior acúmulo (menor 

diluição) desses nutrientes neste período. As concentrações de clorofila-a variaram entre 

13,5 e 20 g L-1, coms os maiores valores registrados no fundo (figura 3.5). 
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Figura 3.4. Perfis de variáveis físicas e químicas nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Amarela, no ano de 2003. 



 15 

Clorofila-a (ug L
-1

)

P total
10 12 14 16 18 20 22 24

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

0

1

2

3

PO4-P
1 2 3 4 5 6

P total (ug L
-1)

PO4-P (ug L
-1)

Chuvas

N total
160 170 180 190 200 210 220 230 240

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

0

1

2

3

NH4-N
0 5 10 15 20 25 30 35

NO3-N

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NO2-N

0 1 2 3 4 5 6

N total (ug L
-1)

NH4-N (ug L
-1)

NO3-N (ug L
-1)

NO2-N (ug L
-1) 

P total
10 12 14 16 18 20 22 24

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

0

1

2

PO4-P
1 2 3 4 5 6

P total (ug L
-1)

PO4-P (ug L
-1)

Seca

N total
160 170 180 190 200 210 220 230 240

P
ro

fu
n
d

id
a

d
e
 (

m
)

0

1

2

NH4-N
0 5 10 15 20 25 30 35

NO3-N

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NO2-N

0 1 2 3 4 5 6

N total (ug L
-1)

NH4-N (ug L
-1)

NO3-N (ug L
-1) 

NO2-N (ug L
-1)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e
 (

m
)

0

1

2

  

Figura 3.5. Perfis de concentrações de nutrientes e clorofila-a nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Amarela, no ano de 2003. 
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A lagoa Palmeirinha mostrou estratificação térmica e química nos dois períodos do ano 

(figura 3.6), exceção para o potencial de oxi-redução, condutividade elétrica e sólidos 

totais dissolvidos. No período de chuvas a temperatura da água variou entre 27,5 e 32,5 ºC 

e o oxigênio dissolvido entre 2,5 e 7,5 mg L-1, com os menores valores registrados no 

fundo. Observa-se no período de chuvas uma queda acentuada nos valores do potencial de 

oxi-redução a partir de 5 m, mostrando valores negativos próximo ao fundo, onde 

prevaleceram processos redutivos. O pH variou entre 5,98 e 6,8, com o menor valor 

registrado no fundo. A condutividade elétrica variou entre 35 e 75 S cm-1 e os valores de 

sólidos totais dissolvidos entre 20 e 50 mg L-1, ambas variáveis com maiores valolores no 

fundo. Nesse período as concentrações de fósforo total variaram entre 10 e 22 g L-1 e a de 

ortofosfato entre 3 e 5 g L-1, ambos para superfície e fundo respectivamente. As 

concentrações de nitrogênio total variaram entre 0 e 280 g L-1, de amônia em torno de 

10g L-1, nitrato entre 4 e 8 g L-1 e nitrito entre 1 e 3 g L-1 (figura 3.7). 

No período de seca (figura 3.6) a temperatura da água variou entre 27,5 e 32,5 ºC e as 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 0,5 e 9,5 mg L-1, com os maiores valores 

também registrados na superfície. Nesse período os valores do potencial de oxi-redução 

foram positivos em toda a coluna d’água. O pH variou entre 6,3 e 7,1, com o menor valor 

também registrado no fundo. A condutividade elétrica variou entre 50 e 52 S cm-1 e os 

valores de sólidos totais dissolvidos foram de 30 mg L-1. As concentrações de fósforo total 

variaram entre 12 e 15 g L-1 e a de ortofosfato entre 9,5 e 12 g L-1, com maiores valores 

de fósforo total registrados no fundo e os maiores de ortofosfato na superfície. Os valores 

de fósforo total foram menores que os registrados para o período de chuvas, possivelmente 

refletindo as menores entradas de material alóctone no período de seca. As concentrações 

de nitrogênio total variaram entre 550 e 700 g L-1, amônia entre 310 e 750g L-1, nitrato 

entre 11 e 13,5 g L-1 e as de nitrito entre 7 e 9 g L-1. Os valores da série nitrogenada 

foram maiores neste período que no período de chuvas, possivelmente devido a mior 

concentração desses nutrientes no período de seca.As concentrações de clorofila-a 

variaram entre 2,5 e 15 g L-1, coms os maiores resultados registrados a cerca de 1,5 

metros (figura 3.7). 
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Figura 3.6. Perfis de variáveis físicas e químicas nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Palmeirinha, no ano de 2003 
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Figura 3.7. Concentrações de nutrientes e clorofila-a nos períodos de chuvas e seca, na lagoa Palmeirinha, no ano de 2003. 
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Com relação ao padrão de estratificação/desestratificação térmica, as lagoas Águas 

Claras e Palmeirinha mostraram-se ambientes monomíticos-quentes (estratificando no 

verão e desestratificando no inverno), padrão este não observado para a lagoa Amarela, 

provavelmente de vido à sua pequena profundidade o que permite uma ação dovento mais 

efetiva, provocando a mistura da coluna d’água mesmo durante o verão, assim como um 

maior aquecimento da coluna do inverno.  

As três lagoas apresentaram a coluna d’água bem oxigenada, com as menores 

concentrações registradas no fundo, assim como os menores valores do potencial de oxi-

redução, demonstrando um maior consumo de oxigênio nessas profundidades. Os maiores 

valores de condutividade elétrica e de sólidos totais dissolvidos foram registrados na lagoa 

Amarela, possivelmente devido ao maior acúmulo de matéria orgânica na coluna d’água, 

que apresenta uma grande abundância de macrófitas aquáticas. 

Na lagoa Carioca (figura 3.8) o padrão de estratificação/desestratificação térmica foi 

também evidente, apesar da desestratificação não atingir toda a coluna d’água no período 

de seca. Do ponto de vista químico, com exceção do oxigênio dissolvido as demais 

variáveis – potencial de oxi-redução, pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos 

– esse padrão também foi evidente. No período de chuvas foram registrados temperaturas 

entre 24 e 31 ºC e concentrações de oxigênio dissolvido entre 1 e 11 mg L-1, com os 

menores valores para ambas variáveis registrados no fundo e os maiores na superfície. No 

período de chuvas foram registrados valores negativos do potencial de oxi-redução a partir 

de 6 metros, onde prevaleveram processos de redução. O pH variou entre 6 e 7,5. A 

condutividade elétrica variou entre 30 e 170 S cm-1 e os valores de sólidos totais 

dissolvidos entre 20 e 120 mg L-1, com os maiores valores para ambas variáveis também 

registrados no fundo.  

Nesse período as concentrações de fósforo total variaram entre 15 e 60 g L-1 e a de 

ortofosfato entre 4 e 12 g L-1, com os maiores e menores valores de fósforo total sendo 

registrados no fundo e superfície respectivamente, padrão este não observado para 

ortofosfato, cujas maiores concentrações foram registradas na metade da coluna d’água (5 

m). As concentrações de nitrogênio total variaram entre 200 e 1400 g L-1, com as maiores 

concentrações registradas nas maiores profundidades. As concentrações de amônia 

variaram entre 100 e 1300 g L-1 e as de nitrato entre 5 e 30 g L-1. Assim como para o 

nitrogênio total, as maiores concentrações de amônia foram registradas nas maiores 

profundidades, no período de chuvas, com uma menor variação no período de seca. Para o 
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nitrato verificou-se padrão inverso, sendo as maiores concentrações no período de chuvas 

registradas na superfície. As concentrações de clorofila-a variaram entre 20 e 100 g L-1, 

com os maiores resultados registrados na superfície e c. 7 m (figura 3.9). 

No período de seca (figura 3.8), foram registradas temperaturas entre 22,5 e 25 ºC e 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 0 e 9 mg L-1, com os menores valores para 

ambas variáveis registrados no fundo. No período de seca a coluna d’água apresentou 

valores positivos para o potencial de oxi-redução. O pH atingiu 8 em camadas acima de 5 

m, no período de seca, a condutividade elétrica permanceu em torno de 40 S cm-1, com 

maiores valolores no fundo e os valores de sólidos totais dissolvidos variaram entre 20 mg 

L-1 e 30 mg L-1.  

Nesse período as concentrações de fósforo total variaram entre 10 e 30 g L-1 e a de 

ortofosfato entre 2 e 4g L-1, verificando-se uma maior homogeneidade na coluna d’água, 

com os maiores valores de fósforo total registrados nos primeiros metros e os de 

ortofosfato na metade da coluna d’água (5 m). As concentrações de nitrogênio total 

variaram entre 300 e 800 g L-1 sendo que, apesar das menores variações, as maiores 

concentrações foram registradas nas maiores profundidades. As concentrações de amônia 

variaram entre 100 e 200g L-1 e as de nitrato entre 15 e 25 g L-1. Assim como para o 

nitrogênio total, apesar da menor variação, as maiores concentrações de amônia foram 

registradas nas maiores profundidades. As concentrações de clorofila-a variaram entre 50 e 

90 g L-1, chuvas e seca respectivamente, sendo que neste período os maiores valores 

foram registrados a 7 m (figura 3.9). 
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Figura 3.8. Diagrama profundidade/tempo de variáveis físicas e químicas na lagoa Carioca, no ano de 2003. 
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Figura 3.9. Diagrama profundidade/tempo das concentrações de nutrientes e clorofila-a na lagoa Carioca, no ano de 2003. 
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No lago Dom Helvécio (figura 3.10) o padrão monomítico quente também foi evidente. 

Com relação às variáveis químicas a homogenidade na coluna d’água foi evidente apenas 

para o pH e condutividade elétrica. No período de chuvas foram registradas temperaturas 

entre 24 e 31 ºC e concentrações de oxigênio dissolvido entre 1 e 9 mg L-1, com os 

menores valores para ambas variáveis registrados no fundo. Os valores negativos do 

potencial de oxi-redução foram registrados principalmente a partir de 16 m, exceção para 

os meses de setembro a novembro, quando condições redutoras foram registradas a partir 

de 11 m. O pH variou entre 6 e 7 na maior parte do ano, atingindo 8 nas maiores 

profundidades. Nos meses de novembro e dezembro, a condutividade elétrica variou entre 

30 e 210 S cm-1 e os valores de sólidos totais dissolvidos variaram entre 20 e 120 mg L-1, 

com os maiores valores registrados no fundo para ambas variáveis.  

Nesse período, as concentrações de fósforo total variaram entre 15 e 30 g L-1 e as de 

ortofosfato entre 3 e 10 g L-1. Para ambos os períodos os maiores valores de fósforo total 

e ortofosfato foram registrados nas maiores profundidades. As concentrações de nitrogênio 

total variaram entre 200 e 1000 g L-1. Nos dois períodos as maiores concentrações de 

nitrogênio total foram registradas nas maiores profundidades. As concentrações de amônia 

variaram entre 200 e 1000 g L-1 e as de nitrato entre 4 e 16 g L-1 e 4 e 26 g L-1. Assim 

como para o nitrogênio total, as maiores concentrações de amônia foram registradas nas 

maiores profundidades, no período de chuvas. As concentrações de clorofila-a variaram 

entre 8 e 28 g L-1 (figura 3.11). 

No período de seca (figura 3.10), foram registradas temperaturas entre 24 e 25 ºC e 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 0 e 10 mg L-1, com os menores valores para 

ambas variáveis sendo registrados no fundo. A condutividade elétrica variou entre 40 e 140 

S cm-1 e os valores de sólidos totais dissolvidos entre 30 e 90 mg L-1. Nesse período as 

concentrações de fósforo total variaram entre 5 e 20 g L-1 e a de ortofosfato entre 1 e 4g 

L-1. As concentrações de nitrogênio total variaram entre 200 e 1200 g L-1, as 

concentrações de amônia entre 200 e 1200g L-1 e as de nitrato entre 4 e 26 g L-1. As 

concentrações de clorofila-a variaram entre 10 e 20 g L-1 (figura 3.11). 
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Figura 3.10. Diagrama profundidade/tempo de variáveis físicas e químicas no lago Dom Helvécio, no ano de 2003. 
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Figura 3.11. Diagrama profundidade/tempo das concentrações de nutrientes e clorofila-a no lago Dom Helvécio, no ano de 2003. 
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Na lagoa Gambazinho (figura 3.12) foi observado um padrão de 

estratificação/desestratificação térmica da coluna d’água distinto não se enquadrando 

efetivamente no padrão monomítico-quente, uma vez que a coluna d’água permaneceu 

desestratificada durante a maior parte do ano, apresentando um gradiente entre 31 ºC em 

fevereiro e 23-24ºC em julho, com pequena variação até outubro, quando inicia uma 

pequena estratificação que se acentua até uma estratificação completa em 

novembro/dezembro, com a temperatura variando entre 26 e 30 ºC.  

Com relação ao oxigênio dissolvido, foram registrados valores entre 8 e 9 mg L-1 em 

toda a coluna d’água nos meses de janeiro, fevereiro e março, possivelmente devido à 

mistrura provocada pelas chuvas e ventos, neste período. A partir de março foi registrado 

uma estratificação da coluna d’água, com as concentrações variando entre 4 e 5 mg L-1 no 

fundo até 14 mg L-1 na superfíce, também sendo registrado condições de anoxia no fundo 

do lago no mês de outubro. Não foram registrados valores negativos para o potencial de 

oxi-redução na maior parte do ano, demonstrando o predomínio de processo oxidativos na 

coluna d’água, exceto em outubro, quando foi registrado condição de anoxia no fundo da 

lagoa.  

O pH permaneceu levemente ácido durante quase todo o ano, variando entre 5,5 e 6,5 e 

chegando a 7,5 somente em setembro, na superfície. A condutividade elétrica variou muito 

pouco durante o ano; entre janeiro e julho foi registrado o máximo de 15 S cm-1 em toda a 

coluna d’água, a partir de quando foi registrado um gradiente entre julho e agosto, quando 

foi registrado 30 S cm-1 em toda a coluna d’água, retornando novamente a 15 S cm-1 em 

setembro. Foram registrados também valores de até 45 S cm-1 no fundo da lagoa em 

outubro e de 20 S cm-1 em dezembro.  

Os valores de sólidos totais dissolvidos também variaram muito pouco durante todo 

ano, permanecendo em 10 mg L-1 de janeiro até julho, atingindo 20 mg L-1 em agosto e 

setembro, e novamente 10 mg L-1 nos demais meses. Em outubro, no entanto, foram 

registrados valores de até 30 mg L-1 no fundo do lago. Os baixos valores de oxigênio 

dissolvido e de potencial de oxi-redução e os maiores valores de condutividade elétrica e 

de sólidos totais dissolvidos registrados no fundo do lago no mês de outubro possivelmente 

são devido ou a um maior acúmulo de matéria orgânica nesse período. 

As concentrações de fósforo total variaram entre 20 e 50 g L-1 e 20 e 30 g L-1 e a de 

ortofosfato entre 3 e 19 g L-1 e 1 e 3 g L-1, para os períodos de chuvas e seca 

respectivamente. No período de chuvas os maiores valores de fósforo total foram 
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registrados no fundo da lagoa e no período de seca os valores foram semelhantes em toda a 

coluna d’água. Para o ortofosfato, no entanto, foram registrados altos valores em toda a 

coluna d’água, provavelmente em função da maior entrada de material alóctone. As 

concentrações de nitrogênio total variaram entre 200 e 1000 g L-1 e 400 e 500 g L-1, 

chuvas e seca respectivamente (figura 3.13). No período de chuvas (figura 3.12) as maiores 

concentrações de nitrogênio total foram registradas nas maiores profundidades, enquanto 

no período de seca os valores foram semelhantes na coluna d’água.  

As concentrações de amônia variaram entre 50 e 700 g L-1 e entre 150 e 300g L-1 e 

as de nitrato entre 10 e 20 g L-1 e 10 e 40 g L-1, para os períodos de chuvas e seca 

respectivamente. Assim como para o nitrogênio total, as maiores concentrações de amônia 

foram registradas nas maiores profundidades, no período de chuvas, o mesmo não sendo 

observado para as concentrações de nitrato. As concentrações de clorofila-a variaram entre 

15 e 150 g L-1 e 10 e 25 g L-1, chuvas e seca respectivamente (figura 3.13). 
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Figura 3.12. Diagrama profundidade/tempo de variáveis físicas e químicas na lagoa Gambazinho, no ano de 2003. 
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Figura 3.13. Diagrama profundidade/tempo das concentrações de nutrientes e clorofila-a na lagoa Gambazinho, no ano de 2003. 
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Na lagoa Jacaré (figura 3.14), foi observado um padrão monomítico quente registrado 

inclusive para as variáveis químicas, exceto para oxigênio dissolvido. No período de 

chuvas foram registradas temperaturas entre 27 e 31 ºC e oxigênio dissolvido entre 1 e 9 

mg L-1, com os menores valores para ambas variáveis registrados no fundo e os maiores na 

superfície. Os valores negativos do potencial de oxi-redução foram registrados 

principalmente a partir de 6 m, a partir do qual preveleceram condições redutoras na 

coluna d’água. O pH variou entre 6,5 e 7,5 na maiore parte do ano, atingindo 8 em 

novembro nas camadas mais superficiais. A condutividade elétrica variou entre 40 e 190 

S cm-1, no período de chuvas, atingindo 260 S cm-1 e os valores de sólidos totais 

dissolvidos variaram entre 20 e 130 mg L-1 no período de chuvas, atingindo 190 mg L-1 

em abril, mostrando uma relação direta com a condutividade elétrica. Nesse período as 

concentrações de fósforo total variaram entre 20 e 50 g L-1 e as de ortofosfato entre 3 e 19 

g L-1.  

No período de chuvas os maiores valores de fósforo total foram registrados nas maiores 

profundidades enquanto para o ortofosfato foram registrados altos valores em toda a coluna 

d’água. As concentrações de nitrogênio total variaram entre 200 e 1000 g L-1. Nesse 

período as maiores concentrações foram registradas nas maiores profundidades. As 

concentrações de amônia variaram entre 50 e 700 g L-1 e as de nitrato entre 10 e 20 g L-

1. Assim como para o nitrogênio total, as maiores concentrações de amônia foram 

registradas nas maiores profundidades, o mesmo não sendo observado para as 

concentrações de nitrato. As concentrações de clorofila-a variaram entre 15 e 150 g L-1 

(figura 3.15). 

No período de seca (figura 3.14), foram registradas temperaturas entre 23 e 26 ºC e 

concentrações de oxigênio dissolvido entre 1 e 10 mg L-1 . A condutividade elétrica variou 

entre 40 e 60 S cm-1 e sólidos totais dissolvidos em torno de 30 mg L-1. Nesse período as 

concentrações de fósforo total variaram entre 20 e 30 g L-1 e a de ortofosfato entre 1 e 3 

g L-1. Os valores de fósforo total e ortofosfato foram baixos e semelhantes em toda a 

coluna d’água. As concentrações de nitrogênio total variaram entre 400 e 500 g L-1, com 

valores semelhantes na coluna d’água. As concentrações de amônia variaram entre 150 e 

300g L-1 e as de nitrato entre 10 e 40 g L-1. As concentrações de clorofila-a variaram 

entre 10 e 25 g L-1, valores estes menores aos registrados para o período de chuvas (figura 

3.15). 
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Figura 3.14. Diagrama profundidade/tempo de variáveis físicas e químicas na lagoa Jacaré, no ano de 2003. 
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Figura 3.15 Diagrama profundidade/tempo das concentrações de nutrientes e clorofila-a na lagoa Jacaré, no ano de 2003. 
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Mudanças nas variáveis físicas e químicas no período 1999 - 2003 

 

Analizando as variações ocorridas entre os períodos de seca e entre os períodos de 

chuvas, nos anos de 1999 a 2003 e considerando apenas as diferenças significativas, 

constata-se que para a temperatura, houve um redução significativa entre as médias dos 

períodos de seca de 1999 e 2000. Posteriormente, observa-se um aumento na temperatura 

média entre os períodos de seca de 2001 e 2002 e de 2002 e 2003, não sendo constatado 

variações significativas entre os períodos de chuva (figura 3.16). 
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Figura 3.16. Variações da temperatura da água em 7 lagos do médio Rio Doce, nos 

períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças significativas 

(Mann-Whitney U Test): secas de 1999 e 2000 (U=15 p<0,001), 2001 e 2002 (U=41 

p<0,001), 2002 e 2003 (U=195 p=0,041). 

 

 

Para o oxigênio dissolvido, observa-se um aumento nas médias entre os períodos de 

seca de 2000 e 2001 e uma posterior redução entre os períodos de seca de 2001 e 2002, 

também não sendo observado nenhuma variação significativa entre os períodos de chuvas, 

como demonstrado na figura 3.17. 
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Figura 3.17. Variações da concentração de oxigênio dissolvido em 7 lagos do médio Rio 

Doce, nos períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças 

significativas (Mann-Whitney U Test): secas de 2000 e 2001 (U=84 p<0,001), 2001 e 2002 

(U=38,5 p<0,001). 

 

 

Para condutividade elétrica houve uma redução nas médias entre os períodos de seca de 

1999 e 2000 e entre 2000 e 2001. Houve também um aumento nas médias entre os 

períodos de seca de 2001 e 2002. Para o período de chuvas, foi observado uma redução nas 

médias entre 2002 e 2003, como demonstrado na figura 3.18. 

Para alcalinidade total, as variações ocorreram entre os períodos de seca de 1999 e 

2000, quando foi registrado um aumento nos valores e entre os períodos de seca de 2002 e 

2003, quando foi registrado uma redução nos valores médios. Para o período de chuvas as 

variações ocorreram entre 2001 e 2002 e entre 2002 e 2003, com reduções nos valores 

médios, como desmonstrado a sguir, na figura 3.19. 
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Figura 3.18. Variações da condutividade elétrica em 7 lagos do médio Rio Doce, nos 

períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças significativas 

(Mann-Whitney U Test): secas de 1999 e 2000 (U=42,5 p<0,001), 2000 e 2001 (U=149 

p=0,006), 2001 e 2002 (U=144 p=0,001); chuvas de 2002 e 2003 (U=175,5 p=0,001). 
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Figura 3.19. Variações da alcalinidade total em 7 lagos do médio Rio Doce, nos períodos 

de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças significativas (Mann-

Whitney U Test): secas de 1999 e 2000 (U=61 p<0,001), 2002 e 2003 (U=29 p<0,001); 

chuvas de 2001 e 2002 (U=221,5 p=0,035), 2002 e 2003 (U=213,5 p=0,014). 

 



 36 

Para fósforo total observa-se um aumento nas médias entre os períodos de seca de 2000 

e 2001 e uma redução entre os períodos de seca de 2002 e 2003. Para o período de chuvas 

as variações foram observadas entre 2001 e 2002, quando foi registrado um aumento nos 

valores e entre os anos de 2002 e 2003, com redução nos valores (figura 3.20). 
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Figura 3.20. Variações da concentração de fósforo total em 7 lagos do médio Rio Doce, 

nos períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças 

significativas (Mann-Whitney U Test): secas de 2000 e 2001 (U=74,5 p<0,001), 2002 e 

2003 (U=21 p<0,001); chuvas de 2001 e 2002 (U=150 p,0,001), 2002 e 2003 (U=234 

p=0,039). 

 

 

Para nitrogênio total, as variações ocorreram entre os períodos de seca de 1999 e 2000, 

quando ocorreu um aumento nos valores e entre os períodos de seca de 2000 e 2001, 

quando ocorreu uma redução nos valores médios. Para o período de chuvas, as variações 

foram observadas apenas entre os anos de 2002 e 2003, com uma redução nos valores 

médios (figura 3.21). 

Com relação à clorofila-a, diferenças significativas foram verificadas apenas entre os 

períodos de chuvas de 2002 e 2003, com um aumento considerável nos valores médios 

(figura 3.22). 
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Figura 3.21. Variações da concentração de nitrogênio total em 7 lagos do médio Rio Doce, 

nos períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças 

significativas (Mann-Whitney U Test): secas de 1999 e 2000 (U=80 p<0,001)2000 e 2001 

(U=123 p=0,002); chuvas de 2002 e 2003 (U=177 p=0,002). 
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Figura 3.22. Variações da concentração de clorofila-a em 7 lagos do médio Rio Doce, nos 

períodos de seca (S) e chuva (CH), entre os anos de 1999 a 2003. Diferenças significativas 

(Mann-Whitney U Test): chuvas de 2002 e 2003 (U=178 p=0,002). 
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Subprojeto: Avaliação microbiológica de ambientes aquáticos no trecho médio da 

bacia do Rio Doce-MG 

 

Caracterização dos indicadores microbiológicos de qualidade de água em quatro 

lagos do trecho médio da bacia do rio Doce-MG 

 

 Missagia, B. S., Brandão, L. R., Medeiros, A. O., Barbosa, F. A .R. , Rosa, C. A.  

 

Introdução 

A bacia do rio Doce drena uma importante área industrial do Estado de Minas Gerais, o 

chamado Vale do Aço. Nesta região são encontradas grandes siderúrgicas. Ao lado do 

grande desenvolvimento industrial são encontrados remanescentes de Mata atlântica ainda 

existentes no estado, destacando-se o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) com 360 km2. 

Também são encontradas grandes áreas de reflorestamento com espécies exóticas para a 

produção de carvão e celulose.  

Os corpos d’água desta região vêm sofrendo grandes impactos antrópicos, como 

despejo de lixos, esgotos domésticos e industriais sem tratamento adequado, irrigação sem 

planejamento, erosão e assoreamento. Estes impactos vêm alterando a comunidade 

microbiana destes ecossistemas. Considerando os impactos antrópicos sofridos nesta 

região, é de fundamental importância o conhecimento da microbiota de diferentes habitats, 

naturais ou modificados, podendo proporcionar excelentes modelos para o estudo do 

desequilíbrio de ecossistemas aquáticos, pois os microrganismos respondem bem a este 

tipo de mudanças. 

Vários microrganismos vêm sendo utilizados como indicadores de qualidade de água. 

Dentre eles as leveduras. Pesquisas envolvendo leveduras de ambientes tropicais vêm 

sendo conduzidas com uma freqüência ainda inferior à desejável, pois muitos ambientes 

são devastados antes mesmo de se conhecer sua microbiota (HAGLER et al., 1995). 

Vários trabalhos têm sido desenvolvidos visando caracterizar as leveduras presentes em 

ecossistemas aquáticos (HAGLER & MENDONÇA-HAGLER 1981; ROSA et al., 1990, 

1995; MORAIS et al., 1996; PEÇANHA, 1996; SLÁVIKOVÁ & VADKERTIOVÁ, 

1997a,b). O número e espécies dependem do tipo e pureza da água. A ocorrência e 

distribuição de leveduras crescem na presença de poluição ou na presença de algas e 

podem alcançar mais de mil células por litro (HAGLER & MENDONÇA-HAGLER, 

1981).  
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COOKE (1963, 1965) observou a existência de uma grande diversidade de leveduras 

em todos os estágios de tratamento de esgoto e que estas ocorriam em altas densidades em 

águas naturais que recebiam efluentes de esgotos domésticos. SPENCER et al. (1970) 

verificaram que o número mínimo de leveduras isoladas do rio Saskatchewan (Canadá), 

antes da passagem pela cidade de Saskatoon, era mil vezes menor do que imediatamente 

após a cidade. Ainda, SPENCER et al. (1974 a,b), em estudos que englobaram lagos e rios 

da mesma cidade do Canadá, observaram que na maioria das  vezes as contagens de 

leveduras foram altas em amostras feitas em rios e lagos próximos à cidade. QUINN 

(1984) sugere que a presença de elevado número de leveduras poderia ser utilizada como 

um bom indicador de enriquecimento orgânico periódico ou localizado em ambientes 

aquáticos. Entretanto, existem poucos dados sobre a ocorrência de leveduras em lagos e 

rios em regiões tropicais (HAGLER & MENDONÇA HAGLER, 1981,1988; HAGLER et 

al., 1986; ROSA et. al., 1995; VIANA, 1995; MORAIS et al., 1996; PEÇANHA et al., 

1996; SOARES et al., 1997; TORRES, 1999; MEDEIROS, 2002) sendo a maioria dos 

trabalhos desenvolvidos em regiões de clima temperado (HEDRICK et al., 1964, 1968; 

HEDRICK R. L. & SOYUGENE M., 1967; AHEARN et al., 1968; SIMARD & 

BLACKWOOD, 1971 a,b; SPENCER et al., 1974 a,b; LAZARUS et al., 1974; QUINN, 

1984; SLÁVIKOVÁ et al., 1992; SLÁVIKOVÁ E. & VADKERTIOVÁ R., 1995, 1997 

a,b). 

Segundo HAGLER & AHEARN (1987), em lagos não poluídos são encontradas 

contagens, geralmente abaixo de 10 unidades formadoras de colônia (UFC) de leveduras 

por 100 ml. Lagos mesotróficos possuem contagens entre 10 e 50 UFC/100 ml. Águas que 

já estão recebendo descargas de poluentes, mas que ainda são seguras para uso 

recreacional, possuem contagens entre 50 e 100 UFC por 100 ml. E, finalmente, águas 

eutrofizadas apresentam contagens acima de 100 UFC/ml. 

O estudo de diversidade e distribuição de leveduras em ambientes aquáticos indicam 

que habitats diferentes possuem comunidades de leveduras características, revelando 

muitos biótipos diferentes que provavelmente representam novas espécies. Uma grande 

diversidade de populações de leveduras tem sido encontrada em ambientes aquáticos, 

porém, estas parecem originar de ambientes terrestres incluindo esgotos (HAGLER et al., 

1995). MEDEIROS (2002), em trabalho realizado na bacia do rio Doce, encontrou a maior 

diversidade de espécies de leveduras nos ambientes aquáticos que recebiam maior carga de 

material alóctone. Estes microrganismos entraram nos corpos d’água carreados pelas 

chuvas ou outros fatores encontrando ambientes favoráveis para sua sobrevivência. 
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Segundo HAGLER & AHEARN (1987), poucas espécies de leveduras são específicas de 

habitats aquáticos sendo que diferentes populações destes microrganismos podem ser 

encontradas em águas doces originadas de ambientes terrestres e esgotos. Das espécies 

encontradas por MEDEIROS (2002), Candida krusei, C. parapsilosis e C. guilliermondii 

foram predominantes nos ambientes onde foi observada a maior diversidade de espécies de 

leveduras e que recebiam grande quantidade de esgoto doméstico. 

As contagens de leveduras têm sido sugeridas como complemento às contagens de 

coliformes, podendo até mesmo tornar-se um melhor indicativo, quando os locais em 

estudo incluem uma área influenciada por águas cloradas ou marinhas. Estes 

microrganismos apresentam elevada capacidade de sobrevivência nestes ambientes e 

podem fornecer evidências de eutrofização devido à descarga de matéria orgânica de 

qualquer natureza. (SIMARD, 1971; SIMARD & BLACKWOOD 1971 a e b; HAGLER et 

al., 1986; FUJITA et al., 1987 GREENBERG et al., 1998). TORRES. (1999), ao estudar os 

tributários da lagoa da Pampulha, Belo Horizonte, MG-Brasil, verificou que as maiores 

densidades de leveduras foram isoladas nos córregos que recebem maior carga de esgoto 

(doméstico e industrial). MEDEIROS (2002), estudando lagos e rios do trecho médio da 

bacia do rio Doce encontrou as maiores contagens de leveduras nos rios amostrados sendo 

que estes recebiam grande carga de esgoto. 

A determinação de bactérias do grupo coliforme tem sido utilizada no monitoramento 

de qualidade das águas. A presença destes microrganismos na água é assumida como 

indicadora de riscos potenciais à saúde, devido à sua associação no intestino com 

patógenos como Salmonella, Shigella, Vibrio, Mycobacterium, Pasteurella, Leptospira e 

vírus entéricos (DUTKA, 1973). O grupo coliforme é constituído por bactérias 

pertencentes aos gêneros Citrobacter, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. São bacilos 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, gram negativas e não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que 

fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0  + 0.5ºC em 24-48 horas, 

e que podem apresentar atividade da enzima β-galactosidase.  

A presença de Escherichia coli na água é assumida como indicadora de riscos 

potenciais à saúde, devido à sua associação no intestino com patógenos como Salmonella, 

Shigella, Vibrio, Mycobacterium, Pasteurella, Leptospira e vírus entéricos (DUTKA, 

1973). Embora estes microrganismos estejam relacionados com contaminação fecal, 

proveniente de animais de sangue quente, podem também ser encontrados em outros 

locais, oriundos de vegetais e do solo (FUJIOKA et al., 1999). CARRILLO et al. (1985) e 
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HAGLER et al. (1993) isolaram E. coli de águas naturais preservadas de contaminação 

fecal, como as águas de chuvas em florestas tropicais e águas de bromélias, 

respectivamente. 

 Segundo o CONAMA, que rege todos os corpos d’água de Minas Gerais, através da 

resolução nº 274, de 29 de novembro de 2000, águas próprias para balneabilidade e para 

recreação de contato primário devem apresentar até 800 NMP de Escherichia coli/100mL 

de amostra. Águas que apresentarem contagens acima destes valores são consideradas 

impróprias para balneabilidade. MEDEIROS (2002) em trabalho realizados em lagos no 

trecho médio da bacia do rio Doce verificou que os ambientes estudados encontravam-se 

dentro dos valores de coliformes permitidos pelo CONAMA para fins recreacionais. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade da água através da densidade de 

leveduras, bactérias heterotróficas e Escherichia coli em lagos da região do trecho médio 

da bacia do rio Doce, sujeito a diferentes impactos antrópicos. 

 

Metodologia 

As coletas foram realizadas mensalmente durante o ano de 2003. Foram amostrados 

três lagos naturais dentro do Parque Estadual do Rio Doce (Dom Helvécio, Carioca e 

Gambazinho) e um lago encontrado fora dos limites do PERD, utilizado como clube de 

pesca - Jacaré). As amostras de água foram coletadas na região litorânea e limnética de 

cada ambiente. Na região limnética foram feitos perfis na coluna d’água e selecionadas as 

profundidades correspondentes a 100%, 10%, 1% da luz incidente na superfície e uma 

profundidade na zona afótica, utilizando-se um disco de Secchi. 

As amostras foram coletadas em frascos previamente esterilizados, transportados para o 

laboratório em recipientes contendo gelo e processadas no máximo em 24 horas. Em todas 

as amostras foram feitas: determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes 

totais e fecais, contagem de leveduras e bactérias heterotróficas. As leveduras estão 

estocadas para posterior identificação. 

Para análise da densidade de leveduras utilizou-se a amostra de água bruta (sem 

diluição) onde alíquotas de 0,1 ml de cada amostra foram semeadas, em triplicata, por 

esgotamento, em placas contendo Meio YM (extrato de levedura 0,3%; peptona 0,5%; 

glicose 1%; extrato de malte 0,3%; ágar 2% e cloranfenicol 20 mg%, sendo o pH ajustado 

para 3,7 – 4,0 com HCl 1N). As amostras de água foram inoculadas e espalhadas 

homogeneamente com auxílio de alça de vidro. As placas foram então incubadas à 

temperatura de 25 +- 1ºC e a leitura feita do terceiro ao décimo dia de incubação. As 
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colônias de leveduras que cresceram foram descritas, enumeradas, purificadas e repicadas 

para tubos contendo meio GYMP (ágar 2%; NaH2PO4 0,2%; glicose 2%; extrato de malte 

1% e extrato de levedura 0,5%), inclinado e, após crescimento por 48 horas a 25ºC, 

estocadas em geladeira sob camada de óleo mineral estéril a 4ºC até o momento da 

identificação. A identificação será realizada segundo metodologia padrão como descrito 

por KURTZMAN & FELL (1998). A densidade de leveduras é descrita em UFC/ml. 

Para a análise da Escherichia coli foi utilizada a técnica de tubos múltiplos 

(GREENBERG et al., 1998). A determinação do NMP de E. coli foi realizada através da 

tabela de cálculos do número mais provável (GREENBERG et al., 1998). O número de 

coliformes está expresso em NMP por 100mL. 

Para a determinação da densidade de bactérias heterotróficas foi realizado o 

procedimento da técnica de contagem de bactérias heterotróficas em placa (GREENBERG 

et al., 1998). Para tanto foi utilizada a diluição 10-3. O meio de cultura utilizado foi o Ágar 

NWRI (HPCA) (peptona 3%, caseína solúvel 0,5%, K2HPO4 0,2%, MgSO4 0,05%, FeCl3 

0,001% e agar 1,5%), que produz uma alta contagem de colônias (GREENBERG et al., 

1998).  A densidade é dada em unidade formadora de colônias por ml (UFC/ml). 

 

Resultados e Discussão 

As tabelas 3.6 e 3.7 mostram a densidade de coliformes fecais nos anos de 2002 e 2003 

nas lagoas: Dom Helvécio, Carioca e Jacaré. A presença Escherichia coli foi detectada em 

todos os pontos de coleta em todos os meses amostrados. Em 2002, as maiores contagens 

foram verificadas no mês de dezembro, nas lagoas Carioca e Dom Helvécio (ambas com 

170 NMP/100ml). O mês de abril de 2003 apresentou os maiores valores para este grupo 

de microrganismos em todos os lagos, sendo que a lagoa Carioca apresentou a maior 

densidade de E. coli (300NMP/100ml). A contagem de Escherichia coli nos lagos 

amostrados foi baixa mostrando que estes lagos, quase sempre, não apresentam uma 

contaminação fecal e quando apresentam foi pouco significativa. Segundo determinação do 

CONAMA, através da resolução de novembro de 2000 (BRASIL, 2000), considerando-se 

os valores permissíveis para E. coli, na determinação de seus padrões para balneabilidade 

(recreação de contato primário), todos os lagos amostrados estão dentro dos limites 

permitidos para fins recreacionais. 

As tabelas 3.8 e 3.9 mostram a densidade de leveduras nos lagos Dom Helvécio, lagoa 

Carioca, lagoa Gambazinho e lagoa Jacaré nos anos de 2002 e 2003, respectivamente. A 

densidade de leveduras apresentou grandes variações ao longo dos períodos amostrados, 
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sendo que a maior densidade em 2002 foi encontrada na região litorânea da lagoa 

Gambazinho em novembro (866 UFC/mL). Em 2003 a maior densidade de leveduras foi 

verificada a 100% e 10% de luminosidade no Lago Dom Helvécio em janeiro (1376 

UFC/ml e 543 UFC/ml, respectivamente). Alguns autores sugerem que o número de 

leveduras que ocorrem em lagos e rios pode servir como um índice da quantidade de 

poluição presente nesses corpos d’água (SIMARD, 1971; GREENBERG, 1998; HAGLER 

et al., 1986 e FUGITA et al., 1987).  

As tabelas 3.10 e 3.11 mostram os resultados da contagem de bactérias heterotróficas 

nas lagoas amostradas em 2002 e 2003, respectivamente. As contagens para bactérias 

heterotróficas foram muito altas na maioria dos lagos amostrados. Em 2002, a maior 

contagem foi verificada a 1% de luminosidade na lagoa Jacaré e em 2003 na região afótica 

da lagoa Carioca. O enriquecimento orgânico, entre outros fatores, de um determinado 

ambiente lacustre pode acarretar alterações significativas na sua microbiota. Essas 

alterações podem ser observadas através dos estudos das flutuações sazonais das 

populações microbianas já que estas podem responder rapidamente às mudanças 

ambientais (RAI, 1978). As bactérias, presentes em corpos d’água, utilizam a matéria 

orgânica dissolvida, multiplicando-se rapidamente quando as condições são favoráveis. As 

contagens de bactérias heterotróficas mostram que estes ambientes recebem alta carga de 

matéria orgânica. 

 

Conclusões 

Todos os lagos amostrados apresentaram níveis de Escherichia coli dentro dos valores 

permitidos pela resolução do CONAMA, para balneabilidade. 

A alta densidade de leveduras e bactérias heterotróficas sugerem que os corpos d´água 

estudados recebem alta carga de matéria orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Tabela 3.6. Número mais provável de Escherichia coli (NMP/100ml) nas lagoas 

amostradas no trecho médio da bacia do Rio Doce em 2002. 

 

Lagoas  Data da coleta  

 Outubro Novembro Dezembro 

Jacaré 11 ND 30 

Carioca 27 ND 170 

Dom Helvécio 7 6 170 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.7. Número mais provável de Escherichia coli (NMP/100ml) nas lagoas 

amostradas no trecho médio da bacia do Rio Doce em 2003. 

 

Lagoas  Data da coleta    

 Janeiro Fevereiro Março Abril Julho 

Jacaré 26 17 ND 300 ND 

Carioca 130 21 ND 300 130 

Dom Helvécio 13 240 4 110 2 
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Tabela 3.8. Número de isolados de leveduras (UFC/ml) nas lagoas amostradas no trecho 

médio da bacia do Rio Doce no ano de 2002. 

 

Lagoa  Data da coleta   

  Outubro Novembro Dezembro 

Jacaré Lit 0 73 6 

 100% 0 20 3 

 10% 0 0 20 

 1% 13 6 6 

 Afótica 0 0 10 

     

Gambazinho Lit 3 866 6 

 100% 10 20 0 

 10% 33 6 16 

 1% 0 120 10 

 Afótica Não tem af. Não tem af. 3 

     

Carioca Lit 3 3 23 

 100% 30 20 13 

 10% 0 0 6 

 1% 0 0 6 

 Afótica 0 0 0 

     

Dom Helvécio Lit 0 0 3 

 100% 0 0 16 

 10% 0 0 13 

 1% 0 0 3 

 Afótica 0 0 10 
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Tabela 3.9. Número de isolados de leveduras (UFC/ml) nas lagoas amostradas no trecho 

médio da bacia do Rio Doce no ano de 2003. 

 

Lagoa   Data da 

coleta 

   

  janeiro fevereiro março abril julho 

       

Jacaré Lit 3 0 3 3 440 

 100% 0 3 3 3 0 

 10% 0 0 0 0 0 

 1% 43 3 0 0 0 

 afótica 433 0 60 0 0 

       

Carioca Lit 0 0 0 3 3 

 100% 3 0 0 0 3 

 10% 3 0 3 0 0 

 1% 3 0 0 6 0 

 afótica 0 0 0 10 0 

       

       

Dom Helvécio Lit 0 0 0 6 6 

 100% 1376 0 0 6 0 

 10% 543 0 0 0 0 

 1% 0 10 3 0 0 

 Afótica 0 36 0 0 0 

       

       

Gambazinho Lit 26 3 73 80 0 

 100% 206 0 6 0 0 

 10% 3 13 >300 3 0 

 1% 0 3 0 3 3 

 afótica      
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Tabela 3.10. Número de isolados de bactérias heterotróficas nas lagoas amostradas no 

trecho médio da bacia do Rio Doce em 2002. 

 

Lagoa  Data da coleta   

  Outubro Novembro Dezembro 

Jacaré Lit >300 7930 2630 

 100% 1330 1630 5530 

 10% 1360 6230 >300 

 1% 500 21760 4730 

 Afótica 8430 20760 2860 

     

Gambazinho Lit 1160 >300 600 

 100% >300 4 1360 

 10% 1130 8 1630 

 1% 760 230 1100 

 Afótica 1030 Não tem af. 1160 

     

Carioca Lit 1500 8460 2830 

 100% 5330 5660 1600 

 10% 1030 10200 1360 

 1% 230 350 4660 

 Afótica 830 160 100 

     

Dom Helvécio Lit ND 600 2060 

 100% 1030 ND 1760 

 10% 930 ND 3230 

 1% 0 ND >300 

 Afótica 30 ND 3000 
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Tabela 3.11. Número de isolados de bactérias heterotróficas nas lagoas amostradas no 

trecho médio da bacia do Rio Doce em 2003. 

 

Lagoa  Data da coleta   

  Outubro Novembro Dezembro 

Jacaré Lit >300 7930 2630 

 100% 1330 1630 5530 

 10% 1360 6230 >300 

 1% 500 21760 4730 

 Afótica 8430 20760 2860 

     

Gambazinho Lit 1160 >300 600 

 100% >300 4 1360 

 10% 1130 8 1630 

 1% 760 230 1100 

 Afótica 1030 Não tem af. 1160 

     

Carioca Lit 1500 8460 2830 

 100% 5330 5660 1600 

 10% 1030 10200 1360 

 1% 230 350 4660 

 Afótica 830 160 100 

     

Dom Helvécio Lit ND 600 2060 

 100% 1030 ND 1760 

 10% 930 ND 3230 

 1% 0 ND >300 

 Afótica 30 ND 3000 
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Monitoramento microbiológico em um lago natural do Parque Estadual Do Rio Doce 

– Mg utilizado com fins recreacionais 

 

Missagia, B. S., Brandão, L. R., Medeiros, A. O., Barbosa, F.A., Rosa, C.A. 

 

Relevância e Justificativa 

O Lago Dom Helvécio, pertencente ao Parque Estadual do Rio Doce – MG (PERD), é 

o maior lago do sistema lacustre da região, com área de 687 ha e profundidade máxima de 

32,5 m (TUNDISI & SAIJO, 1997). Apresenta forma dendrítica com lenta circulação de 

água e é considerado como oligotrófico (DE MEIS & TUNDISI, 1997). É o único lago do 

PERD aberto a visitações e recebe um elevado número de visitantes anualmente, tendo um 

camping com uma boa infra-estrutura possuindo bar e restaurante. 

A utilização de áreas protegidas para fins recreacionais muitas vezes pode ser feita de 

maneira inadequada, podendo levar à degradação do ambiente. Os impactos originados 

podem ser negativos, podendo colocar em risco a saúde do usuário. 

Sendo assim o monitoramento microbiológico de organismos relevantes num contexto 

sanitário, no corpo d’água estudado, torna-se de extrema importância, podendo auxiliar na 

avaliação do impacto causado pela utilização deste lago, assim como dos riscos que 

ameaçam a saúde humana em decorrência do uso diversificado deste recurso hídrico. 

 

Revisão bibliográfica 

A determinação de bactérias do grupo coliforme tem sido utilizada no monitoramento 

de qualidade das águas. A presença destes microrganismos na água é assumida como 

indicadora de riscos potenciais à saúde, devido à sua associação no intestino com 

patógenos como Salmonella, Shigella, Vibrio, Mycobacterium, Pasteurella, Leptospira e 

vírus entéricos (DUTKA, 1973). O grupo coliforme é constituído por bactérias 

pertencentes aos gêneros Citrobacter, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella. São bacilos 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, gram negativos e não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que 

fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0  + 0.5ºC em 24-48 horas, 

e que podem apresentar atividade da enzima β-galactosidase. Embora estes 

microrganismos estejam relacionados com contaminação fecal, proveniente de animais de 

sangue quente, podem também ser encontrados em outros locais, oriundos de vegetais e do 

solo, observado, principalmente, para os gêneros Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella 
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(GELDREICH, 1975; CABELLI, et al., 1979; 1983; HAGLER & MENDONÇA-

HAGLER, 1988; BAUDISOVÁ, 1997). Além disso, alguns estudos sugerem que as altas 

temperaturas tropicais, a elevada radiação solar, a presença de predadores e de substâncias  

podem diminuir a sobrevivência destes microrganismos que deixam de exercer uma função 

de indicadores da presença de patógeno em tais condições (ROSA et al., 1990; 

BYAMUKAMA et al., 2000).  

Os coliformes fecais, um subgrupo dos coliformes totais representados principalmente 

pela espécie Escherichia coli, estão mais especificamente relacionados com contaminação 

fecal oriundas de animais de sangue quente. Entretanto, sua utilização como indicador de 

poluição fecal tem sido questionada, pois a metodologia usualmente empregada para 

detectar essas bactérias, é realizada à temperatura de 44,5 + 0,2 ºC como fator seletivo. 

Porém, esta temperatura permite o isolamento de outros coliformes termotolerantes, não 

necessariamente provenientes de contaminação fecal (CABELLI et al., 1979; 1983; 

HAGLER & MENDONÇA HAGLER, 1988; ELMUND et al., 1999; BYAMUKAMA et 

al., 2000).  CARRILLO et al. (1985) e HAGLER et al. (1993) isolaram E. coli de águas 

naturais preservadas de contaminação fecal, como as águas de bromélias e de chuvas em 

florestas tropicais. 

Os estafilococos são cocos Gram positivos, mesófilos anaeróbios facultativos, catalase 

positivo, não esporulados e halófilos (KLOOS, 1990). Os estafilococos têm como habitat 

natural a pele e mucosa (naiz, garganta) do homem e, nos animais podem ser encontrados 

nas narinas, infecções diversas (CARMO, 2001). Células de Staphilococcus spp 

sobrevivem mais tempo na água em relação aos indicadores sanitários clássicos e não estão 

relacionados com contaminação fecal (NIEWOLAK & OPIEKA, 2000). No entanto, 

ambientes aquáticos que tenham intensa utilização com fins recreacionais podem 

apresentar contagens elevadas de S. aureus (NIEWOLAK & OPIEKA, 2000). 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o impacto pelo uso recreacional do lago Dom Helvécio, através do 

monitoramento microbiológico da água. 

 

Objetivos específicos 

i) Analisar o grau de contaminação fecal, utilizando-se as bactérias do grupo 

coliforme como microrganismos indicadores; 

ii) Verificar os níveis de matéria orgânica presente, através da densidade de bactérias 
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heterotróficas;  

iii) Determinar a presença de Staphylococcus aureus. 

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo 

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), está localizado no trecho médio da bacia do 

Rio Doce em Minas Gerais (19  29’ 24”-19  48’ 18” S ; 42  28’ 18’’-42  38’ 30’’ W ) 

situando-se em uma grande planície denominada depressão interplanáltica do Rio Doce, 

formada pelos vales do Rio Doce e Piracicaba são os limites leste e norte do PERD. A área 

do parque se encontra entre o município de Marlieria, Dionísio e Timóteo possuindo 

35.974 hectares e suas altitudes variando de 230 a 515m (CETEC 1981). 

 

Locais de coleta  

i) Região litorânea: as coletas foram realizadas em cinco pontos da prainha do 

lago, onde é permitida a recreação de contato primário (banho, natação);  

ii) Captação: a captação de água está localizada em uma margem silvestre do lago, 

a água captada é bombeada para um reservatório. 

iii) Reservatório de água: são feitas coletas no reservatório de água, pois a água 

armazenada é utilizada pelos visitantes na área de camping e pelo restaurante do 

parque. 

 

Procedimento das coletas 

As coletas estão sendo realizadas mensalmente desde abril de 2002. As amostras foram 

coletadas em frascos estéreis e transportadas para laboratório em recipientes contendo gelo 

para serem processadas no máximo em 24 horas.  

 

Parâmetros microbiológicos 

i) Quantificação de Bactérias Heterotróficas: para a quantificação de bactérias 

heterotróficas foi utilizada a técnica de contagem padrão em placa, utilizando o 

meio de cultura ágar padrão para a contagem – NWRI (peptona 0,3%, caseína 

solúvel 0,05%, K2HPO4 0,02%, MgSO4 0,05%, FeCl3 0,0001% e ágar 1,5%), 

descrito em GREENBERG et al (1998). Alíquotas de 1,0 ml da amostra bruta 

foram inoculadas em triplicata pela técnica de “Pour Plate”. Após solidificação, 
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as placas foram incubadas a 35-37ºC por 48 horas. Transcorrido este período, o 

número de colônias foi contado e expresso em unidades formadoras de colônias 

por 1 ml da amostra (GREENBERG et al. 1998). 

ii) Análise de coliformes fecais: para a análise do grupo coliforme foi utilizada a 

técnica de tubos múltiplos (GREENBERG et al.1998). Para tanto, utilizou-se a 

amostra bruta. Para a análise de coliformes foram utilizados dois meios de 

cultura: Caldo Lactosado (OXOID) (teste presuntivo para coliforme total) e 

meio E.C. mug (OXOID) para a análise de coliformes fecais termotolerantes. 

Essa técnica consiste, essencialmente na inoculação de diferentes volumes de 

cada amostra de água em três séries de 5 tubos de ensaio contendo tubos de 

Durhan invertidos e 10 ml de caldo lactosado de concentração dupla e simples. 

Os tubos foram incubados a 35 + ou – 1ºC por 24/48 h. Dos resultados positivos 

evidenciados pela presença de gás nos tubos de Durhan, retirou-se uma alçada 

de cada tubo e semeou-se em tubos de E.C mug, que foram então incubados a 

37ºC por 24 horas. Os resultados positivos foram evidenciados pela coloração 

fluorescente dos tubos quando submetidos a luz negra. Os resultados foram 

expressos pelo número mais provável de coliformes por 100 ml da amostra 

(GREENBERG et al. 1998).  

iii) Análise de Staphylococcus aureus: para a enumeração de Staphylococcus spp. 

nas amostras de água foram filtrados 10 ml das amostras em membranas 

filtrantes estéreis de poro 0.45mm. Estas membranas foram então colocadas 

sobre a superfície do ágar Baird-Parker (DIFCO) enriquecido com emulsão de 

gema de ovo e telurito de potássio. As placas foram incubadas a 35 - 37ºc por 

24-48 horas (GREENBERG et al. 1998). Em seguida, foi realizada a contagem 

das colônias típicas e atípicas. As colônias típicas foram caracterizadas por 

apresentarem coloração negra brilhante, forma arredondada, convexa, com 

bordos regulares, circundadas por um halo branco (lipase) e um outro externo, 

maior (protease), transparente, contrastando com meio originalmente opaco. As 

colônias cinzentas, ou negras brilhantes desprovidas de halos, ou apresentando 

apenas um deles, foram consideradas atípicas.  

 

Resultados 

Todos os pontos amostrados foram considerados próprios para balneabilidade, exceto 

em junho (1600 NMP/100 ml) e dezembro (>1600 NMP/100 ml) de 2002 e setembro (900 
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NMP/100 ml) de 2003. Bactérias do gênero Staphylococcus foram isoladas em todos os 

meses de coleta e estão em fase de identificação.  

 

Tabela 3.12: Número mais provável de Escherichia coli (NMP/100ml) em 2002. 

        MESES 

 

PONTOS 

 

04/2002 

 

05/2002 

 

06/2002 

 

07/2002 

 

08/2002 

 

09/2002 

 

10/2002 

 

11/2002 

 

12/2002 

P1 500 13 13 2 11 33 7 2 >1600 

P2 30 8 30 <2 13 80 4  350 
P3 4 8 4 70 22 90 2 6 30 

P4 140 17 1600 130 110 4 <2 2 300 
P5 <2 11 70 17 170 8 2 <2 170 

CAPTAÇÃO 2 7 4 <2 2 17 <2 4 <2 

RESERVATÓRIO 2 <2 4 <2 2 2 <2 <2 17 

 

Tabela 3.13. Número mais provável de Escherichia coli (NMP/100ml) em 2003. 

        MESES 
 

PONTOS 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 

P1 4 240 2 110 4 22 <2 17 900 8 2 

P2 13 13 8 50 4 13 <2 9 300 6 30 

P3 2 2 4 240 8 2 2 2 30 <2 17 
P4 13 4 13 30 <2 <2 2 8 17 <2 50 

P5 4 14 4 220 2 <2 <2 22 130 <2 11 

CAPTAÇÃO Não col 8 4 Não col <2 <2 <2 <2 <2 22 30 
RESERVATÓRIO 4 <2 4 4 2 <2 <2 <2 <2 <2 4 

 

Tabela 3.14. Número de isolados de bactérias heterotróficas no Lago Dom Helvécio em 

2002. 

 
        MESES 
 

PONTOS 

 
04/2002 

 
05/2002 

 
06/2002 

 
07/2002 

 
08/2002 

 
09/2002 

 
10/2002 

 
11/2002 

 
12/2002 

P1 >500 0 0 60 >500 ? ? 6 20,6 

P2 >500 0 0 179 236 ? ? >500 32 

P3 234 0 0 145 >500 ? ? 4,6 161,3 
P4 >500 0 0 165 >500 ? ? 1,3 31 

P5 >500 0 0 ? >500 ? ? 2 11 

CAPTAÇÃO 283 0 0 47 189 ? ? 25 39 
RESERVATÓRIO 259 0 0 193 115 ? ? 137,3 16,3 

 

Tabela 3.15: Número de isolados de bactérias heterotróficas no Lago Dom Helvécio em 

2003. 
        MESES 
 

PONTOS 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

P1 >500 >300 >300 24,6 6 ND ND 175 52 0,6 >300 

P2 Jog for >300 >300 36,6 26 ND ND 4,6 93 2,3 31,3 

P3 Vaz am 122 >300 33,6 0 ND ND 13,6 13,6 1 9,5 
P4 13 30 >300 47,3 0 ND ND 11 1,6 0,6 14,6 

P5 54 97,6 246 47 1 ND ND 15 33,3 0 19,3 

CAPTAÇÃO N col 27 N col N col 1 ND ND 1,3 51,6 0 14,6 
RESERVATÓRIO >500 >300 >300 78,3 118,5 ND ND 0 21 0,3 11,3 
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Subprojeto: Composição da comunidade fitoplanctônica de rios e lagos do trecho 

médio da bacia do Rio Doce-MG  

 

A comunidade fitoplanctônica de lagos do médio rio Doce no período 1999 a 2003 

 

Cristiane F. A. Barros, Viviane R. Faria, Maria Betânia G. Souza, Paula de A. Lacerda, 

Luciana G. Barbosa, Érika A. Brandes, Bruna P.B. Moraes & Francisco A. R. Barbosa 

 

Introdução 

As flutuações espaço-temporais da comunidade fitoplanctônica resultam de sua 

interação com a matriz abiótica (Reynolds, 1984) e com as demais comunidades, sendo a 

temperatura, a disponibilidade de luz e nutrientes e a pressão de herbivoria os principais 

fatores atuantes sobre as alterações qualitativas e quantitativas ao longo do ano (Sommer, 

1984).  

Segundo Barbosa & Tundisi (1989), a dinâmica das comunidades nos lagos do médio 

Rio Doce está relacionada à estratificação térmica periódica e à reciclagem de nutrientes 

em períodos de instabilidade. Estes controlam os fatores mais importantes para a ecologia 

do fitoplâncton: luz e nutrientes (Wetzel, 1983). 

Neste relatório, são considerados os dados obtidos ao longo do desenvolvimento do 

projeto, a partir dos resultados qualitativos e quantitativos das lagoas Carioca, Dom 

Helvécio e Jacaré. As amostragens de 2003 foram descritas e analisadas com maior 

detalhamento, e incluem, além dos ambientes citados anteriormente, as lagoas Amarela e 

Gambazinho. O presente estudo tem como objetivo principal verificar se já é possível 

observar alguma tendência nas características da comunidade fitoplanctônica destes 

ambientes e avaliar sua diversidade atual com base nos quatro primeiros anos de 

amostragem. 

 

Materiais e métodos 

A comunidade fitoplanctônica foi avaliada através de análises quali e quantitativas. 

Para a análise qualitativa, as amostras foram coletadas com rede de 20 µm de abertura de 

malha, a partir de arrastos sucessivos na zona limnética, fixadas com lugol acético e 

analisadas sob microscópio óptico, com aumento de 400 e 1000X.  

Para a realização da análise quantitativa, as amostras foram coletadas com uma garrafa 

de van Dorn (3 litros) nas profundidades determinadas a partir das leituras de 
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desaparecimento visual do disco de Sechi (100%, 10%, 1% da luz incidente na superfície e 

zona afótica) e fixadas com solução de lugol acético. As análises foram feitas através da 

técnica de Utermöhl (1958) e a densidade dos organismos calculada segundo Vilafañe & 

Reid (1995) e expressa em org. ml-1. 

As mudanças na composição, densidade, estrutura e distribuição em espécies foram 

estimadas através da comparação qualitativa (riqueza e diversidade) e quantitativa das 

espécies presentes. A riqueza de espécies foi medida através do número de taxa presentes 

em cada amostra, enquanto a diversidade foi calculada de acordo com o índice de 

Shannon-Weaver (Begon et al., 1986) e a similaridade, com o índice de Jaccard (Jaccard, 

1912). 

A variação da densidade fitoplanctônica total e da participação das diferentes classes 

taxonômicas entre anos, períodos e ambientes amostrados foram verificadas através do 

teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, utilizando-se o software STATISTICA, versão 

4.2 da Stasoft Inc.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos até 2003 apontam a ocorrência de 225 espécies de algas nas 

lagoas do médio Rio Doce. A lagoa Jacaré (124 taxa) apresenta-se como o ambiente mais 

rico, seguido bem de perto pela lagoa Dom Helvécio (120 taxa). A menor riqueza (66 taxa) 

foi observada na lagoa Gambazinho, o que pode se dever a dois fatores: à oligotrofia e/ou 

ao menor número de amostras, já que as coletas neste lago se iniciaram em janeiro de 2002 

(Tabela 3.16). 

Os resultados reforçam, ainda, a tendência à estabilização na curva de saturação de 

espécies para as lagoas Carioca e D. Helvécio, já apontada no relatório de 2002, e indicam 

o mesmo padrão para a lagoa Jacaré (Figura 3.23), sugerindo que a grande maioria das 

espécies que ocorrem nestes locais já é conhecida. 
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Figura 3.23. Curva de saturação de espécies de algas encontradas nos lagos Carioca, Dom 

Helvécio e Jacaré ao longo dos quatro anos de amostragem. Os números de 1 a 8 referem-

se, respectivamente, aos períodos de chuva e seca dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. 
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Tabela 3.16. Composição do fitoplâncton dos lagos Amarela, Carioca, Dom 

Helvécio, Jacaré (1999 a 2003) e Gambazinho (2002 e 2003). 
      

Taxa Amarela Carioca D. Helvécio Gambazinho  Jacaré 

Bacillariophyceae      

Aulacoseira sp.   +   

Cyclotella sp.     + 

Cymbella sp. +    + 

Cymbella sp.2   +  + 

Eunotia sp. +   + + 

Frustulia rhomboides    +  

Gomphoneis sp.  +    

Gomphonema sp. +  +   

Gyrosigma sp.  +    

Melosira sp. + +    

Melosira sp.2      

Navicula sp. + + + + + 

Nitzschia sp.  +    

Pinnularia sp. + +    

Pinnularia cf. platycephala   +  

Rhisozolenia longiseta + + +   

Surirella sp.    +  

Synedra sp.  + +  + 

Chlorophyceae      

Ankistrodesmus densus +    + 

Ankistrodesmus falcatus + + +  + 

Ankistrodesmus sp.   +  + 

Ankistrodesmus tortus +  +  + 

Botryococcus braunii + + +  + 

Botryococcus sp. + + + + + 

Chlamydomonas sp. + + + + + 

Chlorella sp. + + + + + 

Chlorococcales N.I. +     

Chlorococcales N.I.1   +   

Chlorococcales N.I.2 +  +   

Chlorococcales N.I.3   +   

Chlorococcales N.I.4  + +   

Chlorococcales N.I.5     + 

Closteriopsis sp.1 + + + + + 

Closteriopsis sp.2  + +  + 

Closteriopsis sp.3 +   + + 

Coelastrum cambricum     + 

Coelastrum microporum   +  + 

Coelastrum reticulatum  + +   

Coelastrum sphaericum + + + + + 

Crucigenia fenestrata  +   + 

Crucigenia tetrapedia + + +  + 

Crucigenia retangularis + + +  + 

Dyctiosphaerium sp.     + 

Elakatothrix sp.    + + 

Golenkinia cf. paucispina +  +  + 

Kirchineriella lunaris +     
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Tabela 3.16.- Continuação      

Taxa Amarela Carioca D. Helvécio Gambazinho Jacaré 

Kirchneriella cf. obesa  + +  + 

Monoraphidium sp. + + + + + 

Nephrocytium sp.1  +   + 

Nephrocytium sp.2         + 

Nephrocytium agardianum +     

Oocystis cf. lacustris     + 

Oocystis cf. pulsilla + + +   

Oocystis sp. + + +  + 

Pediastrum simplex    +  

Pediastrum tetras  +    

Scenedesmus acuminatus  +   + 

Scenedesmus arcuatus     + 

Scenedesmus bicaudatus + +   + 

Scenedesmus bijugus +  + + + 

Scenedesmus quadricauda     + 

Scroederia sp. + + +  + 

Selenastrum sp. +   +  

Sphaerocystis sp. + + + + + 

Tetraëdron caudatum  + +  + 

Tetraëdron gracile  +   + 

Tetraëdron minimum   +  + 

Tetrallantos langerheimii    + + 

Chrysophyceae       

Chrysophyceae N.I.1  + +  + 

Dinobryon sp. + + +  + 

Mallomonas sp. + + +  + 

Cryptophyceae       

Cryptomonas spp. + + + + + 

Rhodomonas sp.  + +  + 

Cyanophyceae       

Anabaena sp.   + + + 

Aphanocapsa sp.   + +  

Capsosira cf. brebissonii  +    

Chroococcales N.I.  +    

Chroococcales N.I.1   +   

Chroococcales N.I.2  + +   

Chroococcales N.I.9  + +  + 

Chroococcales N.I.3   +   

Chroococcales N.I.4   +   

Chroococcales N.I.5  +    

Chroococcus sp. +  +  + 

Cyanophyceae N.I.1 +  +   

Cyanophyceae N.I.2  +    

Cyanophyceae N.I.4      

Cyanophyceae N.I.5  +    

Cylindrospermopsis raciborskii  +   

Cylindrospermopsis sp.2   +   

Limnothrix sp. +  +  + 

Lyngbya sp.1 + + +  + 

Lyngbya sp.2 + + + + + 

Lyngbya sp.3 +   + + 

Tabela 3.16. Continuação      
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Taxa Amarela Carioca D. Helvécio Gambazinho Jacaré 

Merismopedia sp. + + +  + 

Microcystis sp.   +  + 

Oscillatoria sp. + + + + + 

Pseudoanabaena sp. + + + + + 

Rhadiocystys fernandoii   +  + 

Spirulina sp. + + + + + 

Dinophyceae       

Gymnodinium sp. + + + + + 

Gymnodinium sp.2 + +   + 

Peridinium cf. volzii     + 

Peridinium sp.1 + + + + + 

Peridinium sp.2  + + + + 

Peridinium sp.3 + + +   

Peridinium sp.4    + + 

Peridinium sp.5    + + 

Euglenophyceae       

Euglena cf. acus +  +  + 

Euglena sp. + +   + 

Euglenales N.I. + + + + + 

Phacus longicauda +     

Phacus sp. + + +  + 

Trachelomonas armata +  +  + 

Trachelomonas cf. cilindrica +     

Trachelomonas cf.  mirabilis +    

Trachelomonas cf.  hispida +  +   

Trachelomonas robusta +     

Trachelomonas cf.  superba +    + 

Trachelomonas cf. zingeri      

Trachelomonas similis      

Trachelomonas sp.1   +   

Trachelomonas volvocina + + +  + 

Trachelomonas volvocinopsis +    

Oedogoniophyceae       

Oedogonium sp. +  + +  

Xanthophyceae       

Pseudostaurastrum sp.     + 

Zygnemaphyceae       

Actinotaenium sp. +  +  + 

Closterium aciculare +     

Closterium dianae +     

Closterium cf. gracile +   +  

Closterium cf.  kuetizingii +     

Closterium cf. lineatum +     

Closterium  monoliferum   +  + 

Closterium ralfsii +     

Closterium tumidum     + 

Closterium cf. turgidum    +  

Closterium sp.    +  

Cosmarium  monomazum +    + 

Cosmarium bioculatum + + + + + 
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Taxa Amarela Carioca D. Helvécio Gambazinho Jacaré 

Cosmarium cf. bitriangulatum  +   

Cosmarium cf. blytii +     

Cosmarium cf. botrytis +     

Cosmarium cf.  conspercum +    + 

Cosmarium cf. punctulatum +  +   

Cosmarium contractum + + +  + 

Cosmarium depressum    +  

Cosmarium ornatum       +   

Cosmarium moniliforme +     

Cosmarium pseudoconatum    +  

Cosmarium cf. turpini +     

Cosmarium sp.   + +   

Cosmarium sp.1 + + + + + 

Cosmarium sp.2  + +   

Cosmarium sp.3   +   

Cosmarium sp.4   +   

Cosmarium sp.5  + + + + 

Cosmarium sp.6 +  +   

Cosmarium sp.7      

Desmidium swatizii +     

Euastrum sp.1      

Euastrum sp.2     + 

Euastrum sp.3    + + 

Euastrum pulchellum +     

Gonatozygon sp.    +  

Hyalotheca dissilens +     

Micrasterias laticeps    +  

Micrasterias cf. pinatifida      

Micrasterias radiata    +  

Micrasterias radiosa    +  

Mougeotia sp. +  + +  

Pleurotaenium trabecula +     

Sphaerozosma sp.  + + +  

Spirogyra sp. +  +   

Spondylosium panduriforme + + + + + 

Spondylosium planum   + +  

Staurastrum  bicorni     + 

Staurastrum cf. asteroideum  +  + 

Staurastrum cf. bifurcatum  + +  + 

Sturastrum  cf. brebissoni    +  

Staurastrum brevispina +     

Staurastrum cf. cerastes     + 

Staurastrum cf. chaetoceras + + +  + 

Staurastrum cf. clevei     + 

Staurastrum cf. depresseceps  +  + 

Staurastrum cf. gemelliparum + +  + 

Staurastrum cf. gracile    + + 

Staurastrum cf. hirsutum + + + +  

Staurastrum cf. laeve  + + + + 

Staurastrum cf. leptocladum +    + 

Staurastrum cf. manfeldtii    +  

Staurastrum cf. tetracerum  + +  + 



 63 

Tabela 3.16.- Continuação           

Taxa Amarela Carioca D. Helvécio Gambazinho Jacaré 

Staurastrum depresseceps     + 

Staurastrum pingue  +  + + 

Staurastrum rotula + + + + + 

Staurastrum smithii  + + + + 

Staurastrum sp.1 +  +  + 

Staurastrum sp.2 +  +  + 

Staurastrum sp.3  + +   

Staurastrum sp.4  +    

Staurastrum sp.5   + + + + 

Staurastrum sp.7    +  

Staurastrum subunguiferum  + +  + 

Staurastrum trifidum  +   + 

Staurastrum wolleanum  + +   

Staurodesmus sp. + +    

Staurodesmus sp.1   +   

Staurodesmus cf. convergens +  +  + 

Staurodesmus cf. crassus   +   

Staurodesmus cf. curvatus    + + 

Staurodesmus cf. cuspidatus  + + + 

Staurodesmus cf. dejectus +  +   

Staurodesmus cf. jaculiferus  + + + 

Staurodesmus cf. maximus +     

Staurodesmus cf. megacanthus    + 

Staurodesmus cf. sparsus     + 

Staurodesmus cf. spencerianus + +  + 

Staurodesmus incus + + + + + 

Staurodesmus O'Mearii   + + + 

Staurodesmus pachyrynchus + +  + 

Staurodesmus subulatus     + 

Teilingia sp.1 + + +  + 

Teilingia sp.2  + +  + 

Xanthidium sp.   +  + 

Xanthidium sp.1   +   

Xanthidium sp.2   +   

      

Riqueza  99 91 120 66 124 

      

  

 

A densidade fitoplanctônica total mostrou pequena variação entre os anos e períodos 

(Figura 3.24). Na lagoa Carioca, os maiores valores foram registrados no ano de 2002 

(190.886 org.ml-1 na chuva e 209.019 org.ml-1 na seca) e os menores (19.188 e 24.346 

org.ml-1, respectivamente) em 2000. Diferenças sazonais significativas neste ambiente 

foram observadas somente no ano de 2003, quando maior densidade foi registrada na 

estação seca (H 1,8= 5,33; p= 0,021). Nas lagoas Dom Helvécio e Jacaré, não foram 

encontradas diferenças anuais significativas e somente na última, observou-se diferença 
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sazonal, com redução da densidade de algas na estação seca em 2002 (H 1,7= 4,5; p= 

0,034). 
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Figura 2- Variação da densidade fitoplanctônica total nos lagos Carioca, Dom Helvécio e 

Jacaré ao longo dos anos de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças 

estatisticamente significativas (Kruskall-Wallis, p<0,05). 
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Figura 3.24. Variação da densidade fitoplanctônica total nos lagos Carioca, Dom Helvécio 

e Jacaré ao longo dos anos de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças 

estatisticamentesignificativas (Kruskall-Wallis, p<0,05) 
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Figura 3- Variação da participação das diferentes classes de algas na comunidade 

fitoplanctônica dos lagos Carioca, DomHelvécio e Jacaré ao longo dos anos de estudo. 

 

Figura 3.25. Variação da participação das diferentes classes de algas na comunidade 

fitoplanctônica dos lagos Carioca, Dom Helvécio e Jacaré ao longo dos anos de estudo 
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Apesar desta reduzida variação numérica, a participação dos diferentes grupos 

taxonômicos na densidade total de algas variou tanto espacialmente (entre ambientes) 

quanto temporalmente (entre estações ou anos em uma mesma lagoa). Uma observação 

freqüente foi uma tendência ao aumento da participação da Classe Zygnemaphyceae na 

estação chuvosa. Embora não tenha sido verificada estatisticamente em todos os casos, esta 

variação se repetiu por três anos na lagoa Dom Helvécio (diferença estatisticamente 

significativa em 2002: H 1,6= 3,86; p= 0,049) em 2000, na lagoa Carioca, e nos anos de 

1999 e 2002, na lagoa Jacaré. Nos casos em que este grupo não foi favorecido, registrou-se 

maior contribuição da Classe Cyanophyceae (Figura 3.25), apesar de não confirmada 

estatisticamente. 

Considerando os dados obtidos em 2003, observaram-se diferenças na densidade 

fitoplanctônica total entre os ambientes. Os maiores valores foram registrados na lagoa 

Carioca (41.967 e 112.268 org.ml-1, nos períodos de chuva e seca, respectivamente; p< 

0,05), enquanto os menores ocorreram na lagoa Dom Helvécio (673 e 5.424 org.ml-1, 

respectivamente; p< 0,05). Diferenças sazonais foram encontradas somente para a lagoa 

Carioca (H 1,8= 5,33; p= 0,021), com as maiores densidades registradas na estação seca 

(Figura 4). Na realidade, os menores valores foram observados na lagoa Amarela (195 e 

197 org.ml-1, respectivamente), mas as diferenças em relação aos demais ambientes não 

puderam ser verificadas, devido ao reduzido número de amostras na estação seca (n = 2). 

 

 

Figura 4- Variação da densidade fitoplanctônica total entre ambientes e períodos de estudo. Letras 

diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (Kruskal-Wallis, p<0,05). Onde: Am= 

Amarela; Car=  Carioca; DH= Dom Helvécio; Gamb= Gambazinho; Jac= Jacaré; 1= chuva; 2= 

seca. (Obs: Os dados da lagoa amarela não foram analisados devido ao baixo número de amostras). 
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Figura 3.26. Variação da densidade fitoplanctônica total entre ambientes e períodos de estudo. Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas significativas (Kruskall-Wallis, p <0,5). Am = Amarela; Car = Carioca; DH = Dom Helvécio; Gamb = Gambazinho; Jac = 
Jacaré; 1 = chuva; 2 = seca (Os dados da L. Amarela não foram analisados devido ao baixo número de amostras) 
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A análise da composição taxonômica destes ambientes revelou comunidades com 

estruturas completamente diferentes. A lagoa Amarela, a mais eutrófica, destacou-se por 

sua comunidade característica, dominada por fitoflagelados, especialmente 

Euglenophyceae (Trachelomonas volvocina) e Cryptophyceae (Cryptomonas spp.) (Figura 

3.27). A lagoa Gambazinho, apesar de ser o ambiente mais oligotrófico, chamou a atenção 

pelo predomínio de cianobactérias em todos os períodos e profundidades amostradas 

(Figura 3.27). 

 

Figura 5- Participação das diferentes classes na densidade total do fitoplâncton nos lagos e profundidades 

nos períodos de chuva (esquerda) e seca (direita) de 2003.  
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Figura 3.27. Participação dos diferentes classes na densidade total do fitoplâncton nos lagos e profundidades 

nos períodos de chuva (esquerda) e seca (direita) de 2003. 
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O maior valor de diversidade foi registrado para a lagoa Dom Helvécio (H’ = 2,339). 

No entanto, os menores valores é que se mostraram significativamente diferentes: na lagoa 

Gambazinho no período de chuvas e na lagoa Jacaré no período de seca (H 9,34= 27,31; p= 

0,0012) (Figura 3.28). Os ambientes mais similares em relação à comunidade 

fitoplanctônica foram as lagoas Dom Helvécio e Jacaré (J= 0,482). A lagoa Gambazinho 

distinguiu-se de todos os ambientes, tendo sido registrados valores entre 0,220 e 0,284 para 

o Índice de Jaccard.  

 

Figura 3.28. Variação da diversidade de espécies (Shannon-Weaver) entre ambientes e períodos de 

estudo. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (Kruskall-Wallis, p < 0,05). Am = 

Amarela; Car = Carioca; DH = Dom Helvécio; Gamb = Gambazinho; Jac = Jacaré; 1= chuva; 2 = seca. 

 

Embora o projeto não tenha alcançado ainda nem a metade do proposto, algumas 

tendências importantes puderam ser evidenciadas: 1) A estabilidade numérica sazonal 

desta comunidade nos diferentes ambientes; 2) A importância das características 

intrínsecas ao ambiente na composição e estruturação do fitoplâncton; 3) A relação entre a 

estratificação térmica e as desmidiáceas (Zygnemaphyceae), especificamente nos lagos 

Dom Helvécio, Carioca e Jacaré. 
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Figura 6- Variação da diversidade de espécies (Shannon-Weaver) entre ambientes e períodos de estudo. 
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A comunidade fitoplanctônica de trechos de rios do médio rio Doce – MG nos 

períodos de seca e chuvas de 2000 e 2003 

 

Viviane R. de Faria, Luciana Gomes Barbosa, Cristiane Freitas de A. Barros, Francisco 

Barbosa  

 

Introdução 

Com o crescimento populacional urbano, observa-se uma crescente demanda do uso de 

águas superficiais, com consequente alteração de suas características originais, seja pela 

sobrecarga ou poluição (Saia et al., 1998). Os organismos fitoplanctônicos apresentam alta 

diversidade, tempo de geração curto e ciclo de vida relativamente simples, (Dickerson & 

Robinson, 1985). Além disto, representam a base da cadeia alimentar em muitos 

ecossistemas lóticos, sendo a avaliação da composição em espécies um bom indicador não 

só de sua capacidade de adaptação como também das condições gerais do ambiente 

(Barbosa et al., 1997). 

Este relatório considera os dados sazonais quali e quantitativos obtidos nos anos de 

2000 e 2003, a partir de amostras colhidas nos rios Caraça, Severo, Piracicaba, Ipanema e 

Doce. O Ribeirão Caraça é o mais preservado localizado, em grande parte dentro de uma 

Unidade de Conservação (RPPN Caraça) onde as amostragens foram feitas no “poço 

maior” da Cascatinha, a 1200m de altitude, praticamente livre de impactos antrópicos, na 

atualidade. O Ribeirão Severo apresenta impactos antrópicos decorrentes de atividade 

agropecuária e reflorestamento com monocultura de eucalipto, além de rejeitos 

provenientes da indústria siderúrgica. O rio Piracicaba e o Ribeirão Ipanema são, 

principalmente, receptores de esgoto urbano, enquanto o rio Doce recebe os efluentes 

destes ambientes, estando o ponto de coleta situado à jusante da Cachoeira Escura. 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a composição e estrutura do 

fitoplâncton em cinco rios do trecho médio do rio Doce, indicando possíveis mudanças e 

tendências das características da comunidade fitoplanctônica nestes ambientes nos 

períodos considerados. 

 

Materiais e métodos 

Foram realizadas análises qualitativas e quantitativas da comunidade fitoplanctônica. 

Para a análise qualitativa, foram feitos arrastos horizontais e verticais com rede de 20 µm 

de abertura de malha. As amostras foram fixadas com lugol acético e analisadas sob 
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microscópio óptico em aumentos de 400 e 1000X. 

As amostras para a análise quantitativa foram coletadas na margem esquerda de cada 

ambiente e fixadas com lugol acético. Em laboratório, as contagens foram realizadas de 

acordo com Utermöhl (1958) e as densidades, calculadas segundo Vilafañe & Reid (1995) 

e expressas em organismos. mL-1. Foram determinadas também a riqueza, através do 

número de taxa presente em cada amostra e a similaridade, através do Índice de Jaccard 

(Jaccard,1912). 

 

Resultados 

Foi encontrado, nos períodos de chuva e seca de 2000 e 2003, um total de 114 taxa. O 

rio Doce apresentou maior riqueza de espécies (52 morfoespécies), seguido do ribeirão 

Caraça com 51 morfoespécies e a menor riqueza foi observada no ribeirão Severo (30 

taxa). 

A classe Bacillariophyceae apresentou a maior riqueza nos ambientes, nos dois anos 

amostrados, com elevada densidade específica de organismos, representando uma 

vantagem competitiva por reduzir a susceptibilidade à correnteza favorecendo a sua 

permanência nos ambientes lóticos (Wetzel, 1983). 
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Figura 1: Densidade fitoplanctônica total nos rios Caraça, Severo, Piracicaba, Ipanema e 

Doce nos períodos de chuva e seca de 2000 e 2003. 

 

Figura 3.29. Densidade fitoplanctônica total nos rios Caraça, Severo, Piracicaba, 

Ipanema e Doce nos períodos de chuva e seca de 2000 e 2003. 

 

A figura 3.29 mostra a variabilidade sazonal na densidade fitoplanctônica total para os 

cinco ambientes estudados, nos anos 2000 e 2003. Os maiores valores e maior variação 
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sazonal e interanual entre os ambientes foram identificados para o rio Ipanema (mais 

impactado) e os menores valores e menor variação temporal para o rio Caraça (menos 

impactado). Observa-se, nos rios Caraça e Doce, bem como no Ribeirão Severo uma baixa 

variação sazonal na densidade total, enquanto que a variação interanual é maior no período 

de seca nestes ambientes. Nos rios Piracicaba e Ipanema, sujeitos a maior grau de impacto 

antrópico a variação é alta, sendo os maiores valores observados para a seca de 2000 

(2254,10 e 5809,23 org. L -1 respectivamente). 

A distribuição dos organismos entre classes taxonômicas (Figura 2) mostra maior 

participação de diatomáceas (Bacillariophyceae) nos rios Caraça, Doce e Severo, em 

comparação ao Ipanema e Piracicaba. No Ribeirão Caraça, no período de chuva de 2000, 

foi observada maior contribuição da classe Chlorophyceae (52,6%), situação não 

encontrada no período de seca, que apresentou distribuição equilibrada de espécies entre as 

classes Zygnemaphyceae, Cyanophyceae, Chlorophyceae e Bacillariophyceae. Em 2003, a 

classe Cyanophyceae foi dominante nos dois períodos amostrados cujas densidades foram 

27,23 org.mL-1 (42%) na chuva e 13,62 org.mL-1 (44%) na seca. Percebe-se em 2003, uma 

redução da classe Chlorophyceae no período de seca.  

No ribeirão Ipanema, tanto no período de chuva quanto no de seca de 2000, a classe 

Cyanophyceae foi a dominante, apresentando densidades totais respectivamente de 228,10 

org.mL-1 (96%) e 5673,0 org.mL-1 (98%). Os organismos dominantes neste ambiente 

foram Planktolyngbya sp. e Lyngbya sp2. Em 2003, Lyngbya sp. dominou nos períodos de 

chuva e seca alcançando, respectivamente 77,04 e 43,8% dos organismos contados. 

No ano de 2000 (período de chuvas), a classe Cyanophyceae foi dominante no ribeirão 

Severo com 266,0 org.mL-1, sendo Oscillatoria sp. a espécie dominante (99%). No 

período de seca, Bacillariophyceae foi a classe dominante (20,4 org.mL-1, 46%). Em 2003, 

a classe Bacillariophyceae continuou a dominante tanto no período de chuvas (112,33 

org.mL-1) quanto na seca (61,27 org.mL-1), alcançando, em ambos os períodos, valores 

superiores a 60%. Na chuva, uma espécie não identificada da ordem Pennales contribuiu 

com 63 % dos organismos (102,12 org.mL-1), enquanto Synedra sp. foi o organismo mais 

abundante no período de seca (30,6 org.mL-1; 24,32%). 

No rio Piracicaba, os gêneros Gymnodinium sp1 e Lyngbya sp2 representaram, juntos, 

30% da densidade total no período de chuvas de 2000, enquanto Aulacoseira sp. 

correspondeu a 85,23% dos organismos contados na seca. Já em 2003, observou-se o 

predomínio de Lyngbya sp2 (68%) no período de chuvas e uma Pennales não identificada 

(69%) na seca. 
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No rio Doce, em 2000, Chlorophyceae (38%) na chuva e Bacillariophyceae (45%) na 

seca foram as classes dominantes e em 2003, Bacillariophyceae foi a classe dominante nos 

dois períodos estudados (70% na chuva e 31% na seca), seguida de Cyanophyceae (13,62 

na chuva e 17,02; na seca), que apresentou maior participação na seca (26 %). 

Os resultados apresentados reforçam duas relações bastante discutidas na literatura: o 

aumento da densidade total com o aumento da concentração de matéria orgânica e o 

predomínio de cianobactérias em ambientes eutrofizados. Além disso, a redução tanto da 

densidade total quanto da participação de cianobactérias em 2003 sugerem uma redução da 

carga orgânica no rio Ipanema, evidenciando os efeitos da implantação da Estação de 

Tratamento de Esgotos nesta sub-bacia em setembro de 2001. 
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Figura 3.30: Participação das diferentes classes na densidade total do fitoplâncton nos rios, 

nos períodos de chuva e seca de 2000 e 2003 
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Subprojeto: Avaliação preliminar das Diatomáceas perifíticas de um córrego de 

altitude da Serra do Cipó (Vertente da bacia do Rio Doce, MG) 

 

Experimentos de enriquecimento in situ: resposta estrutural da assembléia de algas 

bentônicas no córrego Indaiá, Serra do Cipó-MG. 

 

Raquel Souza Mendes, Francisco Barbosa 

 

Introdução 

Na maioria das águas continentais, o fósforo é o principal fator limitante de sua 

produtividade. Além disso, tem sido apontado como principal responsável pela 

eutrofização artificial (Esteves, 1998) e, mais recentemente, tem sido utilizado como um 

dos principais estimadores do grau de trofia destes ecossistemas (Salas & Martino 1991).  

A utilização de experimentos de enriquecimento “in situ” possibilita uma resposta mais 

rápida de toda a comunidade do que de uma única espécie em particular e estes 

experimentos são apropriados para testar uma provável resposta à uma futura eutrofização 

(Kelly & Whitton, 1998), podendo fornecer informações valiosas sobre os ambientes 

aquáticos (Henriques & Ibañez, 1988).  

Segundo Felisberto et al. (2001), a dominância de diferentes grupos de algas em 

determinado ecossistema é função, principalmente, das características predominantes do 

meio, sendo a disponibilidade de nutrientes um dos principais fatores capazes de alterar a 

composição em espécies do perifíton (Hillebrand & Sommer, 2000). Além disso, em 

sistemas de classificação trófica as algas podem ser mais adequadas que índices tróficos, 

sendo estes baseados principalmente nos níveis de fósforo total e de clorofila (Huszar et 

al., 1998).  

 

Hipótese de trabalho 

O fósforo é o principal elemento limitante para o crescimento das algas bentônicas do 

córrego Indaiá, Serra do Cipó-MG. Para testá-la e focalizando principalmente a classe 

Bacillariophyceae, os objetivos foram: i) identificar alterações estruturais na assembléia de 

algas bentônicas causadas pelo enriquecimento artificial in situ e ii) identificar se existe 

preferência específica na assimilação de algum nutriente.  

 

Área de estudo 
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Os experimentos foram realizados no córrego Indaiá, um pequeno córrego com escassa 

mata ciliar e praticamente sem influência antrópica, localizado a 1210m de altitude no 

Parque Nacional da Serra do Cipó (19º-20º S; 43º-44º W), em Minas Gerais. Este córrego 

drena suas águas para a bacia do rio Doce (vertente leste), águas estas de boa qualidade (77 

– 137 % de saturação de oxigênio dissolvido; condutividade elétrica entre 5,5 - 6,4 µS/cm; 

alcalinidade total de 0,03 mEqCO2/l) e baixas concentrações de nutrientes (Ptotal entre 3,0 

e 18,6 µg/l; Ntotal entre 6,1 e 552,9 µg/l), o que se reflete na baixa produtividade primária 

do fitoplâncton (média de 0,406 mgC/m3.h. Barbosa et. al., dados não publicados).  

 

Material e métodos 

Em uma estação de amostragem (poço A) foram feitas medidas in situ da temperatura 

da água, pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido, antes e após os experimentos de 

enriquecimento, a saber: expeprimento 1 (04/05/02-01/06/02) e experimento 2 (15/06/02-

13/07/02). Para o experimento 2 foi acrescentada mais uma estação de amostragem (poço 

B).  

A alcalinidade total foi medida pelo método Gran (Carmouze, 1983), as concentrações 

de clorofila-a estimadas segundo Lorenzen (1967) e as de sílica solúvel "reativa", amônio, 

nitrito, nitrato, fósforo solúvel "reativo", nitrogênio total e fósforo total, foram obtidas 

segundo técnicas descritas em Golterman et al. (1978) e Mackereth et al. (1978).  

O efeito da adição de nutrientes sobre a comunidade perifitica, foi testado através de 

SDN descrito com detalhes em Mendes (2003) e esquematizado na figura 3.1. Foram 

testadas quatro concentrações de K2HPO4, sendo 8 x 10-7 M/l e 0,038 M/l durante o 

experimento 1 e 0,0095 M/l e 0,019 M/l durante o experimento 2. Para os tratamentos com 

nitrogênio (NH4Cl) bem como para aqueles com fósforo + nitrogênio, manteve-se a 

relação N/P (dissolvidos) referente à dados obtidos no ambiente em período de seca (8,8). 

Também foram testados quatro controles (Fig. 2), com o objetivo de se verificar alguma 

interferência entre os diferentes tratamentos. Além do experimento de enriquecimento, 

foram incluídos mais 10 filtros de fibra de vidro (durante o experimento 2) divididos em 

duas placas de borracha as quais foram colocadas em dois pontos: poço A e poço B 

(adjacente 17 m e semelhante ao primeiro), com a finalidade de análise da colonização de 

algas fora do experimento. 

Os filtros foram coletados após 28 dias, sendo três utilizados para análise da biomassa 

algal (cujo resultado foi discutido no relatório PELD 2001-2002) e dois para análise 

qualitativa (e estrutural) desta comunidade. O material foi analisado através de 
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microscópio óptico em aumento de 400X para aquele fixado com lugol acético e em 

1000X (diatomoflora) para aquele fixado com formol 4% e submetido à clarificação 

(Moreira & Filho, 1981). A contagem foi feita segundo técnica de Utermöhl (1958), com 

limite mínimo de 400 organismos da espécie mais abundante, o número de organismos/ml 

foi calculado de acordo com Villafañe & Reid (1995), sendo este valor transformado em 

organismos/cm2 utilizando-se para isto a área do filtro. Foi dada atenção especial a 

diatomoflora, a qual foi submetida a análise quantitativa por abundância relativa. A 

identificação dos taxa foi baseada em Patrick & Reimer (1966), Bourrelly (1968-1970-

1972), Rodrigues (1988), Krammer & Lange-Bertalot (1991), além de informações 

disponíveis na internet (ex. ADIAC- Diatom Image Database). A classificação foi feita de 

acordo com Bourrelly (1968-1970-1972).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O entendimento das alterações na estrutura da comunidade foi subsidiado pelos valores 

de riqueza específica além dos índices de: diversidade (Shannon-Weaver, 1964), 

equitabilidade (Pielou, 1975), similaridade de Sorenson (Magurran, 1988) e dominância de 

Bergen-Parker.  

 

Resultados e discussão 

Foram identificados 97 taxa infragenéricos, assim distribuídos: 41 Bacillariophyceae, 2 

2 

1 

3 

Figura 3.31. Cada conjunto 

experimental constou de 40 potes de 

plástico cheios de ágar enriquecido, 

com filtro de fibra de vidro preso por 

uma tampa perfurada (1). Estes potes 

foram montados em uma cuba de 

polietileno de 52 X 32 cm (2) sendo 5 

potes por tratamento (3).  Esta cuba 

foi então coberta por uma tampa de 

madeira com molduras de 4 cm entre 

os tratamentos (3) e fixada através de 

cordas ao leito do córrego.  
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Chrysophyceae, 1 Cryptophyceae, 7 Cyanophyceae, 18 Euchlorophyceae, 5 

Euglenophyceae e 23 Zygophyceae.  

Os valores de densidade total obtidos para as placas A e B foram muito próximos, 

resultando em alta similaridade (0,765) entre si. Porém, a riqueza, a diversidade e a 

equitabilidade da placa B foram bem maiores do que aquelas da placa A, além de ter sido 

verificado o oposto para os valores de dominância (Tab. 3.17), sugerindo uma possível 

interferência do experimento de enriquecimento sobre a placa A. 

 

Tabela 3.17. Variáveis biológicas obtidas nos filtros dos experimentos 1 (04/05/02-

01/06/02) e 2 (15/06/02-13/07/02) no córrego Indaiá.  

 C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4 N1 N2 N3 N4 P1N1 P2N2 P3N3 P4N4 
Placa

A 

Placa

B 

Densidade 

total x103 

(org/cm2) 

65,2 25,7 50,5 36,6 74,2 79,3 53,9 57,9 70,5 150,1 47,0 29,7 40,2 51,3 94,6 22,5 26,2 28,0 

Índice de 

diversidade 

(H) 

1,16 1,65 1,38 1,37 1,50 1,31 0,70 1,19 1,32 0,31 0,64 1,33 1,85 0,77 0,69 1,05 0,94 1,82 

Equitabilidade 

(E) 
0,42 0,57 0,47 0,54 0,50 0,50 0,34 0,41 0,50 0,17 0,33 0,46 0,51 0,28 0,31 0,42 0,33 0,56 

Riqueza de 

espécies total 

(n0) 

15 18 19 13 20 14 8 18 14 6 7 18 38 15 9 12 18 25 

Riqueza de 

espécies em 

diatomáceas 

(n0) 

26 26 27 20 29 27 25 18 29 21 19 26 25 19 19 23 22 19 

Índice de 

dominância 

(d) 

0,69 0,49 0,55 0,51 0,56 0,48 0,78 0,73 0,62 0,93 0,76 0,66 0,41 0,73 0,78 0,68 0,80 0,55 

C = controle; P = tratamento com fósforo; N = tratamento com nitrogênio.  

Os números representam o local para os controles e as concentrações para os tratamentos 

com nutrientes.  

 

No geral, a densidade total apresentou-se maior nos tratamentos do que nas placas (Fig. 

3.32), refletindo a resposta algal ao enriquecimento. Os mais altos valores foram 

encontrados nos tratamentos P1, P2, N1 e N2 sugerindo que as concentrações mais baixas 

sejam as ideais para experimentos de enriquecimento neste ambiente. Além disso, o fato de 

ter sido observada uma considerável resposta ao tratamento N2, sugere limitação por 

nitrogênio, porém, a resposta ao tratamento P3N3, sugere a possibilidade de co-limitação 

por N e P no crescimento de algumas espécies.  

Amblard et al. (1990), estudando córregos impactados do Canadá, observou diminuição 

nos valores de riqueza (de 20 para 12) e diversidade (de 1,87 para 0,82) com o aumento da 

eutrofização. Com relação à esta última, os resultados do presente estudo corroboram os 
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autores ao apresentar um alto valor na placa B (1,82) e os mais baixos valores nos 

tratamentos: P3, N2, N3, P2N2 e P3N3 (Tab. 3.1). Os valores em P1 e P2, mais altos que 

em P3 e P4, concordam com aqueles obtidos por Bothwell (1985), o qual obteve em 

experimento de enriquecimento uma maior diversidade nas menores concentrações de 

fósforo. Porém, o mais alto valor (1,85) foi observado no tratamento P1N1, o qual também 

apresentou a mais alta riqueza (38), sugerindo uma melhor eficiência do enriquecimento 

artificial quando N e P são oferecidos conjuntamente.  
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Figura 3.32. Densidade total da comunidade perifítica algal (x 10-3 organismo/cm2) no 

experimento de enriquecimento e nas placas A e B (C = controle, P = tratamento com 

fósforo e N = tratamento com nitrogênio). Os números representam o local (para os 

controles) e as concentrações (para os nutrientes). 

 

Ao se analisar a riqueza específica da classe Bacillariophyceae (Tab. 3.17), observa-se 

que os maiores valores foram encontrados nos tratamentos P1, P2 e N1 concordando com 

Chessman et al. (1999) para quem, muitos estudos têm mostrado que o enriquecimento 

químico associado com uma leve ou moderada influência humana estimula a riqueza de 

espécies de diatomáceas, a qual declina novamente sob condições de forte poluição.  

A importância de se considerar as espécies em experimentos de enriquecimento foi 

verificada por Fairchild et al. (1985), os quais chamaram atenção para o fato de que 

somente 8 dos 46 taxa encontrados mostraram aumento significativo no crescimento com 

nutrientes. Watanabe (1990) cita as espécies Navicula cryptocephala, Achnanthes 

lanceolata, Gomphonema parvulum, dentre outras, como características de meios mais 
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eutróficos. 

Verificamos em nossos experimentos que a espécie Navicula cryptocephala apresentou 

os maiores valores de abundância relativa nos tratamentos com fósforo, além de estar 

presente na placa A e não na placa B. A espécie Gomphonema parvulum, citada por Pan et 

al. (2000) e por Oliveira et al. (2001), como tendo afinidade por fósforo, apresentou os 

maiores valores de abundância relativa nos tratamentos C3 e P1, sendo estes valores duas 

vezes maiores que aquele encontrado na placa A, a qual possui o dobro do valor 

encontrado na placa B. Finalmente, a espécie Achnanthes lanceolata obteve os maiores 

valores de abundância relativa nos tratamentos com fósforo. Estes resultados corroboram 

também aqueles obtidos por Lobo et al. (2002) no sul do Brasil, os quais classificaram as 

espécies Gomphonema parvulum var. parvulum e Navicula cryptocephala var. 

cryptocephala como tolerantes à poluição e Achnanthes lanceolata var. rostrata e 

Pinnularia braunii var. amphicephala como mais tolerantes à poluição. Vale salientar que 

esta última espécie, no presente estudo, apresenta os maiores valores nos tratamentos 

quando comparados às placas.  

Com relação ao nitrogênio, as espécies que parecem ter uma maior afinidade com este 

nutriente foram: Aulacoseira sp. (presente somente em N1 e P1N1), Eunotia incisa e 

Eunotia serra (maior abundância relativa em N3) e Eunotia pectinalis (maior abundância 

relativa em N4 e em seguida em P4).  

Segundo Lobo et al. (2002), a complexidade do ambiente físico dos cursos d’água torna 

altamente recomendável o uso de comunidades de organismos (biocenoses), no lugar de 

uma espécie indicadora. Em vista disso, ao considerarmos as espécies Aulacoseira sp., 

Eunotia incisa, Eunotia pectinalis, Eunotia serra, Navicula cryptocephala, Achnanthes 

lanceolata, Gomphonema parvulum, Nitzschia acicularis e Pinnularia braunii como um 

conjunto (assembléia), veremos que este conjunto sugere uma possível afinidade com o 

aumento da concentração de nutrientes.  

Attayde & Hansson (2001) citam que, apesar de ocorrer perda de informação e 

sensibilidade, o agrupamento de espécies em grandes categorias tróficas ou taxonômicas 

pode resultar em respostas mais previsíveis (menor indeterminância). No presente estudo, 

ao analisarmos os gêneros da classe Bacillariophyceae observamos que as informações 

obtidas com algumas espécies não diferiram daquelas obtidas ao enfatizarmos o gênero 

como um todo, particularmente com relação aos gêneros Gomphonema, Eunotia, Navicula 

e Pinnularia. Segundo Palmer (1969), os gêneros Chlamydomonas e Chlorella estão entre 

os oito mais tolerantes à poluição orgânica. Dos quatro gêneros mais abundantes em nosso 
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experimento de enriquecimento (Fig. 3.3), Chlorella suplanta as diatomáceas (inclusive 

nas placas) e só é superado pela dominância de Chlamydomonas nos tratamentos P3, N2, 

N3, P2N2 e P3N3.  
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Figura 3.33. Porcentagens dos gêneros mais abundantes nos experimentos de 

enriquecimento e nas placas A e B. 

 

Watanabe (1990) classifica o gênero Chlamydomonas como característico de meios 

mais eutrofizados, concordando com Amblard et al. (1990) os quais observaram que o 

aumento da eutrofização provocou a predominância deste gênero, fato também 

corroborado pelo presente estudo que demonstrou a afinidade de Chlamydomonas sp. com 

o aumento da concentração de nutrientes. A dominância de Chlorella em praticamente 

todos os outros tratamentos (exceto em P1N1, dominado por Pinnularia) pode estar 

relacionada ao pH do meio (levemente ácido), conforme sugerido por Huszar et al. (1998). 

Mundie et al. (1991), verificaram diminuição de Cosmarium com aumento da 

concentração de nutrientes após enriquecimento. Também Watanabe (1990) cita 

Cosmarium como um gênero de ambientes menos poluídos, oligotróficos, frios e bem 

oxigenados. Além disso Huszar et al. (1998), salientam que o agrupamento Staurodesmus, 

Pleurotaenium, Staurastrum e Cosmarium é amplamente conhecido como dominante em 

ambientes pobres em fósforo. Concordando com estes autores, o experimento realizado no 

córrego Indaiá apresentou maior densidade dos gêneros Staurodesmus, Staurastrum e 
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Cosmarium na placa B.  

Segundo Reynolds (2000), o uso de categorias taxonômicas mais elevadas é 

amplamente endossado. Giorgi & Malacalza (2001), trabalhando com algas perifíticas em 

um córrego argentino, concluíram que mudanças em grupos dominantes são facilmente 

detectáveis nesta comunidade, sendo então um útil indicador de impacto de dejetos sobre a 

biota. Ao analisarmos nossos experimentos em nível de classes, vemos que a classe 

Zygophyceae (na qual inserem-se as desmidiáceas) apresentou quantidade expressiva na 

placa B, com proporção bem menor nos outros resultados, concordando com Huszar et al. 

(1998) e Coesel (1996), para quem a vasta maioria das desmidiáceas são restritas a habitats 

oligo-mesotróficos. O quase desaparecimento da classe Bacillariophyceae nos tratamentos 

N2 e N3, além de sua diminuição nos tratamentos P2, P3, P4, P2N2, P3N3 e P4N4 em 

relação aos controles, concordam com resultados obtidos por Pan et al. (2000) e por Giorgi 

& Malacalza (2001), os quais observaram a mesma diminuição com o aumento de fósforo, 

sem contudo ter sido detectado redução no número de espécies.  

Semelhantemente, Amblard et al. (1990), estudando córregos impactados do Canadá, 

observaram que o aumento da eutrofização provocou diminuição de diatomáceas e 

aumento de clorifíceas, conforme sugerido pelos resultados obtidos no presente estudo uma 

vez que a classe Euchlorophyceae apresentou os maiores valores em P3 (95,83 %), N2 

(98,57 %), N3 (98,01 %), P2N2 (96,72 %) e P3N3 (96,94 %), concordando com aqueles 

obtidos por McCormick et al. (2001), os quais verificaram um aumento desta classe em 

cargas intermediárias de fósforo.  

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram demonstrar alterações na estrutura 

da assembléia de algas bentônicas causadas pelo enriquecimento artificial in situ. Apesar 

de ter sido identificada a existência de preferência específica na assimilação de nutrientes, 

o crescimento da comunidade como um todo sugere co-limitação por nitrogênio e fósforo 

no córrego Indaiá. 
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Subprojeto: Composição da comunidade zooplanctônica de rios e lagos do trecho 

médio da bacia do Rio Doce-MG 

 

Paulina Maria Maia-Barbosa, Rosa Menendez; Carla de Fátima Valadares; Elaine C. L. 

Brandão; Simone Aparecida Braz; Sofia L. Brito.  

 

Introdução 

No Brasil vários estudos têm procurado descrever as modificações na composição e 

abundância do zooplâncton de águas continentais e identificar os possíveis fatores 

responsáveis por estas alterações (Carvalho,1983; Maia-Barbosa & Matsumura-Tundisi, 

1984; Bozelli,1991; Arcifa,1992; Espindola et al, 1996, dentre outros).  

Embora as variações nas condições climáticas sejam relativamente menores nas regiões 

tropicais em relação àquelas de regiões temperadas, mudanças imprevisíveis de curta 

duração e caráter irregular, como ventos fortes, chuvas, e alterações no regime térmico dos 

lagos (estratificação e desestratificação) podem modificar as condições do meio e forçar 

uma reorganização das comunidades. Segundo Twombly (1983) isto explicaria as 

variações na composição e densidade observadas entre anos, e até a ausência de padrões 

bem definidos para as comunidades zooplanctônicas de regiões tropicais.  

Nos lagos do Parque Estadual do Rio Doce estudos sobre a comunidade zooplanctônica 

vêm sendo realizados desde 1978, enfocando diferentes aspectos (Tundisi & Saijo, 1997). 

Apesar do grande número de informações contidas nestes estudos, dados sobre as 

variações sazonais foram apresentados apenas para Cladocera, à partir de amostras 

bimensais (Santos, 1980). 

Neste relatório são apresentados, de forma comparativa, os dados relativos à 

composição e flutuação da comunidade zooplanctônica das lagoas D. Helvécio, Carioca e 

Gambazinho (dentro do PERD), Jacaré, Águas Claras e Palmeirinha (externas ao PERD), 

obtidos durante os períodos de chuva e seca de 2000 a 2003. Além desta comparação, são 

também apresentados os dados do monitoramento mensal do zooplâncton realizado durante 

o período de 2002 e 2003 nas lagoas Dom Helvécio, Carioca, Gambazinho e Jacaré.  

 

Material e Métodos 

Em todas as lagoas as coletas foram realizadas em um ponto fixo da região limnética, 

onde foram amostradas quatro profundidades variáveis de acordo com as leituras do disco 

de Secchi. Até abril de 2003, para a análise quantitativa do zooplâncton foram coletados 10 
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litros de água, com auxílio da garrafa de Van Dorn. Á partir daí as coletas passaram a ser 

realizadas com uma bomba motorizada, tendo sido filtrados 200 litros em rede de plâncton 

de 68m de abertura de malha. 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 sub-amostras 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 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 arrastros horizontais. Para comparação da similaridade foi 

aplicado o índice de Jaccard. 

 

Resultados e Discussão 

 

Riqueza  

134 taxa foram identificados na comunidade zooplanctônica dos sete lagos estudados, 

sendo 92 pertencentes a Rotifera, 32 a Cladocera e 10 a Copepoda. As lagoas Dom 

Helvécio e Gambazinho apresentaram a menor riqueza de espécies (33 cada) e a Amarela a 

maior (130 - considerando-se apenas os três grupos citados). Nesta última lagoa foi 

considerado também o grupo Protozoa que tem participação expressiva na comunidade 

zooplanctônica, por se tratar de um ambiente coberto por macrófitas aquáticas em 

acelerado processo de decomposição. Cinqüenta e cinco espécies de Protozoa foram 

identificadas na lagoa Amarela durante os períodos de chuva e seca de 2000 a 2002. Este 

número pode estar sub-estimado já que nenhuma metodologia específica de amostragem 

foi utilizada. Pela curva de saturação de espécies apresentada na figura 3.34 percebe-se que 

somente as lagoas Gambazinho, Águas Claras e Palmeirinhas ainda não estabilizaram.  

O menor tempo de amostragem na lagoa Gambazinho (amostragens a partir de 2000) 

talvez possa explicar a menor riqueza registrada e a ausência de estabilização da curva de 

saturação de espécies. As lagoas Jacaré, Palmeirinhas e Águas Claras encontram-se 

rodeadas por plantações de eucaliptus e apresentam diferentes condições de trofia.  
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Figura 3.34. Riqueza acumulada obtida para sete lagoas amostradas na região do Parque 

Estadual do rio Doce durante os períodos de chuva e seca de 2000 a 2003. 

 

Variações nas condições de trofia foram registradas entre as lagoas amostradas e 

também numa mesma lagoa, entre os períodos amostrados (seca e chuva) (relatório PELD, 

2002).  

Todas estas lagoas apresentam um período de desestratificação térmica, no qual 

observa-se uma melhor distribuição de nutrientes pela coluna d’água. As variações na 

composição e densidade da comunidade zooplanctônica, observadas numa mesma lagoa 

entre os períodos de seca e chuva, poderiam ser um reflexo tanto da mistura das águas e 

maior disponibilidade de nutrientes, quanto das atividades antrópicas desenvolvidas no 

entorno (corte e replantio de eucaliptus). As lagoas apresentam águas ligeiramente ácidas, 

ricas em amônia e com concentrações elevadas de clorofila-a, pelo menos em um dos 

períodos amostrados (relatório PELD 2002).  

A lagoa Amarela, que apresenta a maior riqueza (figura 3.34), é dentre todas, a de 

menor profundidade (c. 2,0m) e com valores mais elevados de clorofila-a (33,4 a 119,8 

g/L em março/02) e condutividade (59,0 a 204,0 S/cm em março/2002), explicados pela 

abundância de macrófitas aquáticas, flutuantes e enraizadas. Apesar da menor 

profundidade, a cobertura vegetal garante a presença da estratificação térmica durante os 

meses de verão. A dinâmica de substituição das macrófitas aquáticas ao longo do ano, além 

de uma maior heterogeneidade espacial e qualidade/quantidade de recursos disponíveis 

nestas áreas podem ser considerados fatores determinantes da maior riqueza de espécies 

registrada neste ambiente.  

Rotifera foi o grupo de maior riqueza contribuindo com mais da metade das espécies 

identificadas em todas as lagoas estudadas, e copepoda o de menor (figura 3.35).  
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Figura 3.35. Riqueza total dos principais grupos da comunidade zooplanctônica nas sete 

lagoas amostradas na região do Parque Estadual do rio Doce durante os períodos de chuva 

e seca de 2000 a 2002. 

 

A dominância de rotíferos tem sido também registrada, por exemplo, em lagos de 

várzea da região amazônica (Hardy, 1980, Bozelli, 1994) e em sistemas da planície do Alto 

rio Paraná (Bonecker,1998, Rossa, 2001, Serafim, 1997). Isto pode ser explicado tanto pelo 

curto tempo de vida que garante uma renovação rápida da população, quanto pelo hábito 

alimentar (microfiltradores) que permite não só o aproveitamento do fitoplâncton, mas de 

detritos e bactérias associadas a eles. 

 

Densidade  

Das lagoas internas ao PERD, a Carioca apresentou quase sempre densidades mais 

elevadas (maior média de 489 org.m3 x 103 na seca/01) e a Amarela destacou-se dentre as 

lagoas do entorno (maior média de 1084 org.m3 x 103 na chuva/00). Nenhum padrão de 
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variação de densidade, relacionado com sazonalidade, foi visualizado com as amostras 

realizadas até o momento (figura 3.36). 

Esta ausência de padrão talvez esteja relacionada com alguns períodos atípicos de seca 

prolongada (efeito El Niño/La Niña), observados principalmente entre os anos de 2000 e 

2003 e já ressaltados no relatório anterior. 

Se o grupo Rotifera destaca pela maior riqueza de espécies (à exceção da Amarela pela 

maior participação de Protozoa, não considerado nas outras lagoas), em termos de 

densidade observa-se uma participação igualmente importante de copépodes (figura 3.37), 

que em alguns momentos predominam na comunidade zooplanctônica (ex nas lagoas Dom 

Helvécio s/01 e 02, Carioca s/00 e c/03; Gambazinho s/02). Estas densidades elevadas 

devem-se à participação de indivíduos jovens (náuplios e copepoditos) que em alguns 

momentos correspondem a mais de 40% do zooplâncton total.  

O grupo Cladocera apresenta densidades quase sempre muito baixas, com valores mais 

elevados nas lagoas externas ao PERD, predominando, por exemplo, na lagoa Águas 

Claras (chuva/01). No geral as seguintes espécies foram as que mais contribuíram para as 

densidades observadas: Ptygura sp, Brachionus mirus, Filinia sp entre os rotíferos; 

Diaphanosoma birgei, Ceriodaphnia cornuta/silvestrii e Daphnia laevis entre os 

cladóceros e Termocyclops minutus e Notodiaptomus (ihering/isabellae?), além das formas 

jovens, entre os copépodes. Além destas espécies, outras contribuíram, de forma 

esporádica, com densidades altas como, por exemplo, Bosminopsis deitersi que contribuiu 

com 80 e 31% na lagoa Dom Helvécio em out/2001 e jan/2002 respectivamente. É 

interessante registrar também a ocorrência de Daphnia laevis em pelo menos um dos 

períodos amostrados em todas as lagoas. Apenas na lagoa Jacaré esta espécie foi 

identificada durante todos os meses amostrados, com participação nunca superior a 6% do 

total identificado.  
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Figura 3.36. Densidade média (org.m3 x 103) de organismos zooplanctônicos registrados  

nos sete lagos da região do PERD de 2000 a 2003 (observar diferenças de escala) 

 

 

A presença de densidades elevadas de ovos de resistência na lagoa Jacaré foi motivo de 

um estudo particular apresentado também neste relatório. 
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Figura 3.37. Contribuição percentual dos principais grupos zooplanctônicos para a 

densidade nas sete lagoas amostradas na região do PERD de 2000 a 2003. 

 

 

Monitoramento da composição e flutuação mensal do zooplâncton  

As figuras abaixo apresentam as variações mensais da densidade dos principais grupos 

da comunidade zooplanctônica (figura 3.38) e a densidade média do zooplâncton total 

(figura 3.39) nas lagoas amostradas mensalmente (Dom Helvécio, Carioca e Gambazinho 

dentro do PERD e Jacaré externa) de agosto/02 a ago/03. Embora não seja possível definir 

um padrão de flutuação percebe-se que para as lagoas dentro do PERD (D. Helvécio, 

Carioca e Gambazinho) densidades mais elevadas foram observadas em ago/set de 2002, 

determinadas por copépodes (fases jovens), e um segundo pico em mai/jun de 2003. Na 

lagoa Jacaré, externa ao PERD, densidades mais elevadas ocorreram entre outubro e 

dez/02 sendo determinadas principalmente por Rotifera. Estas flutuações provavelmente 

apresentam como principal causa a desestratificação térmica (que ocorre normalmente em 

julho) e que permite melhor distribuição de nutrientes pela coluna d’ água além de uma 

entrada de material alóctone durante o período de chuvas. 
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Figura 3.38. Variação mensal das densidades (org. m3 x 103) dos principais grupos da 

comunidade zooplanctônica amostrados em quatro lagoas do PERD e entorno, durante o 

período de ago/2002 a ago/2003.  

 

Maiores densidades de zooplâncton total foram registradas nas lagoas Dom Helvécio e 

Carioca (máximo de 2522 e 2693 org. m3 x103 em ago/02 respectivamente). Nas quatro 

lagoas rotíferos e copépodes foram os grupos de maior abundância destacando-se, dentre 

os primeiros, T. minutus e Notodiaptomus iheringi e dentre os segundos Ptygura embora, 

esporadicamente, Conochilus sp, Brachionus sp e Hexarthra sp também apresentassem 

densidades elevadas. 

Neste período a maior riqueza foi registrada na lagoa Carioca (34 espécies sendo 22 de 

rotíferos, 9 de cladóceros e três de copepoda) e a menor na lagoa Gambazinho com um 

total de 24 espécies (16 de rotíferos, 5 de cladóceros e três copépodes). Na lagoa D. 

Helvécio foram identificadas neste período 27 espécies sendo 17 de rotíferos, 7 de 

cladóceros e três de copépodes  e na Jacaré 17 de rotiferos, 10 de cladóceros e três 

copépodes. Mais uma vez ficou constatado o predomínio de rotíferos em termos de riqueza 

e o de copépodes em termos de densidade (quando se considera os estágios jovens). 
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Figura 3.39. Densidade média de zooplâncton registrada nas diferentes lagoas do PERD 

amostradas durante o período de agosto de 2002 a agosto de 2003.  



 91 

A comunidade zooplanctônica de trechos de rios do médio rio Doce-MG 

Paulina M.Maia-Barbosa & Rosa Menendez  

 

Introdução 

No Brasil a comunidade zooplanctônica de ambientes lóticos tem sido pouco estudada. 

A maior parte dos estudos tem sido desenvolvida nas áreas alagáveis dos grandes rios 

como o Paraná (Paggi & Paggi, 1990; Bonecker et al, 1994; Lansac-Tôha et al, 1992, 

1993; Lima et al., 1996) e Amazonas (Brandorff et al. 1982; Robertson & Hardy, 1984; 

Bozelli, 1992 dentre outros), Além destes ambientes, uma descrição da comunidade 

zooplanctônica do rio São Francisco e de algumas de suas lagoas marginais, e de lagoas de 

várzea do Pantanal pode ser encontrada nos trabalhos de Neumann-Leitão & Nogueira-

Paranhos (1987); Dabés (1995); Green (1972, 1975) e Reid & Moreno (1990).  

A bacia do Médio Rio Doce, terceira maior bacia do Estado de Minas Gerais, apresenta 

um mosaico de problemas ambientais, frutos principalmente da exploração inadequada dos 

recursos naturais. O desenvolvimento do projeto Biodiversidade, População e Economia, 

durante o período de 1990 a 1996, permitiu, além do levantamento de dados sócio-

econômicos desta região, a caracterização físico-química e biológica de vários ambientes 

lóticos considerados representativos dos principais impactos das atividades antrópicas 

nesta área. A estrutura da comunidade zoolanctônica nestes pontos foi avaliada (Paula, 

1997) 

 

Material e Métodos 

Amostragens em 7 ambientes lóticos (rios Caraça, Piracicaba, Severo, Doce, Ipanema, 

Santa Bárbara e Peixe) foram realizadas em períodos sazonais de chuva e seca, nos anos de 

2000 a 2003. Cabe ressaltar, que nos últimos dois anos (2002 e 203) os rios Santa Bárbara 

e Peixe não foram amostrados e durante o ano de 2002 somente foram realizadas coletas 

no período de seca. 

Para as amostras quantitativas foram filtrados 100L de água em rede de plâncton de 

68m de abertura de malha. Os concentrados foram corados com Rosa de Bengala e 

fixados com solução de formol 4% neutralizada. Para as amostras qualitativas, foram feitos 

arrastos com a mesma rede especificada acima. A identificação dos organismos foi 

realizada sob microscópio óptico e estereoscópico. As  contagens foram feitas  em lâmina 

de Sedgewik-Rafter (1ml). 
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Resultados e Discussão 

Durante o período amostrado foram identificados no total 178 espécies. Protozoa a 

Rotifera se destacaram como os principais grupos representando 40% e 41%, 

respectivamente, do total de táxons encontrados, seguidos de Copepoda (18%) e Cladocera 

(11%). Também foram registrados outros grupos como Ostracoda, Nematoda e 

Gastrotricha. A dominância de Protozoa e Rotifera em ambientes lóticos é esperada por se 

tratar de organismos oportunistas, com ciclo de vida curto e alta taxa de crescimento (r-

estrategistas) (Allan, 1976), capazes de resistir à turbulência e velocidade do fluxo, fatores 

que comprometem a permanência dos outros organismos zooplanctônicos que apresentam 

mecanismos de locomoção pouco eficientes nestes ambientes. 

Considerando os quatro anos amostrados, os ambientes que apresentaram as densidades 

totais mais elevadas foram os rios Ipanema e Doce, com valores médios de 561745 org/m3 

e 89362 org/m3, respectivamente, seguidos dos rios Piracicaba e Severo com densidades 

médias, respectivas de 39035 org/m3 e 27768 org/m3. O rio Caraça, localizado em área de 

preservação, mostrou a menor densidade média do zooplâncton total (1368 org/m3). 

 

446648

415000

6075002274000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca Chuva Seca

2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003

Períodos

D
e

n
si

d
a

d
e

 (
O

rg
/m

3
)

Caraça

Severo

Piracicaba

Doce

Ipanema

Santa Bárbara

Peixe

 
 

Figura 3.40. Flutuação das densidades totais do zooplâncton em sete rios da bacia do 

médio Rio Doce  

 
Os picos máximos nos valores de densidades do zooplâncton foram todos registrados 

no rio Ipanema, variando de 2.274.000 org/ m3 na seca de 2000 a 50.000 org/m3 na chuva 

de 2003. Observa-se, neste ambiente, um decréscimo gradativo das concentrações totais do 
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zooplâncton, ao longo do período estudado. De todos os ambientes amostrados o Ipanema 

pode ser considerado o mais eutrófico e as altas densidades registradas referem-se ao 

predomínio de Protozoa e Rotíferos.  

As maiores riquezas foram observadas no rio Severo na seca de 2003 (52 táxons), e as 

menores, no rio Caraça, em todos os períodos amostrados, variando de 4 ( chuva de 2003) 

a 28 táxons (chuva de 2000). 
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Figura 3.41. Flutuação da riqueza total do zooplâncton de sete rios da bacia do médio Rio 

Doce.  

 

Observando as variações das riquezas de espécies nos ambientes ao longo dos períodos 

sazonais amostrados, constata-se que os maiores valores registraram-se nos períodos de 

seca, principalmente nos rios Doce e Ipanema. O mesmo padrão pode ser observado no rio 

Severo nos anos de 2001 e 2003. O rio Piracicaba, no entanto, apresenta valores de riqueza 

mais elevados nos períodos de chuva. 

Dentre os grupos principais, Protozoa e Rotifera foram os dominantes em todos os 

ambientes amostrados, representando juntos, no mínimo 60% das densidades totais do 

zooplâncton. A elevada turbidez, característica dos ambientes aqui analisados, pode estar 

favorecendo o aumento das densidades de Rotifera. A dominância desses dois grupos 

também foi observada por Lansac-Tôha et al. (1993) estudando ambientes lóticos de uma 

planície de inundação do rio Paraná. De modo semelhante, Paggi (1981), entre outros, 

constatou um predomínio de rotíferos em tributários de um trecho médio argentino, do 

mesmo rio, durante todo um ciclo anual. 

Os cladóceros foram pouco abundantes em todos os ambientes. Aumentos nas suas 

densidades foram verificados, no período de seca de 2000, nos rios Santa Bárbara (2210 
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org/m3) e Piracicaba (680 org/m3), compreendendo 7,5% e 0,68% do zooplâncton total, 

respectivamente. No rio Ipanema este grupo não foi registrado,  até o momento. 

As densidades registradas para Copepoda variaram de 11664 org/m3, no rio Doce (seca 

2002) a 10 org/m3, no rio Santa Bárbara (chuva 2001). Nos períodos de chuva e seca de 

2003 este grupo apresentou uma abundância significativa nos rios Doce e Caraça, 

mostrando-se como o segundo grupo dominante nestes locais, com percentuais de 36% e 

30%, respectivamente. 

O zooplâncton apresentou acentuadas flutuações ao longo dos períodos sazonais 

amostrados. Para os rios Caraça, Severo, Piracicaba, Doce e Ipanema, de uma maneira 

geral, observa-se que as densidades totais do zooplâncton, foram mais elevadas no período 

de seca, com exceção do ano 2000, nos rios Caraça, Severo e Doce.  
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Figura 3.42. Riqueza dos principais grupos da comunidade zooplanctônica nos diferentes 

ambientes lóticos da bacia do médio Rio Doce, amostrados durante o período de 2000 a 

2003.  
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Subprojeto: Comunidades de macroinvertebrados bentônicos de rios e lagos do 

trecho médio do Rio Doce-MG 

 

Aperfeiçoamento da Resolução CONAMA 020/1986 pela comparação com o índice de 

qualidade de água da bacia do rio piracicaba (1997), utilizando macroinvertebrados 

bentônicos como bioindicadores. 

 

Rodrigo Antônio de Souza, Maria Margarida Marques, Francisco Antônio Rodrigues 

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 das terras emersas (REBOUÇAS, 1999). Considerando 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, tem 

aumentado consideravelmente a pressão sobre os recursos hídricos dos países em 

desenvolvimento (THORNE & WILLIAMS, 1997), é necessário que os poderes públicos, 

federal e estadual, realizem investimentos para garantir um eficiente gerenciamento, 

controle e fiscalização das condições de uso e proteção dos recursos hídricos 

(REBOUÇAS, 1999). Esse gerenciamento passa pela regulamentação, definição de 

critérios de qualidade e quantificação das alterações ambientais provocadas pelo homem, 

procurando assegurar a sustentabilidade da oferta de água de boa qualidade. 

Um dos instrumentos para regulamentar o uso dos recursos hídricos, definir critérios de 

qualidade de água e padronizar métodos de quantificação de alterações ambientais no 

Brasil, é a Resolução do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) número 20 de 

18 de junho de 1986. Esta resolução determina o enquadramento das águas doces em 5 

classes de qualidade de acordo com os seus usos preponderantes, estabelecendo critérios de 

qualidade. Assim, Classe Especial é a de melhor qualidade, sendo destinada ao 

abastecimento doméstico sem prévia desinfecção e à preservação do equilíbrio ambiental e 

biodiversidade (com o decréscimo de qualidade, tem-se as classes 1, 2, 3 e 4). 

Para cada uma destas classes foram estabelecidos limites para muitas variáveis 

indicadoras de qualidade de água, quantificando o nível de qualidade apresentado por um 

segmento do corpo d´água num determinado momento. Porém, essa resolução não aborda 

aspectos biológicos, exceto as variáveis coliformes fecais, coliformes totais e Demanda 
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Bioquímica de Oxigênio-DBO (apesar deste ser um aspecto biológico indireto), limitando-

se a aspectos físicos e químicos da água. Com essa limitação, a caracterização desses 

corpos de água torna-se insuficiente para fornecer um mecanismo de controle e 

determinação de usos da água adequados. Como pode ser observado em SOUZA (2002), 

bioindicadores podem discriminar as classes de água doce propostas na Resolução 020/86 

CONAMA. 

Os métodos biológicos de avaliação de qualidade de água usam como informação a 

resposta dos organismos ou da comunidade a alterações ambientais. (GRAÇA, 1985) A 

resposta pode ainda ser verificada através do uso de espécies ou guildas indicadoras, 

índices de riqueza e diversidade, métodos multivariados e índices de integridade biótica 

(FAUSCH et al 1990). 

Segundo Resh et al (1996) as principais vantagens de se realizar a qualificação de um 

corpo d’água com o uso de parâmetros bióticos, são: i) a natureza sedentária de algumas 

espécies, nos permite estudar efeitos de distúrbios locais; ii) existe um grande número de 

respostas às perturbações e; iii) as amostragens quantitativas e qualitativas são geralmente 

simples o que permite o uso de equipamentos também simples e de baixo custo. Além 

destas, os métodos biológicos possuem a vantagem, em relação aos parâmetros físicos e 

químicos, de não refletir apenas uma situação momentânea, mas exibem as características 

da história de um determinado ambiente (MARVAN, 1979), já que integram e respondem 

ao conjunto das variações dos parâmetros físicos e químicos do meio, tornando-se, 

segundo JOHNSON (1995), uma das ferramentas mais sensíveis na detecção de alterações 

em sistemas aquáticos. 

A comunidade bentônica caracteriza-se por habitar o sedimento dos corpos d`água ou a 

superfície destes. Destacam-se os organismos formadores do macrobentos, que são os 

organismos retidos em peneira de 1-2 mm de abertura de malha, portanto, visíveis a olho 

nu. Os principais representantes deste grupo são os moluscos, anelídeos, larvas de insetos e 

crustáceos (ESTEVES,1998).  

Visto que a Resolução 20/86 CONAMA não prevê o uso de bioindicadores para a 

determinação das classes de qualidade de água doce e que a utilização de 

macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores pode discriminar essas classes de 

água (SOUZA, 2002), este trabalho pretende fornecer subsídios para que organismos 

bioindicadores possam ser utilizados neste tipo de classificação, tornando mais ampla e 

representativa a visão da qualidade dos ambientes aquáticos e suas classes de 

qualidade.Além disso, procura refinar a classificação dos corpos d`’água proposta pela 
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Resolução 020/86 CONAMA, com a utilização de parâmetros biológicos. 

A hipótese deste trabalho é que o enquadramento das classes de qualidade de água 

proposto pela Resolução 020/86 CONAMA pode ser melhorado ou refinado com a 

utilização de parâmetros biológicos, especificamente macroinvertebrados bentônicos. Para 

testar esta hipótese, o estudo teve como objetivos específicos: 

i)Enquadrar trechos de rios que compõem a bacia do médio rio Doce nas classes de água 

determinadas pela Resolução 20/86 CONAMA e nas classes de água propostas pelos 

índices de qualidade de água de Barbosa et al. (1997), BMWP (, Vernaux & Tuffery ( e ) 

Hillsenhoff (1988). 

ii)Comparar os resultados desses índices com o enquadramento proposto pela Resolução 

CONAMA 020/86, com vistas a determinar qual é o que tem maior similaridade de 

resultados e sugerir sua utilização pelo o CONAMA.  

 

Área de estudo 

O estudo concentrou-se no trecho médio do Rio Doce, em particular na sub-bacia do rio 

Piracicaba, abrangendo uma área de 5.896 km2, na qual estão localizados 22 municípios. 

Aproximadamente 700 mil pessoas vivem nesta região cuja economia é baseada 

principalmente em 3 atividades interligadas: mineração, reflorestamento e siderurgia 

(GUERRA, 1992). Esta região pode ser considerada como um microcosmo dos grandes 

problemas ambientais brasileiros (PAULA,1997) sofrendo as suas águas de múltiplos 

estresses provenientes de atividades econômicas impactantes e do crescimento 

populacional acentuado nas últimas décadas. Entretanto, mantém ainda fragmentos de 

vegetação original, dentro de unidades de conservação,como o Parque Estadual do Rio 

Doce (Marliéria-MG), que podem ser caracterizados como sujeitos a pouco ou nenhum 

impacto. Esta região torna-se, assim, um local excelente para o desenvolvimento de 

pesquisas em meio ambiente, com amplas possibilidades de aplicação imediata e podendo 

constituir, áreas de referência para a definição de padrões de qualidade de água. 

Desde o início da década de 90, esta bacia hidrográfica vem sendo objeto de estudos 

interdisciplinares abrangendo desde aspectos puramente biológicos até aspectos da 

interação sociedade e meio-ambiente. Um desses estudos interdisciplinares foi o projeto 

Biodiversidade População e Economia, financiado pelo Projeto de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico-Núcleo de Ciências Ambientais 

(PADCT/CIAMB), o qual realizou pesquisas nessa bacia de 1993 a 1995, determinando 

índices físico-químico (IFQ), biológico (IB) e índice de qualidade de água (IQA) para 
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pontos representativos da bacia (Paula et al., 1997). Estes índices permitiram enquadrar-se 

as águas em 5 classes de qualidade: péssima, ruim, aceitável, boa, ótima. A qualidade das 

águas da bacia continua sendo um dos alvos importantes de monitoramento e pesquisa de 

vários projetos que integram o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração 

(PELD) da UFMG, iniciado em 1999. 

Para as pesquisas e experimentos foram definidas sete estações de amostragem em 

rios/trechos de rios representativos do médio rio Doce, visando identificar os principais 

efeitos das atividades antrópicas potencialmente impactantes sobre a qualidade das águas 

da região, assim como a flutuação natural da comunidade e das variáveis ambientais. 

Considerando as classes de qualidade propostas pela Resolução 20/86 do CONAMA esses 

rios são: Classe 4, representada pelo Ribeirão Ipanema; Classe 3, representada pelos rios 

Barão de Cocais e Piracicaba; Classe 2, representada pelo Ribeirão Severo e Rio Doce 

(Cachoeira Escura); Classe 1, representada pelo córrego Dois Irmãos e Classe Especial, 

representada pelo ribeirão Caraça.  

 

Material e Métodos 

Durante os períodos de seca (agosto de 1999 e 2000) e chuva (janeiro de 2000 e 2001) 

e seca de 2002 (maio de 2002) foram realizadas amostragens da água dos rios e coletas da 

fauna bentônica. Foram tomadas algumas medidas de qualidade física e química da água, 

necessárias para o cálculo do IQA. As mesmas variáveis ambientais foram medidas em 

cada estação em todos os períodos de coleta. A temperatura, condutividade elétrica, pH e 

oxigênio dissolvido foram medidas in situ com um multianalisador (Horiba, mod. U-22), e 

amostras de água foram coletadas com um garrafa de van Dorn para posterior análise no 

laboratório dos teores de amônia, nitrito, nitrato, nitrogênio total, fósforo solúvel reativo, 

fósforo total e sílica solúvel reativa. 

As amostras da bentonofauna foram colhidas em replicatas, utilizando-se draga de 

Ekman, rede de arrasto (surber) ou conchas metálicas de fundo perfurado, dependendo do 

tipo de substrato de cada local. Os organismos encontrados foram identificados até o nível 

de família ou gênero. 

Para quantificar o grau de deterioração ambiental indicado pela comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos, foram calculados os índices de Hillsenhoff (1988), de 

Verneaux & Tuffery (1968 ), o sistema BMWP (Biological Monitoring Working Party 

score – Reino Unido, 1978) e o Índice de Qualidade de Água (IQA) de BARBOSA et al. 

(1997) e realizado o enquadramento dos ambientes lóticos pela Resolução CONAMA 
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020/86. A descrição dos três primeiros índices segue, de maneira simplificada, aquela de 

FERRACINI et al. (2001). A descrição do IQA, também resumida e sumarizada, segue 

aquela de BARBOSA et al. (1997).  

 

Índice biótico de Hilsenhoff (1988)  

A aplicação deste índice dispensa a identificação dos insetos em espécie. O índice é 

obtido através da determinação da participação relativa de cada grupo taxonômico 

(abundância relativa) e da análise do valor de tolerância de cada grupo. O índice varia de 1 

a 10, quanto maior seu valor, pior o estado de degradação ambiental de um corpo d’água. 

O cálculo é feito aplicando-se a seguinte fórmula:  

IB = (S ni x ti) / N 

Onde, ni = abundância relativa do taxa i; ti = valor de tolerância do taxa i; N = número 

total de organismos na amostra.  

 

Índice biótico de Verneaux & Tuffery (1968) 

A avaliação da qualidade biológica de um curso d’água se faz pela determinação do 

índice biótico cujo valor varia de 0 a 10. O método também dispensa identificações em 

espécie. São considerados: o número de unidades taxonômicas; o grau de sensibilidade de 

ordens ou famílias e o número total de unidades sistemáticas presentes na amostra. 

Segundo este método o IB = 5 é considerado o limite para caracterização do ambiente 

como não poluído (IB > 5 - não poluído; IB < 5 - poluído). 

 

Índice biótico (BMWP- score system, 1978)  

Este sistema trabalha também no nível taxonômico de famílias, às quais são atribuídos 

valores de tolerância (score/pontos). O índice é obtido fazendo-se a somatória de todos os 

pontos.  

A avaliação da qualidade da água pelo BMWP é feita comparando-se os valores 

obtidos na somatória dos pontos da tabela acima, com as classes de qualidade conforme 

apresentadas no Quadro 4. 

 

Índice de Qualidade de Água-IQA (Barbosa et al. 1997) 

Considerando que a qualidade da água é, em última instância, o resultado das 

interações entre o meio físico, químico e biológico, um índice capaz de indicar essa 

qualidade deverá refletir tais interações. Assim o IQA leva em consideração os aspectos 
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físicos, químicos e biológicos de forma combinada. Os índices foram construídos através 

da técnica de Análise de Componentes Principais aplicada às Matrizes de Correlação 

Amostral das variáveis físicas, químicas e biológicas para os períodos de seca e chuva. As 

equações para o cálculo do IQA nos períodos de seca (IQAs) e chuva (IQAc) são, 

respectivamente: 

IQAs = +0,707 (IFQ / 2,067) + 0,707 (IB / 2,242) 

IQAc = +0,707 (IFQ/ 1,158) + 0,707 (IB / 1,762), 

 

onde IFQ = Índice Físico-químico, calculado a partir de dados de temperatura, pH, 

condutividade elétrica, concentração de nutrientes e IB = Índice Biológico, calculado a 

partir das variáveis da comunidade zoobentônica: número de taxa, densidade de 

organismos, abundância de efemerópteros, tricópteros e plecópteros, abundância de 

quironomídeos e oligoquetas. 

 

Para melhor quantificar a similaridade dos resultados fornecidos por cada índice e 

portanto, identificar quais índices fornecem classificações mais similares ao 

enquadramento da Resolução CONAMA 020/86, foram calculadas a distância euclidiana 

para cada par de índices. As classes de água doce descritas na Resolução CONAMA 

020/86: especial,1,2,3,4, foram consideradas, respectivamente, para efeito de comparação 

com os outros índices, Excelente, Boa, Razoável, Ruim e Péssima. 

 

Resultados & Discussões 

Só foram utilizados como parâmetros físicos e químicos para discriminar as classes de 

água descrita na Resolução 20/86 CONAMA a concentração de oxigênio dissolvido e os 

teores máximos de fósforo total, amônia, os íons zinco, cobre, magnésio e a turbidez.  

Apesar ausência de dados referentes a concentração de silicatos e alcalinidade total em 

5 das 7 estações de amostragem, no último período de coleta, foi feita a determinação das 

classes de qualidade de água adotadas pelo índice físico- químico de qualidade de água 

(Barbosa et al., 1997). As estações no ribeirão Barão de Cocais e córrego Dois Irmãos 

possuíam a completude dos dados necessários para a determinação das classes por esse 

índice. Os índices de Hillsenhoff, Vernaux & Tuffery e o sistema BMWP mostraram-se de 

uso bastante fácil e cálculo rápido. 

Ao se calcular a distância euclidiana e a distância euclidiana ponderada entre os 

resultados dos quatro índices e do enquadramento proposta pela Resolução 020 Conama, 
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observa-se que o índice biótico mais similar ao enquadramento da Resolução CONAMA 

020/86 é o BMWP, que apresentou uma distância de 31,4, seguido pelo IQA proposto por 

Barbosa et al. (1997) que apresentou uma distância de 41,1. O índice de Vernaux &Tuffery 

apresentou uma distância euclidiana de 42.2 e o índice menos similar foi o Hillsenhoff que 

apresentou uma distância euclidiana de 51.3. Esses reaultados podem ser vistos na Tabela 

3.18 e Figura 3.43.  

 

Tabela 3.18. Distância Euclidiana entre os diferentes índices e o enquadramento 

CONAMA 

  

BMWP 

   

Hillsenhoff 

   

   IQA 

      

Vernaux&Tuffery 

 

  CONAMA 

BMWP 0,0 46,9 35,2 41,3 31,4 

Hillsenhoff 46,9 0,0 19,3 26,4 51,3 

IQA 35,2 19,3 0,0 34,0 41,1 

Vernaux&Tuffery 41,3 26,4 34,0 0,0 42,2 

CONAMA 31,4 51,3 41,1 42,2 0,0 
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Figura 3.43. Dendrograma com as distâncias Euclidianas entre os índices bióticos e o 

enquadramento CONAMA 

 

A maior similaridade entre o enquadramento da Resolução CONAMA e o índice 

biótico BMWP, além de corroborar a hipótese de resposta dos macroinvertebrados 

bentônicos às classes de água doce do enquadramento da Resolução CONAMA 020/86, 

colocada por SOUZA (2002); aumenta a confiabilidade de índices bióticos como 
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parâmetros para a Resolução. Esse aumento na confiabilidade se dá não apenas pelas 

vantagens e importância de se considerar fatores bióticos na determinação da qualidade de 

água, mas também pela grande rigorosidade apresentada pelo índice BMWP, quando 

utilizado e comparado com os índices de Hillsenhoff, IQA e de Vernaux&Tuffery na 

mesma região de estudo(MARQUES et. al., 2003). 

Entretanto a utilização do índice de qualidade de água (IQA) proposto por Barbosa et 

al. (1997) não pode ser desconsiderada, já que também apresentou uma grande 

similaridade com o enquadramento comparado com os outros índices. Vale ressaltar que se 

trata de um índice desenvolvido em uma região tropical, em uma bacia que apresenta 

impactos comuns a maioria das grandes bacias brasileiras, diferentemente dos outros 

índices, originados em regiões de clima, biota e situações diferentes das predominantes no 

sudeste do Brasil, por exemplo. Finalmente, esse índice considera em sua formulação, 

variáveis físicas, químicas e biológicas muito importantes para caracterização dos 

ambientes lóticos, particularmente quando analisadas de forma conjunta, resultando numa 

ferramenta consideravelmente mais poderosa para a discriminação de classes de qualidade 

de água, do que aquelas utilizadas pela Resolução CONAMA 020/86. 

 

Conclusões 

Os resultados e comparações obtidas nesse estudo demonstram que os índices BWMP e 

IQA foram os índices mais similares aos resultados do enquadramento de classes de água 

doce propostas pela Resolução CONAMA 020/86. Comparativamente, o índice BMWP foi 

o mais similar e o mais rigoroso na definição das classes de qualidade, conforme 

demonstrado por MARQUES et al.(2003). Em seguida à esse índice, foi também 

demonstrada a similaridade entre o IQA e a proposta do enquadramento pela Resolução 

CONAMA. Considerando que esse último índice leva em conta variáveis físicas, químicas 

e biológicas, sugere-se que a Resolução 020/86 CONAMA deve considerar a inclusão da 

indicação biológica em sua proposta de enquadramento e definição de classes de qualidade 

de água. 
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Subprojeto: Avaliação da qualidade das águas na bacia do médio Rio Doce através de 

parâmetros ecotoxicológicos 

 

Arnola Cecília Rietzler, Débora Lobato, Raíssa de Luca Guimarães 

 

Introdução  

Os ecossistemas aquáticos continentais vêm sofrendo com maior intensidade os 

impactos causados pelas atividades humanas nas últimas décadas.Consequentemente, as 

comunidades aquáticas de muitos ecossistemas lóticos e lênticos têm estado sujeitas à 

alterações, a exemplo do Parque Estadual do Rio Doce e sua área de entorno em que sérios 

problemas ambientais do ponto de vista ecotoxicológico são encontrados, particularmente 

os relacionados à mineração, garimpo, siderurgia, monocultura de eucaliptos e  indústria de 

celulose.  

Além disso, o papel dos sedimentos nos ecossistemas aquáticos é bem conhecido. Eles 

atuam como locais de armazenagem de materiais orgânicos e inorgânicos, sendo que 

grande parte das substâncias de origem antropogênica tende a se concentrar nos 

sedimentos. Assim, o monitoramento ambiental de áreas sujeitas à impactos provocados 

pelo lançamento de resíduos na bacia de drenagem necessitam de programas de 

monitoramento com uma abordagem sistêmica, integrando métodos químicos, físicos e 

biológicos. 

Neste contexto, foi dada continuidade aos estudos ecotoxicológicos na bacia do médio 

rio Doce, concentrando-os  no Vale do Aço, com pontos de amostragem nos trechos do rio 

Piracicaba em que se situam as indústrias Acesita e Usiminas (siderurgicas) bem como no 

trecho do rio Doce onde se encontra a indústria Cenibra (indústria de celulose). Associado 

às atividades de produção de celulose e carvão vegetal, foram considerados os plantios de 

eucaliptos às margens do rio Doce, imediatamente após a confluência com o Rio 

Piracicaba.  

Considerando-se que parcela significativa dos suprimentos energéticos dos corpos 

d’água derivam principalmente de folhas senescentes provenientes da vegetação de entorno 

e levando-se em conta que as folhas das árvores diferem em qualidade, mudanças na 

vegetação ripária têm o potencial de afetar os sistemas aquáticos (Molles, 1982 ; Wallace 

et al. 1999, apud Canhoto et al., 2002). Dessa forma, a mudança da vegetação original para 

eucalipto, cujas folhas liberam compostos naturais na decomposição, possivelmente 

acarretam em uma diminuição na qualidade das águas de lagos naturais podendo 
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influenciar na diversidade de organismos planctônicos e bentônicos (Moreto, 2001; Abelho 

& Graça, 1996).  

Tomando-se como base os problemas encontrados na região do Vale do Aço-MG e o 

escasso conhecimento do potencial dos compostos naturais das folhas de eucalipto sobre a 

biota aquática e o seu intenso plantio principalmente na região da bacia do rio Doce, 

estudos ecotoxicológicos tornam-se importantes para a avaliação da qualidade da água e 

sedimento dos ambientes aquáticos, possibilitando um melhor monitoramento das 

condições ambientais alteradas antropicamente. 

 

Objetivos 

Para a continuidade dos estudos ecotoxicológicos, foram considerados os seguintes 

objetivos: 

- caracterizar física e quimicamente a água e sedimento nos locais de amostragem no Vale 

do Aço (MG); 

-  caracterizar a macrofauna bentônica nos locais de amostragem; 

- determinar as concentrações de Cd, Hg, Zn, Pb, Cu Ni e Cr encontrados na água e água 

intersticial; 

- realizar novos ensaios de toxicidade aguda e crônica com água e sedimento, utilizando 

diferentes organismos-teste, procurando-se incluir a utilização da água intersticial dos 

locais de amostragem; 

- realizar testes de sensibilidade com substâncias de referência para avaliação da 

manutenção dos cultivos e padronização de espécies autóctones; 

- analisar o efeito de substâncias naturais presentes nas folhas de Eucalyptus grandis na 

bacia de drenagem do Rio Doce sobre Ceriodaphnia dubia e Daphnia similis; 

- 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 e períodos de amostragem 

As coletas foram realizadas no período de seca de 2002 ( setembro)  e chuvas de 2003 

(fevereiro). Os locais de amostragem foram definidos com base em informações obtidas 

pelo Programa Biodiversidade, População e Economia–PADCT ( De Paula,1997) 

desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de 
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Vida Silvestre/UFMG na Bacia  do Rio Doce entre 1993 e 1995, considerando-se 

particularmente trechos próximos às indústrias Usiminas, Cenibra e Acesita, no Vale do 

Aço. 

Já as folhas de Eucalyptus grandis utilizadas nos testes de toxicidade para avaliação 

dos efeitos de substâncias delas extraídas foram coletadas em áreas de plantio da 

Companhia Agrícola Florestal (CAF), em diferentes épocas de 2003. 

 

Procedimentos metodológicos de campo 

Dados de temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e salinidade, 

foram obtidos “in situ” através de um multisensor de qualidade de água. Amostras de água 

e sedimento foram coletadas no ribeirão Timotinho (Acesita), rio Piracicaba 

(Cariru/Usiminas) e rio Doce (Cenibra), utilizando-se galões diretamente colocados na 

água e um coletor de sedimento, respectivamente. As coletas de sedimento incluiram 

amostras para a caracterização da fauna bentônica. Em seguida, o material foi transportado 

para o laboratório para utilização em parte dos experimentos.  

 

Procedimentos metodológicos em laboratório 

Em laboratório, as amostras de sedimento foram triadas para identificação da 

macrofauna bentônica através de literatura especializada.  

A determinação da composição granulométrica dos sedimentos foi realizada segundo a 

metodologia de Suguio (1973), modificada por Callisto &  Esteves (1996). Após secagem 

por 48 horas, em estufa, a temperatura constante de 60ºC, o sedimento foi macerado para 

separação dos aglomerados e retiradas porções de 100g. Essas porções foram passadas em 

uma série de peneiras de 4,000; 1,000; 0,500; 0,250; 0,125 e 0,063 mm (gravimetria) por 

30 minutos e as frações retidas em cada peneira foram pesadas individualmente e, em 

seguida, reunidas e pesadas para a  verificação de variações no peso inicial.  

O acondicionamento do sedimento para utilização nos testes de toxicidade foi feito a 

4oC por um período máximo de 4 semanas. A água utilizada para manutenção dos 

organismos e experimentos consistiu de água de cultivo proveniente de fonte natural, 

apenas aerada para correção do pH. Quanto a alimentação, forneceu-se aos organismos 

Selenastrum capricornutum (alga clorofícea mantida em meio W.C.), além de um 

composto preparado com fermento biológico e ração de truta. 

Os bioensaios para avaliação de possíveis efeitos biológicos de contaminantes foram 

feitos com água e sedimento seguindo as normas estabelecidas pela USEPA (1990;1994) e 
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ABNT(1993 a), utilizando-se como organismos-teste cladóceros dos gêneros Daphnia 

(D.similis e D. laevis) e Ceriodaphnia (C. dubia e C. silvestrii) e uma espécie bentônica da 

família Chironomidae (Chironomus xanthus). 

No caso dos testes realizados com os compostos extraídos de Eucalyptus grandis, 

utilizou-se apenas as espécies padronizadas Daphnia similis e Ceriodaphnia dubia. Estes 

testes foram realizados em parceria com o Laboratório de Interações Microorganismo-

Planta (Departamento de Botânica/ICB-UFMG), que forneceu parte das substâncias 

testadas (destilado e extrato aquosos e óleo essencial). 

Quanto a retirada das amostras de água intersticial para os testes de toxicidade, efetuou-

se extração direta para os sedimentos arenosos, utilizando-se se seringas com um filtro  e 

centrifugação do sedimento para as amostras argilosas. 

Para cada ponto de coleta, foram consideradas três réplicas com dez indivíduos nos 

bioensaios de toxicidade aguda e dez réplicas contendo um indivíduo nos bioensaios de 

toxicidade crônica (vide Figura 3.44 abaixo). Dados de pH, oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica e dureza da água foram  monitorados durante os experimentos. 

 

 

Figura 3.44. Testes de toxicidade crônica com amostras de sedimento com Ceriodaphnia 

spp. 

 

Como parâmetros de avaliação, foram consideradas a CL ou CE 50 nos testes de 

toxicidade aguda e a reprodução, sobrevivência e longevidade dos organismos nos 

bioensaios de toxicidade crônica.  

Quanto aos testes de sensibilidade com os organismos-teste, foram utilizadas duas 

substâncias-referência: cloreto de sódio e dicromato de potássio. Estes testes permitiram 

monitorar as condições dos cultivos, fornecendo dados que serão utilizados na 

padronização de Daphnia laevis e Ceriodaphnia silvestrii (espécies autóctones). 
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Resultados e Discussão  

Os resultados apresentados a seguir incluem informações obtidas durante o andamento 

do projeto (2002/2003), bem como dados anteriormente obtidos (2001), os quais foram 

utilizados para uma melhor comparação dos resultados que vem sendo encontrados nos 

ambientes estudados. 

 

Caracterização física do sedimento dos pontos de amostragem  

 

Os dados de granulometria (Tabela 3.19) mostraram uma maior porcentagem de 

sedimento arenoso no ponto Acesita e sedimento argiloso nos demais pontos. Em geral, 

houve baixa porcentagem de matéria orgânica, variando entre 0,0% (Acesita) e 17% no 

ponto Cariru. 

 

 

Tabela 3.19. Dados de granulometria e matéria orgânica dos diferentes pontos de 

amostragem. 

 

 

 

 

Caracterização química das amostras de água dos pontos de amostragem 

Algumas variáveis químicas da água também caracterizaram os ambientes como 

impactados, a exemplo da condutividade e pH (particularmente no período de seca) nos 

pontos Acesita e Cenibra, além da salinidade encontrada no ponto Cenibra de acordo com 

as Tabelas 3.20 e 3.21 

 

 

 2001 2002/2003 

%Fração 

granulométrica 

Acesita Usiminas Cenibra Acesita Usiminas Cenibra 

Areia muito grossa 0,7 0,6 0,06 15,4 0,01 0,02 

Areia grossa 6,8 2,6 0,5 26,9 0,04 0,05 

Areia média 30,7 9,8 2,0 34,1 0,09 0,12 

Areia fina 27,7 10,5 9,0 19,0 2,6 5,8 

Areia muito fina 20,5 24,8 41,5 3,9 35,0 26,0 

Silte e argila 13,8 52,2 47,3 0,5 62,1 67,9 

%Mat. Orgânica 0,0 17,0 1,0 0,55 2,1 8,6 
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Tabela 3.20. Variáveis quimicas monitoradas no campo durante o período de seca de 2002. 

Pontos de 

Amostragem 

pH Condutividade 

(µS.cm-1) 

OD   

(mg.L-1) 

Temperatura 

(oC) 

Salinidade 

%o 

TDS 

(mg.L-1) 

Redox 

(mV) 

Acesita 7,4 640,0 8,1 26,7 0,0 0,4 250,0 

Usiminas 6,5 170,0 8,5 25,8 0,0 0,1 102,0 

Cenibra 8,0 2800,0 6,5 35,4 0,1 1,8 110,0 

 

 

Tabela 3.21. Variáveis quimicas monitoradas no campo durante o período de chuva de 

2003. 
Pontos de 

Amostragem 

pH Condutividade 

(µS.cm-1) 

OD   

(mg.L-1) 

Temperatura 

(oC) 

Salinidade 

%o 

TDS 

(mg.L-1) 

Redox 

(mV) 

Acesita 6,4 607,0 7,5 33,9 0,0 0,4 150,0 

Usiminas 6,2 395,0 8,2 33,8 0,0 0,3 153,0 

Cenibra 6,5 1200,0 6,2 37,0 0,1 1,7 120,0 

 

 

Caracterização da macrofauna bentônica nos pontos de amostragem no Vale do Aço 

Os dados de composição e densidade numérica dos organismos bentônicos encontram-

se na Tabela 3.22, abaixo. Pode-se verificar pela tabela, uma maior abundância do molusco 

Melanoides tuberculata e dos dípteros da família Chironomidae. 

 

Tabela 3.22. Listagem taxonômica e número de indivíduos/ m2 para amostras de fauna 

bentônica. 

 2001 2002/2003 

Lista Taxonômica 

 

Acesita Cariru Cenibra Acesita Cariru Cenibra 

Filo Mollusca       

Classe Pelecypoda       

Ordem Heterodonta       

Corbiculidae       

Corbicula fluminea  2* 9    

Classe Gastropoda       

Subclasse Pulmonata       

Ordem Basommatophora       

Physidae Fitzinger,1833       

Physa Drapamaud,1801  2     

Thiaridae       
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Melanoides tuberculata   221  75 1 

Filo Annelida       

Classe Oligochaeta 9 9     

Filo Arthropoda       

Classe Insecta       

Ordem Odonata Fabricius, 

1793 

      

Subordem Anizoptera       

Gomphidae       

Aphylla   5  1 3 

Ordem Diptera       

Subordem Orthorrapha       

Serie Nematocera       

Chironomidae       

Não Tanypodinae 247 185  47   

Psychodidae 5   1   

OBS: * vestígios 

 

A alteração na diversidade e densidade da fauna bentônica constitui uma ferramenta 

para o monitoramento da qualidade  dos ambientes aquáticos (Callisto et al, 2001). Neste 

contexto, os dados obtidos quanto a caracterização biológica mostraram baixa diversidade 

de organismos bentônicos, representados basicamente por organismos encontrados em 

ambientes impactados. 

 

Testes de sensibilidade  

 

Daphnia laevis e Daphnia similis 

Dando continuidade à avaliação do potencial de utilização de Daphnia laevis em testes 

de toxicidade e a padronização desta espécie como organismo-teste, com a substância de 

referência dicromato de potássio (K2Cr2O7), a faixa de sensibilidade obtida manteve-se 

com valores de CE50-48h entre 0,017 e 0,084mg/l de dicromato de potássio. Os resultados 

continuam indicando uma maior sensibilidade de Daphnia laevis comparada à Daphnia 

similis, considerando-se a faixa de sensibilidade estabelecida por ZAGATTO (1986),  para 

esta mesma substância.  

Quanto aos testes de sensibilidade para verificação das condições de cultivo de 

Daphnia similis em laboratório, foram encontrados valores  ligeiramente inferiores à faixa 

0,04 a 0,17 mg/L de dicromato de potássio estabelecida por ZAGATTO (1986). Este fato 

provavelmente esteja relacionado à baixa dureza  da água de cultivo utilizada no 

laboratório. 
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Ceriodaphnia dubia e Ceriodaphnia silvestrii 

Com relação à Ceriodaphnia spp, os valores de sensibilidade continuaram dentro das 

faixas encontradas para a espécie já padronizada Ceriodaphnia dubia, que corresponderam 

à 1,47-1,67 mg/L de cloreto de sódio. No caso de C. silvestrii, os valores encontrados 

mantiveram-se próximos aos valores encontrados por OLIVEIRA-NETO (1,33-1,82mg/L 

de NaCl; comunicação pessoal), correspondendo à 1,60-1,80 mg/L de cloreto de potássio. 

 

Testes de toxicidade aguda com amostras de água, água intersticial e sedimento com 

cladóceros 

Em síntese, os resultados dos testes de toxicidade aguda no período de seca e chuva de 

2001 a 2003 nos diferentes pontos de amostragem, mostraram efeito de toxicidade aguda 

de amostras de água nos pontos Usiminas e Cariru (rio Piracicaba) nos períodos de chuva e 

seca de 2001 e seca de 2003; e de amostras de água intersticial nos pontos Usiminas e 

Cenibra em 2002 e 2003. Por outro lado, não verificou-se efeito de toxicidade aguda para 

as amostras de sedimento. 

Quanto às variáveis químicas monitoradas durante os experimentos mostraram 

elevados valores de condutividade, principalmente no ponto Cenibra. Já os valores de pH, 

foram elevados em todos os pontos de amostragem, o mesmo tendo ocorrido com a dureza 

nos pontos Cenibra e Acesita. 

 

Testes de toxicidade aguda com Ceriodaphnia dubia utilizando compostos extraídos de 

Eucalyptus grandis 

 

Extrato Aquoso  

Com o extrato aquoso foram feitos dois experimentos preliminares sendo que o 

segundo apontou efeito de toxicidade entre 5 e 10 mL/L e a CE50 calculada foi de 7,35 

mL/L.  

 

Destilado Aquoso 

Os testes preliminares com o destilado aquoso apresentaram 100% de sobrevivência e 

somente o terceiro experimento apresentou efeito de toxicidade (CE50 de 56,6 mL/L).  

 

Óleo Essencial  

No primeiro teste com o óleo essencial verificou-se uma CE50 de 0,303 mL/L com 
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intervalo de confiança entre 0,267 e 0,343 mL/L. No segundo experimento, detectou-se um 

maior efeito de toxicidade, cuja CE50 foi igual a 0,191 mL/L com intervalo de confiança 

entre 0,155 e 0,234 mL/L.  

 

Triturado  

No primeiro experimento utilizando o composto retirado do triturado, verificou-se uma  

CE50 de 6,227 mL/L com intervalo de confiança entre 5,443 e 7,125 mL/L enquanto no 

segundo experimento os resultados não foram consistentes, provavelmente devido à 

utilização do composto retirado do triturado após o intervalo de 24 horas, como recomenda 

a metodologia utilizada para experimentos em ambientes terrestres. Mais dois testes de 

toxicidade aguda e um de toxicidade crônica serão realizados com o triturado. 

 

Testes de toxicidade aguda com Daphnia similis utilizando compostos de Eucalyptus 

grandis 

 

Extrato Aquoso 

O teste realizado com extrato aquoso utilizado nas concentrações entre 0,001 e 0,15 

mL/L não apresentou efeito nem indício de toxicidade aos organismos. Novos testes serão 

realizados mediante a obtenção de material fornecido pelo Laboratório de Interações 

Microorganismo-Planta (Departamento de Botânica/ICB-UFMG). 

 

Destilado Aquoso e óleo essencial 

O destilado aquoso nas concentrações de 0,1 a 1,5 mL/L também resultou em 100% de 

sobrevivência. O óleo essencial nas concentrações de 0,1 a 1,5 mL/L revelou CE50 igual à 

0,154 mL/L. 

 

Testes de toxicidade aguda com Chironomus xanthus 

Os resultados obtidos não apresentaram efeito de toxicidade aos organismos bentônicos 

utilizados nos testes. 

 

Testes de toxicidade crônica com amostras de água e sedimento 

Os resultados destes testes demostraram efeito de toxicidade crônica para as amostras 

de sedimento, e principalmente de água, em fontes pontuais de lançamento de efluentes das 

indústrias e também em fontes difusas, fato também observado em  ambientes  com  
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características  semelhantes (Baptista et al., 2000; Costa  et al.,2000). 

Quanto às variáveis químicas monitoradas, observou-se elevados valores de 

condutividade para as amostras de água da Cenibra e elevados valores de dureza para as 

amostras da Acesita e Usiminas. 

 

Conclusões 

A caracterização biológica em pontos de amostragem no Vale do Aço-MG mostrou 

baixa diversidade de organismos bentônicos, representados basicamente por organismos 

encontrados em ambientes impactados. Os valores encontrados para algumas variáveis 

químicas, a exemplo dos valores de condutividade e  salinidade encontrados no ponto 

Cenibra também mostraram condições insatisfatórias de qualidade da água .  

Os testes de toxicidade mostraram efeito de toxicidade aguda e/ou crônica das amostras 

de água, sedimento e água intersticial, bem como de substâncias extraídas de Eucalyptus 

grandis.  

O teste realizado com o destilado aquoso de E. grandis utilizando C. dubia como 

organismo-teste revelou uma CE50 de 56,6 mL/L, representando uma concentração 

relativamente elevada desse composto (que é um sub-produto do óleo essencial) com um 

menor efeito de toxicidade que os demais compostos. O extrato aquoso apresentou efeito 

de toxicidade acima de 5 mL/L, com um valor de concentração efetiva de 7,349 mL/L. 

Este resultado esteve próximo ao obtido com o composto retirado do triturado, no qual 

verificou-se um valor de CE50 igual à 6,227 mL/L com intervalo de confiança entre 5,443 

e 7,125 mL/L. Esse fato se deve possivelmente à uma semelhança na composição de 

ambos os compostos. O óleo essencial, por sua vez, foi o composto mais tóxico, com CE50 

entre 0,191 e 0,303 mL/L.  

Por outro lado, nem o extrato aquoso nem o destilado aquoso de E. grandis testados 

com D. similis apresentaram efeito letal aos organismos em baixas concentrações. Já o 

óleo essencial, assim como observado para C. dubia, causou elevada mortalidade em 

pequenas concentrações, sendo que D. similis indicou ser mais sensível (CE50 igual à 

0,154 mL/L). 

Estes estudos ecotoxicológicos estão possibilitando uma primeira avaliação do 

potencial de toxicidade da liteira de Eucalyptus grandis  aos ambientes aquáticos, e a 

utilização de organismos-teste poderá auxiliar na análise dos efeitos adversos sobre a biota 

de ecossistemas aquáticos.  

Esta ferramenta de avaliação se torna ainda mais importante em função do local de 
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estudo que apresenta monoculturas de eucalipto circundando sistemas lacustres. Além 

disso, o fato deste projeto estar inserido em um estudo de longa duração (PELD/CNPq) 

representa uma possibilidade ímpar de viabilizar o aprofundamento de estudos 

ecotoxicológicos em ambientes aquáticos, de forma a subsidiar medidas de manejo destes 

ecossistemas. A continuidade destes estudos também permitirão avaliar a adequação dos 

parâmetros atuais de classificação de poluição aquática utilizados por órgãos ambientais no 

controle da qualidade das águas.   

 

Desdobramentos e perspectivas do sub-projeto 

A quantificação dos metais pesados nas amostras de sedimento e água intersticial de 

2002 está sendo feita pelo CDTN/UFMG e será analisado na continuidade do projeto. 

Quanto aos estudos utilizando compostos extraídos de Eucalyptus, procurou-se, nesta 

primeira etapa,  adequar a metodologia para a realização dos testes de toxicidade aguda 

com substâncias produzidas por Eucalyptus grandis. Dando continuidade ao projeto, 

pretende-se em 2004 complementar os experimentos com cladóceros (D. similis e C. 

dubia) em testes de toxicidade aguda e crônica. Além disso, pretende-se realizar novos 

testes de toxicidade com uma outra espécie de Eucalyptus (E. urophila), utilizando os 

mesmos cladóceros como organismos-teste. Das substâncias utilizadas para os testes, será 

dada ênfase à utilização do composto obtido a partir das folhas secas trituradas de ambas as 

espécies de eucaliptos, cujos resultados serão utilizados no preparo de roteiro de atividades 

práticas para aplicação em disciplinas da Licenciatura em Ciências Biológicas (incluindo 

as diferentes Instrumentações de Ensino). 
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A Comunidade de macrófitas aquáticas em lagos do Parque Estadual do rio Doce e 

em lagos de área reflorestada com Eucalyptus spp: estudos comparativos. 

 

Paulo Eduardo Rocha da Costa, Júlio A. Lombardi, Francisco Barbosa 

 

Introdução 

Macrófita aquática é um termo não taxonômico que se refere a plantas herbáceas que 

crescem na coluna d’água, em solos cobertos ou saturados de água. Designa plantas 

herbáceas que habitam pântanos, vazantes, brejos, banhados, manguezais, veredas, campos 

alagáveis, igiapós, várzeas, lagos, rios, estuários, deltas, represas, açudes, cachoeiras e 

corredeiras (Weaner & Clements, 1938; IBDF, 1985; SMA, 1997). 

A partir da década de 40 as atividades industriais de celulose e madeira, siderúrgicas e 

suas práticas de reflorestamento com Eucalyptus spp tornaram a região conhecida como 

Vale do Aço não só o maior parque siderúrgico nacional, mas também imprimiram uma 

acelerada experiência de degradação ambiental. A destruição e fragmentação da Mata 

Atlântica em torno do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) trazem várias conseqüências 

negativas para a biota como por exemplo, distúrbio no regime hidrológicos (Vianna et al., 

1992) que causa mudanças climáticas, deterioração da qualidade de vida e perda de 

biodiversidade. 

Uma característica marcante na maioria dos lagos do PERD é a existência, na região 

litorânea, de diversas comunidades vegetais, abrigando desde algas microscópicas e 

macrosocópicas até plantas superiores, determinando uma grande diversidade de nichos 

ecológicos e animais associados. Destacam-se as macrófitas aquáticas que podem ser 

agrupadas quanto ao seu biótipo e: emergentes (Pontederia sp), flutuantes fixas 

(Nymphaea sp), flutuantes livres (Salvinia sp), submersas fixas (Cabomba sp), submersa 

livre (Utricularia sp). 

A comunidade de macrófitas aquáticas pode influenciar ou até mesmo determinar a 

estrutura e o funcionamento de todo o ecossistema lacustre através de interações físicas 

(disponibilidade de luz), interações entre o compartimento sedimento e a coluna d’água 

(efeito do bombeamento de nutrientes) e interações biológicas (disponibilização de matéria 

orgânica para as cadeias de herbivoria e detritos, Sculthorpe (1985); substrato para 

perifiton, Bristow, 1974; Cooper & Boon, 1987). 

No entanto, a grande importância de macrófitas aquáticas está na sua utilização para 

caracterizar ambientes aquáticos lóticos e lênticos como bioindicadores de qualidade de 
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água, na despoluição de ambientes aquáticos impactados, alimentação de animais, 

melhoramento físico e químico do solo, redução da turbulência, produção de biomassa, 

uma das mais eficientes do planeta (Wetze, 1964a; Pedralli, 1990; Irgang & Gastal Jr, 

1996; Esteves, 1998). 

Embora existam levantamentos não sistemáticos de macrófitas aquáticas em alguns 

lagos do PERD (Ikusima & Gentil, 1997; Lomardi & Gonçalves, 2000) e que sugerem uma 

baixa diversidade de espécies nestes ambientes, levantamentos sistematizados não foram 

ainda realizados. Com o objetivo geral de realizar um levantamento das macrófitas 

aquáticas em lagos representativos do sistema lacustre do médio rio Doce, este projeto teve 

como objetivos: 

i) realizar um levantamento florísticos em seis lagos do médio rio Doce, sendo três 

localizados no PERD (ausência de impactos) e três em áreas do entorno do PERD 

(impactos variados); 

ii) determinar a freqüência das espécies em cada lago; 

iii) medir parâmetros físicos e químicos da água 

iv) produzir exsicatas para identificação das espécies. 

 

Área de estudos 

Os lagos situados no PERD foram: Dom Helvécio, Carioca e Gambazinho e os lagos 

situados no entorno desta Unidade de Conservação foram Amarela, Águas Claras e Jacaré. 

Estes três últimos ambientes estão localizados em áreas de reflorestamento com Eucalyptus 

spp e o lago Jacaré abriga ainda um clube de pesca, do qual recebe o esgoto sanitário. 

 

Material e métodos 

Nesta primeira fase do projeto foi contemplado somente o levantamento florístico para 

o qual foram coletadas todas as espécies férteis presentes em áreas selecionadas (estandes) 

em cada ambiente. O material coletado, prensado e seco em estufa está incorporado nos 

Herbários BHCB do ICB/UFMG e BHZB, da Fundação Zôo-Botânica da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte-MG. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos levantamentos florísticos realizados nos seis ambientes selecionados são 

apresentados, de forma comparativa, nas tabelas a seguir. 
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Tabela 3.23. Macrófitas aquáticas coletadas nos lagos Amarela, Águas Claras e Jacaré 

(coluna da esquerda) e lagos Dom Helvécio, Carioca e Gambazinho (coluna da direita). 

Em destaque famílias ou espécies exclusivas de cada ambiente. 

Família  Gênero e Espécie    Família  Gênero e Espécie 

Alismataceae      Alismataceae 

Echinodorus bolivianus    Echinodorus bolivianus 

       Sagitaria rhombifolia  

Asteraceae      Asteraceae 

 Sp1       Sp1 

 Sp2       Sp2 

 Sp3        

 Sp4        

Characeae      Characeae 

 Chara sp      Chara sp 

 Nitella sp      

Cyperaceae      Cyperaceae 

        Cyperus densicaespitasus 

Cyperus haspan      Cyperus haspan 

 Cyperus luzulae     Cyperus luzulae 

 Cyperus odoratus         

        Eleocharis geniculata 

Eleocharis interstincta    Eleocharis interstincta 

 Eleocharis cf maculosa    

 Fuirena umbellata      Fuirena umbellata 

 Lipocarpha micrantha     Lipocarpha micrantha 

        Pleurostachys 

 Rhynchospora corymbosa     Rhynchospora corymbosa 

        Rhynchospora exaltata 

        Rhynchospora holoschoenoides 

 Rhynchospora sp       

        Scleria mitis 

Euphorbiaceae     Euphorbiaceae 

Caperonia sp       Caperonia sp 

Gleicheniaceae     Gleicheniaceae 

       Dicranopteris flexuosa 

Gleichenella pectinata     Gleichenella pectinata 

Hydrophyllaceae     Hydrophyllaceae 

 Hydrolea cf spinosa      Hydrolea cf spinosa 

Lamiaceae      Lamiaceae 

       Hyptis cf homalophyla 

Hyptis lappulaceae    

 Hyptis microphyla      Hyptis microphyla 

        Hyptis sp 

Sp1      
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Tabela 3.23. continuação 

Família  Gênero e Espécie    Família  Gênero e Espécie 

Lentibulariaceae     Lentibulariaceae 

        Utricularia breviscapa 

Utricularia cf cucullata     Utricularia cf cucullata 

        Utricularia foliosa 

Utricularia gibba     Utricularia gibba 

       Lycopodiaceae   

        Lycopodiella cernua 

Malvaceae      Malvaceae  

 Abutilon cf peltatum      Abutilon cf peltatum 

 Hibiscus bifurcatus    

Mayacaceae      Mayacaceae 

 Mayaca fluviatilis    

        Mayaca sellowiana 

       Menyanthaceae 

        Nymphoides humboldtianum 

       Najadaceae 

       Najas conferta 

Nymphaeaceae     Nymphaeaceae 

Cabomba piauhyensis    

 Nymphaea ampla     Nymphaea ampla 

 Nymphaea rudgeana     Nymphaea rudgeana 

 Nymphaea prolifera    

Onagraceae      Onagraceae 

Ludwigia elegans      Ludwigia elegans 

 Ludwigia jussiaenoides    Ludwigia jussiaenoides 

 Ludwigia sedioides    

Poaceae      Poaceae 

 Andropongon bicornis    Andropongon bicornis 

Sp1      

 SP2      

 Sp3       Sp3 

Polygonaceae      Polygonaceae 

 Polygonum acuminatum     Polygonum acuminatum 

        Polygonum punctatum 

Pontederiaceae     Pontederiaceae 

Eicchornea azurea     Eicchornea azurea 

Pteridaceae      Pteridaceae  

 Pityrogramma calomelanus     Pityrogramma calomelanus 

Riciaceae      

 Ricciocrapus sp    
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Tabela 3.23. continuação 

Família  Gênero e Espécie    Família  Gênero e Espécie 

Salviniaceae      Salviniaceae 

 Salvinia auriculata      Salvinia auriculata 

Thelypteridaceae     Thelypteridaceae 

 Thelypteris interrupta     Thelypteris interrupta 

Typhaceae      Typhaceae 

 Typha dominguensis      Typha dominguensis 

Urticaceae      Urticaceae 

 Boehmeria cf caudata     Boehmeria cf caudata  

Xyridaceae       Xyridaceae 

Xyris jupicai       Xyris jupicai 

Total 23 famílias; 47 espécies.   Total 25 famílias 48 espécies.  

 

Nas áreas de entorno do PERD é encontrada uma família (Ricciace) e 16 espécies 

exclusivas destes ambientes enquanto na área do PERD são encontradas 3 famílias e 17 

espécies exclusivas. Como observado no total de famílias e espécies os ambiente possuem 

riqueza de espécies similares. A hipótese de que o desmatamento e reflorestamento 

com Eucalyptus  spp alteram a composição e a estrutura das comunidades de 

macrófitas aquáticas em coleções de água representativas do médio Rio 

Doce, podendo levar à extinção ou à dominância de certas espécies não foi  

comprovada. A riqueza de macrófitas aquáticas parece não ser afetada pelo 

reflorestamento com Eucalyptus ,  mas sim pela disponibilização de habitats 

colonizáveis pelas macrófitas.  Tais habitats são fornecidos pela 

combinação de uma região litorânea verdadeira com índices de 

desenvolvimento da margem 1.  

O presente trabalho traz informação relevante e atualizada sobre a 

diversidade de macrófitas na região do médio rio Doce. Assim, em 

publicação recente do MMA (Brasília DF MMA 2003) vários lagos do Vale 

do Rio Doce foram amostrados e tiveram sua riqueza de macrófitas 

aquáticas evidenciada. Ao comparar nosso trabalho com os dados do MMA 

observamos que o número de macrófitas em todos os ambientes analisados 

é consistentemente maior que aquele apresentado pelo MMA, como 

mostrado na Tabela 3.24.  
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Tabela 3.24. Riqueza de espécies de macrófitas aquáticas do vale do Rio Doce. Coluna da 

esquerda dados do presente estudo e coluna da direita dados de Brasília DF MMA 

(2003) 

Lagos                Nº de espécies   Nº de espécies  

Dom Helvécio    34    19 

Carioca     28    11 

Gambazinho    11     

Jacaré      29    13 

Águas Claras     20    12 

Amarela     19    8 

 

Vale salientar que os dados do presente estudo estão, provavelmente subestimados uma 

vez que os lagos Dom Helvécio, Jacaré, Águas Claras e Amarela não tiveram toda sua 

margem percorrida. 

A composição em espécies de macrófitas aquáticas para os lagos Dom Helvécio, 

Carioca, Gambazinho, Jacaré, Amarela e Águas Claras é mostrada, respectivamente, nas 

tabelas 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30. Embora o levantamento não tenha sido 

concluído em todos os ambientes, os resultados já permitem identificar as diferenças na 

riqueza de macrófitas aquáticas entre estes ambientes. Assim, as maiores riquezas em 

espécies foram registradas para os lagos Dom Helvécio (34 spp) e Jacaré (29 spp), seguida 

pelos lagos Carioca (28 spp), Águas Claras (20 spp), Amarela (19 spp) e Gambazinho (11 

spp). As riquezas em famílias são, respectivamente Dom Helvécio (21), Carioca (19), 

Jacaré (17), Amarela (15), Águas Claras (13) e Gambazinho (9). 
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Tabela 3.25. Macrófitas aquáticas coletadas no lago Dom Helvécio em 2002/03.  

Família     Gênero e Espécie    

Alismataceae    Echinodorus bolivianus  

     Sagitaria rhombifolia  

Characeae    Chara sp  

Cyperacea    Cyperus densicaespitasus  

     Cyperus haspan  

     Eleocharis geniculata 

     Eleocharis interstincta 

     Fuirena umbellata  

     Pleurostachys sp  

     Rhynchospora corymbosa 

     Rhynchospora holoschoenoides 

Euphorbiaceae    Caperonia sp  

Gleicheniaceae   Dicranopteris flexuosa  

     Gleichenella pectinata  

Lamiaceae    Hyptis microphylla  

Lentibulariaceae   Utricularia breviscapa  

     Utricularia foliosa  

Malvaceae    Abutilon cf peltatum  

Mayacaceae    Mayaca sellowiana  

Menyanthaceae   Nymphoides humboldtianum  

Najadaceae    Najas conferta  

Nymphaeaceae   Nymphaea ampla 

     Nymphaea rudgeana 

Onagraceae    Ludwigia elegans  

     Ludwigia jussiaenoides  

Poaceae    SP3 

Polygonaceae    Polygonum acuminatum  

Pontederiaceae   Eicchornea azurea  

Pteridaceae    Pityrogramma calomelanus  

Salviniaceae    Salvinia auriculata  

Thelypteridaceae   Thelypteris interrupta  

Typhaceae    Typha dominguensis  

Xyridaceae     Xyris jupicai  

Total: 21 famílias; 34 espécies. 
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Tabela 3.26. Macrófitas aquáticas coletadas no lago Carioca em 2002/03.  

Família     Gênero e Espécie    

Alismataceae    Echinodorus bolivianus  

Asteraceae    Sp1 

     Sp2 

Characeae    Chara sp 

Cyperacea    Cyperus luzulae 

     Eleocharis interstincta 

     Fuirena umbellata 

     Lipocarpha micranta 

     Rhynchospora exaltata 

     Rhynchospora holoschoenoides 

Euphorbiaceae    Caperonia sp  

Hydrophyllaceae   Hydrolea cf spinosa  

Lamiaceae    Hyptis microphylla  

     Hyptis cf homalophyla  

Lentibulariaceae   Utricularia gibba  

Mayacaceae    Mayaca sellowiana  

Menyanthaceae   Nymphoides humboldtianum  

Nymphaeaceae   Nymphaea ampla 

     Nymphaea rudgeana 

Onagraceae    Ludwigia elegans  

     Ludwigia jussiaenoides  

Poaceae    Andropongon bicornis 

Polygonaceae    Polygonum punctatum 

Pontederiaceae   Eicchornea azurea  

Pteridaceae    Pityrogramma calomelanus  

Thelypteridaceae   Thelypteris interrupta  

Urticaceae    Boehmeria cf caudata 

Xyridaceae     Xyris jupicai  

Total: 19 famílias; 28 espécies. 
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Tabela 3.27. Macrófitas aquáticas coletadas no lago Guambazinho em 2002/03. 

Família     Gênero e Espécie    

Cyperacea    Rhynchospora holoschoenoides 

     Scleria mitis 

Gleicheniaceae   Dicranopteris flexuosa 

Lamiaceae    Hyptis microphylla  

     Hyptis sp  

Lentibulariaceae   Utricularia cf cucullata 

Lycopodiaceae   Lycopodiella cernua  

Poaceae    Andropongon bicornis 

Pteridaceae    Pityrogramma calomelanus  

Salviniaceae    Salvinia auriculata 

Xyridaceae     Xyris jupicai  

Total: 9 famílias; 11 espécies. 

 

Tabela 3.28. Macrófitas aquáticas coletadas no lago Jacaré em 2002/03.  

Família     Gênero e Espécie    

Asteraceae     Sp1 

      Sp3 

Characeae     Chara sp  

Cyperacea     Cyperus haspan  

      Cyperus luzulae 

      Cyperus odoratus  

      Eleocharis interstincta 

      Eleocharis cf maculosa 

      Fuirena umbellata  

      Rhynchospora corymbosa  

      Rhynchospora sp 

Euphorbiaceae     Caperonia sp  

Gleicheniaceae    Gleichenella pectinata  

Hydrophyllaceae    Hydrolea cf spinosa  

Lamiaceae     Hyptis lappulaceae 

Lentibulariaceae    Utricularia cf cucullata  

Malvaceae     Abutilon cf peltatum  

      Hibiscus bifurcatus 

Nymphaeaceae    Nymphaea ampla 

      Nymphaea rudgeana 

      Nymphaea prolifera 

Onagraceae     Ludwigia elegans  

      Ludwigia jussiaenoides  

Poaceae     Andropongon bicornis 

Polygonaceae     Polygonum acuminatum  

Salviniaceae     Salvinia auriculata  

Thelypteridaceae    Thelypteris interrupta  

Typhaceae     Typha dominguensis  

Urticaceae     Boehmeria cf caudata 

Total:17 famílias; 29 espécies. 
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Tabela 3.29. Macrófitas aquáticas coletadas na lagoa Amarela em 2002/03. 

Família     Gênero e Espécie    

Asteraceae    Sp4 

Characeae    Nitela sp 

Cyperacea    Eleocharis cf maculosa 

     Fuirena umbellata  

Lentibulariaceae   Utricularia cf cucullata 

     Utricularia gibba 

Malvaceae    Abutilon cf peltatum  

Mayacaceae    Mayaca fluviatilis 

Nymphaeaceae   Nymphaea ampla 

     Cabomba piauhyensis 

Onagraceae    Ludwigia elegans  

     Ludwigia jussiaenoides 

Pteridaceae    Pityrogramma calomelanus  

Poaceae    sp3 

Riciaceae    Ricciocrapus sp 

Salviniaceae    Salvinia auriculata  

Thelypteridaceae   Thelypteris interrupta  

Typhaceae    Typha dominguensis  

Xyridaceae     Xyris jupicai  

 

Total:15 famílias; 19 espécies. 

 

Tabela 3.30. Macrófitas aquáticas coletadas no lago Águas Claras em 2002/03. 

Família     Gênero e Espécie    

Alismataceae    Echinodorus bolivianus 

Asteraceae    Sp2 

Characeae    Chara sp  

Cyperacea    Cyperus luzulae 

     Eleocharis interstincta 

     Lipocarpha micrantha  

Hydrophyllaceae   Hydrolea cf spinosa  

Lamiaceae    Hyptis lappulaceae 

     Hyptis microphyla  

     Sp1 

Lentibulariaceae   Utricularia cf cucullata  

Malvaceae    Abutilon cf peltatum  

Mayacaceae    Mayaca fluviatilis 

Nymphaeaceae   Nymphaea ampla 

     Nymphaea rudgeana 

Onagraceae    Ludwigia sedioides   

     Ludwigia elegans 

Poaceae    Sp1 

     Sp2 

Salviniaceae    Salvinia auriculata  

Total:13 famílias; 20 espécies. 
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Dinâmica Clonal de Heliconia Episcopalis (Vellozo) (Heliconiacea-Zingiberales) e sua 

fauna associada: danos foliares 

 

Levantamento de Famílias de Brachycera e Cyclorrhapha (Diptera) em três áreas com 

diferentes tipos vegetacionais do Parque Estadual Do Rio Doce (Mg).  

 

 

Dinâmica clonal de Heliconia episcopalis (Vellozo)(Heliconiacea-Zingiberales) e sua 

fauna associada: danos foliares.  

 

Introdução 

 

Diversos tipos de organismos utilizam plantas como alimento ou abrigo. Devido ao grande 

consumo de matéria vegetal, a herbivoria tem grande importância econômica e biológica 

(WATT, 1997). A interação inseto-planta é um dos estudos que mais cresce na ecologia, e as 

pesquisas dos últimos anos demonstram que as relações entre plantas e herbívoros são tão 

complexas quanto as de polinização (LOWMAN, 1985).  

As taxas de herbivoria variam entre espécies de planta e espécies de herbívoro e 

dependem da: condição nutricional da planta, envelhecimento da folha e níveis de defesa da 

planta, entre outros (LOWMAN, 1985; HOWLETT, 2001). Em florestas tropicais, herbívoros 

removem de 10 a 30% da área foliar por ano (HOWLETT, 2001). Amostragens instantâneas, 

revelam danos entre 3 e 10% de área foliar perdida (LOWMAN, 1985).  

O gênero Heliconia tem cerca de 200 espécies na região Neotropical e Malásia. As 

helicônias são ervas rizomatosas, com caules aéreos. As folhas têm limbos grandes e 



lanceolados (ANDERSSON, 1988). Substâncias secundárias de Helicônias não revelam 

toxicidade ou algum efeito inibidor aos fitófagos. No entanto, helicônias são pobres em 

nutrientes (AUEBRACH & STONG, 1981). Heliconia episcopalis, conhecida como Chapéu-

de-frade, ocorre na Amazônia e no Sudeste do Brasil, em locais totalmente ensolarados ou 

com no máximo 70% de sombra. Sua inflorescência tem de 18 a 24 brácteas, com coloração 

vermelha nos 2/3 proximais esmaecendo para laranja-amarelado e amarelo-esverdeado no 

ápice (BERRY & KRESS, 1991). 

Entre os herbívoros de Heliconia, existem larvas e adultos de Coleoptera, Chrysomelidae, 

larvas de Lepidoptera das famílias Castniidae, Brassolidae e Amatidae e de Microlepidoptera 

(AUEBRACH e STRONG, 1981; GAGE e STRONG, 1981; MCCOY, 1984; ASSIS et al., 

2002). 

 

Objetivo 

Este trabalho visa identificar os herbívoros e os danos foliares em H. episcopalis causados 

por eles. Além de danos físicos causados por vento ou queda de material vegetal do dossel e 

analisar a freqüência de danos e área foliar danificada no limbo por cada um destes herbívoros 

testando hipóteses de variação local e regional da herbivoria em H. episcopalis.  

 

Metodologia 

Área de estudo 

Este trabalho foi realizado no Parque Estadual do Rio Doce (PERD-MG): a maior área de 

floresta Atlântica preservada no Estado de Minas Gerais, com aproximadamente 36.000 ha, 

entre os paralelos 19o 48’18” – 19o 29’ 24” S e os meridianos 42o 38’30” – 42o 28’ 18” W. 

O clima da região é tropical úmido mesotérmico de savana com a estação chuvosa ocorrendo 

de outubro a março e a seca de abril a setembro (IEF, 1994). A vegetação do parque pode ser 

considerada floresta estacional semidecidual sub-montana (LOPES, 1998).  

Foram estudadas duas populações de H. episcopalis, uma em mata baixa, secundária, em 

uma área bastante inclinada e ensolarada (Porto Capim) e outra em mata alta e densa, em 

estágio sucessional mais adiantado, com dossel mais fechado e os módulos dispersos em uma 

área maior e mais plana (Campolina).  

 

Amostragem 



Em cada uma dessas populações foram demarcados quatro plots de 5m x 1m e todos 

módulos de H. episcopalis dentro destes plots foram analisados. As amostragens são 

realizadas de três em três meses, durante um ano, com início no mês de agosto 2002 e término 

no mês de agosto de 2003, totalizando cinco coletas.  

A quantificação dos danos foi feita, sempre quando possível, na segunda folha mais nova 

de cada módulo. Foram medidos o comprimento e largura do limbo foliar de cada módulo. 

Quantificou-se o número de danos causados por cada herbívoro e o de danos causados por 

vento ou queda de galhos. Foram estabelecidas classes de danos para proporção de área foliar 

danificada com intervalos pré-definidos: classe 1 de 0 a 5%, 2 de 6% a 25%, 3 de 26% a 50%, 

4 de 51% a 75%, 5 de 76% a 95% e 6 de 96% a 100%. 

Foram feitas observações e coletas (somente fora dos plots) de insetos encontrados se 

alimentado em helicônia, para a identificação das espécies e dos tipos de danos que eles 

causam.  

 

Análises dos dados 

Para as análises estatísticas foram utilizadas as proporções médias de cada classe. Para o 

teste de significância, ANOVA, as proporções médias de cada classe foram transformadas 

para logarítimo ou raiz, buscando a distribuição normal e a homogeneidade das variâncias.  

Não foram analisados resultados dos dados coletados na primeira semana de fevereiro de 

2002, devido a queda de uma árvore em dois dos plots da área do CA. 

 

Resultados e Discussão 

A densidade de módulos aumentaram em resposta às chuvas no  PC e no CA, sendo o mês 

de maio de 2003, o final da época chuvosa, o máximo de módulos para as duas áreas. PC 

obteve uma densidade maior que o CA nos três primeiro meses de coleta, provavelmente por 

possuir um dossel com menos conectividade beneficiando a incidência de luz no sub-bosque. 

O aumento significativo de módulos no CA, chegando a passar o número de módulos no PC 

no mês de agosto de 2003 é explicado pela queda do Ficus sp, abrindo uma enorme clareira 

na área (Tab 4.1.1.1). 

 

 

 

 



Tabela 4.1. Número de módulos de H. episcopalis nos setores demarcados em cada uma das 

áreas e no total. 
 

Local ago/02 nov/02 mai/03 ago/03

Campolina 59 66 89 113

Porto Capim 82 81 147 110

Total 141 147 236 223

Coleta

  

 

Os limbos das folhas de H.episcopalis podem chegar a 1,9 metros de comprimento e a 66 

centímetros de largura. A maioria das folhas analisadas tinham perda de área foliar na classe 

de dano 1 (0 a 5%). A porcentagem média de área foliar perdida foi maior no CA em todas as 

coletas, provavelmente por ser uma mata em estágio sucessional mais avançada. Tanto para 

CA quanto para PC o mês de agosto de 2003 foi onde se registrou maior porcentagem média 

de área foliar perdida, sendo este o mês que mais se observou herbívoros no campo. A 

porcentagem média de área foliar perdida foi um pouco acima da faixa encontrada para 

florestas tropicais (LOWMAN, 1985), o que pode ser resultante da baixa toxidade de 

hêliconia a fitófagos (AUEBRACH & STRONG, 1981) ou da inclusão de danos físicos nas 

análises. 

Os danos que ocorreram em maior número em média foram os causados por larvas de 

Amatidae (26,54) seguida por danos físicos (10,12), Orthoptera (6,47), larvas de 

Microlepidoptera (1,57) e larvas de Hesperiidae (0,1) (Tab 4.1.1.2, 4.1.1.3 e Fig 4.1.1.1). 

Tabela 4.1.1.2 – Média de área foliar removida nas duas áreas de estudo 

 

 

 

Tabela 4.1.1.3 – Média de área foliar removida nas datas de coleta 

Coleta Amatidae Hesperiidae Microlepidoptera Orthoptera Físico Total

ago/02 2,75 0,02 3,53 4,08 3,05 11,76

nov/02 1,81 0 3,06 3,99 4,43 11,32

mai/03 1,78 0,47 1,7 3,49 4,84 12,07

ago/03 2,72 1,63 2,07 3 7,57 17,11

Total 2,25 0,7 2,33 3,5 5,38 13,55

Média de área foliar removida

  

Local Amatidae Hesperiidae Microlepidoptera Orthoptera Físico Total

Campolina 1,79 0,12 2,72 4,47 5,35 14,39

Porto Capim 2,25 0,36 1,82 2,71 4,21 10,77

Total 2,06 0,27 2,18 3,41 4,66 12,2

Média de área foliar removida
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Figura 4.1.1.1- Porcentagem média de área foliar removida. 

A tabela 4.1.1.4 resume o resultado da ANOVA para o efeito de local e de época do ano, e 

da interação destes fatores no número de danos de cada herbívoro e danos físicos.  

 

Tabela 4.1.1.4 - Resultado da análise de variância da freqüência de danos em H.episcopalis 

para local e coleta. 
 

Tipo de dano F p F p F p

Amatidae 26,19 0,00 34,68 0,00 5,35 0,00

Hesperiidae 2,16 0,14 2,43 0,06 1,43 0,23

Microlepidoptera 13,41 0,00 11,84 0,00 0,66 0,57

Orthoptera 1,04 0,31 4,39 0,00 2,85 0,04

Físico * 4,14 0,04 11,66 0,00 0,21 0,89

Freqüencia de Danos

Efeito de local Efeito de coleta Local x Coleta

 

Média dos dados transformados para raiz quadrada. Valores em negrito são siginificativos p<0,05 

 

Os valores que variam significativamente para número de danos entre locais foram: 

Amatidae (F=26,19 p=0,001), danos físicos (F=4,14 p=0,04) e Microlepdoptera (F=13,41 

p=0,00). Entre época do ano foram: Amatidae (F=34,68 p=0,000), danos físicos (F=11,66 

p=0,00), Orthoptera (F=4,39 p=0,00) e Microlepdoptera (F=11,84 p=0,00). A interação local 

e coleta foram significativas somente para Orthoptera (F=2,84 p=0,04) (Tab 4.1.1.4).  



O máximo da freqüência de ocorrência de danos de larvas Amatidae foi no mês de agosto 

de 2003, sendo agosto de 2002, o segundo máximo, para as duas áreas estudadas, o que 

sugere um padrão de sazonalidade desta espécie. A freqüência de ocorrência de danos 

causados por queda de material do dossel também parece seguir uma sazonalidade, 

relacionado-o com aumento nas estações chuvosas. A diferença da freqüência de ocorrência 

de danos físicos também foi significante para local, o que era esperado, pois CA é uma mata 

em sucessão ecológica mais avançada e ante do mês de fevereiro ocorreu a queda de uma 

árvore contribuindo com o aumento de danos nesta área. Em relação a freqüência de 

ocorrência de danos de Orthoptero, não observa-se nenhum padrão, talvez por possuírem 

comportamento agregáreo, explicando o valor extremo no PC na coleta de novembro de 2002. 

A freqüência da ocorrência de danos causados por larvas de Microlepidoptera parece mostrar 

um padrão de sazonalidade.  A freqüência da ocorrência de danos tem o máximo no mês de 

agosto, coincidindo com a época de queda de folhas. É mais provável que  folhas do dossel 

caiam sob os limbos de helicônias no CA do que no PC, pois o CA possui um dossel mais 

fechado sob as helicônias, sendo um fator que beneficia o habitat das larvas de 

Microlepidoptera. A freqüência de danos de larvas de Hesperiidae não segue nenhum padrão 

distribuição, provavelmente devido sua baixa ocorrência nas áreas (Tab 4.1.1.5 e 4.1.1.6 e Fig 

4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5 e 4.1.1.6). 

 

Tabela 4.1.1.5- Média de freqüência de danos em cada coleta, nos dois locais. 

Coleta Amatidae Hesperiidae Microlepidoptera Orthoptera Físico

ago/02 29,55 0 3,68 4,8 6,47

nov/02 25,44 0 1,96 8,23 14,05

mai/03 14,75 0,08 0,76 6,18 10,56

ago/03 38,21 0,22 1,22 6,69 9,44

Total 26,54 0,1 1,57 6,47 10,12

Média da freqüência de danos

  

 

Tabela 4.1.1.6 Média de freqüência de danos nas áreas estudadas 

Média de Freqüência de Danos 

Área Amatidae Hesperiidae Microlepidoptera Orthoptera Físico 

Campolina 15,06 0,06 2,17 6,19 12,15 

Porto Capim 28,1 0,005 0,95 5,45 7,77 

Total 22,91 0,05 1,43 5,74 9,51 
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Figura 4.1.1.2 - Média da freqüência de dano causado por larvas de Amatidae nas datas de 

coleta e nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.3 – Média da freqüência de dano causado por queda de material do dossel e 

ventos nas datas de coleta e nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.4 – Média da freqüência de dano causado por Orthoptera nas datas de coleta e 

nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.5 – Média da freqüência de dano causado por larvas de Microlepdoptera nas 

datas de coleta e nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.6 – Média da freqüência de dano causado por larvas de Hesperiidae nas datas de 

coleta e nas áreas estudadas. 

 

Com relação à porcentagem de área foliar perdida, os mais importantes foram os danos 

físicos (5,38%), seguidos pelos causados por Orthoptera (3,5%), larvas de Microlepidoptera 

(2,33%), larvas de Amatidae (2,25%)e larvas de Hesperiidae (0,7%) (Tab 4.1.1.3). 

A tabela 4.1.1.7 resume o resultado da ANOVA para o efeito de local e de época do ano, e 

da interação destes fatores para porcentagem média de área foliar removida. 

 

Tabela 4.1.1.7 – Resultado da análise de variância de área foliar removida por danos em 

H.episcopalis para local e coleta. 

Tipo de dano F p F p F p

Amatidae 10,24 0,00 30,03 0,00 12,56 0,00

Hesperiidae 3,34 0,07 1,97 0,12 0,99 0,40

Microlepidoptera 4,92 0,03 7,06 0,00 0,76 0,52

Orthoptera 3,71 0,05 1,49 0,21 0,74 0,53

Físico 1,61 0,20 2,48 0,06 0,63 0,59

Total 1,91 0,17 5,45 0,00 0,13 0,94

Local Coleta Local x Coleta

Classe de dano

  

Valores em negrito foram significativos p<0,05 

 



Os valores para média de área foliar removida que variam significativamente entre locais 

foram: Microlepdoptera (F=4,92 p=0,03) e Amatidae (F=10,24 p=0,001). Entre época  do ano 

também foram Microlepdoptera (F=7,06 p=0,00) e Amatidae (F=30,03 p=0,00) e para 

interação local e coleta foi significativa para Amatidae (F=12,56 p=0,00) (Tab 4.1.1.7).  

O aumento da porcentagem de área foliar perdida por danos físicos na área do CA no mês 

de maio e agosto de 2003 é devido a queda da árvore nos plots da área antes de mês de 

fevereiro de 2003, o que acarretou o aumento de análise de danos nos meses seguintes a 

queda. Orthopteros ficam expostos sobre as folhas, pode ser que a maior insolação no PC seja 

prejudicial a estes insetos e a sazonalidade pode ser explicado por serem insetos agragáreos. 

Em relação a área foliar removida por larvas de microlepidotera, os máximos ocorreram no 

CA e no mês de novembro de 2002, provavelmente por se tratar de uma mata com uma maior 

conectividade do dossel e novembro com início da estação chuvosa. A sazonalidade de larvas 

de Microlepidoptera fica mais clara quando comparada com a média da freqüência de 

ocorrência de danos, pois a porcentagem média de área foliar removida pode variar muito, 

pois a área dos danos varia e depende do número de indivíduos nos habitats. A porcentagem 

média de dano comprova a sazonalidade de larvas de Amatidae apresentada também pela 

média de freqüência de danos. A área removida por larvas de Amatidae foi bem maior nos 

meses de agosto e na área do PC. As diferenças não mostraram nenhum padrão na 

distribuição de remoção foliar causado por larvas de Hesperiidae, mesmo o PC apresentando 

o triplo dos valores  médios de área foliar removida e o mês de agosto de 2003 um máximo 

comparativamente bem maior (Fig 4.1.1.7, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.10 e 4.1.1.11). 
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Figura 4.1.1.7 – Porcentagem média de área foliar removida por larvas de Amatidae nas datas 

de coletas e nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.8 – Porcentagem média de área foliar removida por danos causados por queda de 

material do dossel e ventos nas datas de coleta e áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.9 – Porcentagem média de área foliar removida por Orthoptera nas datas de 

coleta e nas áreas estudadas. 

 

 



Campolina

Mata primária

Porto Capim

Mata secundária

Dias de coleta

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 m

é
d

ia
 d

e
 d

a
n

o
 d

e
 la

rv
a

 d
e

 M
ic

ro
le

p
id

o
p

te
ra

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

AGO/02 NOV/02 MAI/03 AGO/03

 

Figura 4.1.1.10 – Porcentagem média de área foliar removida por larvas de Microlepdoptera 

nas datas de coleta e nas áreas estudadas. 
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Figura 4.1.1.11 – Porcentagem média de área foliar removida por larvas de Hesperiidae nas 

datas de coleta e nas áreas estudadas. 



A herbivoria em H. episcopalis é maior na estação seca, quando suas folhas tenras 

garantem suprimento para diversas larvas de insetos, cujos adultos emergem no início da 

estação chuvosa para o acasalamento. 

O fato de H. episcopalis ser uma planta de sub-bosque e ter folhas grandes, torna muito 

fácil à ocorrência de danos físicos, ocasionados principalmente pela queda de galhos das 

árvores que formam o dossel. Estes danos são bastante variados, rasgos nas nervuras são mais 

comuns, mas ocorrem também perfurações, dobras e quebras. 

Orthoptera, em geral, são responsáveis por cortes irregulares encontrados principalmente 

nas bordas das folhas. Alguns indivíduos se alojam dentro de folhas de H. episcopalis quando 

ainda estão novas e enroladas. Estas folhas são perfuradas e quando se desenrolam ficam com 

estas perfurações dispostas em seqüência, atravessando a folha de uma borda à outra. A 

porcentagem de área foliar removida por Orthoptera é grande, pois eles são muito numerosos. 

Observa-se o predomínio de uma espécie ainda não identificada, porém outros Orthoptera 

além de outros herbívoros mais raros podem também causar este tipo de dano irregular. 

As larvas de Amatidae (Lepidoptera), provocam danos bastante característicos entre as 

nervuras secundárias da folha. Quando jovens elas apenas raspam a superfície adaxial da 

folha, mas quando maiores perfuram totalmente o limbo entre as nervuras formando aberturas 

retangulares. As larvas têm 30 mm, corpo recoberto de densa e fina pilosidade de coloração 

branco-creme e os adultos, mímicos de vespas, têm coloração preta com estrias verdes 

brilhantes no corpo (ASSIS et al., 2002). Estes herbívoros são dificilmente encontrados nas 

plantas durante do dia, supõe-se que se desloquem para a serrapilheira, voltando para a planta 

apenas à noite. Cada vez que uma larva retorna a planta ela deve produzir um novo dano, por 

isso os danos desta lagarta são os mais numerosos, mas não têm a maior porcentagem de área 

removida, pois uma grande parte deles são pequenos e superficiais. 

Larvas de Microlepidoptera são pequenas, de corpo transparente e são encontradas 

geralmente sobre as superfícies adaxiais das folhas de H. episcopalis, protegidas por 

fragmentos de folhas que caem do dossel. Elas raspam a epiderme das folhas de helicônia, dos 

dois lados, deixando a folha translúcida. O abrigo sob as folhas caídas retém umidade e 

protegem as larvas contra predação (MCCOY, 1984), vários indivíduos podem ficar 

agregados provocando danos extensos sob e ao redor destes abrigos. Assim, várias larvas, em 

uma folha, podem causar poucos ou mesmo um único dano, no entanto, podem consumir uma 

grande porcentagem da área foliar. 



Duas espécies de Hesperiidae (Lepidoptera), foram encontradas se alimentando de 

H.episcopalis. Talides sergestus não são numerosas, nunca são encontradas mais de uma larva 

por folha. As larvas são verdes sem pilosidade e os adultos possuem as asas marrons escuras 

com algumas manchas amarelas. Thracides phidon também não são numerosas, as larvas são 

brancas, sem pilosidade mais com muita cera sob o corpo. Os adultos são azuis metálicos na 

parte dorsal e marrom claro na ventral. As duas espécies ficam restritas a abrigos, que elas 

mesmas constroem dobrando o limbo foliar e juntado-o com fios de seda. Alimentam-se do 

limbo em voltam do abrigo fazendo cortes em forma de meia lua. Como são bastante raras 

provocam poucos danos em H. episcopalis.  

A porcentagem média de área foliar danificada em H. episcopalis foi uma pouco acima da 

faixa encontrada para florestas tropicais, e os herbívoros mais importantes foram Orthoptera, 

larvas de Microlepidoptera, e de Amatidae. A porcentagem média de área foliar perdida foi 

maior na mata primária, CA e nos meses de agosto. Para compreender melhor o padrão de 

sazonalidade e distribuição de herbívoros de H.episcopalis julga-se necessário a inclusão de 

uma nova área de estudo e mais um ano de coleta de dados. 

 

 

Levantamento de Famílias de Brachycera e Cyclorrhapha (Diptera) em três áreas com 

diferentes tipos vegetacionais do Parque Estadual Do Rio Doce (Mg). 

 

Introdução 

Moscas das subordens Brachycera e Cyclorrhapha são importantes polinizadores, 

decompositores, predadores, parasitas e presas de muitos outros animais em ambientes 

naturais ou alterados pelo homem. Larvas de moscas têm hábitos bem diferentes dos adultos o 

que possibilita a exploração ainda mais diversificada dos recursos ambientais. Espécies de 

moscas sinantrópicas ocorrem com maior freqüência próximo ao homem e de seus animais 

domésticos (FERREIRA, 1978,1983; DIAS, 1982 e MADEIRA, 1985), estas espécies são em 

geral, coprófilas, saprófitas e importantes vetores de parasitos e por isso, têm grande 

importância médica e veterinária (GUIMARÃES et al., 1979; PRADO & GUIMARÃES, 

1982). Aumentos na incidência de certas doenças podem estar diretamente relacionados ao 

aumento da densidade destas espécies (GREENBERG, 1971). Moscas também têm 

importância agrícola e silvicultural, pois há espécies pragas e espécies parasitas e predadoras 



de outras pragas. As moscas parasitóides, por exemplo, são inimigas naturais de diversas 

pragas, principalmente Lepidoptera (ROLAND & TAYLOR, 1997). 

Mesmo nos trópicos, onde supostamente as condições ambientais são mais estáveis, a 

ocorrência de muitos insetos é previsivelmente sazonal (WOLDA, 1983). Uma mesma 

espécie pode ter diferentes variações sazonais na abundância quando ocorrendo em diferentes 

ambientes. A estrutura de habitat e a fragmentação, por exemplo, podem minimizar ou 

exacerbar os efeitos das modificações sazonais da abundância das espécies. 

Muitas espécies podem exibir migrações sazonais não só na horizontal, se deslocando para 

áreas diferentes, como na vertical, se deslocando para porções mais altas ou baixas do dossel 

florestal. Estudos sobre espécies de importância médica e veterinária têm mostrado que os 

picos de abundância coincidem em geral com períodos quentes e úmidos (SOUZA et al., 

1990; CARVALHO et al., 1991, entre outros). 

Estuda-se comunidades de moscas em geral utilizando-se armadilhas com iscas que 

atraem determinadas espécies de importância médica e veterinária (FERREIRA, 1978; DIAS 

et al., 1984; MADEIRA, 1985 e SOUZA et al., 1990; CARVALHO et al., 1991). O uso de 

armadilhas sem iscas como, por exemplo, as de interceptação de vôo, possibilita a coleta de 

espécies de diferentes guildas. Armadilhas de interceptação de vôo, armadas próximas ao solo 

ou no dossel são as mais indicadas para a coleta de Diptera em geral (BASSET et al., 1997). 

Em fragmentos florestais urbanos de Belo Horizonte as cinco famílias mais coletadas, por 

armadilhas de interceptação do tipo Malaise, foram em ordem decrescente, Phoridae, 

Tachinidae, Syrphidae, Sarcophagidae e Stratiomyidae (FONTENELLE et al., 2000). 

Comparadas às armadilhas do tipo Malaise, as coletas com rede entomológica tendem a 

super-representar certas famílias (e.g. Syrphidae) e sub-representar outras (e.g. 

Stratiomyidae). Os Tachinidae parecem ser mais rápidos e escapam com muita facilidade nas 

coletas com rede entomológica (FONTENELLE, 1998). Syrphidae é a família mais abundante 

entre os visitantes florais, encontrando-se muitas espécies dessa família comumente agregadas 

nestes recursos. Coletas realizadas diretamente nas flores podem ser a principal causa do 

incremento na sua abundância quando se utiliza rede entomológica (FONTENELLE, 1998 e 

SOUZA-SILVA et al. 2001). 

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. 

Análises de descrição e comparação de comunidades feitas em nível de família e 

subfamília podem ser úteis em determinar padrões gerais (PIELOU, 1975 e MAGURRAN, 

1988) reduzindo significativamente o esforço de amostragem e principalmente de 

identificação. Famílias e/ou sub-famílias compartilham em geral os mesmos hábitos 

alimentares e habitats, pertencendo, em geral a uma mesma guilda. Uma vez obtida a 

abundância relativa destes taxa pode-se determinar a distribuição de abundâncias relativas das 

diferentes guildas que elas pertencem. Estudos sobre comunidades de coleópteros têm sido 

utilizados para caracterizar estágios sucessionais de florestas, principalmente utilizando sua 

distribuição em guildas. Estágios sucessionais mais avançados contam com uma proporção 

maior de coleópteros detritívoros (HUTCHENSON, 1990 e HUTCHENSON & 

KIMBERLEY, 1999). DIDHAM et al. (1998), sugeriram também que a distância da borda e o 

tamanho do fragmento florestal afetam bastante a proporção de guildas tróficas em 

Coleoptera. A família Stratiomyidae é importante, pois suas larvas desenvolvem-se em 

tecidos vegetais de certas plantas e os adultos são visitantes florais. A abundância e 

diversidade deste grupo podem servir como indicadora de qualidade e quantidade destes 

recursos, que podem ser relacionados com o estado de conservação das matas. 

 

Objetivos: 

a) Inventariar as famílias de moscas das sub-ordens Brachycera e Cychlorrhapha e as 

espécies da família Stratiomyidae, em diferentes épocas do ano, inicialmente em três 

diferentes tipos vegetacionais, mata307 alta primária, mata alta secundária e mata 

média secundária (GILHUIS, 1986), no Parque Estadual do Rio Doce. 



b)  Com este inventário obter obter as seguintes informações: riqueza, diversidade, 

ocorrência de variação sazonal e de variação entre tipos vegetacionais destas famílias 

e dos gêneros da família Stratiomyidae. 

 

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 19 o 48’18” – 19 o 29’ 24”S e 

meridianos 42 o 38’30” – 42 o 28’ 18” W, o Parque é limitado ao Leste pelo rio Doce e ao 

Norte pelo rio Piracicaba (IEF, 1994a). Situa-se 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). 

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). 

As áreas inventariadas neste trabalho são conhecidas como trilha da lagoa do meio (área 

da Tereza), trilha da lagoa bonita, trilha da lagoa gambá, e trilha do vinhático. A área Tereza 

situa-se na região centro oeste do Parque, é considerada 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 no local de coletas. 

A área Bonita e Gambá são ambas florestas que se situam ao Sul do Parque entre a lagoa 

Dom. Helvécio e a lagoa Bonita e entre a lagoa Dom. Helvécio e a lagoa Gambá 

respectivamente. São áreas consideradas de vegetação secundária baixa com predomínio de 

bambus. Bonita foi usada nas primeiras coletas e Gambá em todas as outras coletas 

subseqüentes. 

A área Vinhático 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 no final do declive. 

 

Amostragem 

Foram utilizadas armadilhas de interceptação, do tipo Malaise (TOWNES, 1962). Como é 

muito difícil definir os limites e tamanho relativo de cada tipo vegetacional, dentro do parque 

optou-se por padronizar o esforço de amostragem, utilizando o mesmo número de armadilhas 

em cada um dos tipos de vegetação. Estas por sua vez serão instaladas em cada um dos 

seguintes tipos vegetacionais, mata alta primária, mata alta, mata média secundária. Foram 

estabelecidos três pontos amostrais, dispostos 25m um do outro em um transecto feito, em 

cada local, 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 o efeito de 

borda nas amostragens. Em cada ponto amostral foi armada uma Malaise, totalizando 3 

armadilhas em cada tipo vegetacional. 

Para cada uma das armadilhas foram feitas quatro coletas semanais sucessivas durante 

dois eventos de coletas anuais, um na estação seca outro na estação chuvosa, totalizando 45 

amostras por estação. Foram realizados coletas em outubro e novembro de 2000, julho, 

agosto, outubro e novembro de 2001, julho, agosto, outubro e novembro de 2002 e julho e 

agosto, outubro e novembro de 2003. Foram amostrados, portanto até o momento três 

estações secas e quatro estações chuvosas, totalizando 252 amostras. 

Os Diptera (Brachycera e Cyclorrhapha) foram triados e identificados até família. Os da 

família Stratiomyidae estão sendo identificados até espécie (dados não apresentados neste 

relatório). Espécimes-testemunhas foram incorporados na coleção de artrópodes do 



Laboratório de Ecologia e Comportamento de Insetos da Universidade Federal de Minas 

Gerais. 

 

Análise dos dados 

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 uma análise de 

variância aninhada (ANOVA) (SOKAL & ROULF, 1995), onde estação foi aninhada dentro 

de ano, e pode ser testada a interação entre estação e local e entre ano e local. 

Para cada armadilha foram calculados Índices de Riqueza, Diversidade e de 

Equitabilidade de Shannon-Wiener para famílias (MAGURRAN, 1988). 

Uma análise discriminante foi realizada para averiguar as semelhanças na composição e 

abundância das diferentes famílias entre tipos de matas. (ZAR, 1986). 

 

Resultados 

Foram realizados mais três eventos amostrais um no final de 2002, um no meio de 2003 e 

outro no final de 2003. A tabela 4.1.2.1 resume o esforço de coleta e triagem realizado até o 

momento. 

Foram identificados até o momento um total de 34535 indivíduos, pertencentes a vinte e 

uma famílias (exceto os Acalyptratae). As famílias mais abundantes foram Phoridae, 

Stratiomyidae e Tachinidae (Tab. 4.1.2.2). 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 (Bonita ou Gambá) foram coletados 

poucos Stratiomyidae e a terceira família mais abundante neste tipo de mata foi 

Dolichopodidae (Tab 4.1.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.1.2.1. Resumo do esforço de amostragem, triagem e identificação realizada até o 

presente momento. 
Ano Estação Amostras Triadas 

2000 chuvosa 45 36 

2001 seca 36 27 

2001 chuvosa 36 27 

2002 seca 36 27 

2002 chuvosa 36 18 

2003 seca 36 18 

2003 chuvosa 36 0 

 

O número de moscas coletadas na área de mata primária (lagoa do meio) foi maior em 

quase todos os períodos amostrados apenas no ano de 2001 a área secundária alta (Vinhático) 

obteve coletas maiores que a área de mata primária. A área de mata secundária baixa obteve 

um número de indivíduos coletados bem menor que as outras duas áreas apenas na estação 

seca de 2001 foi maior que a área primária, e em nenhum período amostral superou a coleta 

da área de mata secundária baixa (Tab. 4.1.2.4). Apesar destas variações anuais na abundância 

total de moscas entre locais a interação entre ano e local não foi significativa (Tab. 4.1.2.5).  

Uma considerável flutuação sazonal na abundância foi encontrada para o total de moscas 

coletadas e principalmente para as famílias mais abundantes, indicando a existência forte 

sazonalidade destes grupos (Fig. 4.1.2.). 

Em todos os anos foi encontrada uma menor abundância total no período da seca em 

qualquer uma das áreas amostradas (Tab. 4.1.2.4). No entanto, o efeito da sazonalidade foi 

maior na área de mata primária (Tab. 4.1.2.3 e 4.1.2.4 e Fig. 4.1.2.1), portanto o efeito da 

interação entre local e estação foi significativo (Tab. 4.1.2.5).  

Quase todas as famílias foram mais coletadas na estação chuvosa (Tab. 4.1.2.3). Dentre as 

12 famílias mais abundantes apenas uma: Pipunculidade, não obteve diferença significativa de 

captura entre a estações (Tab. 4.1.2.5). 

Destas famílias também apenas uma não diferiu significativamente entre locais, a família 

Dolichopodidae (Tab. 4.1.2.5). Quase todas famílias foram mais abundantes na área de mata 

primária. Apenas a família Phoridae foi mais abundante na área de mata secundária alta e a 

família Tabanidae foi mais abundante na área de mata secundária baixa (Tab. 4.1.2.3). 

 

Tabela 4.1.2.2. Número de indivíduos coletados por estação e por família em ordem 

decrescente de abundância. 



Família Chuvosa Seca Total 

Phoridae 12557 2630 15187 

Acalyptratae* 3629 967 4596 

Tachinidae 3103 1044 4147 

Stratiomyidae 2391 347 2738 

Sarcophagidae 1357 531 1888 

Dolichopodidae 1470 75 1545 

Muscidae 1118 280 1398 

Asilidae 786 28 814 

Conopidae 600 109 709 

Empididae 512 55 567 

Tabanidae 316 4 320 

Pipunculidae 141 76 217 

Syrphidae 122 63 185 

Bombyliidae 68 9 77 

Calliphoridae 29 7 36 

Xylomyidae 20 14 34 

Therevidae 11 20 31 

Acroceridae 15 6 21 

Platypezidae 15 0 15 

Mydidae 7 0 7 

Rhagionidae 1 1 2 

Scenopinidae 0 1 1 

Total 28268 6267 34535 

*Este grupo é formado por várias famílias que não foram identificadas. 

 

Cinco famílias exibiram uma variação significativa entre anos: Phoridae, Sarcophagidae, 

Dolichopodidae, Asilidae e Pipunculidae (Tab. 4.1.2.5). A maioria foi menos abundante no 

primeiro ano o que ocorreu com Phoridae (Fig. 4.1.2.2), Sarcophagidae, Dolichopodidae e 

Pipunculidae (Fig. 4.1.2.3). A família Asilidae foi mais escassa no segundo ano de coleta 

(Fig. 4.1.2.3), no entanto houve uma variação muito grande entre locais, o efeito da interação 

entre ano e local foi significativo para esta família assim como para as famílias Empididae e 

Syrphidae (Tab. 4.1.2.5). 

 

 

 

 



Tabela 4.1.2.3. Número médio de indivíduos coletados, de cada família e no total, em cada 

um dos locais estudados e por estação (chuvosa ou seca). 

Família 
Mata secundária baixa Mata primária Mata secundária alta 

TOTAL 
Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca 

Acalyptratae* 33,7 5,7 81,6 25,3 46,8 10,7 34,0 

Acroceridae 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 

Asilidae 4,7 0,1 14,2 0,2 10,2 0,9 5,1 

Bombyliidae 0,6 0,0 2,0 0,3 0,4 0,0 0,6 

Calliphoridae 0,1 0,0 0,9 0,4 0,1 0,0 0,2 

Conopidae 1,0 0,1 22,5 3,6 1,3 0,7 4,9 

Dolichopodidae 16,7 1,2 19,9 0,9 20,5 0,8 10,0 

Empididae 0,5 0,0 13,8 0,2 5,0 2,0 3,6 

Muscidae 6,0 3,2 28,7 3,6 5,8 7,8 9,2 

Mydidae 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 

Phoridae 118,7 26,6 168,3 28,1 217,0 56,7 102,6 

Pipunculidae 0,7 0,1 2,4 2,9 2,4 0,6 1,5 

Platypezidae 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 

Rhagionidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sarcophagidae 8,4 9,2 30,0 8,3 13,8 5,3 12,5 

Scenopinidae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stratiomyidae 1,1 2,5 67,8 8,1 20,8 3,7 17,3 

Syrphidae 0,6 0,4 2,5 1,6 1,5 0,3 1,2 

Tabanidae 5,5 0,2 4,7 0,0 1,6 0,0 2,0 

Tachinidae 28,1 13,0 62,4 17,5 27,6 12,3 26,8 

Therevidae 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 

Xylomyidae 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,2 

Total 223,3 62,4 517,0 102,4 371,9 102,0 229,8 

* Este grupo é formado por várias famílias que não foram identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.1.2.4. 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 
Bonita ou 

gambá 

Lagoa do 

meio 
Vinhático Total Amostras 

Total por 

amostra 

2000 Chuvosa 1671 4105 3015 8791 36 244,2 

2001 Seca 703 638 985 2326 27 86,1 

2001 Chuvosa 2359 4350 4850 11559 27 428,1 

2002 Seca 576 1234 807 2617 27 96,9 

2002 Chuvosa 1612 4353 1953 7918 18 439,9 

2003 Seca 271 595 458 1324 18 73,6 

Total 7192 15275 12068 34535 153 225,7 

 

Tabela 4.1.2.5 Análise de Variância feita para número de indivíduos coletados de cada uma 

das famílias entre anos, estações (aninhada dentro de ano) e local.  

FAMÍLIA 
ANO ESTAÇÃO LOCAL ANOxLOCAL ESTAÇÃOxLOCAL 

F p-level F p-level F p-level F p-level F p-level 

Phoridae 5,43 0,009 32,83 0,000 6,64 0,004 2,49 0,061 2,25 0,061 

Acalyptratae 9,10 0,001 25,43 0,000 15,49 0,000 2,92 0,035 3,34 0,010 

Tachinidae 1,12 0,339 15,18 0,000 10,30 0,000 0,50 0,734 2,11 0,077 

Stratiomyidae 1,03 0,367 8,91 0,000 17,17 0,000 0,75 0,563 4,66 0,001 

Sarcophagidae 10,61 0,000 12,60 0,000 8,70 0,001 1,25 0,310 3,35 0,010 

Dolichopodidae 3,68 0,035 35,70 0,000 0,33 0,720 2,49 0,061 1,88 0,112 

Muscidae 0,47 0,631 8,36 0,000 12,62 0,000 1,19 0,333 6,96 0,000 

Asilidae 5,03 0,012 38,84 0,000 10,24 0,000 3,58 0,015 5,34 0,001 

Conopidae 0,88 0,426 5,81 0,002 20,15 0,000 0,78 0,543 4,88 0,001 

Empididae 3,03 0,061 8,02 0,000 9,81 0,000 2,75 0,043 5,05 0,001 

Tabanidae 0,73 0,489 15,70 0,000 4,57 0,017 1,36 0,267 2,21 0,065 

Pipunculidae 4,36 0,020 1,47 0,240 11,75 0,000 1,02 0,412 2,27 0,059 

Syrphidae 2,94 0,066 4,90 0,006 14,44 0,000 4,20 0,007 1,87 0,114 

Total 4,30 0,021 29,14 0,000 9,71 0,000 1,52 0,218 3,08 0,016 

Valores em negrito significativos com valor de p<0,05. 
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Figura 4.1.2.1 Número de indivíduos coletados de todas as famílias de moscas em conjunto 

por estação por local em média por armadilha/semana nos três anos amostrados. 
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Figura 4.1.2.2 Número médio de indivíduos coletados da família Phoridae por armadilha em 

cada ano de coleta em cada uma das áreas estudadas. 
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Figura 4.1.2.3 Número médio de indivíduos coletados das famílias Sarcophagidae, 

Dolichopodidae, Asilidae e Pipunculidae por armadilha em cada ano de coleta em: a) mata 

secundária baixa, b) mata primária e c) mata secundária alta.  
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Figura 4.1.2.4. Análise discriminante feita com o valor médio de indivíduos capturados por 

local, ano e estação das 12 famílias mais abundantes. 

 



A análise discriminante obteve um resultado estatisticamente significativo para a 

separação entre as áreas utilizando as amostras de cada período e a abundância das onze 

famílias mais comuns em cada período amostral (Fig. 4.1.2.4). A área de mata primária ficou 

mais isolada das áreas de mata secundária, principalmente da área de mata secundária alta. 

A diversidade e a equitabilidade calculada para famílias na área de mata primária também 

foi mais alta do que as de mata secundária. Houve pouca diferença nestes índices entre 

estações Tab. 4.1.2.6. 

 

Tabela 4.1.2.6. Índice de diversidade de Shannon-Wiener e de Equitabilidade para famílias 

em cada local em cada estação em três anos de coleta. 

Índice 

Mata secundária 

baixa 
Mata primária 

Mata secundária 

alta TOTAL 

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca 

H' 1,61 1,66 2,12 1,99 1,57 1,49 1,90 

E 0,56 0,63 0,7 0,69 0,52 0,54 0,61 

 

 

Discussão 

Existe grande controvérsia sobre o efeito do aumento da produtividade primária na 

diversidade de espécies, no entanto, áreas de mata mais produtivas podem representar uma 

maior disponibilidade de recursos e assim possuir também uma maior abundância e riqueza 

de espécies de moscas. Teoricamente estágios iniciais de sucessão têm maior produtividade 

líquida, mas outras variáveis, como a composição do solo e a umidade, podem influenciar 

bastante na produtividade primária. Como a própria composição do solo e umidade podem 

estar relacionadas com o processo de sucessão, somente após realizadas as análises de 

produtividade poderemos ter certeza das diferenças de produtividade entre os tipos florestais. 

A área da Tereza e do Vinhático, devido a um maior acúmulo de matéria orgânica e 

retenção de umidade no solo, possui uma maior proporção de detritívoros, principalmente 

representados pelas famílias Phoridae e Stratiomyidae. Resultado semelhante já foi observado 

para coleópteros (HUTCHENSON, 1990). 

A mata do Parque do rio Doce modifica-se drasticamente ao longo do ano, devido a 

mudança de estação, o que pode ter acarretado a grande mudança na composição e 

abundância da fauna de moscas. A redução nas abundâncias ocorreu em todas as famílias, 



durante o período de seca. A mata primária poderia reter um pouco mais de umidade o que a 

tornaria um refúgio durante o período de seca. No entanto uma maior proximidade dos lagos 

assim como variações de tipo de solo podem ser mais importantes na manutenção de umidade 

nos períodos secos do que a estrutura da vegetação. Contrariamente ao esperado o efeito da 

seca parece ter sido mais drástico na área de mata primária da trilha da lagoa do meio e bem 

menos evidente nas áreas de mata secundária, no entanto, o número de indivíduos coletados 

na estação seca nestas áreas ainda foi maior que na área secundária. 

Aparentemente a estação seca de 2001 e de 2002 foi um pouco menos rigorosa que a de 

2000 e o número de insetos coletados mesmo na estação chuvosa subseqüente parece ter 

respondido a esta alteração. Precisamos ter em mãos os dados metereológicos destes anos 

para podermos testar se a pluviosidade nestes anos está correlacionada com o número de 

indivíduos coletados.  

Apesar de não ter havido grandes mudanças entre anos em termos gerais, algumas famílias 

mostraram uma clara variação interanual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Pesquisas Ecológicas de Longa Duração: composição e abundância das abelhas do 

Médio Rio Doce, Minas Gerais. 

 

Coordenador Técnico: Yasmine Antonini 
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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 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) que 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. O PERD é limitado ao 

Leste pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba (IEF 1994). Situado na depressão 

interplanáltica do rio Doce (Cetec 1982 apud Graçano 1997) o parque 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). 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). 

Foram selecionadas várias áreas no interior do PERD, e para otimizar a amostragem em 

função da grande extensão do parque foram utilizadas quatro metodologias de amostragem.  

Abelhas visitando flores foram coletadas ao longo de transectos estabelecidos nas margens 

de estradas e trilhas, entre 9:00 e 17:00 horas com rede entomológica durante três dias 

consecutivos a cada mês, no período de março de 2002 a setembro de 2003. 

Armadilhas de interceptação de vôo, do tipo Malaise (Townes 1962) foram instaladas em 

três diferentes tipos vegetacionais; mata alta primária, mata alta e mata média secundária. Em 

cada área foram estabelecidos três pontos amostrais, dispostos 25m um do outro e em cada 

ponto foi armada uma armadilha. Para cada uma das armadilhas foram feitas cinco coletas 

semanais sucessivas durante dois eventos de coletas anuais, um na estação seca outro na 



estação chuvosa, totalizando 45 amostras por estação. Foram realizados coletas em julho e 

agosto e outubro e novembro de 2002 e em julho e agosto de 2003.  

Em 2002 foram instalados 400 ninhos-armadilhas, construídos com nós de bambu (Figura 

4.2) com diâmetros variando de 8 a 2 cm de diâmetro, amarrados em feixes e dispostos a 1 e 4 

metros do solo em três áreas amostrais. Estes ninhos foram instalados nas mesmas áreas e 

próximos aos pontos onde as armadilhas Malaise foram montadas. Foi avaliada a ocupação de 

ninhos-armadilha por abelhas e vespas em duas áreas com distintas matrizes de paisagem, no 

Parque Estadual do Rio Doce. 

 

  

Figura 4.2. Ninho armadilha construído com nó de bambu, ocupado por uma espécie de 

abelha do gênero Megachile. (Foto: Yasmine Antonini) 

 

Em 2003 os ninhos de bambu foram retirados e 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), 5 blocos (20X20X10 cm) contendo 60 furos de três diâmetros (0.6, 1.4 e 1.0 cm) com 

12 cm de profundidade (Figura 4.2.3), totalizando 300 ninhos por área. Em cada furo colocou-

se tubos de papel cartão ou de plástico transparente. Os ninhos foram vistoriados a cada 15 

dias: e os tubos ocupados foram levados ao laboratório. Tanto em 2002 quanto em 2003, 

quinzenalmente, os ninhos foram vistoriados para avaliar ocupação. Quando 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. O quarto método usado (apenas 

em 2003) foi o de iscas de cheiro para atração de abelhas da tribo Euglossini (Figura 4.2.4).  

 

  

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 



 

  

Figura 4.2.3 Bloco contendo orifícios, servindo de ninho armadilha instalado no PERD. (Foto: 

Yasmine Antonini). 

 

  

Figura 4.2.4. Abelha do gênero Euglossa visitando isca aromática no PERD. Foto: Yasmine 

Antonini 

 

 



Foi calculado o índice de diversidade Shannon-Wienner para cada ano amostrado. O 

tesque Q de Cochran (Zar 1998) foi utilizado para avaliar a sazonalidade na ocorrência das 

espécies. Foi usado o estimador de Jack-Knife para avaliar possíveis diferenças entre os 

resultados observados e esperados na riqueza em espécies de abelhas. Como o número de 

meses de amostragem não foi o mesmo para ambos anos, o número de indivíduos e espécies 

foi dividido pelo número de meses para padronizar as coletas. 

 

Resultados e discussão 

 

Entre março de 2002 e setembro de 2003 coletou-se 737 indivíduos de aproximadamente 

105 espécies de abelhas de cinco famílias (Apidae, Megachilidae, Halictidae, Andrenidae e 

Colletidae) (Figura 4.2.5). Apidae foi a família mais abundante com 76% dos indivíduos, 

seguida por Halictidae (14%) e Megachilidae (7%). Andrenidae e Colletidae compreenderam 

apenas 3%. Em regiões tropicais, Apidae normalmente é muito mais abundante nos 

levantamentos, principalmente quando espécies de abelhas sociais são incluídas nos 

levantamentos. No PERD, 53% dos indivíduos coletados foram de abelhas sem ferrão. 

Abelhas sociais têm colônias perenes, que em geral possuem centenas de indivíduos. Espécies 

deste grupo sempre são muito abundantes em levantamentos de apifauna. No entanto quando 

este grupo não é analisado junto com as espécies solitárias, a abundância de Apidae diminui 

significativamente. Dados da literatura confirmam que em regiões tropicais existe uma alta 

diversidade de espécies de abelhas solitárias, mas estas ocorrem em baixas abundâncias (veja 

revisão em Roubik 1989).  

 

  

Figura 4.2.5. Algumas espécies de abelhas mais abundantes no PERD. Foto: Yasmine Antonini 



Vale a pena destacar a presença de espécies raras de abelhas sem ferrão (Melipona bicolor 

e M. marginata) e de uma espécie ameaçada de extinção (M. rufiventris).  

A abundância bem como a riqueza variou entre os anos sendo que em 2002 foi amostradas 

maior riqueza (S=73) e abundância (n=437) contra 2003 (S=48, n=295) (Figura 4.2.6 A e B). 

O número de indivíduos e de espécies por mês de coleta foi maior em 2002 (n=39.6, S=8.3). 

A menor riqueza mensal foi observada nos anos de 2000 e 2002 (n=9 e S=8 respectivamente) 

(Figura 4.2.7). A diversidade em 2002 foi ligeiramente maior do que 2003 (H´= 1,84 e 1,69 

respectivamente). 
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Figura 4.2.6. Riqueza (A) e abundância (B) de abelhas coletadas no PERD, nos períodos de 

seca e chuva, em 2002 e 2003. 

 

 



 

Figura 4.2.7. Variação mensal na abundância de abelhas coletadas no PERD em 2002 e 2003. 

 

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 2002 uma maior 

abundância foi registrada no período chuvoso em relação ao período seco. Em 2003 ocorreu o 

contrário, pois não foram incluídos os indivíduos coletados em novembro e dezembro. 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 em outros locais no estado de Minas Gerais 

(Antonini & Martins 2003, Albano & Antonini, dados não publicados).  

Isso parece se confirmar com o estimador de Jack-Knife; pois apesar dos 16 meses de 

coleta, o valor observado para as espécies ainda está abaixo do esperado (Figura 4.2.8).  
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Figura 4.2.8. Curva de acumulação de espécies mostrando a diferença entre a riqueza 

observada e estimada de abelhas coletadas no PERD em 2002 e 2003. 



No interior do parque 90 indivíduos de 16 espécies sendo cinco de abelhas (23%) e 12 de 

vespas (60%) ocuparam os ninhos. Das abelhas, nasceram três espécies de Megachile (Figura 

4.2.9), uma Centris sp. e uma Euglossa sp.. Dos ninhos de vespa emergiram três espécies de 

dípteros parasitóides (11%) (Bombyliidae sp. 1, Miltogramminae sp.1 e sp.2) e uma de 

microhimenóptero (5%) (Melitobia sp.1). Fora do parque apenas um ninho foi ocupado 

(vespa) estando parasitado por diptera (Bombyliidae sp.2). Megachilidae utilizou, na 

construção dos ninhos, folhas, Apidae cera, Sphecidae e Eumenidae utilizaram barro.  

 

  

 

Figura 4.2.9. Ninho armadilha em bloco de madeira, ocupado por abelha do gênero 

Megachile. Foto: Yasmine Antonini 

 

 

Apesar dos dados serem preliminares, a paisagem no interior do parque, por ser mais 

diversificada e apresentar uma matriz mais permeável, possui uma capacidade muito maior de 

abrigar as varias espécies de abelhas e vespas, o que não ocorre fora do parque. As lagoas de 

fora sofrem alta ação antrópica (manejo do Eucalyptus) dificultando a permanência de 

espécies de abelhas e de vespas mais sensíveis perturbações. Logo se pode entender a 

importância da matriz de paisagem na permanência de indivíduos desses grupos no ambiente. 



Conclusões 

 

Apesar de estar rodeado por áreas bastante antropizadas, o PERD se mostra com grande 

potencial para abrigar uma apifauna expressiva. Conforme foi constatado uma grande riqueza 

de espécies de abelhas ocorrem em toda a sua extensão.  

O grande número de novas espécies acrescentadas a cada período amostral indica que 

estudos de longo prazo são importantes para uma avaliação mais efetiva da biodiversidade. 

A presença de uma espécie de abelha ameaçada de extinção (Melipona rufiventris) reforça 

a importância desse fragmento para a manutenção da comunidade de abelhas da Mata 

Atlântica, em Minas Gerais. 
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ANDAMENTO 

 

O projeto em desenvolvimento tem transcorrido quase integralmente de acordo com a 

proposta submetida ao programa PROFIX. O trabalho proposto é por sua vez integrado a 

proposta de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração para o médio Rio Doce (PELD 

Dinâmicas Ecológicas e Biodiversidade do médio Rio Doce), e dentro do qual outros projetos 

correlatos sobre dinâmicas de interação inseto-planta tem sido desenvolvidos, em colaboração 

com a UFMG. Por outro lado, parte do trabalho teve que ser re-direcionado em função das 

conjunturas políticas do momento da instalação do projeto, que retardaram a liberação 

integral dos recursos concedidos. Assim, tendo sido as bolsas instaladas em maio e o recurso 

financeiro liberado apenas em junho/julho, a parte inicial do projeto teve que ser estabelecida 

com auxílio dos recursos anteriormente liberados para o PELD, o qual, por sua vez, tinha 

encaminhamento pré-determinado. Desta maneira, e de acordo com o esclarecido em 

correspondência à COGEC, de 24 de setembro de 2002, o bolsista César de Sá Carvalho e 

Neto, foi iniciado em um projeto de estudo de taxas de herbivoria em populações de espécies 

de Heliconia (Musaceae), uma planta típica dos sub-bosque de várias formações 

vegetacionais do Parque Estadual do Rio Doce, onde o projeto PROFIX seria também 

desenvolvido. Este projeto é em si inédito, e está sendo desenvolvido de forma complementar 

a um estudo sobre assembléia de Diptera associados a estas plantas. Devido ao bom 

encaminhamento deste estudo, por um lado, e das dificuldades logísticas para a 

implementação adequada do projeto de caracterização de fauna por armadilhas de intercepto, 

por outro, foi decidido manter o bolsista integralmente dedicado a este projeto, cujos 

primeiros resultados estão aqui apresentado.  

As dificuldades citadas foram decorrentes da mudança do projeto de FASE I para FASE 

II, após minha efetivação na UFOP como professor Adjunto, em julho de 2002. Esta mudança 

resultou na diminuição do tempo de bolsa para dois anos, e diminuiu, conseqüentemente, o 

valor final do financiamento. Estas mudanças poderiam afetar a continuidade do estudo por 

armadilha de intercepto. Desta forma foi considerado mais producente e adequado investir em 

um projeto cujo retorno científico seria garantido em dois anos. Em acréscimo, o estudo de 

padrões de herbivoria nos sub-bosques tem gerado um dado complementar que vai nos 

permitir responder questões importantes, ligadas aos padrões de diversidade de insetos e 

pressão de herbivoria entre dossel e sub-bosque/solo. Este é um tema que tem gerado 

crescente interesse científico internacional. 



O projeto de predação de sementes e estabelecimento de sementes de Mabea fistulifera, 

desenvolvido pela bolsista Juliana Mol Marino, transcorreu dentro do previsto, e gerou uma 

base de dados fundamental para compreendermos os processos seletivos ligados ao 

estabelecimento inicial desta espécie na natureza. Entretanto, como a taxa de mortalidade de 

plântulas foi extremamente elevada, devido principalmente a uma pressão de predação com 

recrutamento, causado por formigas, os resultados obtidos deram mais subsídios para avaliar 

padrões de predação ao invés de estabelecimento de plântulas per se. Este trabalho resultou na 

monografia de final de curso da bolsista, a qual então formou-se Bacharel em Ciências 

Biológicas pela UFMG, com ênfase em ecologia, no primeiro semestre deste ano. O seu 

trabalho será continuado pela estudante de Ciências Biológicas da UFOP, Ronara de Souza 

Ferreira. 

Finalmente, as atividades da bolsista AT, Janaína Pizzatti Soares, transcorreram de acordo 

com o esperado, tendo a bolsista auxiliado ativamente na execução de todos os projetos 

intrinsecamente ligados ao PROFIX, atuando de forma exemplar na organização do 

laboratório e da coleção de referência de insetos da UFOP. Em acréscimo, a bolsista terminou 

em meio ao processo de estabelecimento de suas funções, o curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas da UFOP. Dentro de suas atividades foi então incluída a conclusão do 

trabalho de monografia de final de curso, a qual estava vinculada a coleta de dados e 

caracterização da fauna de insetos herbívoros de Mabea fistulifera e Byrsonima sericea, 

espécies-alvo do projeto, presentes em diferentes condições de habitat (ecótones com áreas 

naturais e impactadas, e matas de diferentes fisionomias). A finalização de seu trabalho 

resultou em um grande número de publicações em preparação, em consórcio com estudos 

paralelos feitos por outro estudante, sobre formigas arbóreas nestes sistemas, aqui 

apresentados e listados. Dentre suas atividades técnico-científicas, a bolsista também 

colaborou na análise de dados integrando padrões de distribuição e especialidade de insetos 

herbívoros em espécies de Tabebuia no cerrado e em habitats brejosos do Parque do Rio 

Doce, cujas listas de espécies que deve fundamentar um artigo também está apresentada neste 

relatório. 

Gostaria assim de enfatizar que o financiamento deste projeto não gerou apenas os 

resultados diretamente esperados, mas permitiu catalisar vários estudos correlatos, em parte 

financiados pelo PELD (estudo de formigas e coleopteros de solo), em parte desenvolvidos 

conjuntamente com os estudos de interação inseto-planta proposto ao CNPq (estudos de 

formigas arbóreas e estratificação de fauna de insetos em dosséis). A integração destes dados, 



a ser feita em um momento futuro, permitirá ao nosso grupo de pesquisa abrir caminho para o 

estudo de dinâmicas ecológicas fundamentais para compreender onde se concentra a maior 

diversidade de insetos nas florestas, quão constante estas comunidades são ao longo do 

tempo, e qual habitat seria mais vulnerável à perda de espécies e função de pressões 

antrópicas. Estas questões são em parte perseguidas pelos estudos de ecologia de longa 

duração concentrados neste parque, e sob o financiamento do CNPq. 

A próximas seções mostras os resultados obtidos para cada um dos sub-projetos que 

compõe este estudo, direta ou indiretamente. Ao final, um apêndice com a lista de publicações 

e apresentações em congressos decorrentes deste trabalho é apresentada (e cópias em anexo), 

juntamente com as publicações em preparação, para submissão breve. 
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Introdução 

 

Cada planta de uma floresta possue diversos organismos associados. Alguns utilizam-na 

como abrigo ou suporte e outros utilizam-na como alimento. Aqueles que se alimentam de 

tecidos mortos da planta são considerados detritívos e os que utilizam tecidos ou substâncias 

da planta viva são considerados herbívoros, os efeitos da atuação de um ou outro tipo de 

organismo é bastante diferenciado na ecologia da planta. A interação inseto-planta é um dos 

estudos que mais cresce na ecologia, mostrando a sua complexidade (Lowman 1985). 

Pesquisas dos últimos vinte anos demonstraram que as relações entre plantas e herbívoros são 

tão complexas e altamente evoluídas como as relações de polinização (Edwards 1980). 

Consumo de material vegetativo, ou herbivoria é um assunto de grande importância 

econômica e biológica (Watt 1997). 

As plantas são muito ricas em substâncias que não estão diretamente relacionadas com os 

processos metabólicos normais: fotossíntese, respiração e crescimento. Estas substâncias 

químicas secundárias estão relacionadas com a imobilidade das plantas. Uma vez que elas não 

podem escapar das pressões ambientais pelo movimento, suas únicas defesas são estruturas 

físicas e composições químicas (Feeny 1976, Coley 1983, Zucker 1983). As plantas sempre 

estiveram sob pressão seletiva para escapar dos efeitos nocivos dos herbívoros, enquanto estes 

devem ter evoluído para estarem intimamente adaptados aos seus suprimentos alimentares 

(Edwards 1980, Lawton et al. 1984). 

Investidas de insetos em folhas são extremamente variáveis, contam com fatores como: 

condição nutricional da planta; envelhecimento da folha; níveis de defesa (químico e físico); 

entre outros (Lowman 1985). A perda foliar média causada por insetos varia sistematicamente 



entre espécies de planta e espécies de herbívoros, em resposta aos níveis e tipos de defesas da 

planta (Howlett 2001). 

Folhas mais jovens estão mais vulneráveis a herbivoria do que folhas maduras (Ribeiro et 

al. 1994). Em florestas tropicais, folhas novas sofrem grandes valores de perda de área foliar, 

70% dos danos ocorrem nas folhas mais novas. As folhas mais novas são mais nutritivas e 

têm defesas estruturais menos avançadas do que as folhas maduras (Coley & Aide 1991, 

Howlett 2001). Estes padrões variam entre tipos florestais e biomas (Coley & Barone 1996, 

Ribeiro 2003). Segundo a maioria dos relatos, danos foliares em florestas, variam entre 3 a 

10% de área foliar perdida, porém são dados baseados em estudos de curta duração (Lowman 

1985). Em florestas tropicais, herbívoros removem de 10 a 30% da área foliar por ano 

(Howlett 2001). 

McCOY (1984) trabalhou com o gênero Heliconia na Costa Rica e Equador, tentando 

elucidar padrões de herbivoria sobre esta planta típica de sub-bosque. Alguns herbívoros que 

se alimentam sobre superfícies de folhas de Heliconia são protegidos por fragmentos de 

folhas que caem do dossel no sub-bosque, em cima do limbo foliar das Helicônias. As folhas 

caídas retêm umidade, até mesmo quando as porções descobertas do limbo secam entre as 

chuvas, tornando habitats ideais para larvas e adultos de insetos herbívoros. Estes se alojam 

entre a epiderme da Heliconia e o fragmento de folha caído (McCoy 1984). São larvas e 

adultos de Coleoptera, Chrysomelidae, da espécie Cephaloleia consanguinea e Chelobasis 

perplexa (Auebrach & Strong 1981, Gage & Strong 1981, McCoy 1984).Larvas de 

Microlepidoptera também utilizam-se do mesmo habitat (McCoy 1984). 

Estudos de substâncias secundárias em Helicônias e em outras espécies da ordem 

Zingiberales, não revelam nenhuma toxidade à fitófagos, não encontrou-se nenhuma proteína 

inibidora digestiva de insetos e não foram encontradas evidências de defesa contra herbívoros. 

Porém, Helicônias possuem uma baixa taxa de nitrogênio e nutrientes, o que torna a sua folha 

menos palatável (Auebrach & Strong 1981, Gage & Strong 1981). 

O gênero Heliconia é o único da família Heliconiaceae (Zingiberales), possui cerca de 200 

espécies que ocorrem na região Neotropical e Malásia. As Helicônias são ervas rizomatosas, 

com seus caules aéreos, pseudocaules e freqüentemente muito altos. As folhas possuem um 

limbo grande e lanceolado. As inflorescências são terminais, e ocorrem usualmente em brotos 

foliares ou em brotos especializados. As flores são subtendidas por bractéolas carinatas e 

apresentam elementos fundidos formando um tubo com nectários (Andersson, 1988).  



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).  

O cultivo de Helicônia para ornamentação vem se destacando no Nordeste brasileiro, entre 

as plantas tropicais, suas flores se destacam em função da grande durabilidade, beleza  e 

exuberância. As Helicônias têm certa resistência à doenças, porém nas regiões tropicais, a 

temperatura e umidade elevadas favorecem a ocorrência de doenças e herbívoros. Destacam-

se manchas nas folhas causadas por fungos: Cladosporium, Cylindrocladium, Curvulária, 

Bipolaris, Cercospora, Puccinia. O fungo Fusarium foi evidenciado nos rizomas de algumas 

espécies de Helicônias. Já o escurecimento da parte central do pseudocaule evidencia 

exsudação bacteriana causada por Ralstonia solanacearum (Assis et al. 2002). 

Entre os herbívoros de Heliconia spp encontrados no estado de Pernambuco, destacam-se: 

Castnia licus (Lepidoptera, Castniidae), suas larvas formam galerias ascendentes no interior 

do pseudocaule, são herbívoros brocadores; Calligo illioneus (Lepidoptera, Brassolidae), suas 

larvas nos estágios iniciais promovem raspadura na face inferior das folhas e ao se tornarem 

maiores causam desfolhamento, que geralmente ocorre da borda para o centro da folha; 

Opsiphanes invirae (Lepidoptera, Brassolidae), nos estágios iniciais, as larvas promovem 

raspaduras na face inferior das folhas e quando se tornam maiores causam desfolhamento, que 

geralmente ocorre da borda para o centro da folha; Antichloris eriphia (Lepidoptera, 

Amatidae), nos primeiros estágios, as larvas raspam a superfície adaxial da folha e quando 

maiores perfuram o limbo foliar, deixando a folha cheia de orifícios; Atta sexdens sexdens 

(Hymmenoptera, Formicidae), cortam as folhas a partir das bordas para o centro, sempre em 

forma de meia lua, causando desfolhamento. Estes são considerados herbívoros mastigadores. 

Foram encontrados também herbívoros sugadores de seiva como Pulgões e Cochonilha 

(Hemiptera, Aphididae) (Assis et al. 2002). 

Heliconia episcopalis (Vellozo), conhecida como Caeté ou Chapéu-de-frade, ocorre 

naturalmente na América do Sul. No Brasil, esta espécie é encontrada na Amazônia e no 

Sudeste, apresentando entre 0,76 a 2,13 metros de altura. Desenvolve-se em locais totalmente 

ensolarados ou com até 70% de sombra e floresce durante todo o ano. Sua inflorescência 

possui de 18 a 24 brácteas, com coloração vermelha nos 2/3 proximais esmaecendo para 

laranja-amarelado e amarelo-esverdeado no ápice (Berry & Kress, 1991).  



Heliconia episcopalis ocorre em grandes agregações. A parte aérea da planta apresenta 

tempo de vida limitado pelo término da floração, pela ocorrência de predação ou de danos 

causados por manipulação de vertebrados, chuvas, ventos e quedas de troncos e galhos. Por 

isso esta torna-se um recurso farto para espécies de animais decompositores. 

Observações preliminares no Parque Estadual do Rio Doce indicam que H. episcopalis 

tem uma dinâmica de crescimento clonal, com clones atingindo seu maior tamanho no final 

da estação seca e com grande mortalidade no início da estação chuvosa. Muitos insetos 

(larvas e adultos) são observados durante todo o ano nas manchas de H. episcopalis, mas a 

maioria parece ocorrer com maior freqüência em um determinado período do ano (estação 

seca), também são observados danos e cicatrizes causadas por herbívoros nos limbos foliares. 

 

Objetivos 

 

Diferenças nos padrões de herbivoria entre populações, estágios fenológicos da planta e 

idade das folhas podem refletir processos importantes para a dinâmica clonal relacionados 

com crescimento, sucesso no estabelecimento e manutenção de cada genete. O objetivo deste 

trabalho é explorar algumas destas questões em profundidade, com base nas seguintes 

hipóteses e predições: 

1) A quantidade de dano foliar varia entre diferentes populações e épocas do ano. A predição 

desta hipótese é que o dano devido a herbivoria aumente durante os períodos de expansão 

foliar, e seria mais intensa em clones em áreas mais úmidas e férteis, de acordo com as teorias 

correntes de investimento em defesa de planta (Herms & Mattson 1992). Por outro lado, dano 

foliar devido à queda de material vegetal do dossel deve ser mais frequente sobre populações 

em sub-bosque de matas secundárias. 

2) O acúmulo de dano diminui de acordo com a idade da folha, sendo esperado que a maioria 

da herbivoria aconteça enquanto as folhas ainda são jovens. 

3) Os padrões de herbivoria podem ser correlacionados com aspectos da dinâmica clonal de 

H. episcopalis como: variação sazonal das taxas de crescimento e mortalidade de clones, 

acúmulo de biomassa e densidade total de clones em diferentes populações. 

 

 

 

 



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 a Leste pelo rio Doce e ao 

Norte pelo rio Piracicaba (IEF 1994a). Situa-se na depressão interplanáltica do rio Doce 

(CETEC 1982) 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). 

A vegetação do parque pode ser considerada do tipo floresta estacional semidecidual sub-

montana, 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 mata primária de diversas 

espécies, que pelo seu grande diâmetro e altura são claramente sobreviventes destes incêndios 

(Lopes 1998). 

 

Populações estudadas 

 

Este trabalho esta sendo realizado com três populações de H. Episcopalis. Este relatório 

abrange resultados preliminares sobre duas populações, uma no início da estrada do Porto 



Capim, uma mata secundária queimada em 1967, e preservada desde então; e outra no início 

da trilha do Campolina, uma mata alta densa, no passado impactada por corte seletivo, mas 

em estágio sucessional mais adiantado que a mata citada anteriormente. Recentemente 

incluiu-se uma nova área, uma população na beira do Rio Turvo, próximo à estrada que corta 

o parque, sob influência da mesma. A população de H. episcopalis do Porto Capim ocorre em 

uma área pequena, bastante inclinada e ensolarada, sendo Ceiba pentancha e Centrolobium 

tomentosum as espécies arbóreas mais comuns no dossel desta área. A população de H. 

episcopalis do Campolina ocorre em uma área plana, com dossel mais fechado, os módulos 

ocupam uma área maior que a população do Porto Capim. Entre as espécies arbóreas que 

compõe o dossel do Campolina encontramos a Ficus sp e a Lecythis pisanis. Tanto no Porto 

Capim quanto no Campolina, encontra-se uma outra espécie de Helicônia, a qual ainda não 

foi estudada, Heliconia sparthocicirnata. No Porto Capim, as Helicônias são aparentemente 

mais baixas, em torno de 3m de comprimento, mas a densidade de módulos é aparentemente 

maior, assim como o número de plantas floridas. Na beira do Rio Turvo os clones foram 

marcados recentemente.  

 

Indivíduos amostrados e quantificação de dano foliar 

 

Foram feitos dois transectos de 1 x 20m em cada uma das populações do Campolina e 

Porto Capim , enquanto na população da beira do Rio Turvo foi feito apenas um transecto 

com as mesma medidas. Estes transectos foram divididos em quatro setores de 1 x 5 m no 

Campolina e Porto Capim, e em dois setores na beira do Rio Turvo com as mesma medidas. 

Todas heliconias encontradas nos dois setores descontínuos de cada um dos transectos do 

Campolina e Porto Capim estão sendo medidas, contadas e analisadas. Na beira do Rio Turvo 

o procedimento é o mesmo, porém com análise nos seus dois únicos setores. Estão sendo 

medidas amostras (módulos), o comprimento total, o comprimento até a última bifurcação 

entre folhas e a área basal de cada uma das plantas, assim como o número de folhas verdes, 

esmaecidas e podres. As plantas foram marcadas com uma etiqueta plastificada e estão sendo 

acompanhadas de três em três meses, num período de dois anos, para registrar o crescimento, 

mortalidade e surgimento de novos clones e mudas ao longo do ano. Este trabalho é um 

suporte para a análise de danos foliares em Heliconia episcopalis. 

A quantificação da herbivoria e de outros danos estão sendo feitas, quando possível, na 

segunda folha mais nova de cada um dos clones marcados. Com o crescimento e troca de 



folha, inicia-se a análise em outra folha (se possível, segunda folha mais nova também) para 

verificar o ataque de herbívoros em folhas mais novas e comparar com folhas marcadas. As 

folhas já analisadas estão marcadas com uma etiqueta referente ao clone, presa com um fio de 

nylon no pecíolo, estas estão e serão acompanhadas no decorrer do tempo, para análise de 

acúmulo de danos. Estão sendo usadas classes de danos com proporções pré-definidas (Tabela 

1). Estão sendo medidos o comprimento e a largura do limbo e o estado da folha é registrado 

(verde, esmaecida ou podre). Os danos são classificados por tipo de herbívoro, danos físicos 

e/ou outros (quando não for possível a identificação do dano). As folhas mais novas também 

são monitoradas, somente quanto à existência da presença ou não de dano, para 

posteriormente ser analisadas também. 

Algumas larvas encontradas se alimentado do limbo de clones foram observadas, para 

poder associar o seu comportamento ao dano na folha. Foram e serão coletadas larvas de 

herbívoros de Heliconia episcopalis achadas fora dos transectos, para o acompanhamento do 

seu desenvolvimento em laboratório e identificação. 

 

Tabela 1- Classe de danos com proporções pré-definidas. 

Classe de Danos 
Porcentagem de 

Dano 

1 0 – 5% 

2 6 – 25% 

3 26 – 50% 

4 51 – 75% 

5 76 – 95% 

6 96 – 100% 

 

 

Resultados Preliminares e Discussão 

 

Na primeira amostragem, do dia 9 a 11 de agosto de 2002, foram obtidos um total de 199 

clones, encontrados nos setores analisados. Destes, 89 clones foram encontrados nos setores 

do Campolina e 110 nos setores do Porto Capim. Em média foram encontrados 4,45 

clones/m2 no Campolina e 5,5 clones/m2 no Porto Capim. Já na segunda amostra, do dia 8 a 

11 de novembro, incluiu-se uma nova área de estudo, uma população de Helicônia localizada 

na beira do Rio Turvo. Foram encontrados um total de 289 clones, o Campolina e o Porto 

Capim obtiveram aumentos de módulos, 94 e 114 clones analisados respectivamente. Na 

primeira anaálise na beira do Rio Turvo, foram encontrados 90 clones. A média de clones 



encontrados no Campolina subiu para 4,7 clones/m2, no Porto Capim para  5,7 clones/m2 e 

na primeira amostragem na beira do Rio Turvo a média foi de 4,5 clones/m2. Provavelmente, 

a maior densidade de módulos no Porto Capim é devido a maior incidência de luz. O dossel 

do Porto Capim é mais aberto que o do Campolina, permitindo maior incidência de luz no 

sub-bosque.  

Folhas de Heliconia episcopalis são geralmente grandes, variando de poucos centímetros 

de limbo até mais ou menos 1,5 metros de comprimento. O número e a intensidade de ataques 

na maioria das vezes não ultrapassaram as classes de dano 1 ou 2 (Tabela 1). Apesar disto, 

estudos revelam que não foram encontradas evidências de defesa contra herbívoros em 

Helicônias e em outras espécies da ordem Zingiberales.(Auebrach and Strong 1981, Gage and 

Strong 1982). Segundo relatos, danos foliares em florestas, variam entre 3 a 10% de área 

foliar perdida (Lowman 1985), de acordo com os resultados deste trabalho.  

Danos e herbivoria só foram analisados nas áreas do Campolina e do Porto Capim. Com a 

descoberta de uma população de Heliconia episcopalis na beira do Rio Turvo durante as 

primeiras datas (agosto), a segunda saída de campo (novembro) objetivou-se de apenas na 

marcação dos clones desta área. 

Nas folhas de Heliconia episcopalis foram encontradas: larvas de Amatidae(Lepidoptera). 

Estas, nos estágios larvais iniciais raspam a superfície adaxial da folha no sentido das 

nervuras secundárias e quando maiores perfuram o limbo, também no sentido das nervuras 

secundárias. Assis et al (2002) descreveu a ocorrência de Antichloris eriphia (Amatidae) no 

cultivo de Helicônias em Pernambuco, porém esta não foi encontrada se alimentando de 

Heliconia episcopalis. Provavelmente o indivíduo que se encontra nas manchas de Heliconia 

episcopalis do PERD é do mesmo gênero do indivíduo identificado nas plantações de 

Helicônia de Pernambuco, Antichloris. São lagartas que medem aproximadamente 30 mm, 

apresentam o corpo recoberto de densa e fina pilosidade, com coloração branco-creme. Os 

adultos possuem a coloração preta com estrias verdes brilhantes no corpo, são miméticas às 

vespas (Assis et al.2002). 

Baseado em observações preliminares associou-se cortes irregulares na borda do limbo 

das folhas a danos causados por Orthoptera, são danos característicos, com várias investidas 

em seqüência (mordidas). Quando as folhas de Heliconia episcopalis ainda estão novas e 

enroladas, também observa-se danos de Orthoptera; com o desenrolar da folha, as perfurações 

(danos) ficam dispostas em seqüência, de uma borda a outra. 



Encontraram-se larvas de Microlepidoptera alimentam-se sobre as superfícies adaxial das 

folhas de Heliconia episcopalis. Estas são protegidas por fragmentos de folhas que caem no 

sub-bosque em cima do limbo foliar lanceolado, se alojando entre a epiderme da Heliconia 

episcopalis e o fragmento de folha caído. As larvas de Microlepidoptera raspam a epiderme 

das folhas de Helicônia, deixando um dano translúcido. As folhas caídas retêm umidade. 

Segundo McCoy (1984), além das larvas de Microlepidoptera, são encontradas neste mesmo 

habitat larvas e adultos de Coleoptera, Chrysomelidae, da espécie Cephaloleia consanguinea 

e Chelobasis perplexa, porém seus experimentos foram feitos com Heliconia latispaltha e 

Heliconia imbricata. 

Também foram encontradas alimentando-se de Heliconia episcopalis larvas de 

Hesperiidae (Lepidoptera). São larvas verdes sem pilosidade, os adultos possuem as asas 

marrons escuras com algumas manchas amarelas. As larvas de Hesperiidae fazem um corte, 

para depois dobrar o limbo foliar, juntado-o com fios de seda. Elas se alojam dentro, ficando 

envolvidas e protegidas pelo limbo (similar a um pastel). Se alimentam do limbo em sua 

volta, até esgotar o recurso e sua proteção, deixa cortes na forma de meia lua como dano na 

folha.  

Em relação aos tipos de danos e investidas (ataque à planta), na primeira data, larvas de 

Amatidae, tiveram o maior número médio de investidas, seguida respectivamente por danos 

físicos e pelo o número médio de ocorrências de outros herbívoros não conhecidos. As 

investidas de Orthoptera, investidas de larvas de Microlepidoptera e a média de investidas de 

larvas de Hesperiidae ficaram por último nesta ordem. Na segunda data de análise de dados, a 

larva de Amatidae continuou tendo o maior número médio de investidas, porém obteve uma 

menor média de investidas em comparação com a primeira data. Na segunda análise, danos 

físicos obtiveram o segundo maior número médio de investidas, aumentado bastante a sua 

média, seguido por investidas de Orthoptera, que também aumentou a sua média. Larvas de 

Microlepidoptera, outros herbívoros não conhecidos e larvas de Hesperiidae, obtiveram 

respectivamente as menores médias de investidas, estes obtiveram uma redução de investidas 

em relação da primeira data para a segunda data de coleta de dados (Tabela 2). O aumento de 

danos físicos entre as análises é provável, pois a estação chuvosa no parque ocorre de outubro 

a março e a seca de abril a setembro (Gilhuis 1986). Com a chuva, ocorre o aumento da queda 

de galhos do dossel, causando assim danos nas folhas de Heliconia episcopalis. 

 

 



Tabela 2 – Número médio de investidas comparativamente com as datas. 

 Média do Número de Investidas 

Tipo de Dados      Data 1   Data 2 Total Global 

Larva de Amatidae 29,55 25,44 27,45 

Larva de Hesperiidae 0,01 0 0,003 

Larva de 

Microlepidoptera 
3,68 1,96 2,80 

Orthoptera 4,80 8,23 6,55 

Outros 

 

7,68 

 

1,77 

 

4,66 

 

Físicos 6,47 14,05 10,34 

 

 

Comparando a primeira data, dia 9 a 11 de agosto de 2002, com a segunda data, dia 8 a 11 

de novembro de 2002, o número médio de proporção de danos totais diminuiu, como o 

número médio de proporção de danos de cada herbívoro. Somente o número médio de danos 

físicos aumentou, isto provavelmente por causa do aumento das chuvas na época da segunda 

coleta. Dentre os herbívoros, os danos de Orthoptera obtiveram a maior média em ambas as 

datas, seguidas respectivamente por média de danos das larvas de Microlepidoptera, larvas de 

Amatidae e outros danos não conhecidos. Média de proporção de danos da larva de 

Hesperiidae caiu de 0,02% para nenhuma ocorrência na segunda análise. (Tabela 3). Por 

evidência no campo, nota-se muito mais a presença de larvas na estação seca do que na 

estação chuvosa, sendo a provável causa da diminuição da média de proporção de danos da 

segunda coleta. 

 

 

 

 



Tabela 3 – Número médio de proporção de danos comparativamente com as datas. 

Tipo de Danos  Média de Proporção de Danos 

 Data 1 Data 2 Total Global 

Larva de Amatidae 2,75 1,81 2,27 

Larva de 

Hesperiidae 
0,02 0 0,008 

Larva de 

Microlepidoptera 
3,53 3,06 3,29 

Orthoptera 4,08 3,42 3,75 

Outros 1,24 0,14 0,68 

Físicos 3,05 4,43 3,76 

Danos Totais 11,76 10,82 11,28 

 

 

Comparando as duas áreas que foram analisadas, o número médio de proporção de danos 

totais no Campolina foi maior que no Porto Capim. Média de proporção de danos de 

Amatidae, Microlepidoptera e Orthoptera também foram maiores na área do Campolina, 

enquanto o número médio de proporção de danos físicos, outros danos não conhecidos e 

dados de larva de Hesperiidae, foram maior na área do Porto Capim, não tento ocorrência de 

danos de larva de Hesperiidae no Campolina (Tabela 4 – Total Global). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 – Número médio de proporções de danos comparativamente com os locais e datas. 

  Média de Proporção de Danos 

Local Tipo de Danos  Data 1 Data 2 Total Global 

CA 

Danos Totais 12,65 12,56 12,60 

Larva de Amatidae 3,08 1,90 2,46 

Larva de Hesperiidae 0 0 0 

Larva de Microlepidoptera 3,14 4,66 3,94 

Orthoptera 6,73 4,15 5,37 

Físicos 2,78 3,26 3,03 

Outros 0,12 0,07 0,1 

PC 

Danos Totais 11,13 9,38 10,26 

Larva de Amatidae 2,52 1,73 2,13 

Larva de Hesperiidae 0,03 0 0,01 

Larva de Microlepidoptera 3,82 1,76 2,80 

Orthoptera 2,17 2,84 2,5 

Físicos 3,25 5,39 4,31 

Outros 0,36 0,04 0,20 

 

 



Em relação às folhas, na segunda data, foram analisadas 138 folhas, sendo 54 folhas no 

Campolina e 84 folhas no Porto Capim, para análise de acúmulo de danos. Mais 31 folhas 

foram marcadas, que se tornaram a segunda folha mais nova, que dividiu-se em 22 folhas no 

Campolina e 9 no Porto Capim. 

O número médio de proporção de acúmulo de danos aumentou entre as datas no 

Campolina e no Porto Capim para danos totais, danos de Orthoptera e principalmente para 

danos físicos. Houve uma diminuição para danos de larvas de Amatidae e outros danos não 

conhecidos. Para larvas de Microlepidoptera o número médio de proporção de acúmulo de 

danos aumentou entre as datas no Campolina e diminui no Porto Capim, enquanto acúmulo de 

danos de larvas Hesperiidae não ocorreu (Tabela 5). O aumento médio de proporção de 

acúmulo de danos para o total é evidente, pois os danos foram avaliados na primeira análise, 

assim em uma segunda análise apareceram danos novos, somando-os com danos da primeira 

análise.  

O número médio de proporção de danos em folhas novas (analisadas pela primeira vez), 

diminuiu no total, porém aumentou no Campolina e no Porto Capim para danos de Orthoptera 

e danos Físicos e diminuiu para danos de larvas de Amatidae, danos de larvas de 

Microlepidoptera e danos de outros não conhecidos. Para média de danos de larvas 

Hesperiidae em folhas novas só obtive ocorrência na primeira data e na área do Porto Capim 

(Tabela 6). No PERD, nota-se muito mais a presença de larvas na estação seca do que na 

estação chuvosa, sendo a provável causa da diminuição da média de proporção de danos em 

folhas novas, como discutido para número médio de danos totais. 

O trabalho é sobre danos foliares, porém nas manchas de Heliconia episcopalis do PERD, 

também encontra-se alguns herbívoros brocadores (herbívoros de pseudocaule), similares aos 

que se encontram no cultivo de Helicônias de Pernambuco. No entanto, na referência, estes 

brocadores não foram encontrados em Heliconia episcopalis (Assis et al. 2002). 

Observa-se nas folhas de Heliconia episcopalis do PERD, algumas manchas causadas por 

fungos Cladosporium e Curvularia. As manchas causadas por Cladosporium são necróticas, 

de formato irregular medindo em 1-2 mm, com a coloração marrom escura, apresentando halo 

amarelado. As manchas causadas pela Curvularia são necróticas, iniciam-se nas folhas mais 

velhas, são de coloração marrom escuras, de formato irregular medindo de 6 a 10mm. Em 

Pernambuco, as manchas de Curvularia foram detectadas em Heliconia bihai e Heliconia 

episcopalis (Assis et al. 2002). 

 



Tabela 5 – Número médio de proporção de acúmulo de danos. 

 
Média da Proporção de Acúmulo de Danos 

Local Tipo de Danos  Data1 Data2 Total Global 

CA 
Danos Totais 14,09 16,90 15,50 

Larva de Amatidae 3,60 2,38 2,99 

Larva Hesperiidae 0 0 0 

Larva de 

Microlepidoptera 
3,01 6,01 4,51 

Orthoptera 8,22 5,08 6,65 

Físicos 2,79 3,12 2,95 

Outros 0,10 0,08 0,09 

PC 
Danos Totais 9,73 11,35 10,53 

Larva de Amatidae 2,74 2,08 2,41 

Larva de 

Hesperiidae 
0 0 0 

Larva de 

Microlepidoptera 
3 2 2,5 

Orthoptera 2,26 3,13 2,69 

Físicos 1,63 6,48 4,05 

Outros 0,30 0,02 0,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 6 – Número médio de proporção de danos em folhas novas (analisadas uma vez). 

 

Média da Proporção de Danos em Folhas Novas 

Local Tipo de Danos Data 1 Data 2 Total Global 

CA 

Danos Totais 8,29 6,91 7,48 

Larva de Amatidae 2,10 1,30 1,63 

Larva de 

Hesperiidae 
0 0 0 

Larva de 

Microlepidoptera 
3,60 2,92 3,21 

Orthoptera 2,81 2,94 2,88 

Físicos 2,79 3,57 3,25 

Outros 0,16 0,07 0,11 

PC 

Danos Totais 11,48 6,84 9,16 

Larva de Amatidae 1,86 1,28 1,57 

Larva  de 

Hesperiidae 
0,07 0 0,03 

Larva de 

Microlepidoptera 
5 1,46 3,23 

Orthoptera 2,11 2,46 2,28 

Físicos 3,67 3,97 3,82 

Outros 0,43 0,05 0,24 

 

 



Conclusões e perspectivas futuras 

 

Durante o período de bolsa de iniciação do CNPq, maio 2002 a maio 2003, foram 

realizadas quatro campanhas, nos meses de agosto, novembro, fevereiro e maio. O trabalho 

tem como intenção, coletas de três em três meses durante dois anos.  

Este relatório apresenta os resultados das duas primeiras campanhas, os quais corroboram 

as predições das hipóteses testadas, porém para concretizar os objetivos e discutir os 

resultados com maior precisão, serão necessários a obtenção de mais dados, e avançar nas 

análises dos dados já obtidos.  

A partir da campanha de novembro de 2002, foi incluída uma nova área para amostragem, 

assim não consta no relatório resultados sobre herbivoria na área da Beira do Rio Turvo. As 

coletas de fevereiro e maio de 2003 já constam dados de herbivoria nesta área. 

As coletas de fevereiro e maio de 2003 não foram analisadas ainda, mais já registrou-se a 

presença e quantificou-se os danos de novos herbívoros. Registrou-se a presença de lavas de 

Brassolidae (Lepidoptera) e quantificaram-se os danos desta. Segundo Assis et al (2002), nos 

cultivos de Helicônias em Pernambuco, foi registrado como praga, uma larva de Brassolidae, 

de aspecto muito parecida com a encontrada nas folhas de Heliconia episcopalis do PERD, 

assim estas provavelmente devem pertencer ao mesmo gênero, Opsiphanes. Estas larvas, nos 

estágios iniciais, promovem raspadura na face inferior das folhas e quando se tornam maiores 

causam desfolhamento, que geralmente ocorre da borda para o centro da folha. Na última 

campanha, coletou-se e quantificou-se danos de larvas de Eucleidae (Lepidoptera), seus danos 

nas folhas são cortes regulares, da borda para o centro, bem característico, pois suas 

investidas são em seqüência. 

Nas próximas campanhas, pretende-se continuar a análise de danos foliares em Heliconia 

episcopalis, como vem ocorrendo. Além de medir o comprimento total, o comprimento até a 

última bifurcação entre folhas e a área basal de cada uma das plantas, assim como o número 

de folhas verdes, esmaecidas e podres, sendo isto para registrar o crescimento, mortalidade e 

surgimento de novos clones e mudas ao longo do ano. Este trabalho é um suporte para a 

análise de danos foliares em Heliconia episcopalis. Pretende-se também, construir transectos 

no Porto Capim, Campolina e na Beira do Rio Turvo para orientar nas coletas de herbívoros.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, muito tem se estudado sobre o estabelecimento e a sobrevivência das 

populações vegetais em ambientes naturais. A relação entre as plantas e fatores bióticos e 

abióticos é de grande importância para o entendimento dos processos sucessionais até hoje 

não elucidados devido a sua complexidade (Herms & Mattson.1992, Crawley 1997, Ribeiro 

& Fernandes 2000). Assim, a interação de todos os fatores limitantes molda a distribuição e a 

composição de espécies em um dado ambiente (Coley 1983). 

Entre os fatores bióticos, a herbivoria por insetos é um dos mais importantes, devido ao 

efeito direto que exerce sobre o crescimento, reprodução e estabelecimento das plantas no 

processo sucessional. A ação dos herbívoros provoca, nos vários estágios da vida da planta, 

danos às folhas, meristemas, inflorescências, frutos e sementes. Diante disso, as plantas 

desenvolveram formas de defesa mecânicas e químicas, além de estratégias de crescimento e 

reprodução, que procuram minimizar os efeitos produzidos pelos herbívoros e outros 

organismos patogênicos (Zucker 1983, Strong et al. 1984, Tuomi et al. 1984, Strauss & 

Karban 1994). Por sua vez, os herbívoros também se adaptaram na tentativa de driblar a 

dificuldade de se alimentar de tecidos vegetais (Bernays et al. 1989, Bernays 1998). 

Os fatores abióticos são também de grande importância na ocupação dos habitats. Cada 

espécie responde diferencialmente às mudanças ambientais, o que reflete em suas 

características morfofisiológicas. Essa interação contribui para a existência de um habitat 

ótimo para a ocupação das espécies (Grime 1979, Coley 1983, Herms & Mattson 1992). 

Muitas hipóteses têm sido propostas para explicar a relação dos fatores abióticos com o 

padrão de distribuição das plantas e seu relacionamento com os insetos herbívoros associados. 

Dentre os fatores abióticos, destaca-se a qualidade nutricional do solo. A hipótese do balanço 

carbono/nitrogênio, BCN, proposta por Bryant at al. (1983) sugere que o acúmulo de 

compostos secundários (como polifenóis e outros compostos a base de carbono) ocorre 

quando a capacidade fotossintética é maior que a disponibilidade de nutrientes. Ou seja, a 

alocação de sobras de carbono fixadas pela fotossíntese é deslocada para compostos de 

reserva como forma de neutralizar o efeito tóxico de íons de carbono nos tecidos da planta. 

Esse processo ocorre independentemente da pressão exercida pelos herbívoros. Segundo a 

hipótese da disponibilidade de recurso, HDR, proposta por Coley at al. (1985) quando 

recursos são abundantes, as plantas investem em crescimento rápido produzindo tecidos 

simples e sem defesas químicas. Nesse caso, a planta fica mais susceptível a herbivoria, mas a 



perda é baixa devido ao custo do tecido. Quando os recursos são pouco abundantes, as plantas 

têm o crescimento debilitado e passam a acumular compostos secundários, defendendo assim, 

seus tecidos de crescimento lento e alto custo. Nas duas hipóteses o investimento em 

crescimento e reprodução limita o investimento em defesas químicas. Entretanto, 

diferentemente da BCN, HDR não leva em conta a herbivoria. 

A alocação de recursos para a produção de defesas químicas implica na diminuição de 

recursos alocados para o crescimento e reprodução. Segundo Herms & Mattson (1992), é o 

balanço exercido entre pressões de herbivoria e de competição, que dirigiria a planta ao 

crescimento ou à defesa. Em ambientes mais competitivos é mais vantajoso investir na defesa 

das plantas já estabelecidas. Por outro lado, em ambientes menos competitivos é mais 

vantajoso investir na reprodução, uma vez que as plântulas têm maior probabilidade de se 

estabelecerem. Desta forma, existiria uma diferenciação de pressões seletivas que poderiam 

atuar sobre uma mesma espécie, dependendo do tipo de comunidade em que ela estará 

lançando suas sementes. Para árvores pioneiras, isto é fundamental por implicar em diferentes 

graus de predação de sementes e conseqüentemente no sucesso em se estabelecer em uma 

nova área. 

Um ponto importante é o fato de que essas hipóteses não consideraram o investimento 

diferencial em defesas químicas de acordo com a variação genética dos indivíduos (Marquis 

1992, Gershenzon 1984, Hamilton et al. 2001). A reprodução sexuada é a forma garantir a 

diversidade genética, quanto maior o número de genótipos, maior é a possibilidade de algum 

ser selecionado. Assim, proles pequenas podem ser favorecidas em função do investimento 

em adaptações, por ex., acúmulo de compostos secundários em sementes. A despeito de 

teorias clássicas de competição intraespecífica e predação serem fundamentadas em 

dinâmicas de reprodução de árvores tropicais (Janzen 1971, 1976), há poucos dados empíricos 

sobre variação genética de famílias de sementes de árvores tropicais e a implicação disto para 

o sucesso de estabelecimento da planta dentro de diferentes estágios sucessionais (veja 

Hammond 1995, Forget 1997). 

A estratégia de colonização de espécies pioneiras leva ao investimento em grande 

produção de sementes, com baixo investimento em defesas químicas das mesmas. Neste 

trabalho o sucesso reprodutivo e a predação de sementes de indivíduos de Mabea fistulifera 

(Euphobiaceae) foram comparados entre diferentes localidades no Parque do Estadual do Rio 

Doce. Esta espécie é uma das principais árvores pioneiras da região, ocorrendo em 

populações densas em bordas florestais, em matas secundárias ou em matas baixas de solos 



arenosos e rasos. O fato de que a espécie em questão está presente não só em áreas 

degradadas e ecótones, mas também em áreas de estágios mais avançados de sucessão, 

permite testar hipóteses relacionadas com sucesso diferencial de indivíduos em habitats 

distintos, com base no investimento diferenciado em reprodução e em defesa de sementes. 

O objetivo geral deste projeto é o estudo do efeito da variação genética das populações 

sobre o sucesso reprodutivo de indivíduos arbóreos de Mabea fistulifera, em função da 

estrutura do habitat, do estágio sucessional e da pressão de predação de sementes. Assim, 

foram testadas as seguintes hipóteses: Para avaliar o sucesso reprodutivo de plantas adultas 

foram testadas as hipóteses de que haveria diferenças em investimento em reprodução e no 

sucesso reprodutivo entre indivíduos e entre populações em formações vegetacionais 

distintas. Em acréscimo, foi testada a hipótese de que a taxa de predação de sementes varia 

em função do estágio sucessional/condições de habitat e em resposta às diferenças fenotípicas 

entre famílias de sementes. 

 

METODOLOGIA 

 

ÁREA DE ESTUDO  

 

As áreas de estudo estão situadas dentro do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) – MG. 

Este parque possui a maior área de mata atlântica preservada no estado de Minas Gerais. São 

aproximadamente 36.000 ha, que abrange 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 limitado ao Leste pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba (IEF 1994). O limite 

noroeste é naturalmente feito pelo Rio Piracicaba e o leste pelo Rio Doce. Faz fronteiras junto 

a centros urbanos, áreas agropastoris, extensos cultivos de eucalipto da Companhia Agrícola 

Florestal (CAF) e pela Clelulose Nipo-Brasileira (CENIBRA) (Figura 1). 

O Parque é caracterizado por baixa altitude, que varia de 230m a 515m (Soct 1981), 

apresentando uma transição de clima tropical úmido mesotérmico e temperado chuvoso 

mesotérmico (Antunes 1986) com estações chuvosa (outubro – março) e seca (abril – 

setembro) bem determinadas (Gilhuis 1986). A pluviosidade média anual no PERD é de 

1480,3 mm, temperatura média anual de 21,9°C. Sua vegetação pode ser considerada do tipo 

floresta estacional semidecidual submontana (Lopes 1998) sendo caracterizada por uma 

porcentagem de árvores caducifólias entre 20 e 50% (Veloso et al. 1991). 



 

 

 

Figura 1. Mapa do Parque Estadual do Rio Doce. 

 

 

ESPÉCIE ESTUDADA 

 

Mabea. fistulifera (Euphorbiaceae) também chamada de “canudo de pito” ou “canudo de 

cachimbo” é uma espécie arbórea de médio porte, semi-decídua, heliófita, pioneira, 

característica da vegetação secundária de terrenos arenosos e nativa da mata Atlântica 



(Lorenzi 1992). É também comum na beira de estradas, aceiros e outras áreas perturbadas. É 

uma espécie resistente à dissecação e tolerante à deficiência hídrica nos solos, assim indicada 

para projetos de recuperação de áreas degradadas (Lorenzi 1992). 

Mabea fistulifera é muito comum na região sudeste do Brasil onde sua floração se dá no 

início da estação seca e fria, durante os meses de abril a junho. Os indivíduos produzem, nas 

extremidades dos ramos, um elevado número de inflorescências róseo-alaranjadas com 

aproximadamente 15 cm de comprimento. Essas inflorescências são compostas de 3 a 6 flores 

femininas (localizadas/agrupadas na parte proximal/basal) e aproximadamente 300 flores 

masculinas (localizadas/agrupadas na parte distal) e possuem nectários localizados ao longo 

do axis da inflorescência (na base das flores). O volume de néctar produzido é grande, o que 

faz desta espécie uma importante fonte de recursos para vertebrados no início da estação seca 

(Torres & Assumpção 1981). São normalmente polinizadas por morcegos, mariposas, 

abelhas, vespas e várias espécies de aves (Vieira & Carvalho-Okano 1996; Olmos & 

Boulhosa 2000). Além destes, outros grupos de animais não especializados na exploração de 

néctar também visitam as inflorescências de M. filtulifera, tais como algumas espécies de 

primatas (Torres & Assumpção 1981; Ferrari & Strier 1992), gambás (Vieira et al. 1991) e 

quatis (Olmos & Boulhosa 2000). As inflorescências passam por uma fase de 10 dias apenas 

com flores femininas, seguida por uma fase bissexual de três dias. Os indivíduos são auto 

incompatíveis (Vieira & Carvalho-Okano 1996) e a maturação dos frutos com deiscência 

explosiva (isso é facilmente notado em dias de sol pelo estalo provocado pela abertura dos 

frutos) ocorre a partir de setembro, prolongando até outubro e produz um enorme número de 

sementes (Lorenzi 1992). 

 

FENOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS ADULTOS 

 

Um total de 30 indivíduos foram aleatoriamente marcados para monitoramento de 

fenologia e esforço reprodutivo, sendo que 10 ao longo da “Trilha do Gambá” (mata baixa 

com fisionomia savanóide, no sul do PERD) e 20 ao longo do aceiro no Salão Dourado 

(ecótone de mata secundária com formação brejosa em agroecossistema, separados por aceiro, 

no norte do Parque). As plantas foram acompanhadas durante toda sua fase reprodutiva 

(floração, frutificação, dispersão de sementes e estabelecimento das plântulas). Para o 

experimento de predação de sementes nem todas as plantas monitoradas puderam ser 

utilizadas, pois algumas árvores já haviam lançado grande parte das sementes. Sendo assim, o 



desenho foi completado com sementes de 12 plantas em outro aceiro próximo ao Salão 

Dourado, entre eucaliptal e o Parque, na região da lagoa do Queiroga. 

Cada planta teve sua altura estimada. Uma vez que as inflorescências ocorrem nas 

terminações dos ramos, torna-se necessária a caracterização arquitetural de cada indivíduo. 

Assim, foi também realizada uma contagem de galhos e ramificações secundárias por copa.  

Para o estudo do desempenho reprodutivo das duas populações de M. fistulifera as 

inflorescências foram contadas no período de 21/05/2002 a 23/05/2002. Os frutos foram 

contados no período de 03/09/2002 a 06/09/2002. Devido à variação na época de explosão 

dos frutos entre locais, ou menos altitude (a deiscência responde à dissecação, ocorrendo 

assim primeiro em topo de morros), o número total de frutos produzidos por indivíduo era a 

soma de frutos presentes na árvore e o número de septos de frutos já abertos. Os frutos foram 

separados em desenvolvidos (>1,5 cm de diâmetro) e abortados (< 1,5 cm de diâmetro), os 

quais eram separados em função do seu tamanho. De uma forma geral os frutos abortados 

pendiam na árvore por mais tempo, mas é esperado uma subestimação do total de frutos 

abortados na contagem dos septos, os quais foram sempre considerados frutos desenvolvidos 

(portanto, capazes de explodir). As contagens eram feitas independentemente por dois 

observadores posicionados em diferentes locais, com o auxílio de binóculo e escada. De 

acordo com a dificuldade de visualização da copa, era necessária a utilização de técnicas de 

escalada para garantir a fidelidade da contagem. O número definitivo de cada árvore foi 

aferido após conferência dos valores individuais, sendo este a média dos dois observadores. 

 

COLETA DE FRUTOS / OBTENÇÃO DE SEMENTES 

 

A coleta de frutos foi realizada no mês de setembro. Com o auxílio de podão de vara 

foram coletados aleatoriamente, em média, 40 frutos de cada planta totalizando 120 sementes 

por indivíduo. Como algumas plantas marcadas já haviam liberado suas sementes, foi 

necessária a coleta de frutos de plantas não marcadas previamente, para que tivéssemos 

sementes de genótipos suficientes para realizar o experimento de predação. Assim, foi 

possível obter sementes de quatro indivíduos da população da Trilha do Gambá, quatorze do 

Salão dourado e doze da Trilha da Lagoa Queiroga (área impactada, aceiro que dá acesso à 

Lagoa do Queiroga), somando um total de 30 indivíduos. 

 



EXPERIMENTO DE GERMINAÇÃO, PREDAÇÃO DE SEMENTES POR INSETOS 

E ESTABELECIMENTO DE PLÂNTULAS 

 

Três locais foram escolhidos para realização do experimento; viveiro de mudas do PERD 

(controle), mata baixa na “Trilha do Gambá”, vegetação secundária perturbada ao longo de 

estrada do Porto Capim. As sementes obtidas de cada planta, ou seja, famílias de sementes 

meio irmãs, foram separadas em 3 grupos, 1 para cada local, de forma que em cada local 

todas as 30 famílias de sementes estavam representadas. As famílias de sementes foram 

colocadas sobre o solo ao longo de uma grande ortogonal de 60 X 2 m. Cada família ocupava 

o centro de uma área de 0,25 m2 sendo esta área coberta por uma gaiola presa ao chão, de 

15cm de altura e malha 2 cm, que impossibilitava o alcance das sementes por animais 

vertebrados. A distância entre as gaiolas ao longo do transecto era de 2 m e a distribuição das 

famílias foi aleatorizada. Cada família foi agrupada em duas gaiolas  independentes (estas 

dispostas lado a lado também com a distância de 2 m) contendo 20 sementes. O experimento 

foi acompanhado diariamente nos primeiros vinte dias e semanalmente após este período, até 

71 dias de observação. Nessas visitas eram anotados o número de sementes que permaneciam 

intactas dentro de cada gaiola, assim como o número de sementes que germinavam. Foram 

também anotados comportamento dos predadores das sementes que, quando possível, eram 

coletados para identificação. 

Assim, o experimento original consistiu de um desenho bi-fatorial misto, onde habitat 

(controle, ecótone perturbado e mata = níveis) foi considerado um fator fixo e família de 

sementes (de 30 matrizes) um fator aleatório. Em acréscimo, cada família foi replicada duas 

vezes em cada habitat, em blocos ao acaso aninhados (= gaiolas) para os quais foram 

considerados na análise para controlar pequenas variações ambientais. Entretanto, este 

desenho visava o estudo tanto de predação quanto de germinação e crescimento de plântulas, 

o que então necessitava de uma área controle para separar variação ambiental versus genética. 

No entanto, o número de sementes germinadas nas áreas no campo foi extremamente baixo, 

não permitindo outra análise senão de predação de sementes. A análise de sobrevivência foi 

feita avaliando com uma ANOVA o tempo médio de sobrevivência de cada semente no 

experimento, sendo que as poucas (< 1%) sementes que sobreviveram acima do tempo limite 

do trabalho (71 dias) foram anotadas com a sobrevida máxima, em função da pouca influência 

que teriam na média global. Foi também obtida a média de sobrevida por família de sementes. 



As sementes restantes, ou seja, que não foram usadas no experimento de predação foram 

abertas (quando em número suficiente por família) e classificadas em abortadas, parasitadas e 

com endosperma presente/normal para certificação de que nem sempre sementes 

aparentemente íntegras oferecem recursos para os predadores. A porcentagem de sementes 

com endosperma normal foi transformada em Arco seno da raiz quadrada para realização das 

análises de regressão. 

 

RESULTADOS 

 

FENOLOGIA E PRODUÇÃO DE FRUTOS 

 

As duas populações estudadas de M. fistulifera no Parque Estadual do Rio Doce iniciaram 

sua floração aproximadamente ao final de abril prosseguindo até junho. Em agosto, a maioria 

dos frutos estava madura e no início de outubro a maioria das árvores já tinha seus frutos 

abertos e vazios. Porém, a deiscência dos frutos ocorreu primeiro na Trilha do Gambá, em 

seguida nos pontos mais elevados do Salão Dourado, sugerindo que estresse hídrico pode ser 

um fator determinante para abertura dos mesmos. Com base nos dados do experimento de 

predação de sementes, estas iniciam a germinação em janeiro, portanto, cerca de três meses 

após a deiscência dos frutos. Por outro lado, houve evidências de rápida perda de viabilidade 

destas sementes após quatro meses no campo. 

O investimento das plantas em produção de flores e frutos não foi significativamente diferente 

entre habitats (teste t, t = -0,43; p > 0,05). Também não houve diferença na época de floração 

entre as duas ares (teste t, t = -1,18; p > 0,05). O número de ramificações secundárias por 

copa de árvore não explicou o número total de inflorescências produzidas (F = 2,86; p > 

0,05). Por outro lado, o número de inflorescências por indivíduo foi altamente correlacionado 

com o número de frutos produzidos pela planta (Pearson, 0,7; gl= 19) (figura 2). Desta forma, 

a produção de inflorescência é representativa do sucesso de investimento da planta em 

reprodução.  
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Figura 2. Conversão de flores em frutos. 

 

 

PREDAÇÃO DE SEMENTES 

 

O experimento de predação gerou valores médios de sobrevida das sementes. Não houve 

relação entre o número total de inflorescências e frutos produzidos por planta e a média de 

sobrevida das suas sementes (Regressão linear simples, F = 0,17; p > 0,05). Da mesma forma, 

o número de inflorescências por copa não explicou a porcentagem de sementes íntegras 

produzidas, aqui entendidas como sementes aparentemente não abortadas (tamanho normal) 

(Regressão linear simples, F = 0,003; p > 0,05). O mesmo acontece para a proporção de 

sementes com endosperma normal versus com endosperma atrofiado ou ausente (Regressão 

linear simples, F = 2,5; p > 0,05). 

A porcentagem de sementes íntegras não explicou a média de sobrevida por família de 

sementes (Regressão linear simples, F = 1,8; p > 0,05). Porém, existe uma relação inversa, 

marginalmente significativa, entre a porcentagem de sementes com endosperma normal e a 

média de sobrevivência das sementes no campo (Regressão linear simples, Y=8,9 – 3,2x; R2 



= 0,065; F = 5,7; p = 0,054), ou seja, as famílias com maior porcentagem de sementes boas 

tiveram suas sementes predadas mais rapidamente (figura 3).  
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Figura 3. Correlação entre a % de sementes com endosperma presente e a média de sobrevida. 

 

Nossas observações indicam que os principais grupos de predadores das sementes são 

Formicidae e Grillidae (ninfas e adultos). Sementes foram vistas sendo carregadas pelas 

formigas e assim que uma semente era predada em uma gaiola, rapidamente as demais eram 

também coletadas. Isto sugere um comportamento de recrutamento nas formigas. Não foi 

possível quantificar a pressão de predação exercida por cada um dos grupos. 

Os resultados mostram que há uma diferença significativa no tempo médio de sobrevida 

das sementes entre as áreas, sendo que as sementes na mata baixa tiveram um tempo médio de 

sobrevida maior do que na capoeira perturbada (ANOVA F1,78 = 5,04; p < 0,05). Da mesma 

forma, houve diferenças significativas no tempo de sobrevida das sementes entre as famílias 

estudadas (F1,1965 = 39,18; p < 0,0001) e interação entre famílias e áreas de estudo ( 

F1,1965 = 46,8; p < 0,0001). 

A despeito das diferenças nas taxas e padrões de predação entre áreas, a predação final foi 

superior a 99% das sementes nos dois ambientes (figura 4). 
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Figura 4. Curva de sobrevivência de sementes em cada ambiente. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

De forma geral, é esperado que haja uma influência arquitetural na produção de 

inflorescências, já que estas são produzidas nas extremidades dos ramos terminais (Bell et al. 

1999). Entretanto, neste trabalho esta relação não foi observada, mostrando que o 

investimento em reprodução não aumenta linearmente com a dimensão da copa, ou seja, com 

a idade da planta.  

Apesar das plantas serem caracteristicamente diferentes nos dois ambientes (tamanho, 

estratificação e largura da copa), o investimento em floração foi equivalente. Desta forma, não 

houve nenhuma evidência de fatores bióticos ou abióticos capazes de afetar os padrões de 

reprodução entre áreas mais ou menos perturbadas. Assim, ficou evidenciado apenas, que a 

produção de um grande número de sementes é uma característica intrínseca da espécie, que se 

manifesta acima de influências do ambiente. 



A relação entre número de inflorescências e frutos mostra que o sucesso reprodutivo pode 

ser diretamente estimado pelo investimento na produção de flores. Este fato sugere que ocorre 

grande eficiência na atração dos polinizadores, o que garante uma alta conversão de flores em 

frutos. O fato da porcentagem de sementes íntegras e com endosperma normal não ser 

influenciada pelo número de inflorescências e frutos produzidos, sugere que as plantas que 

investem em grande número de inflorescências não comprometem a qualidade das sementes. 

Da mesma forma, plantas com baixo investimento em inflorescências não produziram 

sementes mais saudáveis. Ou seja, não há um aparente aumento no custo energético em 

produzir grandes quantidades de frutos a ponto de aumentar o número de sementes abortadas 

ou não viáveis, como era esperado quando da ocorrência de síndrome de saciação de predador 

ou de estratégias de investimento massivo em atração de polinizadores (Janzen 1971).  

Esta espécie adota uma estratégia já conhecida e muito comum para plantas colonizadoras: 

investe na produção de grande quantidade de sementes capazes de rápida colonização 

(Ribeiro 1999). Por outro lado, o experimento de predação de sementes mostrou um 

desempenho pior das sementes na área perturbada, quando comparado com as da mata baixa. 

Este dado sugere que esta espécie, uma pioneira de áreas impactadas, é mais bem adaptada a 

colonizar áreas onde a sucessão secundária já tenha formado um mínimo de biomassa vegetal, 

folhedo, etc. Na mata baixa estas sementes, aparentemente, escapavam da predação, por terem 

menor visibilidade no campo. Como o número de inflorescências também não explica a 

sobrevida média das sementes, fica claro que a planta que produz mais semente tem maior 

chance de estabelecer sua descendência. Quanto maior o número de sementes lançadas, menor 

o efeito da predação sobre elas e maiores são as chances de sobrevivência. Por outro lado, nas 

famílias onde a porcentagem de sementes com endosperma normal foi maior, o tempo de 

sobrevida das sementes foi significativamente menor. Isso explica a diferença no tempo 

médio de vida das sementes entre as famílias e evidencia a capacidade do predador de 

identificar sementes nutricionalmente melhores. Apesar das sementes serem de melhor 

qualidade, a probabilidade dessas sementes chegarem na fase de germinação é muito baixa, 

uma vez que sobrevivem por pouco tempo no ambiente. Nesse caso, o investimento em 

quantidade é mais eficiente que o investimento em qualidade, o que está de acordo com os 

modelos clássicos de estratégias de vida e herbivoria (Bryant et al. 1983, Coley et al. 1985, 

Herms & Mattson 1992). Mesmo sendo a taxa de predação total equivalente entre habitats, o 

tempo médio de vida das sementes foi maior na mata baixa que na área perturbada. Essa 

diferença pode estar relacionada com a diversidade de potenciais predadores, assim como 



com características físicas do ambiente. A presença de folhedo na mata pode ter feito com que 

as sementes ficassem menos expostas que na área perturbada, tanto pela camuflagem da 

semente (marrom escura), quanto pela maior irregularidade do substrato. As chuvas também 

contribuem para que as sementes se misturem com as folhas. O estabelecimento das plântulas 

é altamente dependente do tempo de sobrevida das sementes e da qualidade e da quantidade 

das mesmas. Neste experimento apenas uma plântula chegou a germinar e crescer, não 

permitindo nenhuma avaliação posterior sobre estabelecimento inicial no campo. 

As sementes de M. fistulifera, indiscutivelmente, representam uma fonte de recursos 

extremamente importante para os insetos que delas se alimentam. Como a taxa absoluta de 

predação é de quase 100%, podemos dizer que mesmo se houver investimento diferenciado 

em defesas mecânicas e químicas entre os genótipos, isso não seria suficiente para barrar a 

ação dos predadores. Com plantas tipicamente pioneiras, a espécie parece investir muito mais 

em um grande esforço reprodutivo quantitativo, capaz de aumentar as probabilidades de 

sucesso de estabelecimento de novos indivíduos. Por outro lado, a espécie investe em 

produção de rametes (Lorenzi, 1992). Eventualmente, ao contrário das espécies de cerrado, 

onde a reprodução assexuada parece exercer um papel fundamental na proteção contra fogo 

(Hoffman 1998), este caso pode ser parte fundamental de sua estratégia de colonização e 

ocupação de áreas impactadas. Como a diversidade genética vai depender do sucesso da 

reprodução sexuada, um aumento no número de genetes pode representar um aumento no 

número de flores geradas por um dado genótipo, gerando assim, um aumento substancial na 

probabilidade de estabelecimento de novas plântulas em um segundo momento (Ribeiro 

1999). 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1. Sucessão ecológica e herbivoria 

O sucesso de estabelecimento de uma população de espécie de árvore em uma 

comunidade depende dos fatores que afetam as pressões competitivas com indivíduos de 

outras espécies. Estas forças variam em função do estágio sucessional e da composição 

original de espécies da comunidade. Sucessão ecológica é a seqüência de alterações em uma 

comunidade ecológica, iniciada por uma perturbação e que gera mudanças na composição das 

espécies e nos processos interativos da comunidade no decorrer do tempo (Connell & Slatyer 

1977). O papel da herbivoria na substituição de espécies vegetais é pouco estudado ao longo 

da sucessão, porém fundamental (Brown 1990, Edwards-Jones & Brown 1993, Crawley 1997, 

Ribeiro 1999, Ribeiro & Brown 1999). 

Por investirem em altas taxas reprodutivas e em crescimento rápido, as espécies de árvores 

pioneiras não alocam muita energia em estruturas de defesa, normalmente ocupam habitats 

perturbados e predominam onde a sucessão natural está em estágios intermediários. Sendo 

assim, alta intensidade de danos foliares por insetos é esperada, bem como uma grande 

diversidade de insetos herbívoros e de seus predadores (Coley 1983, Coley et al. 1985). Além 

disto, herbivoria em uma determinada espécie arbórea é geralmente maior quando esta ocorre 

em agrupamentos monoespecíficos do que em comunidades de plantas mais diversas, o que 

eventualmente poderia aumentar a vulnerabilidade de plantas pioneiras que ocorram em 

populações mais adensadas no espaço (Pimentel 1961, Root 1973, Brown & Eweel 1987, 

Gross et al. 2000, mas veja padrões contraditórios em Ribeiro & Brown 1999). A pressão de 

herbivoria tem sido considerada um dos fatores que influenciam a sucessão (Connell & 

Slatyer 1977, Edwards-Jones & Brown 1993).  



A herbivoria é uma forma de parasitismo. Toda forma de parasitismo gera pressão seletiva 

que pode favorecer alelos raros na planta hospedeira, particularmente se associados com 

resistência ou tolerância ao parasita (Moran 1981, Fritz & Price 1988, Maddox & Root 1990, 

Weis & Campbell 1992, veja também Frank 1997). A manutenção de alta variabilidade 

genética tem sido interpretada como uma estratégia de escape e controle de parasitismo e 

doenças (Hamilton et al. 1990). Desta forma, o sucesso competitivo dos indivíduos de uma 

dada espécie, e sua capacidade de colonização de novas áreas ficam comprometidos pelo 

custo da manutenção de resistência e defesa (Sumida et al. 1990, Hamilton et al. 1990, 

Hamilton 1991, Herms & Mattson 1992), o que caracteriza uma demanda evolutiva conflitiva 

(“trade-off”) entre defender e colonizar novas áreas. 

 

1.2. Insetos herbívoros e ecologia de dosséis florestais 

Com relação a florestas, um habitat de grande importância em termos de processos de 

trocas energéticas e manutenção de diversidade biológica é o chamado dossel florestal, que 

consiste do conjunto de copas arbóreas, suas folhas, galhos, ramos, epífitas, espaços e 

microclima associados (Basset et al.1992, Parker 1995, Moffett 2000). A estrutura dos dosséis 

florestais e os processos ecológicos que ali ocorrem são fortemente determinados pela grande 

diversidade e abundância de invertebrados que existem neste habitat. Mudanças na 

composição e abundância de espécies de insetos em dossel podem conduzir a mudanças nos 

processos e dinâmicas de uma floresta como um todo, em função da importância que tem as 

interações entre insetos e plantas (Schowalter et al. 1986, Coley & Aide 1991, Fox & Morrow 

1992). 

Uma razão pela qual os dosséis florestais sustentam um elevado número de artrópodes é 

sua alta heterogeneidade espacial. De forma mais específica, a alternância de folhas jovens e 

maduras de diversas espécies no tempo e no espaço é um importante componente estrutural 

do dossel capaz de explicar a distribuição dos insetos herbívoros (Basset 1991). Além disto, 

árvores de florestas tropicais podem sustentar faunas de insetos herbívoros tanto especialistas 

quanto generalistas, e a relação entre estes dois tipos de herbívoros é de grande importância 

para a compreensão de padrões de distribuição e diversidade de insetos nos trópicos (Basset 

1992a, Barone 1998, Novotny et al. 2002, Ribeiro 2003). 

Em florestas tropicais, onde a flora é muito diversa e rica em espécies raras, o custo de 

localização de folhas jovens no hospedeiro específico pelos insetos herbívoros é elevado e seu 

deslocamento torna-se complicado e arriscado, tanto no sentido de tempo quanto na exposição 



aos predadores. Estas circunstâncias, então, favoreceriam a existência de insetos herbívoros 

generalistas (Beaver 1979), visto que a imprevisibilidade ambiental representa uma poderosa 

força no desenvolvimento da polifagia (Futuyma 1976). Por outro lado, a elevada raridade das 

plantas de florestas tropicais, coloca os insetos herbívoros frente a uma enorme variedade de 

defesas químicas. Isso pode direcionar os insetos a uma dieta mais restrita, devido ao custo de 

localização e seleção do hospedeiro e dispersão dos herbívoros, aumentando a aptidão 

específica destes insetos (Ehrisch & Raven 1964, Janzen 1985, 1988, Wterman & Mckey 

1989).  Estudos recentes têm mostrado que generalistas são mais comuns em florestas úmidas 

do que o esperado (Novotny et al. 2002), embora florestas semideciduais, como as aqui 

estudadas, tendam a apresentar uma proporção maior de especialistas por planta hospedeira, 

de forma similar ao que ocorre nas savanas (Ribeiro 2003). 

O conhecimento da organização da comunidade de artrópodes arbóreos numa floresta 

tropical é fragmentado. Poucos estudos vão além da descrição da composição da fauna e 

estrutura de guildas (Norse et al. 1988, Basset 1991, Basset 1992b, Basset et al. 1996). 

Também, existem poucos dados disponíveis sobre a distribuição vertical e espacial dos 

artrópodes dentro de árvores tropicais (Basset 1992b, Basset et al. 2001). O acesso aos dosséis 

florestais através do uso de técnicas de escalada e logísticas como guindastes e passarelas, 

tem sido melhorado, permitindo um estudo crescente e com maiores detalhes sobre as 

interações inseto-planta. Dessa forma, a herbivoria pode ser examinada em alturas diferentes 

dentro das florestas tropicais (Lowman & Moffett 1993, Lowman 1995, Basset et al. 2001) 

permitindo assim, entender o papel dos insetos herbívoros na manutenção da diversidade das 

árvores de florestas tropicais. 

Formigas são insetos dominantes em quase todos os ambientes terrestres do planeta. 

Apesar de não serem o grupo de insetos com maior diversidade de espécies, elas representam 

10% ou mais da biomassa animal total de florestas tropicais, pradarias e outros habitats de 

grande importância (Wilson 2000). Para a região Neotropical, formigas estão entre os 

principais predadores. Sua distribuição, riqueza e abundância parece influenciar de forma 

definitiva a diversidade de insetos herbívoros (Del-Claro 1995, Oliveira & Brandão 1991, 

Del-Claro & Oliveira 1999, Heil et al 2001). De um modo geral, as formigas ao forragearem, 

podem causar um ganho substancial para as plantas, por afastarem ou mesmo predarem 

insetos herbívoros (Diel-Fleig 1995). Com isso, a função defensiva que as formigas podem 

exercer sobre uma planta, será diretamente proporcional à sensibilidade dos herbívoros aos 

ataques das formigas (Huxley 1991). 



Além disso, formigas ocupam também um lugar de destaque em termos de riqueza e 

abundância de insetos em dosséis florestais (revisão em Davidson 1997a). Erwin (1989a, 

1989b) constatou que dois terços (69,6%) de sua amostragem de artrópodes de copa era 

composta de formigas. Os dosséis das florestas tropicais sustentam incontáveis espécies de 

plantas e animais, que representam um importante reservatório de diversidade biológica 

(Morse et al 1988, Erwin 1989a, 1991, Basset 2000). Por esta razão, pesquisar os dosséis 

florestais tornou-se um objetivo coletivo de um grande número de pesquisadores (Moffett 

2000). 

Formigas arbóreas são, geralmente, bastante territorialistas. Por isso mudanças no 

ambiente surtem fortes efeitos, diretos ou indiretos, na atividade das espécies dominantes 

(Scougall et al 1993). Características naturais do habitat de entorno, como a textura do solo e 

mudanças na cobertura vegetal, podem exercer um efeito claro na riqueza e composição das 

assembléias de formigas (Bestelmeyer & Weins 2001). Entretanto, é preciso contextualizar as 

mudanças em composição de espécies, riqueza e abundância de formigas em função de 

respostas comportamentais a sazonalidade. 

Poucos estudos enfocam a influência da mudança de temperatura e umidade ao longo do 

ano em assembléias de formigas. Para certas regiões tropicais, a quantidade de chuva muda de 

uma forma muito evidente ao longo do ano, definindo a uma estação seca e uma chuvosa, o 

que claramente deve interferir na distribuição e atividade de forrageamento das formigas. 

Ambientes mais úmidos parecem ser mais ricos em espécies de formigas (Morton & 

Davidson 1988), embora durante a estação seca, em florestas semidecíduas Neotropicais, 

várias espécies sejam mais amostradas, em função de maior atividade de forrageamento e 

produção de sementes e frutos das árvores.  

O objetivo geral deste trabalho envolve o estudo das relações entre populações de árvores 

pioneiras com: diversidade da fauna de insetos herbívoros e formigas, estrutura de habitat, 

estágio sucessional, e a pressão de herbivoria causada por insetos na sobrevivência e 

estabelecimento de indivíduos arbóreos. 

Os objetivos específicos são: a) quantificar a riqueza, abundância e composição de insetos 

herbívoros e formigas associadas às copas das arvores pioneiras estudadas: Mabea fistulifera 

Mart. (Euphorbiaceae) e Byrsonima sericea DC. (Malpighiaceae); b) caracterizar a fauna de 

insetos herbívoros e formigas, sua composição, distribuição e diversidade em diferentes 

estratos dentro das copas das árvores pioneiras estudadas; c) caracterizar a fauna de insetos 

herbívoros e formigas, sua distribuição e diversidade em diferentes condições de habitat (mata 



e ecótone); d) avaliar o efeito da sazonalidade sobre a fauna de insetos herbívoros; e) avaliar a 

perda foliar por herbivoria entre as espécies arbóreas. 

Para este trabalho foram testadas as hipóteses de que a diversidade e composição de 

espécies de insetos herbívoros variam em função da estratificação das copas (estrato inferior e 

superior), da espécie arbórea hospedeira (M. fistulifera e B. sericea), do habitat (mata e 

ecótone) e da sazonalidade (estação chuvosa e seca). Além disso, foi testada a hipótese de que 

a pressão de herbivoria, causada por insetos herbívoros, seria diferente entre M. fistulifera e B. 

sericea.  

As seguintes predições foram feitas com relação às hipóteses acima: há diferença na 

composição e diversidade de insetos herbívoros: a) verticalmente dentro das copas; b) entre as 

espécies hospedeiras, sendo B. sericea mais rica em insetos do que M. fistulifera, em função 

da primeira ter uma copa mais estruturada e a segunda possuir látex que pode funcionar como 

inibidor de apetite para os insetos herbívoros; c) entre os habitats, sendo o habitat de ecótone 

mais diverso em insetos, devido à presença de insetos generalistas, visitantes associados à 

transição vegetacional e a ocorrência de uma maior produtividade primária neste habitat; d) 

entre as estações de coleta, encontrando maior diversidade de insetos na estação chuvosa 

devido a maior oferta de recursos. Por fim, há maior pressão de herbivoria em B. sericea por 

ser mais palatável (ausência de látex) que M. fistulifera. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

1 - Área de Estudo 

 

As áreas escolhidas para o estudo estão situadas dentro do Parque Estadual do Rio Doce – 

MG. Este parque possui a maior área de mata atlântica preservada no estado de Minas Gerais. 

São aproximadamente 36.000 ha, que abrange 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 limitado ao Leste pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba (IEF 1994).  

O parque é caracterizado por baixa altitude que varia de 230m a 515m (SOCT 1981), 

apresentando uma transição de clima tropical úmido mesotérmico e temperado chuvoso 

mesotérmico (Antunes 1986) com estações chuvosa (outubro – março) e seca (abril – 

setembro) bem determinadas (Gilhuis 1986). Sua vegetação pode ser considerada do tipo 



floresta estacional semidecidual submontana (Lopes 1988) sendo caracterizado por uma 

porcentagem de árvores caducifólias entre 20 e 50% (Veloso et al. 1991). 

Os sítios eleitos para as coletas foram: a “Trilha do Gambá” (mata baixa e aberta), “Trilha 

da Lagoa Preta” (mata fechada) e as áreas de ecótone do “Salão Dourado” (borda de mata 

secundária com aceiro, junto à brejo e capoeira) e “Orla da Lagoa do Bispo Dom Helvécio” 

(borda de mata com lagoa contínua à trilha do gambá). Este levantamento foi feito nos meses 

de setembro e outubro de 2000 em uma seqüência de viagens que duraram ao todo cerca de 

20 dias. As coletas quantitativas foram realizadas em fevereiro/2001 (estação chuvosa), 

setembro 2001 (estação seca) e janeiro de 2002 (estação chuvosa) somando um total de 139 

árvores amostradas. Coletas de estação seca do ano dois foram realizadas no início de 

setembro de 2002, e os dados ainda não foram analisados. 

 

2 - Plantas estudadas 

 

Este levantamento de áreas permitiu-nos descobrir populações de espécies que eram mais 

freqüentes e abundantes, potencialmente de grande importância ecológica e de distribuição 

espacial mais ampla. Assim, foram escolhidas as espécies Mabea fistulifera Mart. 

(Euphorbiaceae) e Byrsonima sericea DC. (Malphigiaceae). M. fistulifera (“canudo de pito”) 

é muito comum na borda de estradas e em matas baixas (10-15 metros em média) e abertas 

enquanto B. sericea (“murici”) é muito comum nas bordas dos lagos e em antigos 

escoadouros em baixadas mais úmidas.  

Além dessas espécies, Pourouma guianensis Aublet (Cecropiaceae), também, foi 

escolhida para se estudar a distribuição de formigas em sua copa. Esta espécie é chamada 

popularmente de “fruto de macaco” e sua escolha foi influenciada pela estrutura de copa, que 

permitiu um levantamento sistemático de copas inteiras, dada sua simplicidade e baixo 

número de folhas (que são porém grandes e ocupadas por uma fauna diversificada). Os 

resultados deste estudo em particular serão apresentados em futura publicação. 

 

3 - Desenho Amostral 

 

3.1 - Coletas em Mabea fistulifera e Byrsonima sericea 

 



Para a coleta das formigas em M. fistulifera e B. sericea, foi utilizado o método do 

batimento (beating), tendo sido realizadas um total de 105 amostras em 64 indivíduos de M. 

fistulifera e 78 amostras em 52 indivíduos de B. sericea. A cada estação de coleta novas 

árvores eram marcadas para estudos de longa duração. Assim, árvores inicialmente marcadas 

eram amostradas nas coletas subseqüentes, além de novos indivíduos adicionados nas 

amostragens. Este método foi realizado com o uso de um guarda-chuva entomológico que 

seguiu os padrões propostos por Basset & Novotny (1999). Os batimentos foram realizados 

com um número exato de 10 batidas por amostra determinadas após uma série de coletas 

pilotos. O número de indivíduos de ambas espécies arbóreas amostradas, o período de coleta e 

os sítios estudados foram distribuídos conforme a tabela 1. Também, a CAP (circunferência a 

altura do peito), a altura total e a altura de coleta de cada árvore, foram estimadas por um 

mesmo estimador. 

Para o acesso de folhas e ramos das espécies estudas, foi utilizada uma escada de 4m de 

comprimento, nos habitats de ecótone. Já no habitat de mata, devido a maior altura em que se 

iniciavam as copas das árvores (altura média de 10m), foi necessária a utilização de duas 

técnicas de escalada: escalada livre, com auxílio de fitas e mosquetões e a escalada em cabo 

solteiro (“Single Rope Technic” – Perry 1978). 

Com o objetivo de comparar a fauna de formigas em diferentes estratos dentro das copas 

de M. fistulifera e B. sericea, foram realizados dois batimentos (um na copa inferior e outro 

na copa superior) por planta amostrada, nas regiões de ecótone. Para testar o efeito da 

sazonalidade, foram comparadas as coletas de ecótone na estação chuvosa e seca de 2001. 

Além disso, as amostras foram feitas em indivíduos de árvores dentro da mata e na região de 

ecótone onde eles predominam.  

Os espécimes foram montados, identificados e depositados na coleção temática de 

zoologia do Departamento de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

3.2 - Coleta em P. guianensis 

Para esta espécie, foram realizadas amostras piloto nas áreas da Trilha da Lagoa Bonita, 

Lagoa do Queroga, Trilha da Teresa e Campolina, utilizando apenas o método do batimento, a 

fim de levantar informações qualitativas sobre a fauna associada. 

Na coleta de estação seca, foram feitas coletas pelo método do batimento em 15 indivíduos de 

P. guianensis situados na Trilha da Lagoa Preta. Foi realizado um batimento em cada 



indivíduo marcado, sendo que em alguns indivíduos foram feitos dois batimentos em locais 

diferentes da copa. Nos indivíduos amostrados desta espécie foi estimada, pelo mesmo 

estimador, a altura total, altura de coleta e a CAP. Mais uma coleta foi realizada em janeiro de 

2002 (estação chuvosa) em alguns indivíduos marcados na expedição anterior (Tabela .1.1).  

 

3.3 – Herbivoria 

 

Na segunda estação chuvosa (janeiro de 2002) foram realizadas medidas de dano foliar em 

M. fistulifera e B. sericea. Para isto foram estabelecidas sete classes de dano foliar para 

estimar perda foliar no campo (Tabela 4.1.2), ou seja, em cada galho amostrado por 

batimento, era escolhido aleatoriamente um ramo. Neste ramo foram escolhidas 10 folhas ao 

acaso e estimada a classe de dano. Tal procedimento foi repetido em mais dois galhos 

independentes dentro das copas. 

Foram calculadas as seguintes medidas de dano foliar: 

 a) Média Relativa de Dano Foliar por Herbivoria 

MRDF = å (nº de folhas referente à classe de dano x média % área foliar perdida da classe) 

          Nº de folhas danificadas 

 

 b) Média Total de Dano Foliar por Herbivoria 

MTDF = å (nº de folhas referente à classe de dano x média % área foliar perdida da classe) 

          Nº total de folhas  

 

 c) Proporção de Folhas Danificadas 

PFD = Nº de folhas danificadas 

         Nº total de folhas 

 

As médias de cada classe de dano encontram-se na Tabela 4.1.2. A herbivoria, através da 

média relativa e total de dano foliar e a proporção de folhasdanificadas entre as plantas 

hospedeiras, foi testada utilizando teste t de student.  

 

4 - Análise Estatística 

 



Para testar a hipótese de que insetos herbívoros se distribuem de forma diferenciada entre 

galhos baixos e altos, em zonas de ecótone e que existe diferença entre a riqueza e abundância 

de formigas entre estação seca e chuvosa, foi utilizado o teste t-pareado de student, para 

amostras de M. fistulifera e B. sericea. A equitabilidade faunística entre as espécies arbóreas, 

os habitats e as estações de coleta foi avaliada utilizando técnicas de cluster pelo método do 

vizinho mais próximo, com distância euclidiana (UPGMA). Com a mesma finalidade, foi 

utilizado também o Índice de Sorenson, para comparações mais gerais. Análise discriminante 

foi utilizada para testar se componentes da fauna de formigas eram diferentes entre as plantas 

e os habitats amostrados.  O efeito de “planta hospedeira” (B. sericea x M. fistulifera) e 

“habitat” (mata x ecótone) foram testados com o uso de procedimento de simplificação de 

modelos lineares gerais (MLG), de acordo com Crawley (1993). 

 

RESULTADOS 

 

1.1. Insetos herbívoros: Análise de similaridade e caracterização das populações de plantas 

hospedeiras em função da comunidade de insetos herbívoros 

 

Ao todo foram amostrados em M. fistulifera e B. sericea 475 indivíduos de insetos 

herbívoros, divididos em 101 morfoespécies. Destas, 56 morfoespécies ocorreram em M. 

fistulifera e 55 morfoespécies em B. sericea. A similaridade faunística observada entre as 

espécies arbóreas estudadas foi muito pequena (Índice de Sorensen: M. fistulifera x B. sericea 

= 17%). Da mesma forma, estas espécies arbóreas apresentaram pouca equitabilidade 

faunística entre os habitas nos quais elas se encontram (Índice de Similaridade de Sorensen: 

M. fistulifera – ecótone x mata = 28% e B. sericea – ecótone x mata = 22%). As famílias de 

insetos herbívoros mais representativas, tanto em riqueza quanto em abundância, foram 

Chrysomelidae, Curculionidae e Nitidulidae para ambas espécies arbóreas. As famílias 

Cicadellidae e Pentatomidae foram representatividade em M. fistulifera (Figuras 4.1.1a e 

4.1.1b). 

Muitas espécies de insetos herbívoros foram raras em ambas plantas hospedeiras 

estudadas, isto é, elas foram encontradas nas amostras apenas uma vez (“singletons”). Para M. 

fistulifera, aproximadamente 70% das espécies de insetos herbívoros foram “singletons” e 

para B. sericea, 67% das espécies, também foram encontradas apenas uma vez nas amostras. 

Da mesma forma, considerando o total de amostras feitas nestas plantas hospedeiras, 71% das 



espécies de insetos herbívoros foram “singletons”. A elevada quantidade de “singletons” 

encontrada obviamente resulta na baixa similaridade das espécies de insetos entre habitats, 

plantas hospedeiras, estações e até estratos de uma mesma copa. Além disso, a fauna de 

insetos associados a M. fistulifera e B. sericea não foi ainda amostrada exaustivamente, como 

evidenciado pelas curvas de acumulação de espécies e espécie-área (Figuras 4.1.2a e 4.1.2b). 

O número de espécies cresceu continuamente sugerindo que muitas outras espécies de insetos 

herbívoros ocorrem nestas plantas hospedeiras, embora parte deste padrão de acúmulo de 

espécies seja reflexo da alta freqüência de espécies raras. 

Analisando a comunidade de insetos herbívoros sobre quatro grupos de plantas (M. 

fistulifera/SD, M. fistulifera/TG, B. sericea/OLG e B. sericea/TG), as três primeiras funções 

discriminantes (vetores matriciais gerados a partir das variáveis famílias ou subfamílias de 

insetos) separaram significativamente os centróides em estudo, ou seja, as populações de 

hospedeiras em diferentes de habitats (Wilks Lambda = 0,232; F aprox. = 2,187; gl = 114; 

396; p < 0,0001). O eigenvalue de cada função discriminante e a porcentagem da variação 

explicada por estas funções encontra-se na Tabela 4.1.3. 

Mabea fistulifera/SD não apresentou correlação direta com nenhuma das funções 

discriminantes, apresentando-se fracamente correlacionada com as três funções significativas. 

Isso indica, que de uma forma geral, o ecótone do Salão Dourado não apresenta espécies de 

insetos herbívoros especializados apenas neste tipo de habitat e espécie hospedeira, sendo 

formada em sua maioria de insetos generalistas associados à transição vegetacional. Por outro 

lado, esta mesma análise indicou que, existem espécies aparentemente especializadas em 

habitats de mata, nas respectivas espécies arbóreas hospedeiras. A população de M. 

fistulifera/TG foi positivamente correlacionada com função 3 (Tabela 4.1.3 e Figura 4.1.3). 

Isto pode ter ocorrido devido ao fato de que indivíduos da família Coreidae (maior coeficiente 

canônico) tornaram esta população distinta das outras. Esta mesma análise indicou para B. 

sericea/TG uma forte correlação positiva com as funções 1 e 2 (Tabela 4.1.3 e Figura 4.1.3), 

sendo que um representante da família Scarabaeidae, Bruchidae, Aethalionidae e 

Scutelleridae, com maiores coieficientes canônicos,  tornaram a população de B. sericea no 

habitat de mata distinta das outras populações. Entretanto, B. sericea/OLH apresentou 

correlação negativa com a função 1 (Tabela 4.1.3 e Figura 4.1.3), mostrando que a população 

desta espécie no habitat de ecótone é diferente das outras devido a presença de um indivíduo 

de Tingidae e a ausência de indivíduos de Microlepideoptera e de Bruchidae que existem nas 

outras populações. 



Diante da grande raridade das espécies de insetos herbívoros encontrados nas amostras, a 

análise discriminante mostrou que as populações tanto de M. fistulifera, quanto de B. sericea 

no habitat de mata, são as populações que mais contribuíram para a entrada de novas espécies 

raras no sistema. 

 

1.2. Efeito da estratificação da copa e da sazonalidade nos insetos herbívoros 

 

A fauna de insetos herbívoros varia em resposta à estratificação das copas das árvores para 

ambas plantas hospedeiras. Entretanto, esta resposta difere em intensidade (riqueza e 

abundância) e qualidade (composição da fauna) de acordo com sazonalidade e outros fatores 

bióticos. Na primeira estação chuvosa (fevereiro de 2001) no habitat de ecótone, foi 

observada diferença significativa em riqueza de insetos herbívoros entre os estratos (copa 

inferior e superior) de M. fistulifera (Test t-student; t0,05 , 9 = 3,25;  p < 0,05; Figura 4.1.4a), 

sendo a copa inferior mais rica em insetos que a copa superior. Porém, não foi observada 

diferença em abundância de herbívoros, entre os estratos da copa desta espécie (Test t-

student; t0,05, 9 = 1,32;  p > 0,05; Figura 4.1.4a). Já em B. sericea, foi observada variação em 

resposta à estratificação tanto para riqueza (Test t-student; t0,05, 9 = 4,58; p < 0,05; Figura 

4.1.4b) quanto para abundância de insetos herbívoros (Test t-student; t0,05 , 9 = 6,00;  p < 

0,05; Figura 4.1.4b). Então, o estrato inferior da copa de B. sericea mostrou-se mais rico e 

abundante em insetos que o estrato superior. 

Considerando a estação seca (setembro de 2001), não foi encontrada diferença 

significativa tanto para riqueza (Test t-student; t0,05, 19 = 0,72;  p > 0,05; Figura 4.1.5a) 

quanto para abundância (Teste t-student; t0,05,19 = 0,77;  p > 0,05; Figura 5a) de insetos 

herbívoros entre os estratos inferior e superior da copa de M. fistulifera. O mesmo resultado 

foi encontrado para riqueza de insetos herbívoros em B. sericea (Test t-student; t0,05, 12 = 

1,17;  p > 0,05; Figura 4.1.5b). Entretanto, para esta espécie foi encontrada diferença 

significativa entre os estratos inferior e superior para abundância de insetos herbívoros (Test 

t-student;  t0,05, 12 = 2,14;  p < 0,05; Figura 4.1.5b). Assim, pôde ser observado um maior 

número de indivíduos de insetos no estrato superior de B. sericea nesta estação de coleta do 

que no estrato inferior. Este resultado foi grandemente devido à alta densidade populacional 

de uma espécie de Cossoninae (Coleoptera – Curculioninae) nas copas superiores de B. 

sericea. 



Apesar da riqueza e abundância de insetos herbívoros, entre os estratos das plantas 

hospedeiras estudadas não se mostrar diferente em determinadas circunstâncias, a composição 

de espécies de insetos herbívoros varia entre os estratos e entre as estações de coleta (chuvosa 

e seca). O estrato inferior das copas de M. fistulifera é diferente daquela do estrato superior, 

apresentando apenas 37% de espécies em comum (Índice de Similaridade de Sorensen). 

Insetos mastigadores como Alticinae, Curculioninae, Elateridae, Nitidulidae, lagartas de 

Lepidoptera e ninfas de Orthoptera foram predominantes nos estratos inferiores de M. 

fistulifera em ambas estações, e também nos estratos superiores na estação seca. Entretanto, o 

número de morfoespécies de sugadores (Cicadellidae) e raspadores-sugadores (Thysanoptera) 

foi superior ao de mastigadores nos estratos inferiores durante a estação chuvosa (Tabela 

4.1.4). 

Da mesma forma, B. sericea apresentou baixa sobreposição de fauna entre os estratos 

(Índice de Similaridade de Sorensen = 39%). Tanto na estação chuvosa quanto na seca, o 

número de espécies de insetos herbívoros mastigadores foi maior em ambos estratos de B. 

sericea (Tabela 4.1.5). Assim, o estrato inferior desta planta teve a dominância de 

representantes da família Chrysomelidae (Alticinae, Chlamysinae, Cryptocephalinae, 

Eumopinae e Hispinae) e representantes da família Curculionidae (Curculioninae e 

Otiorhynchinae). Já o estrato superior apresentou insetos da subfamília Alticinae, Eumopinae, 

Curculioninae e Otiorhynchinae, além de lagartas de Lepidoptera (Tabela 4.1.5). 

Não foi observado efeito da sazonalidade sobre a riqueza e abundância de insetos 

herbívoros em M. fistulifera (riqueza - Test t-student; t0,05, 58 = 0,73;  p > 0,05; abundância - 

Test t-student; t0,05, 58 = 0,94;  p > 0,05; Figura 6a). O mesmo resultado foi encontrado para 

riqueza de insetos em B. sericea (Test t-student; t0,05,44 = 1,58;  p > 0,05; Figura 4.1.6b). 

Porém, nesta espécie hospedeira foi observada diferença significativa para abundância de 

insetos herbívoros entre a estação chuvosa e seca (Test t-student; t0,05, 44 = 2,73;  p < 0,05; 

Figura 4.1.6b). Na estação seca, as copas de B. sericea mantiveram um maior número de 

indivíduos de insetos do que na estação chuvosa. 

 

1.3. Distribuição de insetos herbívoros entre plantas hospedeiras e habitats 

 

A resposta da riqueza de insetos herbívoros aos efeitos dos fatores “planta hospedeira” e 

“habitat” foi analisada em um modelo linear geral com estrutura de erro de Poisson. 

Byrsonima sericea apresentou maior riqueza de insetos herbívoros do que M. fistulifera 



(MGL, Deviancia escalonada = 249,64; g.l. = 171; X2 = 7,00; p < 0,05; Figura 4.1.7a). Uma 

tendência de maior riqueza de espécies na mata do que no ecótone pode ser percebida, embora 

tenha sido apenas marginalmente significativa (MGL, Deviancia escalonada = 246,38; g.l. = 

171; X2 = 3,73; p < 0,06; Figura 4.1.7a). Com base neste modelo não foi observada interação 

significativa entre estes fatores (MGL, Deviancia escalonada = 242,64; g.l. = 170; X2 = 0,13;  

p > 0,05; Figura 4.1.7a) 

Um modelo linear geral similar para abundância (estrutura de erro Poisson e correção para 

super dispersão de variância) mostrou que houve diferença significativa em função da planta 

hospedeira, sendo que B. sericea comportou um número maior de indivíduos herbívoros do 

que M. fistulifera (MGL, Deviancia escalonada = 151,14; g.l. residual = 172 ; X2  = 16,51; p 

< 0,05; Figura 4.1.7b).  

 

1.4. Herbivoria 

 

A perda de área foliar causada por insetos herbívoros diferiu entre as plantas hospedeiras 

estudadas. Analisando os dados de herbivoria em M. fistulifera e B. sericea, foram 

encontradas diferenças significativas entre ambas espécies para todas medidas de dano aqui 

utilizadas: média relativa de dano foliar por herbivoria (Test t-student; t0,05, 48 = 5,21;  p < 

0,05; Figura 4.1.8), média total de dano foliar por herbivoria (Test t-student;   t0,05, 48 = 

12,48,  p < 0,05; Figura 4.1.8) e proporção de folhas danificadas por herbivoria (Test t-

student;   t0,05, 48 = 15,35;  p < 0,05; Figura 4.1.8). Assim, M. fistulifera apresentou média 

relativa e total de dano foliar e proporção de folhas danificadas por herbivoria menor que do 

B. sericea. Embora, ambas plantas hospedeiras tenham apresentado um valor cumulativo de 

morfoespécies semelhante (Figura 4.1.9), a média de espécies de insetos herbívoros por copa 

foi maior para indivíduos de B. sericea, o que está de acordo com o resultado acima. Além 

disto, nos habitats de ecótone B. sericea apresentou maior abundância de insetos do que M. 

fistulifera (figura 4.1.7b), o que pode estar relacionado com populações bem sucedidas de 

insetos especialistas, capazes de danos extensivos sobre as plantas. 

 

2.1 - Formigas - Resultados gerais 

 

Ao todo foram coletados 645 indivíduos de formigas distribuídos dentro de quatro 

subfamílias, 16 gêneros e 47 espécies (Anexos 4.1.1 a 4.1.3).  



Dentro das coletas em M. fistulifera e B. sericea foram observadas uma riqueza de 

espécies de Camponotus (n=10), seguidos dos gêneros Pseudomyrmex e Cephalotes com 

cinco e quatro espécies respectivamente (Anexo 4.1.3).  

Em particular, B.sericea na orla da lagoa apresentou uma maior abundância dos gêneros 

Pseudomyrmex enquanto Myrmelachysta foi mais abundante na região de mata (Trilha do 

Gambá). Em termos de freqüência, podemos notar que os gêneros Camponotus, 

Pseudomyrmex e Cephalotes obtiveram destaque tanto na região de ecótone quanto na mata 

(Figura 4.1.10). Na coleta realizada em M. fistulifera os gêneros mais abundantes foram 

Cephalotes e Camponotus em ecótone (Salão Dourado) e Pseudomyrmex na mata (Trilha do 

Gambá), e os mais freqüentes foram Camponotus em ecótone e Pseudomyrmex novamente na 

mata (Figura 4.1.11). 

De forma geral, observou-se que o gênero Pseudomyrmex foi muito abundante em todos 

os sítios estudados. Destaca-se a espécie Pseudomyrmex (Gp. Pallidus) sp1 que foi dominante 

tanto em habitats de ecótone quanto de mata (Figura 4.1.12). Formigas deste gênero realmente 

se mostram extremamente especializadas em habitats de copa. Exemplos de co-evolução de 

mutualismos já foram comprovados entre o gênero Pseudomyrmex e algumas espécies de 

planta (Janzen 1967). Outro gênero que merece destaque é Cephalotes que também possui 

várias espécies especializadas em forrageamento arbóreo. Cephalotes pusillus foi a espécie 

mais abundante do gênero (Figura 4.1.12).   

Em termos de riqueza, teve destaque o gênero Camponotus com 10 espécies diferentes 

aparecendo tanto em ecótone como em mata e também em ambas as árvores. As espécies 

Camponotus crassus e Camponotus bidens foram as mais abundantes (Figura 4.1.12). 

Camponotus é um gênero comum na região Neotropical, quase sempre apresentando uma 

espécie dominante ou co-dominante em uma dada comunidade.  

Alguns gêneros apresentaram espécies com distribuições mais restritas, como é o caso de 

Brachymyrmex, com duas espécies diferentes, que apareceram apenas em habitats de ecótone 

em M. fistulifera. Diferente disso, o gênero Myrmelachista, foi abundante apenas em B. 

sericea na Trilha do Gambá sendo freqüente, porém em baixas densidades em amostras de 

outros locais. 

 

2.2 – Acúmulo de espécies e curva espécie-área 

 



Apesar de o número de espécies coletadas na estação seca ter sido menor, houve o 

aparecimento de várias espécies não amostradas anteriormente (Figura 4.1.13).  

Ainda em relação ao acúmulo de espécies, foi observado que existe uma tendência à 

estabilização da curva espécie-área mostrando uma diminuição gradual na inclusão de 

espécies novas no sistema (Figura 4.1.14). Isso demonstra que o esforço amostral da coleta 

pode ser considerado satisfatório para o habitat de dossel estudado, abrangendo uma parcela 

substancial da fauna existente.  

 

2.3 - Hipótese da estratificação de copa 

 

Era esperada uma diferença substancial entre a riqueza e abundância de formigas entre os 

galhos superiores e inferiores das árvores em ecótones tanto na estação chuvosa quanto na 

seca. Houve diferença significativa entre dois estratos de copa em B. sericea tanto para 

riqueza de formigas (Test t-student; t = 2,65 , p < 0,05 - estação chuvosa e Test t-student; t = 

2,35 , p < 0,05 - estação seca) quanto para a abundância (Teste t-student; t = 3,14 , p < 0,05 - 

estação chuvosa e Teste t-student; t = 2,37 , p < 0,05 - estação seca) em ambas as estações de 

coleta (Figura 4.1.15A e B). Entretanto, embora na estação chuvosa a riqueza e abundância de 

formigas tenham sido superior nas copas inferiores, na estação seca este padrão se inverteu. 

Ao contrário, em M. fistulifera não foi observado estratificação diferencial da riqueza e 

abundância em nenhuma estação (Riqueza: Teste t-student; t = 0,32 , p > 0,05 - estação 

chuvosa; Teste t-student; t = 1,14 , p > 0,05 - estação seca e Abundância: Teste t-student; t = 

0,18 , p > 0,05 -  estação chuvosa; Teste t-student; t = 1,00 , p > 0,05 - estação seca - Figura 

4.1.16A e B). 

Em relação a similaridade das espécies entre os estratos, foi observado que ambas as 

espécies arbóreas possuem faunas diferenciadas dentro da copa (Índice de similaridade de 

Soresson entre copa inferior e superior = 0,43 para B. sericea e 0,50 para M. fistulifera). 

Realmente, algumas espécies se mostraram mais abundantes em determinados estratos sendo 

determinantes para estratificação de fauna significativa apresentada em B. sericea. Esse foi o 

caso de Pseudomyrmex (Gr. Pallidus) sp1, Azteca sp2, Cephalotes pusilus e Cephalotes 

maculatus no estrato inferior na estação chuvosa e Camponotus Bidens e Camponotus 

retangulatus no estrato superior na estação seca. A composição de espécies de formiga 

também variou entre os estratos de M. fistulifera (apenas 50% de similaridade), sendo a 



espécie Pseudomyrmex (Palidus) sp1 a principal responsável por esse padrão por ter sido 

capturada sempre em maior abundância em estratos inferiores. 

 

2.4 – Hipótese do efeito da sazonalidade 

 

Para o efeito da sazonalidade, foram comparadas as coletas de ecótone na estação seca e 

chuvosa de 2001. Foram encontrados em B. sericea valores de riqueza e abundância 

significativamente maiores na estação chuvosa do que na estação seca (Riqueza - Teste t-

student; t= 3,52 ,  p < 0,05 ; Abundância - Test t-student; t = 3,23 , p > 0,05; figura 4.1.17A e 

B). Para M. fistulifera também foi encontrada maior riqueza de espécies na estação chuvosa 

que na seca (Teste t-student; t = 3,87 ,  p < 0,05; figura 4.1.18A). Entretanto, a abundância 

não diferiu entre estações (Test t-student; t = 1,10 , p > 0,05; figura 4.1.18B).   

 

2.5 - Similaridade faunística 

 

Sobre a equitabilidade da fauna de formigas entre as plantas hospedeiras e os habitats, ao 

compararmos quatro manchas de populações de espécies arbóreas (M. Fistulifera – 

Ecótone/SD e Mata/TG; B. sericea – Ecótone/OBH e Mata/TG), podemos inferir que a fauna 

de formigas é mais similar em função de habitat (Índice de similaridade de sorensen = 0,54 

para ecótones e 0,59 para matas) do que de planta hospedeira (Índice de similaridade de 

sorensen = 0,33 para M. fistulifera e 0,40 para B. sericea - Figura 4.1.19).  

Ainda analisando a fauna desses quatro grupos de planta, uma análise discriminante 

demonstrou que as três primeiras funções discriminantes (vetores matriciais gerados a partir 

das variáveis do modelo – espécies de formiga) separaram significativamente os centróides 

em estudo, ou seja, as populações de espécies arbóreas hospedeiras em diferentes tipos de 

hábitat (Wilks Lambda = 0.306; F aprox. = 2.017  ; gl =  99, 411  ; p < 0.0000). A variação 

dos dados foi explicada significativamente pelas três primeiras funções discriminantes (a 

média de cada função e porcentagem de variação explicada por elas se encontram 

sumarizadas na tabela 4.1.6).  

A função discriminante canônica para os grupos centróides indicou que a fauna dos 

ecótones tanto em B. sericea como em M. fistulifera não apresentou uma correlação direta 

com as funções discriminantes, apresentando-se fracamente correlacionada com as três 

funções significativas (Tabela 4.1.6). Isso demonstra, que de uma forma geral, os ecótones 



não apresentam espécies de formigas especializadas apenas nestes tipos de habitats e espécies 

arbóreas, sendo formada em sua maioria de formigas generalistas associadas à transição 

vegetacional. Ao contrário, esta mesma análise indicou que, existem espécies aparentemente 

especializadas em habitats de mata, nas respectivas espécies arbóreas hospedeiras. Assim, o 

centróide 3 (Byrsonima/Mata) se mostrou altamente correlacionado negativamente com a 

função 1 (Figura 4.1.20), indicando que as espécies que tiveram um maior coeficiente 

canônico (Crematogaster sp5, Camponotus langulus, Brachymyrmex sp1 e Myrmelachysta 

sp1 vide tabela 4.1.6), eram realmente abundantes e praticamente restritas a B. sericea na 

mata da trilha do gambá. Já para o centróide M. fistulifera na mesma mata (altamente 

correlacionado com a função 3, vide figura 4.1.20), as espécies Pseudomyrmex elongatus e 

Pseudomyrmex simplex (variáveis que apresentaram maior coeficiente canônico com a função 

3, vide tabela 4.1.6) se mostraram realmente mais abundantes em M. fistulifera na mata que 

em outros habitats ou espécies arbóreas.  

Ainda sobre similaridade, foi observado que M. fistulifera apresenta uma diferenciação em 

sua fauna durante diferentes estações do ano e períodos de coleta (sorensen entre estação seca 

e chuvosa = 0,33), embora mantendo uma certa fidelidade faunística em cada habitat nos dois 

anos de coleta (Figura 4.1.21).   

Já para a B. sericea este padrão foi alterado pela presença de uma fauna substancialmente 

distinta na estação chuvosa 2. A cheia do lago Dom Helvécio neste ano, que inundou toda a 

vegetação herbácea das orlas pode estar relacionada com a diferenciação destas amostras no 

conjunto do trabalho (veja discussão e Figura 4.1.22).  

 

2.6 – Hipótese da estrutura de habitat e das espécies arbóreas 

 

Para a análise destes dados foram utilizadas coletas em diferentes estações de coleta, 

ignorando a interferência da sazonalidade, devido ao fato de a diversidade de formigas ter 

variado de forma semelhante durante os dois anos. Para riqueza de formigas, não foram 

observados efeitos significativos dos fatores “habitat” e “espécies arbóreas” e nem da 

interação entre eles (MGL com estrutura de erro em Poisson - Deviância escalonada = 204,18; 

g.l. = 169; X2 = 3,83 ; p > 0,05 - Figura 4.1.23).  

Para os dados de abundância, o modelo linear geral (com estrutura de erro em Poisson e 

correção para sobre dispersão de variância), mostrou que a abundância de formigas foi 

significativamente diferente entre as plantas hospedeiras (MGL, Deviância escalonada = 



138,26; g.l. = 170 ; X2 = 13,19 ; p < 0,05 – Figura 4.1.23), mas não houve diferenças entre 

habitats (MGL, Deviância escalonada = 138,81 ; g.l. = 170 ; X2 = 0,55 ; p > 0,05 – Figura 

4.1.24). Não foi observada interação significativa entre os fatores habitats (ecótone e mata) e 

espécies arbóreas (M. fistulifera e B. sericea) (MGL, Deviância escalonada = 151,44; g.l. = 

169; X2 = 0,38 ; p > 0,05). 

Apesar de a abundância e riqueza globais não serem significativamente diferentes, os 

hábitats de ecótone possuem um maior número cumulativo de espécies do que habitats de 

mata.  

 

DISCUSSÃO 

 

A fauna de insetos herbívoros do sistema em estudo (espécies arbóreas pioneiras de 

floresta estacional semidecidual submontana) apresentou uma elevada proporção de espécies 

raras e a curva de acumulação de espécies não alcançou uma estabilidade. Estes resultados 

foram semelhantes a vários outros trabalhos de comunidades de insetos de floresta tropical 

(por exemplo, Erwin 1988, Price et al. 1995, Novotny & Basset 2000). Para Novotny & 

Basset (2000), o número de espécies raras é aumentado por uma contínua entrada de espécies 

de insetos herbívoros de plantas próximas às estudadas. Este fenômeno pode estar 

acontecendo neste estado. Também, muitas espécies de insetos podem parecer raras porque 

estariam na planta hospedeira por acidente e não se alimentado dela. Poderiam também 

utilizam várias plantas e assim serem raras em cada uma delas, ou ainda terem sido 

amostradas em habitas marginais (Novotny & Basset 2000), ou seja, M. fistulifera e B. 

sericea podem não ser plantas hospedeiras ótimas para determinados insetos que ali foram 

amostrados. É interessante que o esforço amostral seja aumentado e que se façam coletas na 

vegetação adjacente às plantas estudadas para a obtenção de informações mais consistentes 

sobre a fauna de insetos e para avaliar se as espécies consideradas raras neste estudo são 

realmente raras.  

 

Efeito da estratificação da copa e da sazonalidade nos insetos herbívoros 

 

Os insetos herbívoros podem se distribuir de forma diferenciada entre os estratos das 

copas das árvores estudadas. Entretanto a resposta destes à estratificação das copas varia 

quanto à riqueza, abundância, sazonalidade e outros fatores bióticos. Em B. sericea foi 



observada distribuição estratificada de insetos herbívoros tanto para riqueza quanto para 

abundância dos mesmos na estação chuvosa. O estrato inferior manteve maior diversidade de 

insetos que o superior. O efeito da estratificação sobre determinados grupos de artrópodes, 

como de insetos herbívoros, nas copas das árvores de florestas tropicais pode ocorrer devido a 

fatores como iluminação, microclima ou recurso alimentar (Basset 1992b). Cada camada 

vertical de uma árvore de dossel pode representar um habitat distinto com diferenças de 

recursos (Lawton 1983, Lawman 1985). Assim, o estrato inferior de B. sericea, nesta estação 

de coleta, pode estar oferecendo condições de habitat como sombra e proteção contra 

extremos ambientais, diferente das condições existentes no estrato superior (maior insolação e 

dessecação), o qual, por sua vez manteria uma fauna de insetos mais diversa. Isto pode 

também ser considerado para M. fistulifera com relação da riqueza de insetos herbívoros. O 

estrato inferior da copa de M. fistulifera mostrou-se mais rico em espécies de insetos que o 

estrato superior, padrão observado na estação chuvosa. Apesar da riqueza de espécies de 

insetos ter sido distinta entre os estratos de M. fistulifera, não houve diferença na média do 

número de indivíduos de insetos herbívoros por estrato. Isto pode ter ocorrido porque, havia 

poucos indivíduos de insetos por copa amostrada, sendo a distribuição destes mais 

homogênea em toda copa. 

Na estação seca, os insetos herbívoros não se distribuíram de forma estratificada nas copas 

dos indivíduos amostrados de M. fistulifera, nem para riqueza e nem para abundância dos 

mesmos. De forma semelhante, não foi encontrado efeito da estratificação em B. sericea, 

sobre a riqueza de insetos. Entretanto, B. sericea manteve um número de indivíduos de 

insetos herbívoros no estrato superior maior que no estrato inferior. Este fato se deu em 

função da elevada quantidade de indivíduos de uma espécie de Cossoninae (Coleoptera, 

Curculionidae) no estrato superior desta espécie arbórea. Esta espécie de inseto pode ser 

especialista e estar adaptada as condições de habitat encontradas nas copas de B. sericea, 

como descrito em Ribeiro (2003). 

Nos trópicos, onde a temperatura é relativamente constante em todo ano, o período de 

chuva pode produzir mudanças nas populações dos herbívoros. Geralmente a dinâmica 

alimentar dos insetos herbívoros acompanham o sincronismo da estação chuvosa, sendo 

também o período de maior produtividade e crescimento de suas planas hospedeiras (Wolda 

1988, Janzen 1993). Entretanto, no habitat de ecótone não foi observada uma resposta clara da 

riqueza e abundância de insetos herbívoros em ambas espécies hospedeiras, ao efeito da 

sazonalidade (estação chuvosa e seca). Isto provavelmente pode ter ocorrido devido ao fato de 



que M. fistulifera e B. sericea não perdem totalmente suas folhas na estação seca e 

apresentam um certo grau de crescimento foliar ao longo de todo ano (particularmente B. 

sericea). Assim, poderiam estar oferecendo recurso alimentar constante para os insetos 

herbívoros que habitam suas copas durante todo o ano. Um fato em acordo com esta hipótese 

foi a observação de uma maior abundância de insetos em B. sericea na estação seca, mesmo 

que este padrão tenha sido causado por uma espécie apenas. 

 

Distribuição de insetos herbívoros entre plantas hospedeiras e habitats 

 

Alguns estudos, como os de Lawton & Schröder (1977) e Strong & Levin (1979), 

corroboraram a hipótese de que a arquitetura da planta hospedeira contribui com uma parte 

considerável da explicação para a maioria das variações na riqueza e abundância de insetos 

herbívoros. A existência de uma grande variedade de elementos estruturais no tempo e no 

espaço (folhas novas e madura, flores, galhos e ramos) proporciona uma maior diversidade de 

microclimas para o estabelecimento de insetos herbívoros (Lawton 1978, Southwood 1978). 

Diante disso, a maior riqueza de insetos herbívoros em B. sericea pode ser explicada em 

partes por sua característica arquitetônica. Indivíduos desta planta hospedeira possuem vários 

nós de crescimento e ramificações surgindo ao longo de todo tronco. A forma de crescimento 

e ramificação de B. sericea pode estar criando microclimas e estratos verdadeiros e assim, 

manter uma fauna de insetos mais diversificada.  

Além de características arquitetônicas, a riqueza de espécies de insetos associados com 

cada espécie de planta depende da extensão geográfica e abundância local da planta 

(Neuvonen & Niemelä 1981, Lawton 1982, Leather 1986, Marquis 1991), bem como, de 

propriedades bioquímicas da mesma (Connor et al.1980, Strong et al. 1984). Mabea fistulifera 

é uma espécie arbórea que possui látex. O látex usualmente age como inibidor de apetite para 

vários insetos herbívoros, particularmente para mastigadores de folhas (veja Farrell et al. 

1991). A presença de látex em M. fistulifera pode talvez, estar funcionado como uma barreira 

alimentar para muitos insetos, principalmente insetos generalistas.  

A tendência de uma maior riqueza de insetos herbívoros na mata da Trilha do gambá 

comparada com plantas nos ecótones pode ser atribuída pela característica peculiar desta 

mata, sendo uma mata com dosséis descontínuos de superfície rugosa (Richards 1996, Ribeiro 

2003). Essa descontinuidade do dossel permite que vários graus de insolação alcancem 

diferentes áreas do dossel, tornando o microclima desta mata relativamente indiferenciado 



com o da borda da mata. Este padrão permitiria formas de distribuição de espécies e 

indivíduos aparentemente contraditórios ao esperado, de que o habitat de ecótone, por ser um 

habitat de transição vegetacional, possuiria maior riqueza e abundância de insetos herbívoros. 

Isso aconteceria devido à presença de insetos generalistas, de insetos visitantes associados à 

transição vegetacional e a ocorrência de uma maior produtividade primária neste habitat. O 

microclima presente nas camadas do dossel difere claramente em temperatura, umidade e 

luminosidade, o que pode influenciar na composição dos insetos herbívoros em cada parte do 

dossel que eles exploram. Além dos insetos herbívoros simplesmente utilizarem a planta 

hospedeira como alimento, eles também a utilizam para sítios de oviposição, abrigo e 

proteção contra condições climáticas severas e contra seus predadores. Para Moore et al. 

(1988), a alta temperatura e iluminação no dossel podem aumentar o forrageamento de 

herbívoros adultos, oviposição e subseqüentemente aumentar a sua densidade. Este fenômeno 

poderia estar acontecendo em grandes extensões foliares nos dosséis da mata da Trilha do 

Gambá.  

Um outro aspecto que não pode deixar de ser considerado é o grau de distúrbio do sítio do 

Salão Dourado que possui uma certa influência antrópica. Por ser uma região de ecótone de 

mata com aceiro, esta área é periodicamente perturbada por causa da manutenção do aceiro. 

Esse fato pode ter influenciando nos resultados. Habitats com vários graus de distúrbio 

natural e antrópico podem manter comunidades com baixa diversidade, incluindo espécies de 

insetos tolerantes e não tolerantes ao distúrbio (Samson et al. 1997). Pode ser que os 

distúrbios periódicos que o ecótone do Salão Dourado vem sofrendo possa ter determinado a 

baixa diversidade de insetos herbívoros associados às copas de M. fistulifera neste habitat. 

 

Herbivoria 

 

A perda de área foliar causada por insetos herbívoros foi diferente entre as espécies 

arbóreas estudadas. Porém, esta perda pode variar de acordo com a riqueza, abundância e 

composição da fauna de herbívoros, bem como, com a característica bioquímica da planta. 

Mabea fistulifera apresentou média relativa e média total de dano foliar e proporção de folhas 

danificadas por herbivoria menor do que B. sericea. Tal situação já era esperada devido às 

características bioquímicas de M. fistulifera. Esta espécie arbórea possui látex que pode estar 

funcionando como inibidor de apetite para muitos insetos herbívoros. Porém, a maior 

incidência de espécies novas com o passar do tempo, em M. fistulifera, sugere que parte da 



fauna coletada possa ser composta de insetos visitantes ou generalistas, cuja capacidade de 

forrageamento nas folhas da planta seria reduzida. Novotny et al. (2002) argumentaram que 

insetos herbívoros monófagos (especialistas) são provavelmente raros nas florestas tropicais, 

e que mesmo entre plantas hospedeiras filogeneticamente distantes, a comunidade de 

herbívoros compartilha um terço de suas espécies. Isto não suporta a visão clássica de que a 

ocorrência de espécies de insetos herbívoros nos trópicos é uma conseqüência da divisão de 

recursos na planta. Dessa forma, Novotny et al. (2002) sugere que os modelos do não-

equilíbrio da diversidade tropical deveriam ser considerados. Além disso, alguns autores têm 

mencionado que grande parte dos artrópodes de dossel não está se alimentando ativamente 

das plantas que compõe este habitat (Moram & Southwood 1982, Stork 1987 e 1991 e 

Novotny & Basset 2000). Muitos insetos herbívoros presentes nas folhagens de M. fistulifera 

podem estar lá por acidente ou estar usando tal planta hospedeira para outros propósitos como 

se esconder de algum predador, por exemplo.  

 

Diferenciação de fauna de formigas dentro de estruturas de copa 

 

A distribuição de espécies de formigas, como observada nos ecótones aqui estudados, 

pode ser determinada principalmente pela competição. Várias pesquisas envolvendo 

distribuição espacial de formigas em dosséis de florestas tropicais aceitam a competição como 

fator principal na estruturação de comunidades (Room 1971, Majer 1972, Majer 1993, 

Delabie 1995). Assim, a estratificação da fauna de formigas observada em B. sericea pode 

estar diretamente relacionada a fatores competitivos. Para essa espécie hospedeira, gêneros 

com maior potencial invasor parecem ter sido os principais causadores da estratificação de 

copa. Realmente, gêneros como Pseudomyrmex e Azteca geralmente se mostram 

extremamente agressivos e possuem uma grande capacidade de ocupação em habitats 

arbóreos. Como exemplo, nas amostras onde a espécie Azteca sp2 foi encontrada, nenhuma 

outra espécie de formiga estava presente. 

Por outro lado, quando as espécies dominantes se mostram homogeneamente distribuídas 

na copa, outras espécies menos agressivas podem desenhar a estratificação. Esse foi o caso 

encontrado em B. sericea na seca, onde Camponotus bidens e Camponotus retangulatus se 

mostraram mais abundantes nos estratos superiores, ao mesmo tempo em que a espécie P. 

(Palidus) sp1, apesar de estar em maior número, não se encontrava isolada a um só estrato.  



De uma forma geral, as assembléias de formigas são caracterizadas por um número 

limitado de espécies numericamente predominantes, ocupando a maioria do dossel de uma 

floresta (Leston 1978, Majer 1993, Majer et al 1994, Delabie 1995).  

Tobin (1997) concluiu que o fato de ocorrerem espécies dominantes não está diretamente 

ligado à co-ocorrência de espécies com baixa abundância. As últimas, ao contrário, muitas 

vezes têm a mesma abundância tanto na presença quanto na ausência das primeiras. Por outro 

lado, as interações competitivas entre formigas estão restringidas a zonas bem definidas 

(Harper 1981). Assim, sua distribuição espacial é mais importante que sua própria densidade 

em termos de competição (Andersen 1991).  

Outros fatores que podem ter influenciado a estratificação de copa em B. sericea, são a 

tolerância a insolação e a capacidade de busca de alimento por parte das formigas e a 

disponibilidade de recursos diferenciada na copa por parte das plantas. 

Formigas que possuem guildas alimentares semelhantes podem reduzir a competição 

através de um forrageamento em horas diferentes do dia ou pela especialização em tamanhos 

diferentes de alimento (Andersen 1991).  

Ao contrário, em M. fistulifera não foi observado efeito da estratificação na riqueza e 

abundância de formigas em ambas as estações. Eventualmente, o fato de que essa espécie 

possui um baixo número de formigas por copa, impossibilita a distinção destes valores de 

forma estatística. Apesar disso, a composição de espécies de formiga variou entre os estratos 

de M. fistulifera (apenas 50% de similaridade), sendo a espécie Pseudomyrmex (Palidus) sp1 

a principal responsável por esse padrão por ter sido capturada sempre em maior abundância 

em estratos inferiores. Isso demonstra que apesar de poucas espécies estarem forrageando em 

M. fistulifera, existem espécies que obrigatória ou preferencialmente irão forragear em um 

determinado estrato. 

 

Efeito da sazonalidade climática na diversidade e composição de formigas 

 

Estudos que enfocam o efeito de sazonalidade climática e precipitação sobre assembléias 

de formigas são pouco freqüentes (Kaspari 2000). Porém, uma pesquisa realizada por Pizo & 

Oliveira (2000) concluiu que o uso dos recursos derivados de plantas por uma formiga pode 

variar por mudanças nas condições abióticas. Foi observado, que formigas são sensíveis a 

umidade (Kaspari 1993) e normalmente tem a sua abundância diminuída durante estações 

secas prolongadas (Levings 1983). Pode-se dizer com segurança que recurso, clima e 



competição juntos são responsáveis por regularem assembléias de formigas (Brown 1973). 

Mudanças climáticas (principalmente precipitação), ainda é um fator cuja influência nas 

comunidades ecológicas não é completamente entendida. Suas conseqüências irão variar 

sensivelmente para diferentes grupos taxonômicos. Além disso, formicidae pode ser 

considerado um táxon termofílico evitando lugares frios e sombreados e reduzindo seu 

número de indivíduos no inverno (Brian & Brian 1951). 

Além da menor diversidade de formigas encontrada na estação seca, houve também uma 

baixa similaridade de formigas entre as estações de coleta para M. fistulifera. Isso parece 

indicar que a amostragem representaria um maior esforço de busca de recursos que seriam 

escassos, assim aumentando a probabilidade de coleta de algumas espécies nesta estação. 

Realmente, diferentes padrões de atividade de forrageamento podem levar a uma partição 

temporal ou até sazonal de recursos dentro de uma comunidade de formigas (Wilson 1971). 

No caso de B. sericea, o fato da fauna de formigas da segunda coleta chuvosa ter sido 

muito dissimilar a todas as coletas pode estar relacionada com uma maior pluviosidade 

ocorrida naquela estação. Assim, como as espécies B. sericea estão dispostas na orla da Lagoa 

do Bispo, uma fauna diferenciada de formigas pode ter sido deslocada para as árvores quando 

o nível da lagoa subiu, inundando a população herbácea. Coletas sobre essa vegetação de zona 

de depleção precisam ser feitas para confirmar essa hipótese.  

 

Espécies arbóreas e estrutura de hábitat X Composição e diversidade de formigas 

 

Em relação a equitabilidade faunística, os habitats de mata possuem fauna similar 

independentemente da planta hospedeira, enquanto os ecótones são distintos entre si. 

Realmente, parece que tanto na mata quanto no ecótone, existe uma fauna de formigas 

especializadas em habitats arbóreos em geral não havendo uma especialização por uma 

determinada espécie de planta hospedeira.  

Por outro lado, parece que as assembléias de formigas apresentadas aqui estão se 

distribuindo de acordo com o tipo de micro-clima e estágio de conservação do habitat de 

entorno. Então, as descontinuidades ambientais entre habitats de mata fechada (trilha do 

gambá), habitats abertos preservados (ecótone natural da orla da lagoa do bispo) e habitats 

abertos constantemente modificados (ecótone antrópico do aceiro do salão dourado) devem 

estar causando a diferença de fauna entre esses habitats.  



Estudos recentes demonstram que realmente há em assembléias de formiga uma adaptação 

a determinados tipos de habitat (Estrada & Fernandez 1999, Vasconcelos 1999, Vasconcelos 

et al 2000, Fisher e Robertson 2002). Assim, habitats de entorno diferentes, irão proporcionar 

diferentes condições como temperatura, cobertura do solo, complexidade estrutural da mata, 

composição e biomassa de artrópodos que acabaram determinando a fauna de formigas dessa 

área (Greenslade & Greenslade 1977, Wilson 1987, Andersen 1990). 

Experimentos de campo mostram que a quantidade de luz que atinge o solo tem um 

importante papel na distribuição de espécies de formiga (Torres 1984, Estrada e Fernandez 

1999). Assim, a temperatura pode determinar atividades de forrageio, nidificação e ainda ser 

um fator primordial para o desenvolvimento de larvas e pupas (Wilson 1971). Habitats de 

ecótone são significativamente mais quentes e menos úmidos que habitats de mata.  

Um outro fator também responsável pela modificação da fauna de formigas é a freqüência 

e intensidade de distúrbio causado em uma determinada área (Vasconcelos 1999). Assim, 

áreas onde freqüentemente se geram distúrbios, como por exemplo, os ecótones de mata com 

aceiros, espera-se uma fauna diferenciada onde apenas as espécies de formigas mais 

generalistas (grande potencial de colonização) estariam presentes (Greenslade & Greenslade 

1977, Molano 1994, Roth et al 1994, Vasconcelos et al 2000). Isso corrobora com nossos 

resultados, onde a fauna do ecótone antrópico é bem diferenciada dos outros habitats. 

Em relação à riqueza e abundância de formigas entre as espécies arbóreas pioneiras, o 

maior número de indivíduos de formiga encontrados nas copas de B. sericea parece estar 

relacionado com uma maior quantidade de recursos disponibilizado pela mesma (maior 

número de insetos herbívoros, por exemplo), atraindo dessa forma colônias com um maior 

número de indivíduos de formigas. Por outro lado, a riqueza de espécies de formiga não 

variou entre as espécies hospedeiras. Isso pode ter ocorrido pelo fato de que as espécies de 

formiga presentes em B. sericea parecem ser potencialmente boas competidoras, agindo de 

forma a não permitir que espécies com potencial competitivo menor forrageassem nessa 

planta, diminuindo assim a riqueza de espécies nessa planta.  

Em relação à diferença não significativa na diversidade de formigas entre habitats, vários 

fatores podem estar atuando ao mesmo tempo. É de se esperar que ambientes com cobertura 

vegetal mais heterogênea (por exemplo, interiores de mata) suportem uma quantidade maior 

de espécies (Bell et al 2000, Nico et al 2000). Essa suposição é baseada na idéia de que 

habitats mais complexos ofereçam mais nichos em potencial do que os habitats mais simples 

(Heck & Wetstone 1997). Além disso, plantas mais altas irão disponibilizar um maior número 



de micro-hábitats e mais sombreamento, o que fará com que um maior número de formigas 

possa conviver com um nível de competição reduzido (Vasconcelos & Davidson 2000). A 

abundância de formigas tende também a aumentar a medida que composição de espécies de 

planta muda da borda em direção ao centro da mata (Vasconcelos et al 1998) 

 Por outro lado, a maior diversidade estrutural da mata, pode atuar reduzindo o número de 

micro-hábitats climáticos, diminuindo número de formigas neste tipo de habitat (Torres 

1984). Além disso, ecótones vegetacionais, podem apresentar uma grande diversidade de 

insetos associados a transições vegetacionais. Isso pode gerar uma maior disponibilidade de 

presas, (insetos herbívoros atraídos por uma maior produtividade primária) aumentando assim 

a diversidade de formigas. 

Assim, vários são os fatores que podem estar causando a não diferenciação da diversidade 

de formigas nesses diferentes tipos de habitat. É possível afirmar apenas que existe realmente 

uma composição de fauna diferenciada de formigas entre os diferentes tipos de habitats 

estudados, mostrando a importância da preservação de todos os tipos de vegetações. 

Informações mais precisas sobre a composição da fauna de herbívoros, suas relações com 

seus predadores e a influência direta dos mesmos na dinâmica das espécies arbóreas de 

florestas naturais, são de suma importância tanto no ponto de vista ecológico como no ponto 

de vista conservacionista, podendo ajudar até em alternativas para manejos florestais 

utilizando espécies nativas pioneiras. 
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DISTRIBUIÇÃO ESTRATIFICADA DE INSETOS NO DOSSEL FORMADO POR 

ESPÉCIES ARBÓREAS PIONEIRAS NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE/MG 

 

Janaína P. Soares, Ricardo I. Campos, Sérvio P. Ribeiro 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre diversidade de artrópodes existentes em espécies arbóreas pioneiras são 

importantes para a compreensão da sucessão e de outras dinâmicas ecológicas. Com relação a 

florestas, um habitat de grande importância em termos de processos de trocas energéticas e 

manutenção de diversidade biológica é o dossel florestal, que consiste do conjunto de copas 

arbóreas, suas folhas, galhos, ramos, epífitas, espaços e microclima associados (Basset et 

al.1992, Parker 1995, Moffett 2000). Assim, a maior diversidade de artrópodes em geral, é 

encontrada nas copas, ou seja, no dossel florestal (Lowman 1995). A estrutura dos dosséis 

florestais e os processos ecológicos que ali ocorrem são fortemente determinados pela grande 

diversidade e abundância de invertebrados que existem neste habitat. Alterações na 

composição e abundância de espécies de insetos no dossel podem conduzir a mudanças nos 

processos e nas dinâmicas de uma floresta como um todo, em função da importância que tem 

as interações entre insetos e plantas (Schowalter et al. 1986, Coley & Aide 1991, Fox & 

Morrow 1992). 

Uma razão pela qual os dosséis florestais sustentam um elevado número de artrópodes é 

sua alta heterogeneidade espacial. De forma mais específica, a alternância de folhas jovens e 

maduras de diversas espécies no tempo e no espaço é um importante componente estrutural 

do dossel capaz de explicar a distribuição dos insetos herbívoros neste habitat (Basset 1991). 

Além disso, o microclima dentro da copa de árvores, é normalmente mais distinto e 

tamponado do que o microclima da vegetação de subbosque ou em formações arbóreas mais 

descontínuas (Basset 1991). Igualmente importante para a associação de insetos herbívoros e 

suas árvores hospedeiras são as características químicas da folhagem, espaço livre de inimigo 

e a diversidade de nichos (Lawton & Price 1979, Lawton 1986), os quais podem influenciar a 

susceptibilidade das plantas hospedeiras para os herbívoros e na exposição dos herbívoros a 

seus predadores e parasitas (Strong et al. 1984). Além disto, árvores de florestas tropicais 

podem sustentar faunas de insetos herbívoros tanto especialistas quanto generalistas, e a 

relação entre estes dois tipos de herbívoros é de grande importância para a compreensão de 



padrões de distribuição e diversidade de insetos nos trópicos (Basset 1992a, Barone 1998, 

Novotny et al. 2002, Ribeiro 2003).  

O conhecimento da organização da comunidade de artrópodes arbóreos numa floresta 

tropical é limitado. Poucos estudos vão além da descrição da composição da fauna e estrutura 

de guildas (Norse et al. 1988, Basset 1991, Basset 1992b, Basset et al. 1996). Também, 

existem poucos dados disponíveis sobre a distribuição vertical e espacial dos artrópodes 

dentro de árvores tropicais (Basset 1992b, Basset et al. 2001). A enebulização com inseticida, 

chamada técnica de “fogging”, tem sido muito usada para amostrar a fauna de artrópodes 

dentro dos dosséis florestais (Stork 1988). Entretanto, este método de amostragem não é 

eficaz na distinção entre a fauna que reside nos diferentes estratos da folhagem das copas das 

árvores. Por outro lado, o acesso aos dosséis florestais através do uso de técnicas de escalada 

e logísticas como guindastes e passarelas, tem sido melhorado, permitindo um estudo 

crescente e com maiores detalhes sobre as interações inseto-planta. Dessa forma, a herbivoria 

pode ser examinada em alturas diferentes dentro das florestas tropicais (Lowman & Moffett 

1993, Lowman 1995, Basset et al. 2001) permitindo assim, entender o papel dos insetos 

herbívoros e de seus predadores na manutenção da diversidade das árvores de florestas 

tropicais. 

O objetivo deste trabalho envolve o estudo da distribuição de artrópodes ao longo de um 

gradiente vertical em populações de duas espécies arbóreas pioneiras, Mabea fistulifera Mart. 

(Euphorbiaceae) e Byrsonima serice DC. (Malphigiaceae). A principal hipótese testada foi a 

que a riqueza e a abundância artrópodes seria maior no estrato inferior, devido a uma menor 

influência de extremos ambientais, que no superior para ambas espécies arbóreas. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Áreas de estudo e espécies de plantas estudadas 

 

As áreas escolhidas para o estudo estão situadas dentro do Parque Estadual do Rio Doce – 

MG (Figura 1.). Este parque possui a maior área de mata atlântica preservada no estado de 

Minas Gerais. São aproximadamente 36.000 ha, que abrange 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 limitado ao Leste pelo rio Doce e ao Norte pelo rio Piracicaba 

(IEF 1994).  



O Parque é caracterizado por baixa altitude, que varia de 230m a 515m (SOCT 1981), 

apresentando uma transição de clima tropical úmido mesotérmico e temperado chuvoso 

mesotérmico (Antunes 1986) com estações chuvosa (outubro – março) e seca (abril – 

setembro) bem determinadas (Gilhuis 1986). Sua vegetação pode ser considerada do tipo 

floresta estacional semidecidual submontana (Lopes 1998) sendo caracterizada por uma 

porcentagem de árvores caducifólias entre 20 e 50% (Veloso et al. 1991). 

Os sítios escolhidos foram: o “Salão Dourado” (SD – ecótone antrópico – vegetação de 

borda de mata secundária degradada) e a “Orla da Lagoa do Bispo Dom Helvécio” (OLH – 

ecótone abrupto natural – vegetação de borda de mata com vegetação da orla da lagoa).  

As plantas utilizadas neste estudo são espécies arbóreas pioneiras que possuem grande 

significado ecológico e sucessional. As espécies escolhidas foram: Mabea fistulifera Mart. 

(Euphorbiaceae) e Byrsonima sericea DC. (Malphigiaceae).Estas espécies ocorrem em todos 

os tipos de matas do parque, compõem os vários estratos da floresta e possuem distribuição 

espacial ampla, sendo encontradas em regiões com diferentes estágios sucessonais (por 

exemplo, dentro da mata e na borda da mesma e em áreas de transição vegetacional – 

ecótone). Além disso, ambas espécies não perdem suas folhas completamente durante a 

estação seca e isto pode ser um importante fator influenciando na distribuição dos insetos 

herbívoros nestas espécies de plantas. 

No sítio SD encontra-se uma população de Mabea fistulifera (também chamada de 

“canudo de pito”). Indivíduos desta espécie planta pode alcançar até 20m de altura. É uma 

espécie decídua, heliófila, de crescimento rápido e taxas reprodutivas elevadas (Lorenzi 

1992). Esta espécie é comumente encontrada em florestas secundárias (altura variando entre 

10-20m) ou em ecótones de florestas e pastagens (ou campos naturais) com altura variando 

entre 4-8m na região do Parque Estadual de Rio Doce.  

Já no sítio OLH, encontra-se uma população de Byrsonima sericea (conhecida como 

“murici”). Indivíduos desta espécie de planta possuem altura vaiando entre 10 a 20m e forma 

de vida heliófila. É uma espécie de ampla distribuição geográfica ocorrendo em ambientes de 

matas, restinga e até matas ciliares, sendo predominante nas áreas mais ensolaradas e na 

periferia de Florestas Ombrófilas Densas (Lorenzi 1992). Dentro do parque, é muito comum 

nas bordas dos lagos (altura entre 5-8m) e em região de mata (altura média de 20m) onde 

havia antigos escoadouros (baixadas mais úmidas). 

 

 



2.2. Coleta dos insetos e desenho amostral 

 

Para a coleta dos insetos em M. fistulifera e B. sericea, foi utilizado o método do 

batimento. Este método consiste no posicionamento de um guarda-chuva entomológico, que 

seguiu os padrões propostos por Basset (1999), sob o galho da árvore que será amostrado. 

Este galho recebe várias batidas (aproximadamente 10 batidas por amostra determinadas após 

uma série de coletas pilotos) de forma que, os organismos que estão sobre a folhagem do 

galho amostrado, caem no guarda-chuva entomológico. Estes organismos são, então, 

“varrido” para uma abertura que existe em uma das extremidades deste guarda-chuva e assim, 

caem dentro de um saco plástico que fica preso nesta abertura. Estes organismos são 

ensacados e posteriormente levados para o laboratório, onde serão triados e identificados.  

Em ambos os sítios de coleta (SD e OLH) a maioria dos indivíduos arbóreos amostrados 

não ultrapassavam aproximadamente 7m de altura. Assim foi utilizada uma escada de 4m de 

comprimento para acessar as folhas e ramos destes indivíduos. Entretanto alguns indivíduos 

arbóreos possuíam o comprimento maior que 7m. Nestes indivíduos, para que fosse alcançado 

o estrato de folhas mais alto da copa, foi necessária a utilização de duas técnicas de escalada: 

escalada livre, com auxílio de fitas e mosquetões e a escalada em cabo solteiro (“Single Rope 

Technic” – Perry 1978). 

Os espécimes de insetos foram montados, identificados ao nível de família ou subfamília, 

separados em morfoespécies e depositados na coleção temática de zoologia do Departamento 

de Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal 

de Ouro Preto. 

Com o objetivo de comparar a fauna de insetos em diferentes estratos dentro das copas de 

M. fistulifera e B. sericea, e também, a resposta da riqueza e da abundância destes insetos ao 

efeito da estratificação da copa nestas espécies arbóreas, foram realizados dois batimentos 

(um no estrato inferior e outro no estrato superior) por planta amostrada. Foram realizados 

coletas em três momentos diferentes (fevereiro/2001, setembro/2001 e setembro/2002) sendo 

amostrados em cada momento de coleta, 10 indivíduos de M.fistulifera no ecótone SD e 10 

inidvíduos de B. seicea no ecótone OLH. Este desenho amostral visa testar se a estrutura 

vertical da copa de uma árvore pode afetar a diversidade de insetos associados à mesma e o 

quanto é importante o habitat de entorno para a estrutura de comunidade de insetos sobre uma 

dada árvore. Além disso, mostra a importância de se fazer estudos de longa duração nos 

trópicos. O efeito da estratificação da copa de ambas espécies arbóreas estudadas sobre a 



fauna de insetos foi avaliado utilizando um modelo de medidas repetidas, MANOVA 

(múltipla ANOVA - análise de variância). Estas análises foram realizadas no programa 

estatístico Systat for windows, version 8. Systat Inc. (Evanston, Illinois). 

 

3. RESULTADOS PARCIAIS 

 

Ao todo foram coletados em M. fistulifera e B. sericea 1120 indivíduos de insetos, sendo 

645 destes, indivíduos de formigas e os 475 restantes, eram indivíduos de insetos herbívoros 

(a maioria) e outros grupos.  

Considerando apenas os insetos herbívoros, as famílias mais representativas, tanto em 

riqueza quanto em abundância, foram Chrysomelidae e Curculionidae para ambas espécies 

arbóreas. Já as famílias Cicadellidae e Pentatomidae tiveram, também, grande 

representatividade em M. fistulifera (Figuras 1a e 1b). Em particular, para o grupo das 

formigas, foi encontrada maior ocorrência de espécies do gênero Camponotus em M. 

fistulifera situada no ecótone do SD (figura 2), enquanto que os gêneros Pseudomyrmex e 

Cephalotes, além do gênero Camponotus, foram os mais abundantes em espécies nos 

indivíduos de B. sericea situadas no ecótone da OLH (figura 2). 

Foi observado que a fauna geral de insetos não apresentou variação em resposta à 

estratificação das copas de M. fistulifera nos três momentos de coleta. Assim, tanto a riqueza 

(MANOVA; F=1,38 ; p > 0,05) quanto a abundância (MANOVA; F=0,79 ; p > 0,05) de 

insetos entre o estrato mais alto e o estrato mais baixo de sua copa não foi significativa, 

mostrando que os insetos tendem a se distribuírem mais homogeneamente em toda copa de M. 

fitulifera. Já em B. sericea, os insetos tiveram distribuição distinta entre os estratos de sua 

copa considerando os três momentos de coleta, ou seja, tanto a riqueza (MANOVA; F=14,68 ; 

p < 0,05) quanto a abundância (MANOVA; F=10,47 ; p < 0,05) de insetos foi diferente entre 

o estrato inferior e superior de sua copas.  Entretanto não foi encontrado um padrão claro de 

estratificação (em qual estrato a riqueza e a abundância de insetos é maior ou menor?) em B. 

sericea ao longo das coletas (Riqueza de insetos – figura 3 e abundância de insetos – figura 4).  

O efeito da estratificação sobre determinados grupos de artrópodes, como de insetos 

herbívoros, nas copas das árvores de florestas tropicais pode ocorrer devido a fatores como 

iluminação, microclima ou recurso alimentar (Basset 1992b). Cada camada vertical de uma 

árvore de dossel pode representar um habitat distinto com diferenças de recursos (Lawton 

1983, Lawman 1985). Assim, ora o estrato inferior, ora o estrato superior de B. sericea, pode 



estar, talvez, oferecendo condições de habitat, como proteção contra extremos ambientais e 

contra inimigos naturais diferenciadas. Além disso, a distribuição estratificada dos insetos em 

B. sericea pode ser explicada em partes por sua característica arquitetônica. Indivíduos desta 

espécie de planta possuem vários nós de crescimento e ramificações surgindo ao longo de 

todo tronco. Cada galho, da copa de indivíduos desta espécie arbórea, com seus respectivos 

ramos, geralmente ocupa um determinado estrato vertical. Entretanto, a maioria dos galhos de 

M. fistulifera, surge de um ou dois nós de crescimento, fazendo com que estes cresçam muito 

alongadamente de forma a encurvar a copa. Muitas vezes o estrato superior da copa de 

indivíduos desta espécie é formada por partes dos mesmos ramos que foram o estrato inferior. 

A forma de crescimento e ramificação de B. sericea pode estar criando microclimas e estratos 

verdadeiros e assim, manter uma fauna de insetos diferenciada dentro da copa de uma árvore.  

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTUNES, F. Z., 1986, Caracterização climática do Estado de Minas Gerais. Inform.  

Agrop., 12: 1-13. 

BARONE, J., 1998, Host-specificity of folivorous insects in a moist tropical forest. J. Anim. 

Ecol., 67: 400-409. 

BASSET, Y., 1991, Influence of leaf traits on the spatial distribution of insect herbivory 

associated with an overstorey rainforest tree. Oecologia, 87: 388-396. 

BASSET, Y., 1992a, Host specificity of arboreal and free-living insect herbivores in rain 

forests. Biol. J. Linn. Soc., 47: 115-133. 

BASSET, Y., 1992b, Influence of leaf traits on the spatial distribution of arboreal arthropods 

within an overstorey rainforest tree. Ecol. Entomol., 17: 8-16. 

BASSET, Y. ABERLENC, H. P. & DELVARE, G., 1992, Abundance and stratification of 

foliage arthropods in lowland rain forest of Cameroon. Ecol. Entomol., 17: 310-318. 

BASSET, Y., SAMUELSON, G. A., ALLISON, A. & MILLER, S. E., 1996, How many 

species of host-specific insects feed on a species of tropical tree? Biol. J. Linn Soc., 59: 

201-216. 

BASSET, Y., 1999, Diversity and abundance of insect herbivores collected on Castanopsis 

acuminatissima (Fagaceae) in New Guinae: Relationships with leaf production and 

surrounding vegetation. Eur. J. Entomol., 96: 381-391. 



BASSET, Y., ABERLENC, H. P., BARRIOS, H., CURLETTI, G., BÉRENGER, J., VESCO, 

J., CAUSSE, P., HAUG, A., HENNION, A., LESOBRE, L., MARQUÈS, F. & 

O’MEARA, R., 2001, Stratification and diel activity of arthropods in a lowland rainforest 

in Gabon. Biol. J. Linn. Soc., 72: 585-607. 

COLEY, P. D. & AIDE, T. M., 1991, A comparison of herbivory and plant defeses in teperat 

and tropical broad-leaved forest. In: P. W. Price, T. M. Lewinsohn, G. W. Fernandes & 

W. W. Benson (eds.), Plant-animal interectons: evolutionary ecology in tropical and 

temperate regions, John Wiley & Sons, New York. 

FOX, L. R. & MORROW, P. A., 1992, Eucalypt respost to fertilization and reduced 

herbivory. Oecologia, 89: 214-222. 

GILHUIS, J. P., 1986, Vegetation survey of the Parque Florestal Estadual do Rio Doce, MG, 

Brasil. Msc. Thesis, Universidade Federal de Viçosa & Agricultural University 

Wagaeningen, 112 p. 

IEF – Instituto Estadual de floresta, 1994, Pesquisas prioritárias para o Parque Estadual do 

Rio Doce, Brasil. Belo Horizonte. 35 p. 

LAWMAN, M. D., 1985, Temporal and spatial variability in insect grazing of the canopies of 

five Australian rainforest trees. Aust. J. Ecol., 10: 7-24. 

LAWMAN, M. D. & MOFFETT, M. W., 1993, Ecology of tropical rain canopies. Trend. 

Ecol. Evol., 8: 104-107. 

LAWMAN, M. D., 1995, Herbivory as a canopy process in rain forest tree. In:  M. D. 

Lowman & N. M Nadkarni (eds.), Forest canopies. Academic Press, San Diego, 

California.  

LAWTON, J. H. & PRICE P. W., 1979, Species richness of hosts: Agromyzid flies on the 

British Umbelliferae. J. Anim. Ecol., 48: 619-637. 

LAWTON, J. H., 1983, Plant architecture and the diversity of phytophagous insects. Ann. 

Rev. Entomol., 28: 23-39. 

LAWTON, J. H., 1986, Superface availability and insect community structure: the effects of 

architecture and fractal dimension of plants. In: B. E. Juniper & T. R. E. Southwood (eds), 

Insects and the plant surface. Edward Arnold, London.  

LOPES, W. P., 1998, Florística e fitossociologia de um trecho de vegetação arbórea no 

Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. Tese Msc., Universidade Federal de Viçosa, 

72p. 

LORENZI, H., 1992, Arvores Brasileiras. Editora Plantarum Ltda, 1ª ed., São Paulo, 421p. 



MOFFETT, M. W., 2000, What´s “Up”? A critical look at the basic terms of canopy biology. 

Biotropica, 32: 569-596. 

NORSE, D. R., STORK, N. E. & LAWTON, J. H., 1988, Species number, species abundance 

and body length relationships of arboreal beetles in Bornean lowland rain forest tree. Ecol. 

Entomol., 13: 25-37.  

NOVOTNY, V., BASSET, Y., MILLER, S. E., WEIBLEN, G. D., BREMER, B., CIZEK, L. 

& DROZD, P., 2002, Low host specificity of herbivorous insects in a tropical forest. 

Nature, 416: 841-844. 

PARKER, G. G., 1995, Structure and microclimate of forest canopies. In: M. D. Lowman & 

N. M. Nadkarni (eds.), Forest canopy. Academic Press, California.  

PERRY, D. R., 1978, A method of access into the crowns of emergent and canopy tree. 

Biotropica, 10: 155-157. 

RIBEIRO, S. P., 2003, Insect herbivores in the canopies of savannas and rainforests. In Y. 

Basset, V. Novotny, S. Miller & R. Kitching (eds.), Arthropods of Tropical Forests: 

Spatio-Temporal Dynamics and Resource Use in the Canopy. Cambridge Press, New 

York (in press). 

SCHOWALTER, T. D., HARGROVE, W. W. & CROSSLEY-JR., D. A., 1986, Herbivory in 

forest ecosystems. Ann. Rev. Entomol., 31: 177-196. 

SOCT – Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia, 1981, Fundação Centro Tecnológico 

de Minas Gerais – CETEC. Programa de pesquisas ecológicas do Parque Estadual do Rio 

Doce. Belo Horizonte v.2. 

STORK, N. E., 1988, Insect diversity: facts, fiction an speculation. Biol. J. Linn. Soc., 35: 

321-337. 

STRONG, D. R., LAWTON, J. H. & SOUTHWOOD, T. R. E., 1984, Insects on plant. 

Community, patterns and mechanisms. Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts. 313p.    

VELOSO, H. P., RANGEL FILHO, A. L. R. & LIMA, J. C. A., 1991, Classificação da 

vegetação brasileira, adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro, IBGE. 124p. 

 

 

 

 

 



5. FIGURAS 

 

  

0

10

20

30

40

50

C
hr

ys
om

el
id
ae

C
ur

cu
lio

nid
ae

N
iti
du

lid
ae

C
ic
ad

el
lid

ae

Pen
ta

to
m

id
ae

Famílias

R
iq

u
e

za
 e

 a
b

u
n

d
â
n

c
ia

 d
e
 

In
s
e
to

s
 h

e
rb

ív
o

ro
s

Riqueza

Abundância

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
hr

ys
om

el
id
ae

C
ur

cu
lio

ni
da

e

N
iti
du

lid
ae

Famílias

R
iq

u
e

za
 e

 a
b
u

n
d

â
n

c
ia

 d
e
 

in
s
e
to

s
 h

e
rb

ív
o

ro
s

Riqueza

Abundância

a) 

b) 

 

Figura 1. Riqueza e abundância de insetos herbívoros das famílias mais representativas em a) 

M. fistulifera e b) B. sericea no Parque estadual do Rio Doce/MG. 
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Figura 2. Número de espécies dos gêneros de formigas mais freqüentes em ambas espécies 

arbóreas estudadas. 
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Figura 3. Riqueza de insetos entre os estratos (1=estrato mais alto e 2=estrato mais baixo) da 

copa de B. sericea nos três momentos de coleta (RIQTOT1=fevereiro/2001, 

RIQTOT2=setembro/2001 e RIQTOT3=seembro/2002). 
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Figura 4. Abundância de insetos entre os estratos (1=estrato mais alto e 2=estrato mais baixo) 

da copa de B. sericea nos três momentos de coleta (ABNTOT1=fevereiro/2001, 

ABNTOT2=setembro/2001 e ABNTOT3=seembro/2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUIÇÃO, RIQUEZA E ESPECIALIDADE DE INSETOS HERBÍVOROS EM 

ESPÉCIES DE Tabebuia EM HABITATS CONTRASTANTES. 

 

Sérvio P. Ribeiro, Janaina P. Soares, Valerie K. Brown 

 

Lista das espécies de insetos herbívoros encontrados associados à copa de indivíduos de 

T.ochracea, T. aurea, T. chrysotrica e T. vellozoi. As espécies que estão marcadas em 

vermelho apareceram em todos os anos de coleta (1986 a 2002). 
Herbívoro T. ochracea T. aurea T. chrysotrica T. vellozoi 

Chrysomelidae     

Oedionychus semifasciatus X    

Oedionychus fuscoannulatus X    

Oedionychus quinquepunctata X    

Oedionychus humeralis X X   

Oedionychus sp1 X X   

Oedionychus sp2  X   

Oedionychus sp3 X    

Oedionychus sp5   X  

Colaspoides gossipis X    

Colaspis sp1 X    

Lactica sp1  X   

Lactica sp2 X    

Batonota pugionata X  X  

Dorynota sp1 X    

Megistops sp1 X    

Paria sp1 X    

Alticinae sp1     

Alticinae sp2   X  

Diabrotica speciosa     

Iphineis     

Eumopinae sp1 X    

Eumopinae sp2 X    

Eumopinae sp3   X  

Nitidulidae sp3 X    

Curculionidae     

Conotrachelus sp1 X X   

Eutimobothus sp1 X    

Chalesdermus sp1  X   

Rhabdopterus sp1 X    

Rhigus faldermanni X    

Rhigus tubuloides X    

Chryptohrynchinae sp1 X    

Sibina sp     

Baradinae sp1     

Baradinae sp2   X  



Acanthoscelides sturalis     

Athonomus sp     

Apion sp1     

Apion sp2 X    

Eulechriops     

Lechriops     

Naupactus sp1     

Naupactus sp2     

Alceis sp     

Othyohrynchinae sp1   X  

Curculioninae sp1   X  

Curculionidae sp1 X    

Heteroptera     

Tingis tecoma X    

Tingidae sp2   X  

Tingidae sp3    X 

Miridae sp1 X    

Miridae sp2 X    

Miridae sp3 X    

Miridae sp4 X     

Pentatomidae sp1 X    

Pentatomidae sp2 X    

Scuteleridade sp1  X    

Coccoidae sp9 X  X  

Cicadellidae sp1 X  X  

Cicadellidae sp2 X    

Cicadellidae sp3 X    

Cicadellidae sp4 X    

Cicadellidae sp5 X    

Cicadidae sp1   X  

Fulgoroidae sp1    X  

Lophopidae sp1 X    

Outros     

Ataenius sp     

Aeolus sp1     

Aeolus sp2     

Langriidae     

Drasterius     

Rutelinae     

Eutochia fortipes     

Tsanoptera sp1 X    

Tenebrionidae sp8 X    

Anobidae sp1 X    

Elateridae sp3   X  

Elateridae sp4   X  

Coleoptera sp1 X    

Coleoptera sp2  X    



Coleoptera sp3 X    

Microlepidoptera X    

Lepidoptera (lagarta)    X 

Geometridae (lagarta)    X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 – Atividades bolsista AT 

 

Atividades ao longo do período de vigência da bolsa de Apoio Técnico à Pesquisa 

(PROFIX/CNPq) – nº do processo 370168/02-0 

 

• De junho a setembro de 2002 foi feita a finalização do trabalho de graduação 

(Monografia em Ecologia) sob a orientação do Prof. Dr. Sérvio Pontes Ribeiro com o 

título “Diversidade e distribuição de insetos herbívoros e pressão de herbivoria em 

espécies arbóreas pioneiras no Parque Estadual do Rio Doce – MG”. Esta monografia 

foi apresentada em outubro de 2002 ao Departamento de Ciências Biológicas do 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto como 

parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Biológicas. 

• No mês de setembro do mesmo ano foi realizada uma viagem de campo ao Parque 

Estadual do Rio Doce/MG (PERD) com a finalidade de se fazer mais uma coleta de 

insetos herbívoros associados às espécies arbóreas Mabea fistulifera e Byrsonima 

sericea. Os insetos foram coletados através do método de batimento que utiliza um 

guarda-chuva entomológico que seguiu os padrões propostos por Basset (1999). Esta 

coleta teve o apoio do projeto PELD – Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. 

Tendo o material desta coleta em mãos, foi possível iniciar a triagem, a montagem e a 

identificação dos insetos no mês de dezembro de 2002 e analisar parcialmente os 

dados em fevereiro de 2003. Os insetos que foram montados e identificados estão 

depositados na Coleção Temática de Zoologia do Departamento de Ciências 

Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto (DECBI–ICEB/UFOP). Das informações obtidas do trabalho de 

monografia mais as informações desta última coleta, estão sendo extraídos dois 

artigos: um artigo será sobre a distribuição dos insetos ao longo de um gradiente 

vertical da copa de indivíduos de M. fistulifera e B. sericea no PERD, e o outro artigo 

será relacionado a influência da sazonalidade climática e das condições de habitat 

sobre a riqueza, abundância, distribuição e composição de insetos herbívoros 

associados as espécies arbóreas pioneiras M. fistulifera e B. sericea no PERD. Ambos 

artigos se encontram em fases finais de análises de dados.  



• De janeiro a março de 2003 foi feita triagem, montagem e identificação da fauna de 

insetos herbívoros associados a três espécies de Tabebua: T. ochracea, T. vellozoi e T. 

chryzotrica. A coleta destes insetos foi feita pelo método de batimento (Basset 1999) e 

pelo corte de ramos da copa de indivíduos das três espécies de Tabebuia anteriormente 

citadas, que se encontravam em áreas do Parque Nacional da Serra do Cipó, PERD e 

no Campus da UFMG. Estas coletas foram realizadas nos anos de 2001 e 2002. Das 

análises destes dados juntamente com informações obtidas de coletas realizadas nestas 

mesmas espécies e também coletas feita em T. aurea durante 10 anos, está sendo 

preparado um artigo sobre a caracterização da fauna de insetos herbívoros em habitats 

contrastantes em uma longa escala temporal. Este artigo, também se encontra em fase 

final de análise de dados. Segue, no anexo 3, a lista da composição de espécies de 

insetos em T. ochracea, T. chryzotrica, T. vellozoi e T. aurea.  

• Em maio de 2003 foi, iniciado o processo de triagem, montagem e identificação de 

insetos coletados no folhedo formado pelas folhas caídas das árvores que compõe uma 

mata secundária do PERD (Mata do Vinhático). A Mata do Vinhático é uma mata 

secundária que já sofreu distúrbio pelo fogo, porém encontra-se em um estágio 

avançado de sucessão. O método utilizado para a coleta da fauna de invertebrados de 

solo foi o método do Winkler (Besuchet et al. 1987, Fisher 1998) e do Pit Fall. Deste 

trabalho será extraído um artigo sobre a eficiência da utilização do método do Winkler 

na coleta de invertebrados de solo, especialmente para formigas, coleópteros e 

aranhas. 

• Paralelamente ao preparo destes artigos, foi realizada a organização dos insetos que 

foram incorporados a Coleção Temática de Zoologia do DECBI–ICEB/UFOP para 

posteriormente se criar um banco de dados sobre estes insetos utilizando o software 

Specify 4.0. Também, foi dado apoio aos diversos trabalhos desenvolvidos no 

Laboratório de Ecologia Evolutiva do DECBI–ICEB/UFOP, sendo eles:  

1. Estudo sobre a diversidade, similaridade e composição da fauna de coleópteros de solo em 

matas com diferentes estágios sucessionais e em diferentes ecótones abruptos naturais e 

antrópicos no PERD, além de avaliar o efeito de matas com dominância de Vanillosmopsis 

erytropappa (candeia) sobre os coleópteros de solo na Estação Ecológica do Tripuí – MG. 

2. Estudos sobre o efeito de borda e da sazonalidade climática em assembléias de formigas de 

solo no PERD. 



3. Monitoramento e avaliação de áreas reabilitas (revegetação e estabilização de ambientes) 

utilizando formigas como bioindicadoras em uma área da Mineração Rio Novo, Diamantina – 

MG. 

4. Estudo de coleópteros de solo em áreas com diferentes idades de reabilitação (revegetação 

e estabilização de ambientes) em uma área da Mineração Rio Novo, Diamantina – MG. 

6. Efeitos da altitude e da complexidade estrutural de Vanillosmopsis erytropappa (candeia) 

sobre a fauna de insetos herbívoros associados a esta planta hospedeira. 

5. Avaliação da eficiência do método de Winkler (Besuchet et al. 1987, Fisher 1998) para a 

coleta da fauna de invertebrados (coleópteros, formigas e aracnídeos) que vivem no folhedo 

de uma mata secundária do PERD que já sofreu distúrbios pelo fogo, porém esta mata 

encontra-se em um estágio avançado de sucessão ecológica.  

 

Participação em Congressos 

 

De 16 a 19 de outubro de 2002 - Participação e apresentação de trabalhos no 4º Encontro 

Nacional de Biólogos, 2º Encontro de Biólogos do CRBio 4 e 1º Encontro de Biologia de 

Ouro Preto, realizado em Ouro Preto/MG. Os trabalhos apresentados foram: 

1. Efeitos da variação altitudinal e a arquitetura de Vanillosmopsis erytropappa Schult. Bip. 

(asteracea) sobre a diversidade de insetos herbívoros de vida livre.  

2. Diversidade genética vegetal e pressão de herbivoria em espécie arbóreas pioneiras: insetos 

herbívoros. 

3. Diversidade genética vegetal e pressão de herbivoria em espécies arbóreas pioneiras: 

formigas arbóreas. 

4. Herbivoria, abundância e distribuição de insetos em um gradiente vertical dentro da 

estrutura de copa de Pourouma guianensis (cecropiaceae). 

Além da apresentação de trabalhos, houve também a participação no curso Perícias 

Ambientais (carga horária de 6 horas/aula) neste mesmo evento. 

De 25 a 27 de novembro de 2002 – Participação e apresentação do trabalho “Diversidade 

genética vegetal e pressão de herbivoria em espécies arbóreas pioneiras: insetos herbívoros”, 

no X Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal de Ouro Preto, realizado em 

Ouro Preto/MG. 

 

 



Referências citadas 

 

BASSET, Y., 1999, Diversity and abundance of insect herbivores collected on Castanopsis 

acuminatissima (Fagaceae) in New Guinae: Relationships with leaf production and 

surrounding vegetation. Eur. J. Entomol., 96: 381-391. 

BESUCHET, C., BURCKHARDT, D. H. and LÖBL, I. 1987. The “Winkler/Moczarski” 

eclector as an efficient extractor for fungus and litter coleoptera. The coleopterists’ 

Bulletin, 41: 392-394. 

FISHER, B. L. 1998. Ant diversity patterns along an elevational gradient in the Réserve 

Spéciale d’Anjanaharibe-Sud and on the western Masoala Peninsula, Madagascar. 

Fieldiana: Zoology (n.s.), 90:39-67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 – Lista de publicações 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO GRUPO DE FAUNA: SUB-PROJETOS “Diversidade 

Genética II: insetos herbívoros e pressão de herbivoria em espécies arbóreas 

pioneiras”& “fauna de solo” 

 

Coordenação - Sérvio P. Ribeiro 

 

ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIAS DE BACHARELADO - Curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto 

 

- Bolsista PIBIC: Janaína Pizzatti Soares (dois anos de bolsa) - monografia concluída em 

outubro de 2002: “Diversidade e distribuição de insetos herbívoros e pressão de herbivoria em 

espécies arbóreas pioneiras no Parque Estadual do Rio Doce-MG” 

- Bolsista PIP: Ricardo Ildefonso Campos (dois anos de bolsa) - monografia concluída em 

setembro de 2002: “Efeito da estrutura de habitat em assembléias de formigas arbóreas no 

parque Estadual do Rio Doce-MG” 

 

TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Artigos científicos 

 

CAMPOS, J.P., RIBEIRO, S.P., SOARES, J.P., MARTINS, R.P. 2003. Insect herbivores on 

crowns of pioneer tree species in preserved versus disturbed borders of tropical rainforests 

Ecological Entomology (em preparação). 

SOARES, R.I., RIBEIRO, S.P, CAMPOS, R.I., MARTINS, R.P.  2003. Ant assemblage on 

crowns of pioneer tree species in preserved versus disturbed borders of tropical rainforests 

Ecological Entomology (em preparação). 

RIBEIRO, S.P., BASSET, Y., CAMPOS, R.I., SOARES, J.P., MARTINS, R.P. 2003. Insect 

distribution on tree crowns of Pourouma guianensis and P. bicolor:sampling methods for 

canopy ecology and models of tree architecture. Biotropica (em preparação) 



SOARES, J.P.; CAMPOS, R.I.; RIBEIRO, S.P., MARTINS, R.P. 2003. Vertical insect 

distribution in tree crowns in ecotone versus low tropical rainforests. Entomological 

Neotropica (em preparação). 

RIBEIRO, S.P.; SOARES, J.P.; BROWN, V.B. 2003. Insect herbivore distribution, richness 

and speciality in Tabebuia species in contrasting habitats. Journal of Zoology (em 

preparação). 

RIBEIRO; S.P., NETO; C.S.C.; FONTENELLE, J.C.R.; MARTINS, R.P. 2003. Insect 

herbivory on Heliconia leaves in different population patches in a semidecidous forest. 

Biotropica (em preparação). 

RIBEIRO, S.P.; MARINO, J.M. 2003. Predation of Mabea fistulifera (Malpighiaceae) seeds 

in disturbed and preserved low forest in South Eastern Brazil. Revista Brasileira de 

Biologia (em preparação). 

 

Capítulos de livro 

 

RIBEIRO, S.P. 2003. Insect herbivores in the canopies of savannas and rainforests. In Y. 

Basset, V. Novotny, S. Miller & R. Kitching (eds.) Arthropods of Tropical Forests: 

Spatio-Temporal Dynamics and Resource Use in the Canopy Cambridge Press, 

Cambridge. 

 

TRABALHOS EM CONGRESSOS E WORKSHOPS: ABSTRACTS 

APRESENTAÇÕES. 

 

NACIONAIS 

 

ALMEIDA, S.S.P.; MELO, S.K.; COELHO, I.R.; COSTA, C.B.; CARNEIRO, M.M.A.; 

RIBEIRO, S.P. 2002. Riqueza e abundância de coleópteros de solo no alto e médio Rio 

Doce. IV Encontro Nacional de Biólogos. Ouro Preto, MG, 16 a 19 de outubro de 2002. 

RIBEIRO, S.P.; SOARES, J.P.; CAMPOS, R.C. 2002. Herbivoria, abundância e distribuição 

de insetos em um gradiente vertical dentro da estrutura de copa de Pourouma guianenses 

(Cecropiaceae). IV Encontro Nacional de Biólogos. Ouro Preto, MG, 16 a 19 de outubro 

de 2002. 



CAMPOS, R.I., RIBEIRO, S.P., SOARES, J.P.  2002. Diversidade genética vegetal e pressão 

de herbivoria em espécies arbóreas pioneiras: formigas arbóreas. IV Encontro Nacional de 

Biólogos. Ouro Preto, MG, 16 a 19 de outubro de 2002. 

SOARES, J.P., R.I., RIBEIRO, S.P., CAMPOS, R.I.  2002. Diversidade genética vegetal e 

pressão de herbivoria em espécies arbóreas pioneiras: formigas arbóreas. IV Encontro 

Nacional de Biólogos. Ouro Preto, MG, 16 a 19 de outubro de 2002. 

 

INTERNACIONAIS 

 

RIBEIRO, S.P. 2002. Insect herbivores in the canopies of savannas and rainforests. The 

Association for Tropical Biology Annual Meeting: tropical forests: past, present, future. 

Ciudad del Panamá, Panamá, 29 de julho a 03 de agosto 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 – RESUMO PARA O 4º ENCONTRO NACIONAL DE BIÓLOGOS, 16 a 18 

DE OUTUBRO 2003, UFOP, Ouro Preto, MG. 

 

 

 
Sabrina S. P. Almeida (sabrinaalmeida@hotmail.com); Syomara K. Melo; Igor R. Coelho; Cinthia B. da 

Costa, Marco A.A. Carneiro & Sérvio P. Ribeiro. Lab. Ecologia Evolutiva, DECBI/ICEB, UFOP, Ouro 

Preto - MG 

Os coleópteros de solo vivem em habitats bastante variáveis; possuem hábitos alimentares muito semelhantes, 

sendo normalmente saprófagos ou predadores. O objetivo do trabalho foi medir a riqueza e a abundância das 

diversas famílias de besouros existentes no solo das diferentes áreas estudadas, e comparar diferentes tipos de 

matas e estágios sucessionais. As áreas de estudo situam-se em Ouro Preto-MG , Estação Ecológica do Tripuí 

(Alto Rio Doce); e no  município de Marliéria- MG , Parque Estadual do Rio Doce – PERD (Médio Rio Doce). 

As coletas foram realizadas com armadilhas de solo, e os dados analisados são provenientes de dois desenhos 

amostrais distintos: no PERD foram feitos transectos de 150m com 30 armadilhas em dez áreas diferentes (total 

de 10 transectos), sendo divididas em sete áreas de mata (4 primárias e  3 secundárias) e três áreas de ecótone (1 

mata com aceiro e  2 orlas de lagoa). No Tripuí, foram feitos 6 transectos de 50m com 10 armadilhas, em seis 

áreas distintas e divididas entre mata com dominância de candeia (Vanillosmopsis erytropappa) e mata sem 

dominância da candeia. As coletas foram feitas na estação seca de 2001, com uma coleta no PERD e três no 

Tripuí. Foram capturados 2.570 indivíduos, distribuídos em 18 Famílias e 101 morfoespécies. As famílias mais 

abundantes foram Cleroidea, Nitidulidae, Scolytidae e Staphylinidae.  Observou-se que E.E.Tripuí possui maior 

riqueza e abundância de coleópteros que PERD (Teste T; p<0,05). As discrepâncias amostrais foram exploradas 

com um teste de Monte Carlo. As diferenças também foram significativas em relação à riqueza e abundância 

quando se comparou as áreas de mata e de orla de lagoa no PERD, sendo que na mata encontram-se médias 

maiores de riqueza e abundância. No Tripuí, matas sem dominância da candeia também apresentaram maiores 

médias em relação às matas com dominância da candeia (ANOVA; p<0,05). 

Apoio: PELD/CNPq, UFOP, IEF, FAPEMIG 
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ANEXO 4 – RESUMO PARA O 4º ENCONTRO NACIONAL DE BIÓLOGOS, 16 a 18 

DE OUTUBRO, UFOP, Ouro Preto, MG. 

 
 EFEITOS DE BORDA EM ASSEMBLÉIAS DE FORMIGAS NO PARQUE ESTADUAL DO RIO 

DOCE, MG 

 

Igor R. Coelho (igorismo@hotmail.com); Cinthia B. da Costa; Sabrina S. P. de Almeida, Sérvio P. Ribeiro. 

DCBI/ICEB, UFOP -Ouro Preto M.G. 

 

As formigas são insetos eusociais extremamente generalistas e possuem uma grande variedade de dietas e 

comportamentos. Foi estudada a distribuição da assembléia de Formicidae no Parque Estadual do Rio Doce 

(Marliéria, MG), com o objetivo de testar diferenças em composição e riqueza de espécies entre ecótones e 

matas. A hipótese é de que habitats de ecótone teriam maior riqueza de espécies, porém com uma composição de 

espécies menos exigentes quanto às condições ambientais. Foram comparadas áreas de matas primárias e 

secundárias com ecótones de mata com aceiro e com lagoas naturais. As coletas foram realizadas no mês de 

setembro de 2001 sendo utilizadas 300 armadilhas de solo distribuídas em dez transectos de 150 metros, em duas 

áreas de orla de lagoa, uma de ecótone com aceiro e duas matas. Foram capturados 3074 indivíduos, abrangendo 

6 subfamílias, 24 gêneros e 74 morfoespécies. Dentre os gêneros mais representativos, citam-se Solenopsis 

(31.06%), Pheidole (24.69%), Nomamyrmex (11,25%) e Serycomyrmex (9,73%). Houve diferença significativa 

para riqueza (p < 0,05)  e abundância (p = 0,05)  de formigas entre as áreas amostradas. Os hábitats mais ricos e 

mais diversos foram as orlas da Lagoa Bonita e Lagoa do Bispo. Este fato pode ter sido atribuído a um grande 

número de formigas generalistas associadas à transição vegetacional presentes no hábitat de orla (ecótone 

natural), e à diversidade de recursos associados à vegetação herbácea intertiscial. Apoio: PELD/CNPq, UFOP, 

IEF, FAPEMIG. 

 

 

 

 

 

 



VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE COMUNIDADES DE PEQUENOS 

MAMÍFEROS DO “SITE” PELD DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE 

 

 

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 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. 

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 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 tendem a ser eliminadas com maior facilidade como conseqüência 

da redução do hábitat disponível. 

 

OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho são: 

i) Continuar com o monitoramento de longa duração da fauna de pequenos mamíferos 

em duas áreas do PERD 

ii) 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. 

 

METODOLOGIA 

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 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 

novembro de 2003. 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.  

 

RESULTADOS 

 



Foram realizadas até o momento dezoito 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 16200 armadilhas-noite. Foram coletadas e identificadas até o momento 19 

espécies de pequenos mamíferos, sendo 11 roedores, sete marsupiais e um Lagomorpha, além 

de duas espécies de roedores ainda não identificadas (Tabela 1). Ao longo das 18 campanhas 

foram obtidas 996 capturas de 446 indivíduos. O sucesso de captura total, considerando as 

duas áreas, foi de 6,1%.  

Para os marsupiais as espécies Micoureus demerarae e Didelphis aurita estão entre as 

mais abundantes, perfazendo 76% do total de indivíduos capturados. Entre os roedores a 

espécie mais abundante foi Akodon cursor, que vinha tendo poucas capturas nos anos 

anteriores e que apresentou um impressionante aumento na abundância relativa a partir de 

dezembro de 2001 (Figura 1), sendo responsável por 65% do total de indivíduos capturados.  

Entre as áreas amostradas pode-se notar um aumento no número de espécies registradas 

quando comparado com o ano anterior. No Vinhático até 2002 foram registradas 10 espécies 

no total. Com os dados de 2003 o número de espécies chegou a 15 (sendo nove da ordem 

Rodentia, e seis da ordem Didelphimorfia). No Campolina apenas uma espécie a mais foi 

registrada em 2003, sendo portanto 16 no total (cinco da ordem Didelphimorfia, dez da ordem 

Rodentia e uma da ordem Lagomorpha).  

A riqueza de espécies no Campolina ao que parece vem apresentando uma diminuição ao 

longo das coletas a partir de novembro de 2002, quando apresentou os maiores valores (8 

espécies). Já o Vinhático apresenta um padrão diferente, com uma tendência de aumento no 

número de espécies registradas ao longo das coletas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4.1. Número de indivíduos e total de capturas de  espécies de pequenos mamíferos em entre 

Novembro de 2000 a Novembro de 2003 

ORDEM ESPÉCIE Nº de Indivíduos Total de Capturas 
D

id
el

p
h
im

o
rf

ia
 

Micoureus demerarae 126 424 

Didelphis aurita 81 169 

Metachirus nudicaudatus 46 57 

Caluromys philander 14 19 

Marmosops incanus 1 1 

Monodelphis sp 1 1 

Gracilinanus agilis 1 1 

Subtotal 270 672 

 

   

R
o
d
en

ti
a 

  

Akodon cursor 114 246 

Oecomys catherinae 19 28 

Oryzomys sp 11 14 

Oryzomys laticeps 7 10 

Oryzomys megacephalus 2 4 

Oryzomys subflavus 2 4 

Rhipidomys sp 5 6 

Oligoryzomys sp 3 4 

Sciurus sp 2 2 



R. rattus 3 6 

Dasyprocta agouti 4 4 

n.i. 1 2 2 

n.i. 2 1 1 

Subtotal 176 324 

 

   

L
ag

o
m

o
rp

h
a 

 

Silvilagus brasiliensis 

 

2 

 

2 

Subtotal 2 2 

 TOTAL 129 250 
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Figura 4.1 – Abundância relativa de Akodon cursor no Vinhático ao longo das 18 campanhas 
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Figura 4.2. Variação sazonal na riqueza de espécies de pequenos mamíferos no Campolina 
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Figura 4.3. Variação sazonal na riqueza de espécies de pequenos mamíferos no Vinhático 

 



Referências bibliográficas  

Andersson, L. (1988). Heliconiaceae. In: The families and genera of vascular plants IV: 

Flowering Plants. Monocoltyledons. Kubitzki, K.( ed ), pp. 226-229. 

Antunes, F. Z., 1986, Caracterização Climática Do Estado De Minas Gerais. Inf. Agro., 12:1-

13. 

Assis, S.M.P., Mariano, R.R.L., Gondim Jr, M.G.C., Menezes, M., Rosa, R.C.T. (2002). 

Doenças e Pragas das Helicônias – Diseases and Pests of Heliconias Recife, Brasil: 

UFRPE. 102pp.   

Auebrach, M.J & Strong, D. (1981). Nutritional ecology of Heliconia herbivores: experiments 

with plant fertilization and alternative hosts. Ecological Monographs 51(1): 63-83. 

Basset, Y.; Springate, N.D.; Aberlenc, H.P. & Delvare, G. 1997. A Review of Methods for 

Sampling Arthropods in Tree Canopies, In Canopy Athropods (Eds N.E. Stork, J. 

Berry, F. & Kress, W.J. (1991). Heliconia: an identification guide. Smithsonian Institution 

Press, Washington and London, 334 pp. 

Carvalho, A. M. C.; Mendes, J.; Marghiori, C. H. & Lomônaco, C. 1991. Variação Espacial e 

Sazonal de Dípteros Muscóides em Duas Áreas de Cerrado no Município de Uberlândia - 

M.G. I. Calliphoridae e Muscidae. R. Cent. Ci. Bioméd. Univ. Fed. Uberlândia 7(1): 27-

34. 

Dias, E. S. 1982. Levantamento Taxonômico e Sinantrópico da Fauna de Sarcophagidae 

(Diptera) em Belo Horizonte, MG Tese de Mestrado UFMG. Belo Horizonte. 

Dias, E. S.; Neves, D.P. & Lopes, H. S. 1984. Estudos Sobre a Fauna de Sarcophagidae 

(Diptera) de Belo Horizonte, Minas Gerais. II - Variação Sazonal. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. 79(4): 409-412. 

Didham, R.K.; Hammond P.M.; Lawton, J.H.; Eggleton P.; Stork, N.E. (1998) Beetle Species 

Responses to Tropical Forest Fragmentation. Ecological Monographs 68 (3), pp.295-323. 

Ferreira, M. J. M. 1978. Sinantropia de Dipteros Muscóides de Curitiba, Paraná I: 

Caliphoridae. Revista Brasileira de Biologia 38(2): 445-454 

Ferreira, M. J. M. 1983. Sinantropia de Calliphoridae (Diptera) em Goiânia, Goias. Revista 

Brasileira de Biologia 43(2): 199-210. 

Fontenelle, J.C.R., 1998. Efeito da Composição e Abundância de Espécies de Presas no 

Comportamento de Predação de Rubrica Nasuta (Christ.) 1791 (Sphecidae: Nyssoninae). 



Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 77 

pp. 

Fontenelle, J.C.R., CASTRO, F.S., PASCHOALINI, E.L., ALMEIDA, J.C. & MARTINS, 

R.P., 2000. Composition and Relative Abundance of Diptera Families (Excluding 

Nematocera and Acalyptratae) Collected by Malaise Traps, Within and Outside Forest 

Fragments in Two Different Areas. Abstract Book I – XXI International Congress of 

Entomology. 

Gage, D.A. & Strong, D.R.Jr. (1981). The chemistry of Heliconia imbricata and H. latispatha 

and the slow growth of hispine beetle herbivore. Biochemical Systematics and Ecology, 

9(1): 79-82. 

Gilhuis, J.P. 1986. Vegetation Survey of he Parque Florestal Estadual do Rio Doce, MG, 

Brasil. Viçosa, MG: UFV, IEF, Msc. Thesis, Agricultural University Wagaeningen, 112 

pp. 

Graçando, D. 1997. Levantamento Preliminar de Pteridophyta e Caracterização Morfo-

Anatômica das Espécies de Pteridaceae do Parque Estadual do Rio Doce. Tese de 

Mestrado, Universidade Federal De Viçosa, MG, 127 pp. 

Greenberg B. 1971. Flies and Disease: Volume I, Ecology, Classification and Biotic 

Associations. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 

Guimarães, J.H.; Prado, A. P. & Buralli, G. M. 1979. Dispersal and Distribution of Three 

Newly Introduced Species of Chrysomya Robineau-Desvoidy in Brazil (Diptera, 

Calliphoridae). Revista Brasileira de Entomologia 23(4): 245-255. 

Howlett, B.E & Davidson, D.W. (2001). Herbivory on planted dipterocarp seedling in 

secondary logged forest and primary forest of Sabah, Malaysia. Journal of Tropical 

Ecology, 17: 285-302. 

Hutcheson, J.A. & Kimberley, M.O.1999. A Pragmatic Approach to Characterising Insect 

Communities in New Zeland: Malaise Trapped Beetles. New Zeland Journal Of Ecology 

23(1):69-79. 

Hutcheson, J.A.1990. Characterisation Of Terrestrial Insect Communities Using Malaise 

Trapped Coleoptera. Ecological Entomology 15:143-151. 

IEF – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 1994a. Pesquisas prioritárias para o 

Parque Estadual do Rio Doce, Brasil. Belo Horizonte, 35 pp.  

IEF – INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS, 1994b. Coletânea Bibliográfica Sobre o 

Parque Estadual do Rio Doce. Belo Horizonte. 61 pp. 



Kitching, R.L.; Daiqin LI & Stork, N.E. 2001. Assessing Biodiversity ‘Sampling Packages’: 

How Similar are Arthropod Assemblages in Different Tropical Rainforests? Biodiversity 

and Conservation 10: 793-813. 

Lopes, W. P., 1998. Florística e Fitosociologia de um Trecho de Vegetação Arbórea no 

Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. Tese de Mestrado, Universidade Federal de 

Viçosa, 72pp. 

Lowman, M.D., 1985. Temporal and spatial variability in insect grazing of the canopies of 

five Australian rainforest tree species. Australian Journal of Ecology 10 : 7-24.  

Madeira, N.G. 1985. Sinantropia de Calliphoridae (Díptera) em Belo Horizonte, M.G. Tese de 

Mestrado UFMG. Belo Horizonte. 

Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and its Measurement. Crom Helm, London, 200 

pp. 

McCoy, E, D. 1984. Colonization by herbivores of Heliconia spp. plants (Zingiberales: 

Heliconiaceae). Biotropica 16(1): 10-13. 

Pielou, E.C. 1975. Ecological Diversity. Wiley-Interscience Publication, New York, 165pp. 

Prado, A.P. & Guimarães, J.H. 1982. Estado Atual de Dispersão e Distribuição do Gênero 

Chrysomya Robineau-Desvoidy na Região Neotropical (Diptera, Calliphoridae). Revista 

Brasileira de Entomologia 26(3/4):225-231. 

Roland, J. & Taylor, P. D. 1997. Insect Parasitoid Species Respond to Forest Structure at 

Different Spatial Scales. Nature (386):710-713. 

SOCT – Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia. 1981. Fundação Centro Tecnológico 

de Minas Gerais – CETEC. Programa de Pesquisas Ecológicas do Parque Estadual do Rio 

Doce. Belo Horizonte V.2. 

Sokal, R.R. & Roulf, F.J. 1995. Biometry 3a ed. W.H. Freeman and Co., New York. 

Souza, A. M.; Teixeira, F. P.; Ribeiro, I. R.; Pena, L. M.; Oliveira, M. D. & Lomônaco, C. 

1990. R. Cent. Ci. Bioméd. Univ. Fed. Uberlândia 6(1): 9-14. 

Souza-Silva, M., Fontenelle, J.C.R. & Martins, R.P. 2001. Seasonal Abundance and Species 

Composition of Flower-Visiting Flies. Neotropical Entomology 30(3): 351-359. 

Townes, H. 1962. Design for a Malaise Trap. Proceedings of Entomological Soc. Washington 

64:253-262. 

Veloso, H. P., Rangel Filho, A. L. R. & Lima, J. C. A., 1991, Classificação da Vegetação 

Brasileira, adaptada a um Sistema Universal. Rio De Janeiro, IBGE. 124pp. 



Watt, A.D , Stork, N.E  & Hunter, M.D. 1997. Forests and Insects. London: Chapman & Hall 

pp.70-76 & pp.136-146. 

Wolda, H. 1983. Long Term Stability of Tropical Insect Populations. Research in Population 

Ecology. 3:112-126. 

Zar, J.H. 1986. Biostatitical Analysis. 2nd Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 718pp. 

Aguiar, L. M. S. 1994. Comunidade de Chiroptera em três áreas de Mata Atlântica em 

diferentes estágios de sucessão - Estação Biológica de Caratinga, MG. Dissertação de 

mestrado, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais.  

Costa, L.P. & Fonseca, G.A.B. 1995. Mamíferos da Bacia do Rio Piracicaba. Relatório 

Temático, PADCT/CIAMB. 

Emmons, L. H. & Feer, F. 1997. Neotropical Rainforest Mammals: a field guide. 2 ed. The 

University of Chicago Press: p. 270-271. 

Fonseca, G.A.B. &  Kierulff, M.C.M. 1989. Biology and natural history of brazilian Atlantic 

Forest small mammals. Bull. Florida State Museum Biological Sciences. 34 (4):99-152. 

Fonseca, G. A. B. & Robinson, J. 1990. Forest size and structure: Competitive and predatory 

effects on small mammal communities. Biological Conservation 53: 265-294. 

Fonseca, M.T. 1997. A estrutura da comunidade de pequenos mamíferos em um 

fragmento de Mata Atlântica e monocultura de eucalipto: a importância da matriz 

de hábitat. Dissertação de mestrado, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais.  

Grelle, C.E.V. 1996. Análise tridimensional de uma comunidade de pequenos mamíferos. 

Dissertação de Mestrado, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Grelle, C.E.V.; Fonseca, M.T. & Fonseca, G.A.B. 1996. Endemismo e Extinção de 

Mamíferos Brasileiros. Caderno de resumos do 3o Congresso de Ecologia do Brasil - 

Brasília, DF. 

Herrmann, G. 1991. Estrutura de Comunidades de Pequenos Mamíferos em Áreas 

Secundárias de Mata Atlântica. Dissertação de Mestrado, ICB, Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

Paglia, AP, P De Marco Jr, FM Costa, RF Pereira & G Lessa. 1995. Heterogeneidade 

estrutural e diversidade de pequenos mamíferos em um fragmento de mata secundária de 

Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 12: 67-79.  

Rylands, A.B. 1994. Seminário sobre Pesquisas Prioritárias para o Parque Estadual do 

Rio Doce, 07 à 10 de março de 1994, Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. 



Engevix Engenharia S.A., Belo Horizonte e Instituto Estadual de Florestas, Minas Gerais. 

Maio de 1994. 61pp. 

Rylands, A.B. & Keuroghlian, A. 1988. Primate populations in continuous forest and forest 

fragments in Central Amazonia. Acta Amazonica, 18(3-4):291-307.  

Stallings, J. R. 1988. Small mammals inventories in an eastern Brazilian Park. Bull. Florida 

State Museum Biological Sciences 34: 153-200. 

Stallings, J. R.; Fonseca, G.A.B.; Pinto, L.P.S.; Aguiar, L.M.S.; Sabato, E.L. 1990a.  

Mamíferos do Parque Florestal do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Revta. Bras. Zool., 7 

(4):663-677, 1990. 

Stallings, J.R.; Pinto, L.P. de S.; Aguiar, L. and Sábato, E.L. 1990b. A importância dos 

distúrbios intermediários na manutenção da diversidade da fauna em uma floresta tropical. 

In: Atas do Encontro de Ecologia Evolutiva, Rio Claro, 1989. pp43-58. 

Wilson, D. E. & D. M. Reeder 1993. Mammal species of the world: a taxonomic and 

geographic reference. 2 ed., Smithsonian Institution Press and American Society of 

Mammalogists. 1064 p. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓCIO ECONOMIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 



RELATÓRIO CIENTÍFICO 

Pie/Peld – Sócio Economia 

dezembro de 2003 

 

5.1 – EQUIPE CIENTÍFICA 

 

Prof. Roberto Luís de Melo Monte-Mór – Coordenador do sub-projeto Sócio-Economia 

Dra. Tânia Moreira Braga – pesquisadora, Bolsista Recém-Doutor, FAPEMIG 

Prof. Dra. Irina Mikaylova – pesquisadora, Professora Visitante, CNPq 

Ana Paula Gonçalves de Freitas – pesquisadora, Bolsista de Apoio Técnico, FAPEMIG 

Cláudio Bueno Guerra – consultor 

Marcelo Brandão - consultor 

Gabriela Duarte – assistente de pesquisa, bolsista IC/CNPq  

Júlio Carepa – assistente de pesquisa, bolsista IC/CNPq 

Alessandro Medeiros – assistente de pesquisa 

Flávia Ravski – colaboradora 

 

5.2 - ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é formada por 26 municípios: 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, Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itabira, Jaguaraçu, 

João Monlevade, Marliéria, Mesquita, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santana do 

Paraíso, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e Timóteo.  

 

5.3 – RESULTADOS 

No período aqui relatado, concluímos a primeira fase das pesquisas da sócio-economia, 

que consistiu na construção de índices de sustentabilidade municipal para a região. 

Os resultados alcançados pelo projeto no período relatado – anos de 2002 e 2003 – foram 

sintetizados em três artigos científicos: “Indices de sustentabilidade municipal: o desafio de 

mensurar”; “Otimismo do discurso, pessimismo da ação? Grandes indústrias e impacto 

ambiental na bacia do Piracicaba/MG”; “Desenvolvimento, meio ambiente e divisão 

internacional do trabalho: análise empírica para uma região de concentração de indústrias 



sujas e intensivas em recursos naturais no Estado de Minas Gerais”. Estes artigos já foram 

encaminhados para publicação nas Revistas Economia Aplicada, Estudos Econômicos e 

Nova Economia. 

 

5.3.1. Índices de sustentabilidade municipal: o desafio de mensurar1 

Tania M Braga; Ana Paula G de Freitas; Gabriela S Duarte; Júlio Carepa. 

  

Resumo 

Este artigo apresenta metodologia de construção de índices de sustentabilidade local, 

realiza aplicação da mesma para a região da bacia do Piracicaba (MG) e estabelece 

comparações com aplicações da mesma para duas regiões metropolitanas. A proposta 

metodológica apresentada combina medidas de: qualidade do sistema ambiental micro-

regional; qualidade de vida no espaço urbano; impacto, ou pressão, exercido pelas atividades 

antrópicas sobre as bases de reprodução no espaço e sobre o sistema ambiental micro-

regional; capacidade política e institucional de intervenção ambiental local.  

Os indicadores aqui propostos tomam o rio e sua bacia hidrográfica como parâmetro 

principal de espacialização, integração e compatibilização de indicadores construídos a partir 

de metodologias e visões disciplinares distintas. Ao tomar o rio como testemunha, é possível 

integrar análises de impacto antrópico e qualidade de vida humana a análises de qualidade das 

águas.  

Localizada na Bacia do Médio Rio Doce, a bacia do Piracicaba encontra-se na área de 

influência do Parque Estadual do Rio Doce. Possui um conjunto expressivo de atividades 

econômicas (siderurgia, celulose e mineração de ferro) com alto grau de impactos antrópicos, 

expressiva concentração urbana e massivos reflorestamentos por monocultura de eucaliptos 

(carvão vegetal e celulose). 

 

Introdução 

Estudos sobre qualidade ambiental e desenvolvimento encontram o desafio freqüente de 

lidar com a incerteza e a carência de informações sistematizadas. Grande parte das decisões 

tomada por órgãos reguladores na área ambiental ocorre a partir de informações imprecisas e 

certezas fragilmente construídas. A natureza da relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento é objeto de controvérsia e campo de incertezas. Nesse contexto, trabalhos 



empíricos capazes de criar indicadores confiáveis que possam embasar estudos e tomadas de 

decisão política são cruciais e urgentes.  

O conceito de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, embora utilizado de 

forma ampla nas duas últimas décadas a ponto de se tornar referência obrigatória em debates 

acadêmicos, políticos e culturais, está longe de possuir significado consensual. É antes um 

conceito em permanente construção e reconstrução, um campo de batalha simbólico e uma 

poderosa ferramenta de marketing, que uma referência consolidada de padrões de relação 

entre conservação ambiental e crescimento econômico.  

O que há subjacente às diversas versões do que seria o desenvolvimento sustentável é uma 

aproximação das dimensões ambiental, social e econômica do meio ambiente, como parte de 

um jogo de poder em torno da apropriação do território e de seus recursos, que tem por 

objetivo legitimar ou deslegitimar discursos e práticas sociais.  

Portanto, qualquer proposta séria de mensuração do fenômeno desenvolvimento 

sustentável, deve iniciar pela declaração das matrizes discursivas que lhe servem de 

inspiração. 

 O conceito de sustentabilidade aqui adotado combina a definição adotada pelo Urban 

World Forum (2002)2 com a terceira das matrizes discursivas de sustentabilidade urbana 

identificadas por Acserald (1999)3, relacionando questões relativas à vulnerabilidade social, 

política e econômica de comunidades humanas à capacidade do meio ambiente em absorver 

os impactos das atividades antrópicas nele exercidas. Em nossa abordagem, um município é 

considerado mais ou menos sustentável na medida em que é capaz de manter ou melhorar a 

saúde de seu sistema ambiental, minorar a degradação e o impacto antrópico, reduzir a 

desigualdade social e prover os habitantes de condições básicas de vida, prover seus 

habitantes de um ambiente construído saudável e seguro, bem como construir pactos políticos 

que permitam enfrentar desafios presentes e futuros. 

 Ademais, para ser considerada sustentável, não é suficiente que confira a seus 

habitantes condições ambientais equilibradas, mas que o faça mantendo baixos níveis de 

                                                                                                                                                         
1 Artigo submetido para publicação na revista Nova Economia. 
2
While the priorities for local sustainability are overcoming poverty and equity, enhancing security and 

preventing environmental degradation, there is a need to pay more attention to social capital and cultural vitality 

in order to foster citizenship and civic engagement. (URBAN WORLD FORUM, 2002) 
3Noção de sustentabilidade urbana centrada na reconstituição da legitimidade das políticas urbanas, que combina 

modelos de eficiência e eqüidade e remete a sustentabilidade à construção de pactos políticos capazes de 

reproduzir suas próprias condições de legitimidade e assim dar sustentação a políticas urbanas que possam 

adaptar a oferta de serviços urbanos às demandas qualitativas e quantitativas da população.  (Acserald, 1999) 

 



externalidades negativas sobre outras regiões (próximas ou distantes) e sobre o futuro. Isso 

implica atentar não apenas para a escala local da sustentabilidade, mas também levar em 

consideração a escala regional, constituída pelas relações com o entorno, e a escala global, 

constituída pelos impactos sobre questões globais como efeito estufa e por questões relativas 

aos impactos agregados sobre o planeta. (McGranahan and Satterthwaite, 2002; Miller and 

Small, 2003).  

 Os indicadores de qualidade ambiental aqui construídos podem ser utilizados não 

apenas para a avaliação comparativa da qualidade de vida e do ambiente entre as cidades nas 

regiões estudadas, como podem se constituir em ferramentas auxiliares no processo de 

planejamento de cidades e micro-regiões, ao indicar as áreas de melhor ou pior performance 

relativa, apontar tendências e chamar a atenção para pontos fracos. 

 

O desafio de mensurar  

Data do final da década de 80 o surgimento de propostas de construção de indicadores 

ambientais. Tais propostas possuem em comum o objetivo de fornecer subsídios à formulação 

de políticas nacionais e acordos internacionais, bem como à tomada de decisão por atores 

públicos e privados. Também buscam descrever a interação entre a atividade antrópica e o 

meio ambiente e conferir ao conceito de sustentabilidade maior concretude e funcionalidade. 

As tentativas de construção de indicadores ambientais e de sustentabilidade seguem três 

vertentes principais. A primeira delas, de vertente biocêntrica, consiste principalmente na 

busca por indicadores biológicos, físico-químicos ou energéticos de equilíbrio ecológico de 

ecossistemas. A segunda, de vertente econômica, consiste em avaliações monetárias do capital 

natural e do uso de recursos naturais. A terceira vertente busca construir indicadores de 

sustentabilidade e qualidade ambiental que combinem aspectos do ecossistema natural a 

aspectos do sistema econômico e da qualidade de vida humana, sendo que em alguns casos, 

também são levados em consideração aspectos dos sistemas político, cultural e institucional. 

Os índices e indicadores aqui construídos fazem parte do esforço de pesquisa em torno da 

terceira vertente.    

Os indicadores ambientais da terceira vertente são, via de regra, modelos de interação 

atividade antrópica/meio ambiente que podem ser classificados em três tipos principais: 

estado; pressão; resposta. Enquanto os indicadores de estado buscam descrever a situação 

presente, física ou biológica, dos sistemas naturais, os indicadores de pressão tentam 

medir/avaliar as pressões exercidas que as atividades antrópicas sobre os sistemas naturais e 



os chamados indicadores de resposta buscam avaliar a qualidade das políticas e acordos 

formulados para responder/minimizar os impactos antrópicos (Herculano, 1998; ESI, 2002).  

Em geral, os indicadores existentes incidem sobre o curto/médio prazo4, a escala 

preferencial é o plano nacional e todos se defrontam com dificuldades relativas à obtenção de 

dados. A carência de informações sistemáticas e a dificuldade de comparação de dados 

produzidos a partir de diferentes fontes/metodologias são um problema sempre presente para 

aqueles que trabalham com indicadores ambientais.  

O surgimento dos indicadores da terceira vertente só pode ser compreendido como parte 

de um processo de refinamento dos indicadores e índices de desenvolvimento. A utilização 

sistemática em escala mundial de indicadores para medir o desempenho econômico data do 

final da década de 50 com a generalização do uso do PIB como indicador do progresso 

econômico de um país. Já na década de 60 surgiram medidas que ampliam a mera concepção 

econômica retratada pelo PIB, com a utilização do PIB per capta como referencial em paralelo 

a alguns indicadores poucos sociais como mortalidade infantil, e taxa de analfabetismo.  

Nos anos 90, com o patente reconhecimento do caráter restritivo do PIB, surge o IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) como ferramenta para mensurar o desenvolvimento 

econômico e humano, sintetizando quatro aspectos: expectativa de vida; taxa de alfabetização; 

escolaridade e, PIB per capita. Embora imperfeito, por tentar captar em um único número 

uma realidade complexa sobre desenvolvimento humano e privações de necessidades básicas, 

o IDH atua como isca para alargar o interesse do público para aspectos do desenvolvimento 

não estritamente econômicos. Conforme relatado por Sem (PNUD, 1998), o objetivo era 

construir uma medida com o mesmo nível de vulgaridade do PIB – um único número – que, 

no entanto, não fosse cego aos aspectos sociais do desenvolvimento como é o PIB. Entretanto, 

tanto o IDH quanto suas versões aperfeiçoadas, os chamados índices de terceira geração5, por 

não contemplarem questões ambientais, são inadequados como medida de desenvolvimento 

sustentável.  

Índices sintéticos como o PIB e o IDH possuem a clara vantagem de comunicação ágil e 

grande impacto, isso não ocorre sem a perda de dimensões relevantes do fenômeno que se 

                                                 
4 O ESI, desenvolvido pelas universidades de Yale e Columbria com o apoio do World Economic Forum, é uma 

destacada exceção, pois incorpora indicadores que traduzem a capacidade política/institucional de resposta a 

mudanças na condição de sustentabilidade no médio/longo prazo. 
5 Dentre os chamados índices de terceira geração podemos citar o ICV, construído para os municípios mineiros 

pela Fundação João Pinheiro; o IPRS, construído para os municípios paulistas pela Fundação Seade; o IDG 

(Índice de desenvolvimento ajustado a gênero), o IPH (índice de pobreza humana), também desenvolvidos pelo 

PNUD.  



quer retratar, sem o obscurecimento de diferenças e desigualdades internas às unidades de 

análise e sem escudar-se em juízos de valor e escolhas arbitrárias de difícil entendimento para 

o público em geral. Entretanto, dado a força da mensagem que comunicam, índices sintéticos, 

ainda que imperfeitos, falam alto e claro. (PNUD, 1998; Índice Paulista, 2002) 

No caso da busca por um índice sintético de desenvolvimento sustentável, o processo se 

torna ainda mais intrincado devido à impossibilidade de contar com um elenco restrito de 

variáveis, uma vez que a dimensão ambiental do desenvolvimento é composta por uma série 

de aspectos relativo à saúde e capacidade de suporte do ambiente, ao controle de fontes 

poluentes, à administração dos recursos naturais e à equidade inter e intra gerações. Dada a 

complexibilidade e a diversidade de questões envolvidas, não é possível compor um bom 

retrato do grau de sustentabilidade atingido por um país, região ou cidade, tomando por 

referência um pequeno número de variáveis. Mensurar a sustentabilidade requer a integração 

de um grande número de informações advindas de uma pluralidade de disciplinas e áreas de 

conhecimento. Comunicar tal riqueza de informações de forma coerente ao público não 

especialista, se torna um grande desafio, o qual se converte em expectativa pela produção de 

sistema de indicadores enxutos ou índices sintéticos, capazes de comunicar realidades 

complexas de forma resumida.  

Dentre as tentativas recentes de construção de índices sintéticos de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, destaca-se o Environmental Sustainability Index (ESI) 

desenvolvido pela universidades de Yale e Columbia com apoio do World Economic Forum. 

Com o objetivo de analisar e avaliar a sustentabilidade ambiental ao longo do tempo e 

identificar os determinantes do “sucesso ambiental” e da sustentabilidade no longo prazo, o 

ESI constrói um ranking de países a partir de um amplo, mas coerente e bem articulado, 

conjunto de indicadores relativos a desenvolvimento e meio ambiente, passíveis de 

comparação entre um número significativo de países. Também evidencia que a análise 

comparativa no âmbito ambiental pode identificar sucesso ou falhas de intervenções políticas 

e chama a atenção para a carência de informações ambientais de qualidade no âmbito mundial 

e para a urgência de investimentos em sistemas de monitoramento ambiental e produção de 

séries temporais de dados para parâmetros e variáveis chave. 

A dificuldade na obtenção de dados é problema recorrente, tanto no que se refere à mera 

disponibilidade dos mesmos, quanto à sua qualidade. A este respeito, Esty (2002) afirma ser 

necessária a construção de mecanismos que assegurem o controle de qualidade dos dados e 



proporcionem algum grau de padronização, eliminando o risco de produção extensiva de 

dados com baixa capacidade de informação. 

Ao analisar diversas propostas de índices e indicadores de sustentabilidade, observamos 

outros problemas comuns aos indicadores de sustentabilidade até então construídos, tais 

como: ausência ou fragilidade da concepção conceitual, fragilidade dos critérios de escolha 

das variáveis representativas, falta de critérios claros de integração dos dados, baixa 

relevância dos dados utilizados. Devido à falta de precisão em relação aos conceitos de 

sustentabilidade e qualidade ambiental, o processo de escolha dos dados e variáveis a serem 

utilizadas na mensuração dos referidos fenômenos é por muitas vezes obscuro, assim como o 

são as relações de causalidade que dão suporte aos sistemas de indicadores construídos. 

Muitos dos assim denominados sistemas de indicadores são muitas vezes meras listas de 

dados e variáveis. Por se tratarem de iniciativas isoladas, em geral restritas a um contexto 

local, a comparatibilidade dos indicadores e índices é geralmente baixa. A construção dos 

índices envolve ainda a complicação adicional de tornar comparáveis dados de diferentes 

fontes, produzidos a partir de escalas distintas, com cobertura e distribuição espacial e 

temporal diversas, levando à busca de formas alternativas e aproximadas para imputar dados 

faltantes e construir proxys adequadas e representativas de informações inexistentes. 

Os índices de sustentabilidade municipal aqui construídos fazem parte deste esforço 

acadêmico recente de construção de índices ambientais. Inspira-se, em especial, em duas 

fontes: i) o estudo sobre o ambiente, a população, a economia, a sociedade e a vida política 

realizados em pesquisa anterior desenvolvida pelo CEDEPLAR/UFMG e o ICB/UFMG, que 

deu origem ao livro: “Biodiversidade, População e Economia” (Paula, 1997); ii) o 

Environmental Sustainability Index (ESI) desenvolvido pelas universidades de Columbia e 

Yale para 142 países.  

Os índices aqui apresentados poderão ser utilizados não só para avaliar a qualidade de vida 

e do ambiente e auxiliar no processo de planejamento local em relação à integração entre meio 

ambiente e crescimento/desenvolvimento econômico, como também representam uma 

contribuição metodológica para o aperfeiçoamento dos sistemas de informação ambientais. 

 

Índices de Sustentabilidade Municipal: concepção metodológica 

 O sistema de índices de sustentabilidade municipal aqui apresentado é composto por 

quatro índices temáticos: i) qualidade do sistema ambiental local; ii) qualidade de vida 

humana; iii) pressão antrópica; iv) capacidade política e institucional. Combinados, os quatro 



índices buscam mensurar a sustentabilidade municipal, conforme definida na página 3. O 

índice de qualidade do sistema ambiental mensura o grau de saúde do sistema ambiental do 

município. O índice de qualidade de vida humana mensura a capacidade do município em 

reduzir a desigualdade social, prover os habitantes de condições básicas de vida e prover seus 

habitantes de um ambiente construído saudável e seguro. O índice de pressão antrópica 

mensura o potencial de degradação e o grau de impacto antrópico no município. O índice de 

capacidade político institucional mensura a robustez política e institucional para o 

enfrentamento de desafios presentes e futuros. Dentre eles, o índice de pressão antrópica mede 

o inverso da sustentabilidade. Cabe ressaltar que, de maneira similar a outros indicadores de 

desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento social, não consiste em proposta acabada e 

sim em trabalho em permanente construção.  

O índice de qualidade do sistema ambiental6 mensura o grau de saúde do sistema 

ambiental através da qualidade de água do rio, visto como testemunha das condições 

ambientais de sua bacia e como depositário da degradação promovida pelas atividades 

humanas. O Índice de Qualidade das Águas (Barbosa, 1997) será tomado como proxy da 

qualidade do sistema ambiental local/regional. Construído para a área piloto para os anos 90 

no contexto da pesquisa Biodiversidade, População e Economia e para os anos 2000 no 

contexto da pesquisa PIE/PELD, combina aspectos da biodiversidade aquática e das 

características físico-químicas das águas a partir de medidas sistemáticas em pontos 

selecionados ao longo do Rio Piracicaba e de seus principais afluentes. As variáveis físico-

químicas que compõem o índice fornecem uma visão estática, um retrato momentâneo da 

drenagem de sua bacia, enquanto as variáveis biológicas permitem identificar processos mais 

permanentes, na medida em que a sobrevivência e/ou o desenvolvimento de certos 

microorganismos vivos refletem as condições ambientais em seu leito por períodos mais 

dilatados (Paula, 1997: 262-3). 

O índice de pressão antrópica avalia o potencial de impacto e degradação, através do grau 

de estresse exercido pela intervenção antrópica – urbanização e principais atividades 

econômicas – sobre o sistema ambiental local, com especial atenção para seu potencial 

poluidor, ritmo de crescimento e concentração espacial. São três os indicadores que entram 

em sua composição: pressão urbana, pressão industrial e pressão agropecuária. Um indicador 

                                                 
6 O índice de qualidade ambiental poderia ser construído a partir de indicadores de qualidade do ar, o que não se 

deu devido à impossibilidade de obtenção de dados confiáveis para a região estudada. Cabe ressaltar que a proxy 

escolhida (o índice de Qualidade da Água) incorpora indicadores de biodiversidade aquática. 



de pressão por atividades de mineração e extrativismo, de importância central na região 

estudada, não foi construído dado à não obtenção de dados confiáveis.  

O índice de qualidade de vida humana mensura aspectos relacionados a desenvolvimento 

humano e à qualidade do ambiente construído. As variáveis de desenvolvimento humano são 

as mesmas usadas no cálculo do IDH municipal, separadas em um indicador de qualidade de 

vida e outro de renda. As variáveis de qualidade da habitação, serviços sanitários, e segurança 

ambiental refletem a qualidade do ambiente construído no que se refere ao provimento de 

condições adequadas a uma vida humana saudável, as variáveis de saúde ambiental exprimem 

a incidência de doenças causadas por fatores ambientais (ar e água). 

Por fim, o índice de capacidade político institucional, mensura a capacidade dos sistemas 

político, institucional, social e cultural locais de superar as principais barreiras e oferecer 

respostas aos desafios presentes e futuros de sustentabilidade.  

Portanto, tomados em conjunto, os quatro índices contemplam indicadores de estado, 

pressão e resposta, que refletem condições presentes tanto na escala local quanto na escala 

regional. Indicadores capazes de refletir o papel dos municípios avaliados na sustentabilidade 

em escala global, tais como produção de gazes de efeito estufa e avaliações de pegada 

ecológica, não foram incluídos pela impossibilidade de obtenção de dados.  

Os indicadores e variáveis utilizados foram selecionados a partir de revisão bibliográfica7, 

das matrizes do projeto Biodiversidade, População e Economia (PAULA, 1997) e de revisão 

crítica por especialistas, tendo como balizador à concepção de sustentabilidade local adotada 

na pesquisa. Os critérios considerados na escolha foram: 

➢ Relevância, capacidade da variável em traduzir o fenômeno. Sempre que possível 

utilizamos variáveis que medem diretamente o fenômeno, quanto não houve esta 

possibilidade, optou-se pela utilização de proxy. 

➢ Aderência local, capacidade da variável (ou indicador) em captar fenômeno 

produzido ou passível de transformação no plano local. 

➢ Disponibilidade, cobertura e atualidade dos dados. 

➢ Capacidade da variável em permitir comparações temporais. 

                                                 
7 Dentre os trabalhos consultados, o de maior significância foi ESI (2002). Também foram relevantes: Herculano 

(1998); Isla (1998); Taylor (1998); Ramieri & Cogo (1998); Sawyer (2000); Corrêa (2000); Belo Horizonte – 

Iqvu (2002); Fundação João Pinheiro (1996). 



Embora o objetivo principal seja o de criar indicadores adequados à realidade da região 

estudada, um critério adicional utilizado na escolha das variáveis e indicadores foi a 

possibilidade de cálculo do mesmo para outras localidades.   

Sempre que possível, utilizamos indicadores consolidados ou já existentes, como o caso 

do IDH renda como indicador de renda, de uma combinação do IDH longevidade e do IDH 

educação com indicador de condições de vida, e do índice de qualidade da água de autoria de 

Barbosa (1997) como indicador de qualidade da água. Utilizamos também a metodologia 

desenvolvida por Sawyer (2000) para calcular dois dos quatro indicadores de pressão 

agropecuária. A maior parte das variáveis selecionadas foi construída a partir de dados 

disponíveis em fontes secundárias, mas algumas delas demandaram pesquisa de campo para 

levantamento de dados primários.  

O quadro 1 descreve a composição dos indicadores utilizados nos índices de qualidade de 

vida humana, pressão antrópica e capacidade político-institucional. O índice de qualidade do 

sistema ambiental foi obtido através de uma média dos Índices de Qualidade da Água nos 

períodos seca e chuva (Barbosa, 1997). 

 



 
QUADRO 1: Indices temáticos e Indicadores 

Índices Temáticos Indicadores Composição dos indicadores 

Qualidade da  habitação - Percentual de Habitações Sub-Normais 

Condições de Vida 
- Índice de Logevidade - IDH 
- Índice de Educação - IDH 

Renda - Índice de Renda - IDH 

Saúde e Segurança Ambiental - Índice de mortos por doenças respiratórias 
- Índice de mortos por doenças parasitárias 
- Índice de mortos por homicídios 

- Índice de mortos em acidentes de trânsito 

Serviços Sanitários 
- Índice de abastecimento de água 
- Índice instalação sanitária 
- Índice de serviço de coleta de lixo 

Pressão Urbana - Taxa de Pressão Populacional 
- Densidade Habitacional por Cômodo 
- Número de veículos per capta 
- Consumo energético urbano 

Pressão Industrial - Intensidade energética industrial 
Pressão Agropecuária - Densidade de lavouras e pastagens no município  

- Taxa de crescimento média de lavouras e pastagens  
nos 10 últimos anos 
- Intensidade energética rural 
- Proporção da área ocupada por matas e florestas  
plantadas e área ocupada por matas e florestas  
naturais nos estabelecimentos agrícolas 

Cobertura Vegetal - Cobertura Vegetal 
Autonomia Político-
Administrativa 

- Autonomia Fiscal 
- Endividamento Público 
- Peso eleitoral 

Gestão Pública Municipal - Funcionários com Nível Superior 
- Informatização  
- Conselhos de Política Urbana e descentralização 
- Instrumentos de Gestão Urbana 

Gestão Ambiental - Conselho de Meio Ambiente 
- Nº de Unidades de Conservação Municipais 

Informação e participação 
política 

- ONGs ambientalistas 
- Participação política eleitoral 
- Imprensa Escrita 
- Imprensa Falada 

Fonte: Elaboração própria 

Qualidade de Vida  
Humana  

Pressão Antrópica  

Capacidade 
Político  Institucional - 
CPI 

 

 No que se refere à metodologia de cálculo, foram realizados quatro testes utilizando 

diferentes métodos de padronização e realizando experimentos de atribuição de pesos às 

variáveis a partir da utilização de técnicas de análise multivariada. A metodologia estatística 

aqui descrita é a final, à qual chegamos depois de avaliar prós e contras dos quatro testes 

metodológicos. 

A adequação das variáveis foi testada a partir da análise das correlações entre as mesmas. 

Aquelas que se mostraram redundantes ou pouco sensíveis foram retiradas do índice nesta 

etapa. Optamos por manter ambas as variáveis de alguns dos pares que apresentaram altas 



correlações, em razão de a permanência de ambas ser útil para estudos de causalidade 

realizados no âmbito da pesquisa8.   

O passo seguinte foi identificar os valores extremos (outliers) e substituí-los pelos valores 

correspondentes aos limites superiores e inferiores dos percentis 2,5% e 97,5% 

respectivamente.  

Após corrigidos os valores extremos, padronizamos as variáveis pelo método z-score, de 

modo a permitir sua agregação ao converter todas as variáveis a uma escala numérica única e 

amenizar distorções causadas pelos valores observados nos percentis mais extremos. Desta 

forma:             



mxx
z


  

Para algumas variáveis que apresentavam relação inversa ao que buscamos –quanto maior 

seu valor, melhor o indicador -, a padronização foi feita a partir da fórmula inversa. 

A atribuição de pesos para as variáveis através do método de análise multivariada foi 

descartada. Uma primeira razão para tal procedimento é a ausência de consenso científico 

sobre o peso específico das contribuições relativas de cada variável para o fenômeno 

sustentabilidade, aconselhando cautela no uso da atribuição de pesos9.  Uma segunda razão, 

que confirmou empiricamente a cautela expressa na primeira razão, foi observarmos nos testes 

que algumas variáveis ganharam peso de sentido inverso ao esperado – como o peso positivo 

atribuído às variáveis mortalidade por doenças parasitárias e habitações sub-normais – os 

quais refletem a detecção empírica de padrões não sustentáveis na região, e não uma falha na 

concepção teórica dos indicadores.  

A análise multivariada de componentes principais foi utilizada para testar a adequação da 

reunião das variáveis em indicadores específicos e para identificar a existência de indicadores 

redundantes. Na análise da adequação das variáveis a cada indicador, o valor acumulado para 

o primeiro e segundo componentes foi significativo em todos os casos, indicando a adequação 

da escolha conceitual das variáveis pertinentes a cada indicador. Na avaliação de redundância 

dos indicadores, não foram obtidos componentes principais sensíveis, indicando ausência de 

redundância.  

O indicador de qualidade da água, coletado pontualmente, foi espacializado atribuindo-se 

aos municípios pontos de coleta representativos, uma vez que os pontos de coleta foram 

                                                 
8 São eles: informação/participação e gestão ambiental; educação e saneamento; educação e veículos percapta; 

pressão residencial e veículos percapta. 



escolhidos por sua capacidade de sintetizar a qualidade ambiental de sua bacia de drenagem - 

isto é, foi escolhido por ser o ponto de leitura do funil representado pela bacia hidrográfica 

(Paula, 1997). Isto significa que a cada município foram atribuídos os valores do ponto 

representativo da micro-bacia no qual é possível ler o efeito das principais atividades 

impactantes e dos principais depuradores naturais.  

Após os testes uma segunda padronização foi realizada, convertendo os indicadores em 

valores compreendidos entre zero e um, pelo método de máximos e mínimos, de forma a 

tornar os resultados mais compreensíveis para o público em geral. Os índices temáticos foram 

então obtidos a partir da média simples dos seus respectivos indicadores10.  

 

Aplicação para os municípios da Bacia do Piracicaba (MG) 

 A Bacia do Rio Piracicaba apresenta numerosas possibilidades para a análise e o estudo 

de questões relacionadas a sustentabilidade, dada a riqueza de suas características. Nela localiza-

se uma importante área preservada do bioma de Mata Atlântica, o Parque Estadual do Rio Doce. 

Submetida a um intenso e rápido processo de urbanização, possui importante centros urbanos e 

uma região metropolitana, o Vale do Aço.  

 Dentre as atividades econômicas desenvolvidas na bacia destacam-se: i) siderurgia – com 

o maior parque siderúrgico do país composto pela Usiminas, Acesita e Cia Belgo Mineira; ii) 

mineração de grande e pequena escala – Vale do Rio Doce em Itabira, garimpo de ouro em 

Santa Bárbara; iii) indústria de celulose - Cenibra; iv) reflorestamento empresarial 

principalmente com a monocultura de eucaliptos; v) forte presença da pecuária diversificada em 

pequenas e grandes propriedades e de complexos agro-industriais. Assim, a bacia do Rio 

Piracicaba (MG) é um verdadeiro mosaico de problemas ambientais, pois concentra numa área 

relativamente pequena um conjunto significativo de atividades econômicas altamente 

impactantes. Esse cenário é ainda agravado pelo processo de urbanização intensiva.  

O Parque Estadual do Rio Doce, além de ser uma das maiores reservas de Mata Atlântica 

do Brasil, abriga a maior floresta tropical de Minas em seus 35.976 ha e apresenta alta 

diversidade biológica e presença de espécies endêmicas (Paula, 1997).  

A região de estudo é formada por 26 municípios: 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, Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itabira, 

                                                                                                                                                         
9 O mesmo critério foi utilizado no ESI (ENVIRONMENTAL, 2002) para descartar a adoção de pesos. 
10 O mesmo critério de adoção da média não ponderada foi utilizado no ESI (ENVIRONMENTAL, 2002). 



Jaguaraçu, João Monlevade, Marliéria, Mesquita, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, 

Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e Timóteo.  

MAPA 1: Região de estudo 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram construídos dois blocos de índices, com datas referência de 1991 e 200011. Os 

índices de qualidade de vida humana, pressão antrópica e qualidade do sistema ambiental 

foram construídos para os dois períodos (utilizando os mesmos indicadores e variáveis). O 

índice de capacidade político institucional foi construído apenas para o período referência de 

2000. 

Os índices de qualidade de vida humana, pressão ambiental e capacidade político 

institucional foram construídos para a totalidade dos municípios estudados12. O índice de 

qualidade do sistema ambiental foi construído para 9 municípios no período referência 1991 e 4 

                                                 
11 Denominamos período referência, pois alguns dados foram coletados alguns anos antes ou após o ano de 

referência. 
12 O município de Barão de Cocais não teve o índice de impacto antrópico calculado para o ano de 1991, por 

problemas de qualidade dos dados. Observe-se também que alguns municípios não foram considerados na 

construção do índice de 1991, por terem sido criados após esta data. 



municípios para no período referência 2000, em função de serem aqueles onde se localizaram os 

pontos de amostragem da água e biodiversidade aquática. 

 Os resultados obtidos no cálculo dos índices são apresentados nas tabelas 1 e 2, agrupando 

os municípios através de análise de cluster.  

O grupo 1 é o único com perfil bem definido, cuja composição permaneceu praticamente 

inalterada nos dois períodos analisados. Os demais grupos sofreram mudanças significativas de 

perfil e composição.  

Caracterizado por alta qualidade de vida humana, alta pressão antrópica e boa capacidade 

político-institucional (para o período de 2000), o grupo 1 é composto pelos municípios 

industriais do setor minero-siderúrgico, que são também, com a exceção de Barão de Cocais, os 

mais populosos da região. A alteração ocorrida neste grupo de 1991 para 2000 foi a entrada de 

Barão de Cocais, e a saída de Coronel Fabriciano. A referida mudança tornou o grupo mais 

homogêneo, uma vez que Coronel Fabriciano possui índice de pressão ambiental 

significativamente inferior aos demais componentes do grupo e não é sede de indústria do 

referido setor13.  

Alterações relevantes ocorreram nos demais grupos em relação ao perfil do grupo. Em 1991, 

o grupo 2 se caracteriza por boa qualidade de vida e baixa pressão ambiental, enquanto em 2000 

o grupo de mesma numeração se caracteriza por boa qualidade de vida, pressão ambiental 

moderada e boa capacidade político institucional. Já o grupo 3 se caracteriza em 1991 por 

qualidade de vida baixa ou razoável e pressão ambiental moderada ou média, enquanto em 2000 

o grupo de mesma numeração se caracteriza por qualidade de vida razoável, pressão ambiental 

moderada e baixa capacidade político institucional. Ou seja, a qualidade de vida é o índice 

dominante na determinação dos grupos, mas a entrada do índice de capacidade político 

institucional altera significativamente a composição dos grupos de 1991 para 2000. O grupo 4, 

que aparece apenas para o período de 2000, caracteriza-se por baixa qualidade de vida humana. 

Tabela 1 – Índices de Sustentabilidade Municipal, 1991 

Municípios 
Qualidade de 

Vida Humana 

Pressão 

Antrópica 

Qualidade 

Ambiental 
Cluster 

Coronel Fabriciano 0,69 0,39 0,88 1 

Ipatinga 0,73 0,68 0,00 1 

Itabira 0,64 0,48 0,66 1 

João Monlevade 0,83 0,76 0,64 1 

                                                 
13 Cabe ressaltar que Coronel Fabriciano, integrante do núcleo do aglomerado urbano do Vale do Aço, embora não 

seja sede de indústria do setor siderúrgico, possui integrações funcionais muito fortes com os Ipatinga e Timóteo, o 

que justifica sua inclusão em 1991 no mesmo grupo que seus vizinhos. 



Timóteo 0,81 0,58 0,88 1 

Antônio Dias 0,42 0,23 - 2 

Barão de Cocais 0,66 - 0,09 2 

Bela Vista de Minas 0,51 0,31 - 2 

Belo Oriente 0,53 0,40 1,00 2 

Dionísio 0,57 0,27 - 2 

Jaguaraçu 0,54 0,29 - 2 

Mesquita 0,39 0,18 -- 2 

Rio Piracicaba 0,62 0,23  2 

Santa Bárbara 0,67 0,41 0,93 2 

São Gonçalo do Rio 

Abaixo 0,50 0,35 - 2 

Bom Jesus do Amparo 0,33 0,39 - 3 

Bom Jesus do Galho 0,35 0,35 - 3 

Caratinga 0,41 0,22 - 3 

Córrego Novo 0,49 0,39 - 3 

Iapu 0,44 0,23 - 3 

Marliéria 0,39 0,31 - 3 

Nova Era 0,49 0,62 0,66 3 

São Domingos do Prata 0,53 0,23 - 3 

Fonte: elaboração própria 



Tabela 2 – Índices de Sustentabilidade Municipal, 2000 

Município 

Qualidade 

de Vida 

Humana 

Pressão 

Antrópica 

Qualidade 

Ambiental 

Capacidade 

Político-

Institucional 

Cluster 

Barão de Cocais 0,67 0,65 0,00 0,52 1 

Ipatinga 0,64 0,66 0,22 0,87 1 

Itabira 0,66 0,72 0,36 0,80 1 

João Monlevade 0,85 0,65 - 0,72 1 

Timóteo 0,68 0,67 - 0,80 1 

Bela Vista de Minas 0,66 0,31 - 0,34 2 

Caratinga 0,51 0,42 - 0,62 2 

Coronel Fabriciano 0,67 0,35 - 0,53 2 

Entre Folhas 0,53 0,44 - 0,43 2 

Nova Era 0,76 0,53 - 0,47 2 

Rio Piracicaba 0,66 0,46 - 0,37 2 

Santa Bárbara 0,69 0,41 1,00 0,75 2 

São Domingos do Prata 0,62 0,37 - 0,40 2 

Bom Jesus do Amparo 0,44 0,45 - 0,38 3 

Bom Jesus do Galho 0,36 0,33 - 0,32 3 

Córrego Novo 0,45 0,24 - 0,26 3 

Dionísio 0,44 0,42 - 0,34 3 

Iapu 0,54 0,45 - 0,30 3 

Ipaba 0,46 0,32 - 0,14 3 

Jaguaraçu 0,48 0,44 - 0,27 3 

Marliéria 0,60 0,51 - 0,31 3 

Mesquita 0,37 0,32 - 0,16 3 

Santana do Paraíso 0,50 0,64 - 0,19 3 

São Gonçalo do Rio 

Abaixo 0,43 0,35 - 0,21 3 

Antônio Dias 0,22 0,52 - 0,39 4 

Belo Oriente 0,20 0,49 0,50 0,55 4 

Fonte: elaboração própria 

Portanto, a análise de cluster nos permite detectar com clareza e precisão apenas um padrão 

de desenvolvimento na região, aquele dos municípios que compõem o grupo 1. Tal padrão 

apresenta ganhos econômicos e sociais obtidos às custas de forte pressão sobre o ambiente 

local/regional, denotando visível insustentabilidade, a despeito de organização político 

institucional considerável. 

Para melhor caracterizar os padrões de desenvolvimento na região, exploramos as relações 

entre as diversas dimensões da sustentabilidade a partir da construção de barômetro de 

sustentabilidade (Prescott-Allen, 1995). O barômetro consiste na plotagem de índices em dois 

eixos, o primeiro representando o sistema humano e o segundo o sistema natural. No barômetro 

aqui construído o índice de qualidade de vida humana compõe o eixo do sistema humano e o 



índice de pressão ambiental compõe o eixo do sistema natural (indicando o stresse ou pressão ao 

qual o sistema natural encontra-se submetido). Optamos em utilizar o índice de pressão em lugar 

do índice de qualidade do sistema ambiental, devido ao fato de o segundo ter sido construído 

apenas para 9 e 5 municípios (em 1991 e 2000 respectivamente), o que limita a riqueza das 

análises.  

Quadro 2 – Barômetro de Sustentabilidade, qualidade vida humana/pressão antrópica, 1991 

P
re

ss
ão

 A
n

tr
ó

p
ic

a 

Qualidade de Vida Humana 

  Baixa (0 – 0,42) 
Razoável (0,43 - 

0,52) 
Boa (0,53 - 0,64) Alta (> 0,65) 

Baixa (0 - 0,22) Caratinga, Mesquita      

Moderada (0,23 - 

0,34) 

Antônio Dias, 

Marliéria 

Bela Vista de 

Minas, Iapu 

Dionísio, 

Jaguaraçu, Rio 

Piracicaba, São 

Domingos do Prata 

  

Média (0,35 – 0,39) 

Bom Jesus do 

Amparo, Bom Jesus 

do Galho 

Córrego Novo, São 

Gonçalo do Rio 

Abaixo 

  Coronel Fabriciano 

Alta (> 0,40)   Nova Era 
Belo Oriente, 

Itabira 

 Ipatinga, João 

Monlevade, 

Timóteo, Santa 

Bárbara 

Fonte: elaboração própria 

Quadro 3 – Barômetro de Sustentabilidade, qualidade vida humana/pressão antrópica, 2000 

P
re

ss
ão

 A
n
tr

ó
p
ic

a 

Qualidade de Vida Humana 

  Baixa (0 - 0,43) 
Razoável (0,44 - 

0,52) 
Boa (0,53 - 0,65) Alta (> 0,66) 

Baixa (0 - 0,34) 
Bom Jesus do 

Galho, Mesquita 

Córrego Novo, 

Ipaba 
  

Bela Vista de 

Minas 

Moderada (0,35 - 

0,44) 

São Gonçalo do 

Rio Abaixo 
Dionísio, Caratinga 

São Domingos do 

Prata 

Coronel Fabriciano, 

Santa Bárbara 

Média (0,44 - 0,52) 
Antônio Dias, Belo 

Oriente 

Bom Jesus do 

Amparo, Jaguaraçu 

Entre Folhas, Iapu, 

Marliéria 
Rio Piracicaba 

Alta (> 0,53)   Santana do Paraíso Ipatinga 

Barão de Cocais, 

Itabira, João 

Monlevade, Nova 

Era, Timóteo 

Fonte: elaboração própria 

 Salta aos olhos a insustentabilidade do padrão de desenvolvimento da região. 59% dos 

municípios em 1991 e 46% em 2000 foram classificados como insustentáveis. Como 

potencialmente insustentáveis foram classificados 23% dos municípios em 1991 e 38% em 



2000. A soma dos municípios classificados como sustentável e potencialmente sustentável não 

ultrapassa 18% dos municípios em 1991 e 16% em 2000. 

 Dentre os municípios que apresentaram melhoras de 1991 para 2000 destacam-se Santa 

Bárbara – que passou de insustentável para potencialmente sustentável – Coronel Fabriciano – 

que passou de potencialmente insustentável para potencialmente sustentável – e Bela Vista de 

Minas – que passou de potencialmente insustentável para sustentável. Bela Vista é um 

município pequeno, com baixa expressão econômica; Santa Bárbara é um município pequeno 

com expressão econômica mais que proporcional ao seu porte; Coronel Fabriciano é o terceiro 

maior em população da região, com expressão econômica menos que proporcional a seu porte14. 

Isso indica que o potencial de melhora em relação à sustentabilidade na região não se encontra 

associada a um perfil municipal específico. Pesquisas de campo realizadas na região sugerem 

que no caso de Santa Bárbara os avanços podem ser explicados por uma forte mobilização da 

sociedade civil em prol de questões sócio-ambientais. No caso de Coronel Fabriciano os avanços 

observados podem ser explicados pela diversificação do setor terciário local e consequente 

estabelecimento de relações funcionais de mão dupla com os municípios industriais vizinhos, 

através das quais Fabriciano deixa de ser município “dormitório” do Vale do Aço para adquirir 

papel mais positivo na dinâmica econômica local.     

 Dentre os municípios que apresentaram pioras de 1991 para 2000, destacam-se Rio 

Piracicaba e Jaguaraçu. O primeiro deles, município de pequeno porte (aproximadamente 15 mil 

habitantes) e expressão econômica mais que proporcional15, obteve uma pequena melhora na 

qualidade de vida humana às custas de grande incremento na pressão antrópica. O segundo, 

município rural com população que mal se aproxima dos três mil habitantes, amargou pequena 

queda na qualidade de vida humana associada a grande incremento na pressão antrópica.  

 Cabe realizar uma comparação entre os resultados percebidos através dos índices de 

pressão antrópica e qualidade do sistema ambiental, os quais representam, respectivamente, 

uma leitura indireta e uma leitura direta da qualidade do ambiente. O primeiro índice é uma 

proxy do impacto, lida a partir da intensidade da pressão exercida por atividades humanas em 

um determinado ambiente. O segundo é uma leitura direta da qualidade ambiental efetiva na 

água do rio, considerando não apenas a leitura estática (através de indicadores físico-

                                                 
14 Aproximando-se dos 25 mil habitantes (7a maior população da região), Santa Bárbara ocupa a 4a posição em 

relação ao PIB municipal e a 6a posição em relação à renda per capta na região. Com população se aproximando 

dos 100 mil habitantes (3a maior da região), Coronel Fabriciano ocupa a 8a posição em relação ao PIB municipal 

e a 4a em relação à renda per capta.  



químicos), mas também uma leitura dinâmica (através dos indicadores biológicos). Observe-

se que quanto maior o índice de pressão antrópica, pior a qualidade do ambiente em questão. 

 

Tabela 3 – Comparação índices de pressão antrópica e qualidade do sistema ambiental 

Municípios 
Pressão 

Antrópica 1991 

Qualidade 

Ambiental 1991 

Pressão 

Antrópica 2000 

Qualidade 

Ambiental 2000 

 índice Ordem índice ordem índice ordem índice ordem 

Coronel Fabriciano 0,39 1 0,88 3 0,35  -  

Ipatinga 0,68 7 0,00 8 0,66 4 0,22 4 

Itabira 0,48 4 0,66 5 0,72 5 0,36 3 

João Monlevade 0,76 8 0,64 7 0,65  -  

Timóteo 0,58 5 0,88 4 0,67  -  

Barão de Cocais - - 0,09  0,65 3 0,00 5 

Belo Oriente 0,40 2 1,00 1 0,49 2 0,50 2 

Santa Bárbara 0,41 3 0,93 2 0,41 1 1,00 1 

Nova Era 0,62 6 0,66 6 0,53  -  

Fonte: elaboração própria 

Podemos observar que em 1991, para os municípios de Santa Bárbara, Belo Oriente, João 

Monlevade e Timóteo ocorre uma melhora relativa de posição quando se compara o resultado 

do índice de pressão antrópica com o resultado do índice de qualidade do sistema ambiental, 

indicando que ao medir a qualidade do sistema ambiental no rio o impacto ambiental é menor 

que o esperado em função do índice de pressão antrópica. Já os municípios de Coronel 

Fabriciano, Ipatinga e Itabira acusam uma piora relativa de posição em 1991, indicando que ao 

medir a qualidade do sistema ambiental no rio o impacto ambiental é maior que o esperado 

em função do índice da pressão antrópica. Para 2000, Barão de Cocais registra piora relativa 

de posição, enquanto Itabira registra melhora relativa de posição.  

 

Considerações finais 

A construção dos índices de sustentabilidade municipal para a Bacia do Piracicaba nos 

permite afirmar que nenhum dos municípios estudados apresenta um padrão de 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável, pois todos eles apresentam um desempenho 

inferior à média para alguns indicadores. Além disso, a existência de um o trade-off entre 

desenvolvimento e qualidade ambiental é evidente. Por outro lado, a análise a partir do 

barômetro de sustentabilidade demonstra que alguns municípios estão obtendo sucesso em 

promover uma relação mais equilibrada entre o 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. 

                                                                                                                                                         
15 Com aproximadamente 15 mil habitantes, Rio Piracicaba ocupa a 6a colocação regional em relação ao PIB 

municipal e a 7a em relação à renda per capta. 



O sistema de Índices de Sustentabilidade Municipal mostrou-se uma ferramenta útil na 

avaliação ambiental dos padrões de desenvolvimento e na comparação entre municípios. 

Mostrou ser também factível a construção de um sistema coerente e coeso partindo de dados 

produzidos em diferentes escalas, coletados em diferentes períodos e diversos em cobertura e 

atualização.  

No que se refere às possibilidades de generalização de sua aplicação, pesquisas em 

desenvolvimento no CEDEPLAR, com a aplicação de um sistema semelhante de índices para 

o contexto específico de regiões metropolitanas, e um piloto desenvolvido em conjunto pela 

equipe do CEDEPLAR e pesquisadores da Universidade de Columbia (EUA) para a aplicação 

do mesmo à região metropolitana de Nova Iorque, indicam ser possível sua aplicação a 

realidades distintas com pequenas modificações nas variáveis utilizadas. 

Com o objetivo de subsidiar futuras discussões metodológicas sobre a construção de 

índices de sustentabilidade no nível local ou regional, apresentamos agora uma avaliação dos 

indicadores aqui utilizados, tomando por base os três primeiros critérios descritos na página 

10 e inspirada na metodologia de avaliação utilizada em ESI (2002).  

A relevância e a aderência local dos indicadores foram avaliadas em ordem crescente. 

Foram consideradas variáveis de relevância e aderência local alta aquelas que refletem 

perfeitamente o fenômeno avaliado naquela determinada localização (município). As variáveis 

que apresentam relevância e aderência local média são aquelas que não refletem o fenômeno e 

a área analisada perfeitamente e que talvez possam ser substituídas por outras variáveis ou ser 

mantidas pela impossibilidade de substituí-las por outras mais eficientes. As variáveis de 

baixa relevância e aderência local devem ter sua inclusão no indicador discutida e substituída 

por variáveis com maior poder de explicação. Quanto aos dados, eles foram avaliados 

segundo sua disponibilidade, cobertura e atualidade. Os dados considerados ricos são aqueles 

de fácil obtenção e periodicidade contínua e ampla. Os dados considerados suficientes são 

aqueles que embora não disponíveis com periodicidade constante, podem ser produzidos a 

partir de outros dados de periodicidade mais adequada. Os dados considerados pobres são 

aqueles cuja obtenção é de extrema dificuldade, sendo necessária muitas vezes a realização de 

pesquisas de campo. 



 

Quadro 4 – Avaliação dos Indicadores  

Indicador Relevância Aderência local Dados 

Qualidade da água Alta média pobre 

Qualidade da habitação Alta alta rico 

Condições de vida Alta alta rico 

Renda Alta alta rico 

Saúde e Segurança ambiental Média média suficiente 

Serviços sanitários Alta alta rico 

Pressão urbana Alta média suficiente 

Pressão industrial Alta média suficiente 

Pressão agropecuária Alta alta suficiente 

Cobertura Vegetal Alta média suficiente 

Autonomia Político 

Administrativa 

Média alta rico 

Gestão pública municipal Média alta pobre 

Gestão ambiental Alta alta pobre 

Informação e participação Média média pobre 

Fonte: elaboração própria 

 



5.3.2. Otimismo do discurso, pessimismo da ação? grandes indústrias e impacto 

ambiental na Bacia do Piracicaba (MG)16 

Tania M Braga; Irina Mikhailova; Cláudio B Guerra; Flavia D Ravski 

 

Resumo  

A distância entre o discurso e a prática ambiental das grandes indústrias localizadas na 

Bacia do Piracicaba é o objeto principal de análise deste artigo. Na bacia do Piracicaba (MG), 

localizam-se três das cinco maiores indústrias do estado de Minas Gerais, a Usiminas, a 

Acesita e a Belgo Mineira, bem como a maior mineradora a céu aberto do mundo, a CVRD, e 

uma das maiores plantas de celulose brasileiras, a Cenibra. 

A análise de sua prática ambiental foi realizada a partir da utilização de dois métodos de 

análise empírica do impacto e da pressão ambiental industrial, recorrendo a modelagens 

econômicas e à construção de indicadores e índices sintéticos. A análise do discurso ambiental 

das empresas foi realizada a partir de extensa pesquisa de campo e consulta a material 

institucional sobre meio ambiente produzido pelas próprias empresas.  

O artigo discute também as perspectivas para a melhoria da gestão ambiental industrial na 

região com a prática com a adoção da cobrança pelo uso da água segundo o princípio usuário-

pagador. Para tanto aplicamos metodologia de estimativa da cobrança a partir de modelagem 

quantitativa e discutimos os possíveis impactos da cobrança caso esta seja realizada nos 

moldes hoje previstos. 

 

Discurso empresarial ambiental na bacia do Piracicaba 

 

Este item trata da análise do discurso e dos programas de comunicação social de cunho 

ambiental de quatro das cinco grandes empresas da região: Usiminas, Acesita, Belgo Mineira 

e Cenibra17.  

A pesquisa que deu origem às análises constitui-se de visitas de campo, participação em 

reuniões e seminários promovidos pelas empresas, entrevistas com diversos atores da 

sociedade civil da região, exame de documentação das empresas, da promotoria pública do 

estado de Minas Gerais e dos jornais e periódicos da região. 

                                                 
16 Artigo submetido para publicação na revista Economia Aplicada. 
17 A CVRD foi analisada em separado, com detalhes, em Braga et al. (2003b). 



O poder (econômico, social e político) das grandes indústrias da região sempre foi um 

elemento determinante dos padrões de apropriação e administração dos recursos naturais, bem 

como das relações entre estas e as comunidades locais. O poder de influência das grandes 

indústrias sobre as administrações municipais, funcionários dos órgãos de fiscalização e 

dirigentes das ONGs da região, inegável e reconhecido por todos, torna cria dificuldades para 

o surgimento de visões críticas ou posicionamento divergente em relação à sua postura ou 

linha de atuação na questão ambiental18.  

Por um lado, as mudanças na postura das indústrias da região frente à questão ambiental a 

partir do início dos anos 90 são dignas de nota. Todas elas realizaram investimentos na área 

ambiental, em especial no que se refere à implantação de um controle ambiental mais 

eficiente. Os problemas de maior gravidade e visibilidade foram sanados, o Termo de 

Compromisso com a FEAM foi cumprido por todas elas após décadas de prorrogações e 

atrasos19, a certificação ISO14001 foi obtida e estratégias de “responsabilidade social” foram 

elaboradas. As empresas investiram pesado em comunicação social, com a produção de 

material institucional voltado à questão do meio ambiente a partir de um discurso comum. 

Através de um arrojado marketing ambiental, as empresas clamam que sempre se 

preocuparam com o meio ambiente, que os problemas ambientais da região já estão sanados e 

afirmam a importância dos programas sócio-ambientais por elas mantidos, anunciados como 

promotores da integração com as comunidades locais e motores do desenvolvimento 

sustentável na região.  

Por outro lado, é visível o receio das empresas de que a mobilização e participação efetiva 

das comunidades locais possam diminuir a influência de seu marketing ambiental, além de 

aumentar os questionamentos sobre a eficiência e lisura de seus trabalhos na área ambiental. 

Muitos cidadãos e instituições da região percebem o discurso ambiental das empresas como 

um disfarce, uma maquiagem, conforme constatado em dezenas de depoimentos coletados 

durante as três semanas de trabalho da Expedição Piracicaba (Guerra, 2001).  

O discurso ambiental empresarial da Usiminas, Acesita e Belgo segue uma linha bastante 

semelhante, a qual pode ser caracterizada em dois momentos principais. O primeiro deles 

voltado principalmente à divulgação de ações ambientais implementadas pela empresa e o 

                                                 
18 Ver Paula (1997) para análise mais detalhada da influência das indústrias da região na vida social, política e na 

gestão ambiental regional. 
19 Com exceção da Cenibra, que negociou e cumpriu o Termo de Compromisso em menos de 3 anos, as demais 

empresas demoraram mais de 15 anos para fazê-lo, recorrendo a freqüentes renegociações e a expedientes 



segundo caracterizado pela inserção de tais ações dentro de uma estratégia mais ampla de 

responsabilidade social empresarial. Em ambos os momentos observa-se a adoção de 

estratégias, posturas e discurso bastante uniformes entre as quatro empresas. 

O início dos investimentos pesados em ações de comunicação social de cunho ambiental 

ocorreu no início dos anos 90, como parte de uma estratégia para obtenção da certificação 

ISO14001 e cumprimento do Acordo Ambiental com a Fundação Estadual do Meio Ambiente 

de Minas Gerais (FEAM). O principal instrumento adotado nesse contexto foi um agressivo 

marketing ambiental aliado ao desenvolvimento de programas de informação ambiental 

voltados às escolas e ao público em geral. Os programas, realizados dentro das próprias 

instalações industriais ou em seus clubes de convívio, foram potencializados e valorizados ao 

máximo através de expedientes como a cuidadosa contabilidade do número de visitas, 

amplamente divulgada como resultado ambiental obtido pela empresa. 

A esta veio somar-se a adoção de uma estratégia empresarial de responsabilidade social, 

orientada por dois princípios: i) em um cenário econômico competitivo, a responsabilidade 

social agrega à empresa um diferencial de excelência e qualidade, permitindo o acesso a 

mercados exigentes e a atração de capitais e investidores mais estáveis; ii) o gerenciamento 

criativo dos impactos ambientais e sociais decorrentes de suas atividades é parte integrante da 

responsabilidade social de uma empresa (Ethos, 2002). Publicação do instituto Ethos sobre 

indicadores de responsabilidade social empresarial avalia a componente de responsabilidade 

ambiental a partir do desenvolvimento de atividades de educação ambiental visando reforçar a 

conscientização ambiental e da participação em comitês e conselhos regionais ou locais para a 

discussão da questão ambiental junto ao setor público e comunidade.  

De forma sintética, são quatro as principais diretrizes da atuação das três empresas em 

marketing ambiental: i) melhorar a imagem da empresa na comunidade, lembrando não 

apenas sua importância chave no desenvolvimento da região, mas lembrando sua preocupação 

com o meio ambiente e os investimentos realizados nesta área; ii) facilitar as relações da 

empresa na comunidade e contornar, evitar e abafar conflitos sócio-ambientais na sua área de 

atuação; iii) convencer que a empresa está cumprindo seu papel e agindo com 

responsabilidade social e ambiental dentro da comunidade; iv) passar a idéia de modernidade, 

sempre mencionando que uma das bandeiras da sua administração é o desenvolvimento 

sustentável da região. 

                                                                                                                                                         
técnicos e jurídicos para atrasar o cumprimento das metas pactuadas. Ver detalhes sobre processo de 

cumprimento dos Termos de Compromisso em Braga e Ferreira (1997). 
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Já a Cenibra adota postura distinta, com um marketing menos agressivo e a adoção de 

programas sociais de caráter assistencialista nos municípios do entorno. Em parte, a postura 

diferenciada deu-se em função das menores exigências de seu mercado consumidor. A 

empresa exporta a quase totalidade de sua produção para o Japão, também país de origem dos 

controladores da empresa, reconhecidamente pouco exigente em relação a padrões ambientais 

no seu comércio internacional. Em parte, tal postura está diretamente relacionada à dimensão 

significativamente menor do passivo ambiental acumulado pela empresa na região.  

Segue-se uma descrição dos eixos principais do discurso e da atuação em comunicação 

social ambiental para cada uma das empresas estudadas em separado.                  

 

Usiminas 

A Usiminas se auto-denomina Empresa Cidadã. Seu sistema de gestão ambiental objetiva, 

segundo material de divulgação da própria empresa, “assegurar o atendimento a legislação 

aplicável, de modo pró-ativo, e a melhoria contínua do desempenho ambiental de suas 

atividades”. A empresa, cuja produção anual é de 4,5 milhões de toneladas de aço, divulga ter 

realizado investimentos da ordem de US$180 milhões no cumprimento dos 37 itens do Termo 

de Compromisso com a FEAM.   

Dentre os programas desenvolvidos pela empresa destacam-se o de reabilitação de matas 

ciliares do Rio Piracicaba e Rio Doce, totalizando 22 Km de margens fluviais, e a ampliação 

de áreas verdes dentro da Usina e no perímetro urbano de Ipatinga em parceria com a 

Prefeitura. Existe nas instalações da empresa programa de racionalização e combate ao 

desperdício da água, o qual segundo dados fornecidos pela própria empresa, já reutiliza cerca 

de 90% da água circulante na usina. 

Entretanto, o grande orgulho atual da Usiminas é o Projeto Xerimbabo. Formado por um 

centro de biodiversidade e um parque zoo-botânico, recebe visitas programadas de estudantes 

dos vários municípios da região (cerca de 1 milhão de visitas aconteceram nos 15 anos de 

existência do Projeto). Aqui o marketing ambiental da empresa transforma através em 

arrojado programa de educação ambiental o que é na realidade um organizado e interessante 

programa de informação ambiental, que fornece aos jovens visitantes uma visão romântica, 

poética, abstrata e sonhadora da realidade ambiental20, mostrando dados sobre ambientes 

                                                 
20 Um fato curioso ilustra esta argumentação: em recente atividade educativa, uma das principais atrações foi um 

enorme stand de ursos polares sobre um lago gelado, isso em uma região onde no verão as temperaturas chegam 

facilmente aos 40º C. 



distantes, em lugar de dados sobre o ambiente local/regional. Os programas educativos do 

Xerimbabo passam ao largo da discussão sobre como ocorre a apropriação dos recursos 

naturais da região, sobre a extensão da degradação ambiental local, não oferecem preparo 

àqueles que educam para a compreensão da realidade atual, do meio ambiente de seu 

município, do seu rio e de sua terra. Uma educação ambiental digna deste nome e em 

consonância com o anunciado objetivo de “educar para a ação ambiental” deveria ao menos 

contemplar aspectos da realidade local e tornar transparentes dados sobre a qualidade e o grau 

de degradação do ambiente local, o que não é feito pelo Xerimbabo.  

É também, no mínimo curiosa, a criação de um Centro de Biodiversidade a apenas 35 Km 

do maior centro natural de biodiversidade de Minas Gerais, o Parque Estadual do Rio Doce. 

Em lugar de apoiar e valorizar o Parque, contribuindo para sua preservação e aproximando as 

escolas e a comunidade local do mesmo, adota-se uma estratégia de montar um Centro de 

Biodiversidade dentro das dependências da empresa e dividir atenções.  

 

Acesita 

Único produtor de aços planos inoxidáveis da América Latina, a Acesita possui atualmente 

umas das plantas industriais mais modernas e competitivas do mundo no setor. A empresa 

responde por 54% da arrecadação total de ICMS e 65% da arrecadação de IPTU do município 

onde está instalada, Timóteo. Privatizada em 1992, passou para o controle acionário do grupo 

multinacional de origem Francesa Usinor no ano de 1998. Segundo a revista Espaço Acesita, 

dentre as principais mudanças pelas quais a empresa passou desde a privatização em 1992 

destacam-se os investimentos de cerca de US$ 800 milhões em inovação tecnológica, controle 

ambiental, modernização da planta industrial e aumento da capacidade de produção anual 

(atualmente cerca de 800 mil toneladas de laminados). Na área ambiental foram investidos 

US$ 58 milhões, mas a certificação pela ISO14001 foi obtida apenas em 2001, nove anos após 

a privatização. Outros números bastante ilustrativos das mudanças ocorridas após a 

privatização - estes não divulgados orgulhosamente pela empresa – dizem respeito à redução 

do contingente de mão de obra em 62,5% em dez anos, passando de 8.000 empregados em 

1992 para 3.000 em 2002. 

Com o objetivo de deixar para trás a imagem de uma empresa paternalista, a empresa vem 

atuando, através da Fundação Acesita, em parceria com os órgãos públicos estaduais e 

municipais nas áreas de educação, cultura, ação comunitária e educação ambiental. Destaque 



aqui para o Programa de Educação Ambiental, segundo a própria empresa, “uma prova viva 

de que o meio ambiente é parte do nosso negócio”.  

Dentro do programa de educação ambiental, a menina dos olhos da Acesita é o Projeto 

Oikós - Centro de Educação Ambiental, criado em 1993. O material institucional do Projeto 

Oikós afirma ser este um programa prático “que não espera, faz acontecer”, desenvolvendo 

ações voltadas para "o exercício da cidadania planetária”. A perspectiva pedagógica é 

“informar brincando”, “de forma criativa e inteligente, em oficinas, peças de teatro, músicas e 

atividades de convívio social”. A ênfase recai na contemplação dos problemas ambientais do 

cotidiano das pessoas ao mesmo tempo em que são ignoradas as causas, conseqüências e 

responsáveis dos problemas ambientais que dizem respeito à sociedade como um todo e à 

região da Bacia do Piracicaba. 

Profissionais da área de meio ambiente e professores da rede de ensino do município de 

Timóteo reconhecem a organização e a importância do programa desenvolvido pela Acesita, 

mas são unânimes ao afirmar que a análise crítica não é estimulada ou valorizada. Afirmam 

também que, ao contrário, a presença da “cultura” e dos interesses da empresa são marcantes 

no Oikós, onde o cinzento cenário ambiental regional e o poluído Rio Piracicaba – distante 

menos de 3 Km da sede do Oikós - são deixados de lado em prol da discussão de problemas 

do Pantanal e do Rio Amazonas, bem como são ignoradas as necessidades de ordem prática 

da comunidade de Timóteo e do Vale do Aço.  

 

Belgo Mineira 

Ao completar 80 anos, a Belgo Mineira destaca-se pelo desenvolvimento de uma arrojada 

política de marketing, tendo conquistado pelo menos três premiações de nível nacional na área 

de meio ambiente e tendo sido classificada, nos anos de 2000 e 2001, pela revista Exame 

como uma das dez melhores empresas em responsabilidade social no Brasil. Sob o mote “A 

Belgo investe no aço e na vida”, a empresa anuncia os prêmios e menções honrosas através de 

outdoors espalhados por toda a cidade de João Monlevade, os quais enaltecem as qualidades 

da empresa: evolução tecnológica, equilíbrio ambiental, respeito pelas pessoas e compromisso 

com o futuro. Desde 2002, o Grupo Belgo, cuja maior planta industrial maior é a usina de 



João Monlevade, é controlado pelo Grupo Arcelor, um dos maiores do mundo no mercado do 

aço21.  

O Grupo Belgo possui Gerência Corporativa de Meio Ambiente desde o início dos anos 

90, a qual vem desenvolvendo trabalho de implementação das melhorias no seu controle 

ambiental, além da articulação e criação de parcerias com outras empresas, órgãos públicos e 

a comunidade local. A empresa divulga que investiu na planta de João Monlevade cerca de 

US$ 100 milhões em controle ambiental para o cumprimento do Termo de Compromisso com 

a FEAM. 

A Belgo, que adotou o mais profissional esquema de marketing ambiental da região, 

reconhece que desde 1937 seu progresso na área ambiental foi acompanhado por “desacertos e 

acertos que tinham no Rio Piracicaba o seu único e principal tubo de ensaio. Como vítimas 

não só a flora e a fauna do Piracicaba, como também todas as populações ribeirinhas até seu 

encontro com o Rio Doce”. Entretanto, o material promocional da empresa afirma e reafirma 

que desde 1998, a empresa não mais polui o Rio Piracicaba.  

A empresa administra hoje duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural: a primeira 

em João Monlevade, com uma área de 500 ha de remanescentes de Mata Atântica; a segunda, 

de 253 ha, na divisa dos municípios de Nova Era e Antônio Dias. 

O CEAM (Centro de Educação Ambiental) da Belgo é cartão postal e motivo de orgulho 

da empresa, tendo apoio total da direção. O CEAM recebe em suas instalações a visita de 

milhares de estudantes do município de João Monlevade e das cidades vizinhas. O conteúdo 

do material é de boa qualidade, mas o mesmo não se pode dizer da linha pedagógica utilizada, 

muito semelhante àquela adotada pela Usiminas e pela Acesita. Os estudantes visitam a 

empresa, “viajam pelo mundo”, “conhecem seu bairro”, mas não são estimulados a observar, 

questionar, criticar, pensar e buscar soluções para os problemas de sua cidade e região. O 

responsável pelos problemas ambientais, chamados de “agressões à natureza”, é sempre o 

Homem, um ser genérico, sem nome ou sobrenome, que ninguém conhece e que nunca é 

punido pelo mal que pratica.  

 

                                                 
21 A Arcelor é resultado da união de três gigantes da siderurgia européia, a Arbed, de Luxemburgo, a Aceralia, da 

Espanha, e a Usinor, da França. Com a fusão a Arcelor congrega empresas que perfazem uma produção anual de 

46 milhões de toneladas de aço, com mais de 110 mil empregados em 60 países do mundo. 



Cenibra 

A Celulose Nipo-Brasileira – Cenibra - é a mais jovem das grandes empresas da região, 

tendo iniciado sua operação em 1977. Classificada como uma das maiores produtoras de 

celulose de fibra curta do mundo, sua produção em 2002 chegou a 865 mil toneladas, sendo 

que 94% destinou-se ao mercado japonês. Após a privatização da CVRD a empresa passou a 

ter uma nova composição acionária, contando agora com uma maior participação do capital 

japonês. Escolhida pela revista Exame como a melhor empresa do Brasil no setor de papel 

celulose - anos de 2001 e 2003 - e com um faturamento anual de US$ 1 bilhão em 2002, a 

Cenibra  parece trilhar um caminho diferente das outras grandes empresas da região. Ao 

contrário de suas co-irmãs, a Cenibra optou por desenvolver programas sociais de caráter 

assistencialista na sua área de atuação, que abrange 47 municípios na Bacia do Rio Doce, a 

maioria deles caracterizado por pobreza e baixos indicadores sociais.  

Segundo a empresa, os Programas Sociais Calçando o Amanhã e Escola de Vida 

privilegiam crianças carentes, através da distribuição de material escolar e de calçados aos 

estudantes da rede pública, tendo atendido a aproximadamente 40 mil crianças. A Cenibra 

também possui um programa de educação ambiental, embora de escala mais reduzida se 

comparado àqueles das outras grandes empresas da região. Nele, prioridade vem sendo dada à 

capacitação dos professores já envolvidos nos programas sociais da empresa e ao “Cenibra 

Móvel”, caminhão que distribui material institucional da empresa.  

A empresa afirma em material institucional que “entende como prioritário o 

desenvolvimento de ações que tenham por objetivos proteger e promover um aproveitamento 

racional dos recursos naturais” e divulga que, no ano passado, finalizou a revegetação das 

margens do Rio Doce, totalizando 32 Km de margens fluviais. 

Possui também uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, a Fazenda Macedônia, com 

área de 3.000 hectares, localizada às margens do Rio Doce, nos municípios de Bugre e Ipaba. 

Atualmente desenvolve o Programa de Recuperação Ambiental da Lagoa do Teobaldo, área 

degradada pela intervenção da empresa22. Este projeto, por muitas vezes postergado, consiste 

na retirada do eucalipto e no plantio com espécies nativas nas margens da lagoa e foi 

retomado em agosto de 2003.   

Problema ambiental de grande repercussão local causado pela empresa é o forte odor que 

emana de sua fábrica e é ainda sentido por moradores em algumas cidades vizinhas e por 

                                                 
22 A Lagoa do Teobaldo é um reservatório natural, área de nascentes e preservação permanente, localizada no 

município de Antônio Dias, que teve seu entorno ocupado por plantios de eucaliptos da Cenibra em 1989.  



todos aqueles que transitam na BR 381. A empresa alega estar trabalhando efetivamente na 

“busca contínua da melhoria da qualidade do ar” e para isto montou, em 1998, uma Rede de 

Percepção de Odor, que envolve 20 voluntários, vivendo em 7 municípios localizados 

próximos à fábrica em Belo Oriente.  

 

Avaliação de dano e prejuízo ambiental das atividades industriais na Bacia do 

Piracicaba 

 

Este item tem por objetivo mensurar o dano e o prejuízo ambiental causado pelas 

principais indústrias da Bacia do Piracicaba, a partir da aplicação de dois modelos de 

estimação de danos ambientais.   

O prejuízo ambiental é uma parte dos custos ambientais - somatória dos gastos financeiros 

e perdas socioeconômicas decorrentes da degradação do meio ambiente e da necessidade de 

sua proteção23 – relativo aos custos da degradação causada por uma sobre-exploração das 

funções de um determinado ambiente para finalidades produtivas. Também pode ser 

considerado como o valor da produção ou da receita potencial que não foi realizada devido à 

degradação ambiental, ou como o valor da mudança negativa na qualidade ambiental. Na 

atualidade, incorrer em custos de degradação, ou prejuízo ambiental, é inevitável dado as 

características do sistema econômico e ao padrão tecnológico adotado. Avalia-se que nos 

países centrais o prejuízo ambiental oscila entre 6 e 15% do PIB.  

O dano ambiental refere-se à medida física do prejuízo ambiental. Mensurar o valor do 

dano ambiental e revelar o grau de degradação pode trazer benefícios concretos na indução de 

mudanças nos padrões tecnológicos industriais e na elaboração de políticas para aperfeiçoar a 

gestão ambiental.  

 

Metodologia 

Dada a dificuldade de mensurar todas as perdas associados ao dano ambiental, a maioria 

dos estudos avalia aspectos do dano causado por atividades específicas através de 

metodologias aproximativas. Neste estudo foram utilizados dois métodos aproximativos, o 

método de agregação e o método consumo de recursos ambientais. 

                                                 
23 Existem quatro tipos de custos ambientais: custos de degradação (prejuízo ambiental), custos de depleção 

(exaustão de recursos), custos de controle e custos preventivos.  



O método de agregação (Manual, 1999) calcula o dano ou prejuízo ambiental como uma 

função das perdas causadas pela poluição e da quantidade de poluentes despejados. Para tanto, 

são necessárias informações sobre as quantidades de poluentes emitidos pelas principais 

fontes existentes e sobre as concentrações de poluentes na atmosfera, água ou solo. Depende 

portanto de uma ampla base de informações sobre emissão de efluentes em uma determinada 

região, bem como de avaliações sobre padrões ambientais de concentração de poluentes e 

capacidade de suporte dos ecossistemas regionais. A avaliação do dano físico ao meio 

ambiente é realizada com base em um modelo que relaciona  concentrações de poluentes e 

danos. O cálculo efetivo se dá a partir da equação: 

        n 

    U = G   Ai mi       , onde 

                    i=1 

U - dano ambiental 

mi - quantidade de emissão de poluentes do tipo i 

Ai  - coeficiente de agressividade, que reduz os poluentes diferentes a um monopoluente 

G  - coeficiente, que reflete a capacidade suporte de ecossistema regional 

As maiores desvantagens deste método são: i) a necessidade de que um grande volume de 

dados estatísticos sobre emissão de poluentes estejam disponíveis; ii) a necessidade de realizar 

um monitoramento permanente para definição dos coeficientes. 

O método consumo de recursos ambientais fundamenta-se na estimativa do consumo de 

recursos ambientais associada à absorção e dispersão de poluentes lançados no ambiente por 

uma dada indústria. Por exemplo, calcula-se o volume de ar puro necessário para diluir as 

emissões atmosféricas visando atingir o nível de concentração máxima admissível pela 

legislação. Este gasto, ou consumo, de recursos ambientais (atmosféricos, no exemplo 

apresentado) representa uma proxy de dano atmosférico causado pela atividade industrial. O 

dano é calculado a partir da seguinte equação: 

                n 

          D  =   ∑ Ei / Pmax.i   , onde 

                   i=1 

Onde i- tipo de poluente; 

          Ei – emissões de poluente tipo i por ano, em toneladas; 

          Pmax.i – padrão de concentração máxima admissível,em  ton./ metro cubico; 

          D  – dano ambiental, em metros cubicos. 



Analogamente é possível estimar o dano ambiental em relação à poluição hídrica. Neste 

caso é preciso avaliar o volume de água necessário para diluir os efluentes líquidos lançados 

até alcançar as concentrações máximas admissíveis. A aplicação desse método também possui 

o inconveniente da necessidade de uma base de dados sobre emissões extensa e atualizada.  

   

Aplicação da metodologia para as grandes indústrias da Bacia do Piracicaba 

Aplicamos os métodos de agregação e consumo de recursos ambientais para o cálculo do 

dano ambiental resultante da poluição hídrica causada pela Cenibra, Usiminas, Acesita e 

Belgo Mineira.  

O primeiro passo na aplicação da metodologia foi estimar, a partir dos dados disponíveis, 

os volumes de efluentes hídricos anuais de vários tipos de poluentes para as quatro empresas. 

No caso da Cenibra, tabela 1, a estimativa foi calculado com base em dados do relatório anual 

sobre lançamentos de efluentes hídricos e do programa de auto-monitoramento (em vários 

meses dos anos de 1999 a 2001). No caso das siderúrgicas, tabela 2, os dados existentes nos 

relatórios anuais e no programa de auto-monitorameno foram insuficientes para estimar as 

emissões anuais de efluentes hídricos, pois trazem informações apenas sobre os níveis de 

concentrações de poluentes nos principais corpos hídricos, razão pela qual optamos por usar 

dados da matriz estimativa de poluição hídrica construída em Paula et all (1997). 

 

Tabela 1 - Emissões anuais de efluentes hídricos, Cenibra (ton por ano)  

Tipo de poluente 1999 2000 2001 

Sólidos Suspensos Totais (SST)  2977,5 2290,9 1505,5 

Organos Clorados Halogenados (AOX) 339,6 229,1 213,9 

Fenóis  15,7 8,2 7,9 

Fonte:  Relatório ambiental Cenibra, 2001 (disponível em www.cenibra.com.br)  

            Cálculos próprios a partir de dados do programa de auto-monitoramento 

 



Tabela 2 – Emissões anuais de efluentes hídricos (hipótese baixa), siderúrgicas (ton/ano) 

Fatores de emissão  Empresa tipo 

Usiminas 

Empresa tipo 

Belgo 

Empresa tipo 

Acesita 

Padrão Legal 

(mg/l) 

Sólidos em Suspensão 39139 4967 8341 60 

Fenóis 67 0,05 1 0,2 

Cianeto 29 6 3 0,2 

Amônia 167 3 4 5 

Fluoretos 21 15 6 10 

Óleos e Graxas 1549 205 781 20 

H2SO4 2679 1154 492 - 

FeSO4 9963 4368 1884 - 

Emulsões 1109 - 57 - 

Fonte: Dados trabalhados a partir de Paula et all (1997) 

 

Na aplicação do método de consumo de recursos ambientais, calculamos a quantidade de 

água consumida durante um ano para diluir os efluentes até alcançar as concentrações 

máximas admissíveis pela legislação. Na aplicação do método de agregação, calculamos o 

coeficiente de agressividade (indicador inverso ao padrão legal de emissões) e a partir dele 

convertemos os vários tipos de poluentes a um monopoluente contingente. 

 

Tabela 3 – Vol de água para diluição de efluentes hídricos, Cenibra (mil m3/ano) 

                 Efluentes 1999 2000 2001 

Sólidos Suspensos Totais 49.620 38.180 25.090 

Organos Clorados Halogenados (AOX) 13.580 9.160 8.560 

Fenóis  7.850 41.000 39.500 

Consumo total de água   141.700 88.340 73.150 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da tabela 1 

 



Tabela 4 - Vol de água para diluição de efluentes hídricos, siderúrgicas (mil m3/ano) 

Tipos de poluentes  Empresa tipo 

Usiminas 

Empresa tipo 

Belgo 

Empresa tipo 

Acesita 

Sólidos em Suspensão 652.300 82.800 139.000 

Fenóis 335.000 250 5.000 

Cianeto 145.000 30.000 15.000 

Amônia 33.400 0.600 800 

Fluoretos 2.100 1.500 600 

Óleos e Graxas 77.400 10.200 39.000 

Total 1.245.200 125.350 199.400 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da tabela 2 

 

Tabela 5 – Emissões em monopoluentes, Cenibra 2001 

Tipo de poluente Emissões anuais 

(ton.) 

Coeficiente de 

agressividade 

Emissões convertidas em 

monopoluente (ton.) 

Sólidos Suspensos Totais 

(SST)  

1505,50 0,017 25,60 

Organos Clorados 

Halogenados (AOX) 

213,90 0,004 0,90 

Fenóis  7,90 5 39,5 

Total   66,00 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da tabela 1 

 

Tabela 6 – Emissões em monopoluentes, siderúrgicas 

Emissões convertidas em 

monopoluentes (ton/ano) 

Coeficiente de 

agressividade 

Empresa tipo 

Usiminas 

Empresa 

tipo Belgo 

Empresa tipo 

Acesita 

Sólidos em Suspensão  0,017 665,40 84,40 141,80 

Fenóis  5 335 0,30 5 

Cianeto  5 145 30 15 

Amônia  0,2 33,40 0,60 0,80 

Fluoretos  0,1 2,10 1,50 0,60 

Óleos e Graxas  0,05 77,50 10,30 39,10 

Total   1258,40 127,10 202,30 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da tabela 2 

 

O setor siderúrgico apresenta maiores volumes de consumo de água para diluição de 

efluentes hídricos e maiores emissões hídricas quando comparado à empresa do setor de 

celulose. A partir de dados de volume de monopoluentes emitidos por cada empresa, criamos 

um índice de impacto, visando elaborar uma escala de agressividade das empresas com base 

no impacto negativo por elas exercido sobre a hidrosfera. A partir das tarifas de água 

praticadas pela Copasa (faixa mais alta do consumo para o setor industrial de R$ 2,118 por 



m3), calculamos o prejuízo ambiental causado pelas empresas. A tabela 7 sintetiza os 

resultados obtidos a partir da aplicação dos dois métodos.  

 

Tabela 7 – Síntese dos resultados de cálculo do dano ambiental 

                     Método 

 

 

Empresa 

 

Consumo de recursos Agregação 

Consumo de água 

necessário para diluição 

(milhões m3) 

Prejuízo econômico 

(valor de água para 

diluição 

(R$ milhões) 

Volume de 

monopoluente 

emitido 

(em ton) 

Índice de 

impacto 

Cenibra 73,15 154,93 66,00 1,0 

Usiminas 1.245,2 2.637,33 1.258,40 19,0 

Belgo  125,3 265,39 127,10 1,9 

Acesita 199,4 422,33 202,30 3,1 

Fonte: elaboração própria a partir de dados das tabelas 5 e 6.  

          Comparamos agora o valor de prejuízo ambiental obtido com os indicadores 

financeiros de duas empresas analisadas. No caso da Cenibra, empresa que obteve o menor 

valor de prejuízo ambiental, este seria bastante próximo ao lucro líquido médio aferido pela 

empresa (229 milhões no ano de 2000 e R$ 92 milhões no ano de 200124). No caso da 

Usiminas, empresa que obteve o maior valor de prejuízo ambiental, este seria bastante 

próximo aos custos totais de produção, no montante de R$ 2.592 milhões por ano 25.  

Em outras palavras, a Cenibra externaliza para a sociedade na forma de prejuízo 

ambiental, utilizando privadamente recursos hídricos que são de todos, um valor próximo ao 

lucro financeiro que aufere, enquanto a Usiminas externaliza para a sociedade na forma de 

prejuízo ambiental, utilizando privadamente recursos que são de todos, um valor próximo à 

totalidade de seus custos de produção. 

Os dados acima indicam serem as atividades das empresas analisadas insustentáveis do 

ponto de vista ambiental, pois seria inviável para as mesmas ressarcir a sociedade a preços de 

mercado pelo prejuízo ambiental que causam apenas no meio hídrico.  

 

Pressão antrópica na Bacia do Piracicaba 

 

A avaliação da agressividade ambiental via cálculo do dano ou do prejuízo ambiental 

através de metodologias como as aqui aplicadas, depende da disponibilidade de um extenso 

banco de dados e de informações atualizadas relativas a cada planta industrial relevante, 

                                                 
24 Dados obtidos no relatório anual da CENIBRA, 2001 (disponível em www.cenibra.com.br). 
25 Informação concedida pela Gerência de Marketing da Usiminas em 20 de fevereiro de 2003. 



muitas delas obtidas apenas com base em pesquisas primárias. No caso das cidades da Bacia 

do Piracicaba tal trabalho foi possível devido ao fato de se tratarem de cidades mono-

industriais26, onde uma única grande planta industrial responde por praticamente toda a 

produção industrial e impacto antrópico local/regional e pela existência de pesquisas pretéritas 

na região. Aplicar tal metodologia em locais caracterizados pela diversidade e pulverização de 

atividades impactantes envolveria um custo elevado, razão pela qual torna-se necessário o 

desenvolvimento de metodologias indiretas de avaliação do dano e do prejuízo ambiental, 

através da construção de proxies de qualidade. 

Este item trata do cálculo de um Índice de pressão antrópica com base em dados 

secundários de fácil obtenção, através de aplicação de metodologia desenvolvida no âmbito da 

pesquisa “Impactos antrópicos na Bacia do Piracicaba” realizada no Cedeplar com o apoio da 

FAPEMIG. Um dos objetivos da referida pesquisa é a construção de Índices de 

Sustentabilidade Municipal para os municípios que compõem a Bacia do Piracicaba, os quais 

possuam a capacidade de medir e avaliar a sustentabilidade dos padrões de desenvolvimento, 

com o objetivo de orientar a formulação de políticas públicas e privadas na área ambiental. 

(Braga et all, 2003a)   

 

Metodologia 

O Índice de Pressão Antrópica avalia o potencial de impacto e degradação, através do grau 

de estresse exercido pela intervenção antrópica – urbanização e principais atividades 

econômicas – sobre o sistema ambiental local, com especial atenção para seu potencial 

poluidor, ritmo de crescimento e concentração espacial. São três os indicadores que entram 

em sua composição: pressão urbana, pressão industrial e pressão agropecuária.  

As variáveis que compõem os indicadores (quadro 1) foram padronizado pelo método de 

z-score, de forma a torná-las comparáveis e permitir a agregação. A fim de tornar os 

indicadores mais compreensíveis, foi adotada segunda padronização, convertendo os mesmos 

para valores entre zero e um. (Braga et all, 2003a).  

Os indicadores e variáveis utilizados foram selecionados a partir de revisão bibliográfica27, 

das matrizes do projeto Biodiversidade, População e Economia (PAULA, 1997) e de revisão 

crítica por especialistas. Os critérios considerados na escolha foram: i) relevância, capacidade 

                                                 
26 Para análises sobre características das cidades mono-industriais vide Paula (1997). 
27 Dentre os trabalhos consultados, o de maior significância foi ESI (2002). Também foram relevantes: 

Herculano (1998); Isla (1998); Taylor (1998); Ramieri & Cogo (1998); Sawyer (2000); Corrêa (2000); Belo 

Horizonte – Iqvu (2002); Fundação João Pinheiro (1996). 



da variável em traduzir o fenômeno. Sempre que possível utilizamos variáveis que medem 

diretamente o fenômeno, quanto não houve esta possibilidade, optou-se pela utilização de 

proxy; ii) aderência local, capacidade da variável (ou indicador) em captar fenômeno 

produzido ou passível de transformação no plano local; iii) disponibilidade, cobertura e 

atualidade dos dados; iv) capacidade da variável em permitir comparações temporais. 

Quadro 1 – Composição do Índice de Pressão Antrópica 

P
re

ss
ão

 A
n

tr
ó

p
ic

a 

Pressão Urbana 

Taxa de Pressão Populacional 

Densidade Habitacional por Cômodo 

Número de veículos per capta 

Consumo energético urbano 

Pressão Industrial Intensidade energética industrial 

Pressão Agropecuária 

Densidade de lavouras e pastagens no município  

Taxa de crescimento média de lavouras e pastagens nos 

10 últimos anos 

Intensidade energética rural 

Proporção da área ocupada por matas e florestas 

plantadas e área ocupada por matas e florestas naturais 

nos estabelecimentos agrícolas 

Cobertura Vegetal Cobertura Vegetal (variável inversa)28 

Fonte: elaboração própria 

Aplicação da metodologia para a Bacia do Piracicaba 

O índice foi calculado para os períodos base de 1991 e 2000 para 26 municípios na Bacia 

do Piracicaba: 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, 

Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itabira, Jaguaraçu, João Monlevade, Marliéria, Mesquita, 

Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São 

Gonçalo do Rio Abaixo e Timóteo29.  

 

Tabela 8 – Índice de Pressão Antrópica, Bacia do Piracicaba, 1991. 

 

Indice de Pressão 

Antrópica 

 Pressão 

Industrial 

Pressão 

Urbana 

Pressão 

Agropecuária 

Cobertura 

Vegetal 

João Monlevade 0,76 0,70 0,38 1,00 0,95 

                                                 
28 Por variável inversa entenda-se que no cálculo do índice, quanto maior a cobertura vegetal do município, 

menor a pressão antrópica, de forma que este indicador entra como um redutor quando agregado aos demais. 
29 O município de Barão de Cocais não teve o índice calculado para o ano de 1991, por problemas de qualidade 

dos dados. Observe-se que alguns municípios não foram considerados na construção do índice de 1991, por 

terem sido criados após esta data. 



Ipatinga 0,68 0,31 1,00 0,49 0,91 

Nova Era 0,62 1,00 0,37 0,74 0,37 

Timóteo 0,58 0,25 0,55 0,53 1,00 

Itabira 0,48 0,46 0,84 0,18 0,42 

Santa Bárbara 0,41 1,00 0,40 0,23 0,00 

Belo Oriente 0,40 0,00 0,48 0,36 0,75 

Córrego Novo 0,39 0,08 0,10 0,70 0,70 

Coronel Fabriciano 0,39 0,03 0,46 0,42 0,67 

Bom Jesus do Amparo 0,39 0,00 0,70 0,47 - 

Bom Jesus do Galho 0,35 0,10 0,10 0,48 0,71 

São Gonçalo do Rio Abaixo 0,35 0,04 0,56 0,25 0,54 

Marliéria 0,31 0,01 0,18 0,23 0,84 

Bela Vista de Minas 0,31 0,04 0,19 0,45 0,55 

Jaguaraçu 0,29 0,00 0,04 0,35 0,78 

Dionísio 0,27 0,02 0,12 0,07 0,88 

Antônio Dias 0,23 0,02 0,23 0,11 0,57 

Iapu 0,23 0,03 0,03 0,40 0,48 

São Domingos do Prata 0,23 0,03 0,13 0,19 0,56 

Rio Piracicaba 0,23 0,03 0,02 0,22 0,64 

Caratinga 0,22 0,10 0,23 0,38 0,19 

Mesquita 0,18 - 0,00 0,37 0,16 

Fonte: elaboração própria 



Tabela 9 – Índice de Pressão Antrópica, Bacia do Piracicaba, 2000 

 
Indice de Pressão 

Antrópica 

 Pressão 

Industrial 

Pressão 

Urbana 

Pressão 

Agropecuária 

Cobertura 

Vegetal 

Itabira 0,72 0,80 0,84 0,58 0,66 

Timóteo 0,67 0,57 0,79 0,64 0,70 

Ipatinga 0,66 0,70 1,00 0,38 0,55 

João Monlevade 0,65 1,00 0,61 0,00 1,00 

Barão de Cocais 0,65 0,67 0,56 0,40 0,97 

Santana do Paraíso 0,64 0,91 0,80 0,45 0,40 

Nova Era 0,53 1,00 0,56 0,47 0,10 

Antônio Dias 0,52 0,42 0,52 0,34 0,80 

Marliéria 0,51 0,02 0,68 0,65 0,70 

Belo Oriente 0,49 0,02 0,62 0,86 0,47 

Rio Piracicaba 0,46 0,07 0,36 0,81 0,62 

Bom Jesus do Amparo 0,45 0,06 0,66 0,63 - 

Iapu 0,45 0,04 0,25 1,00 0,51 

Jaguaraçu 0,44 0,00 0,64 0,34 0,77 

Entre Folhas 0,44 0,03 0,30 0,89 0,53 

Caratinga 0,42 0,10 0,60 0,66 0,33 

Dionísio 0,42 0,05 0,40 0,92 0,31 

Santa Bárbara 0,41 0,22 0,56 0,54 0,35 

São Domingos do Prata 0,37 0,09 0,31 0,64 0,44 

São Gonçalo do Rio Abaixo 0,35 0,08 0,74 0,56 0,02 

Coronel Fabriciano 0,35 0,04 0,64 0,34 0,35 

Bom Jesus do Galho 0,33 0,06 0,25 0,80 0,22 

Ipaba 0,32 0,04 0,50 0,75 0,00 

Mesquita 0,32 0,02 0,27 0,41 0,58 

Bela Vista de Minas 0,31 0,04 0,49 0,65 0,06 

Córrego Novo 0,24 0,04 0,00 0,93 0,00 

Fonte: elaboração própria 

 Os municípios industriais da bacia foram aqueles com os maiores índices de pressão 

antrópica nos dois anos-base calculados. Itabira, município-sede da Cia Vale do Rio Doce, 

também se destaca pelos altos indicadores de pressão. Belo Oriente, sede da Cenibra, obteve 

índice de pressão significativamente inferior ao obtido pelos municípios-sede de indústrias 

siderúrgicas, resultado este compatível com os obtidos nos cálculos de dano ambiental. 

Entretanto, cabe ressaltar que a principal pressão exercida pela Cenibra, a monocultura de 

eucalipto, se dá em outros municípios da região, e não no município que sedia a planta 

industrial.   

 No que se refere ao indicador de pressão industrial, captado pela variável intensidade 

energética industrial, sobressai o valor muito baixo obtido por Belo Oriente, inferior até aos 

municípios de perfil rural da região, e o incremento obtido de 1991 para 2000 no indicador 

dos municípios-sede das siderúrgicas. Tal incremento indica apenas uma piora relativa em 



relação aos demais municípios no que se refere à intensidade energética, uma vez que 

observando os dados brutos verificamos redução absoluta na intensidade energética, embora 

em ritmo inferior ao observado em outros municípios.  

  

Cobrança de uso da água como ferramenta de gestão ambiental na Bacia do 

Piracicaba 

 

 Em outubro de 1999 foi criado o Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio 

Piracicaba, cujo objetivo é gerir os recursos hídricos da Bacia. Dentre as atribuições do 

Comitê está a regulamentação e implementação da cobrança pelo uso da água na bacia 

segundo o princípio do usuário-pagador. A cobrança descrita na lei 9.433/97 é um preço sobre 

o uso, tanto por quantidade quanto por qualidade, da água e foi elaborada a partir da 

combinação de dois instrumentos econômicos de gestão ambiental, a criação de um mercado 

para a água e as taxas ambientais. 

 A criação de um mercado para a água é um instrumento econômico que considera o 

recurso hídrico indivisível na sua dimensão física, mas divisível em seu uso. Esse pressuposto 

procura equilibrar a produtividade marginal da água dos diferentes usuários, evitando seu 

desperdício, proporcionando sua racionalização e disponibilização para os usuários que estão 

dispostos a pagar pelo seu uso. Segundo Panayotou (1994), a criação de mercado para a água 

pode melhorar a distribuição de renda; a conservação da água; e proporcionar a proteção 

ambiental ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência econômica e maximiza os 

benefícios. Em teoria, o mercado de água funcionaria da seguinte forma: seriam realizadas 

outorgas pelo uso da água para os usuários ao longo de uma bacia, permitindo ao usuário 

liberdade para tratar sua parcela do recurso hídrico da maneira que lhe interessasse - 

consumindo, vendendo a outro usuário, armazenando para uso futuro ou retornando para a 

Agência responsável pela outorga da água – de forma que estes consumiriam o recurso até 

atingir o ótimo econômico; com isso a escassez de água nas áreas em déficit iria cair, o preço 

pago pelos usuários seriam reduzidos e o recurso seria utilizado de maneira eficiente por todos 

os usuários.  

As taxas ambientais são instrumentos econômicos do tipo fiscal utilizados para eliminar o 

gap entre os benefícios/custos sociais e privados. Para que isso ocorra, a taxa ambiental deve 

ser exatamente igual ao custo ambiental marginal, correspondente ao ótimo social de 

poluição. Essa taxa é conhecida como Taxa Pigoviana, a qual ajusta o preço de um bem 



precisamente de acordo com a redução do benefício social causado pela externalidade 

associada à produção desse bem. O resultado não é um nível zero de poluição, mas um nível 

ótimo: o ponto onde o benefício marginal da redução de poluição é igual ao seu custo 

marginal, ou alternativamente, onde o custo social se iguala ao benefício de produção do bem 

(Panayotou, 1994).  

A cobrança é uma forma de valoração dos recursos hídricos e possui a finalidade de 

modificar seu gerenciamento. Do ponto de vista econômico, ela deve atentar para dois 

objetivos: o de financiamento da gestão dos recursos hídricos e o de redução das 

externalidades ambientais negativas (Seroa da Motta, 1998).  

Do ponto de vista de seu papel na redução das externalidades negativas, a cobrança 

existente na Lei das Águas se baseia no seguinte preceito: abdica-se do objetivo de alcançar 

um ótimo da poluição valendo-se do custo para atingi-lo, para buscar um nível desejado de 

poluição (padrão de qualidade ambiental para o meio e não padrão de emissão por usuário) 

mediante minimização do custo social ou custo-eficiência. Sendo assim, o objetivo é 

minimizar os custos totais de controle da sociedade sujeito a uma restrição de que o total de 

poluição, gerado por todos os usuários, não deve exceder um padrão ambiental previamente 

estabelecido (Seroa da Motta, 1998). Serão cobrados o uso da água disponível no ambiente 

como fator de produção ou bem de consumo final e o uso da água disponível no ambiente 

como receptor de resíduos. O objetivo é “reconhecer a água como bem econômico e dar ao 

usuário uma indicação de seu real valor” (Mendonça, 2002:22).  

A cobrança pelo uso da água é também o suporte financeiro do Sistema Nacional de 

Gestão dos Recursos Hídricos e base fundamental da independência decisória dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica, principal instrumento capaz de garantir a decisão participativa no 

Sistema.  

 

Metodologia de estimativa da arrecadação por cobrança pelo uso da água 

 Estimamos aqui o valor que seria arrecadado com a cobrança pelo uso da água na 

Bacia do Rio Piracicaba. Para tanto, utilizamos a metodologia proposta para a Bacia do Rio 

Paraíba do Sul, referente ao uso de suas águas federais, descrita em COPPETEC (2002). A 

bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, é aquela na qual o processo de implantação da cobrança pelo uso da água se encontra 

em estágio mais avançado. A metodologia de cobrança para essa bacia foi proposta pela 



Agência Nacional das Águas (ANA) e pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul 

(CEIVAP), sob aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

 A metodologia de cobrança (COPPETEC, 2002) é composta de duas partes que se 

combinam entre si para cada elemento gerador de cobrança (captação, consumo e diluição de 

efluentes) segundo a equação: 

C    =    Qcap x K0 x PPU   +   Qcap x K1 x PPU   +   Qcap x (1 - K1) x (1 – K2K3) x PPU 

A primeira parcela da equação corresponde ao cálculo do valor cobrado pelo volume 

captado no manancial, a segunda ao cálculo do valor cobrado pelo volume efetivamente 

consumido pelo usuário (volume captado que não retornará ao corpo hídrico como efluente), a 

terceira corresponde ao cálculo do valor cobrado pelo despejo de efluentes no corpo receptor, 

cálculo que incorpora reduções de valor decorrente do percentual de efluentes tratados (K2) e, 

ainda, do nível de eficiência desse tratamento (K3).  

Ao instituir-se um K0 menor que 1, procurou-se estabelecer uma relação de importância 

entre a captação e o consumo. A premissa básica dessa relação é que o consumo possui 

impacto maior do que a captação, uma vez que indisponibiliza, de forma definitiva, a água 

para outros usos. O coeficiente de consumo K1 expressa a quantidade da vazão captada 

efetivamente consumida, o que irá definir o valor a ser pago por esse elemento gerador de 

cobrança. Quanto ao aspecto da qualidade, considerou-se os esforços daqueles que já buscam 

racionalizar o uso da água ou diminuir os níveis de poluição de seus efluentes. Nesse último 

caso, a expressão (1 – K2K3) corresponde a um fator de redução do valor da cobrança a ser 

pago pelo usuário. Por motivo de simplificação, a proposta de cobrança pelo uso da água na 

Bacia do Rio Paraíba do Sul utiliza somente um parâmetro para análise do aspecto qualidade: 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). 

O aspecto econômico da fórmula, expresso em PPU (Preço Público Unitário), trata de uma 

simplificação, uma vez que engloba, ao mesmo tempo, o preço relativo à captação; ao 

consumo de água e à redução do parâmetro de poluição DBO. Conforme recomendado nas 

Câmaras Técnicas do CEIVAP, foi aprovado o valor de PPU igual a R$0,02 por m3 para os 

setores industrial e de saneamento básico. Os setores de agricultura irrigada e pecuária 

obtiveram um desconto de 95%, tendo o PPU reduzido para R$0,001 por m3.  

  

Aplicação da metodologia para as grandes indústrias da Bacia do Rio Piracicaba 

 Para aplicar a metodologia de cobrança pelo uso da água para a Bacia do Rio 

Piracicaba e estimar a quantia arrecadável na região das grandes indústrias, tornou-se 



necessária a busca de dados sobre a captação, consumo e tratamento de água das mesmas. 

Para tanto foi realizada uma pesquisa junto à Usiminas, Belgo-Mineira e Acesita no mês de 

fevereiro de 2003.  

Adotando os valores estabelecidos pelo CEIVAP para o multiplicador de preço unitário 

para captação (K0 = 0,4) e Preço Público Unitário (PPU = R$0,02), e utilizando equação da 

cobrança mensal, chegou-se ao valor de cobrança mensal de cada usuário. O coeficiente de 

efluentes tratados em relação aos efluentes brutos – K2 – das empresas equivale a 1, ou seja, 

100% dos efluentes são tratados. O grau de eficiência de redução de DBO dos efluentes 

emitidos pelas empresas é de 90% (coeficiente K3). A tabela 11 apresenta um resumo dos 

dados utilizados para o cálculo da cobrança e os valores estimados a serem pagos por cada 

usuário industrial pelo uso da água.  

 

Tabela 10 – Captação, consumo e tratamento de água dos principais usuários da 

bacia 

USUÁRIO  Qcap  (m3/mês) K0 K1 K2 K3 Cobrança Mensal (R$) 

Belgo 326.169 0,4 1 1 0,9 9.132,73 

Usiminas 5.140.800 0,4 0,21 1 0,9 70.840,22 

Acesita 1.080.000 0,4 0,33 1 0,9 17.215,20 

Fonte: elaboração própria 

A demanda por água da Belgo-Mineira é a menor dentre as três indústrias, o que ocorre em 

função de investimentos da empresa em reutilização da água captada realizados nas últimas 

décadas30.  

Para estabelecer comparações de eficiência no uso da água entre as empresas, calculou-se 

a quantidade captada de cada empresa em relação à sua produção mensal. A Usiminas produz 

340.000 toneladas de aço por mês (informação concedida pela Gerência de Marketing da 

empresa), a Belgo-Mineira produz em média 100.000 toneladas mensais (informação 

disponibilizada no endereço eletrônico da empresa) enquanto a Acesita produz em média 

56.000 toneladas por mês (informação existente no endereço eletrônico da empresa). Portanto, 

a comparação entre as relações de água captada (em m3) por tonelada produzida de cada 

siderúrgica, permite concluir que a Belgo-Mineira é aquela que utiliza o recurso hídrico de 

                                                 
30 Atualmente a Belgo-Mineira consome 100% da água coletada, a qual é integralmente reutilizada no processo 

de produção, de forma que a captação de água da empresa refere-se à reposição da água que se perdeu durante o 

processo produtivo, ou que é consumida no tratamento de jardins, limpeza das instalações ou abastecimento dos 

sanitários.  

Formatado



maneira mais eficiente na produção: capta 3,26 m3/ton. produzida, enquanto a Usiminas capta 

15,12m3/ton. e a Acesita 19,28 m3/ton. 

 Ante o objetivo da cobrança pelo uso da água de promover a racionalização do uso, 

deve-se ter como pressuposto que esta se daria em função de seu preço. De acordo com a 

teoria econômica, pagando-se um determinado valor pelo uso da água, a utilidade daí 

proveniente iria declinar, chegando ao ponto onde o usuário não acharia interessante pagar o 

valor estabelecido em troca do uso pela água, preferindo adotar medidas para a redução do 

volume consumido. Podemos inferir a partir do exercício aqui realizado, que o preço cobrado 

pelo uso da água não iria contribuir com a racionalização de seu uso na Bacia do Piracicaba 

caso sejam adotados fórmula e valores semelhantes aos adotados na bacia do Paraíba do Sul.  

Tomando-se o exemplo da Usiminas, os gastos mensais da empresa com a cobrança da 

água seriam em torno de 71 mil reais por mês, o que representa 0,032% dos custos totais de 

produção mensal – um total de 216 milhões de reais por mês31. A título de comparação, o 

gasto com energia elétrica, outro insumo tão vital para a produção de aço quanto a água, se 

encontra em torno de 11 milhões de reais por mês32, 152 vezes maior que o gasto com água. 

Os gastos com a água equivaleriam à venda de 56 toneladas de aço, para uma empresa que 

vende 340.000 toneladas ao mês. Vale ressaltar que o item mínimo de venda da empresa é de 

50 toneladas, sendo inconveniente para a mesma aqueles clientes que se localizam nesse 

patamar de compras. Dessa forma, percebe-se que a quantia estimada para cobrança mensal da 

água na Usiminas não seria suficiente para racionalizar seu uso.  

 É importante ressaltar também o caráter extremamente simplificador da adoção de 

DBO como parâmetro único para análise do aspecto qualidade das águas na metodologia de 

cobrança da Bacia do Rio Paraíba do Sul. A poluição hídrica causada pelas siderúrgicas se dá 

pela emissão de diferentes poluentes no corpo hídrico, e não somente DBO. Dentre eles, 

ressalta-se as partículas sólidas, fenóis, cianeto, amônia, fluoreto, emulsões, óleos e graxas.  

 

Considerações finais 

Os resultados aqui apresentados nos permitem responder de forma afirmativa à questão 

formulada no título deste artigo, pois indicam que um discurso ambiental bem estruturado 

corresponde a práticas pífias e vice-versa, ou seja, a um otimismo no discurso corresponde um 

pessimismo na ação.  

                                                 
31 Informação concedida pela Gerência de Marketing da Usiminas em 20 de fevereiro de 2003. 
32 informação concedida pela Gerência de Marketing da Usiminas em 20 de fevereiro de 2003. 



Tabela 11 – Síntese dos resultados  

 Cenibra Usiminas Belgo Acesita 

Consumo de água para diluição efluentes (milhares 

m3) 

73.150 1.245.200 125.300 199.400 

Consumo de água no processo industrial (milhares 

m3) 

 5.140 326 1.080 

Eficiência no uso da água (m3/ton. produzida)  15,12 3,26 19,28 

Prejuízo econômico ambiental (R$ mil / ano) 154.930 2.637.330 265.390 422.330 

Estimativa de cobrança pelo uso da água (R$ mil / 

ano) 

 852 108 204 

Índice de impacto segundo cálculo de dano 

ambiental 

1,0 19,0 1,9 3,1 

Índice de pressão antrópica (cidades sede) 0,49 0,66 0,65 0,67 

Fonte: elaboração própria a partir de dados das tabelas anteriores 

A Cenibra, empresa que apresenta o discurso mais modesto dentre as quatro empresas 

analisadas, é aquela que apresenta melhores resultados conforme percebidos através das 

análises quantitativas (tabela 11), enquanto as siderúrgicas, que se destacam pelo discurso 

bem construído, apresentam piores resultados quantitativos em relação à prática (tabela 11). 

Também é interessante observar a contradição de a Usiminas, claramente aquela que apresenta 

os piores resultados, foi a primeira da região a receber a certificação ISO 14001, o que mais 

uma vez traz indícios fortes para respondermos afirmativamente à questão aqui formulada.    



5.3.3. Desenvolvimento, meio ambiente e divisão internacional do trabalho: análise 

empírica para uma região de concentração de indústrias sujas e intensivas em recursos 

naturais no estado de Minas Gerais33 
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Resumo 

O estado de Minas Gerais, e em particular a região em estudo, têm se especializado, desde 

a década de 1970, em atrair indústrias sujas e mais intensivas no uso de recursos naturais. O 

crescimento de tais indústrias na região está ligado ao tipo de inserção brasileira - e do Estado 

de Minas Gerais em particular - na Nova Divisão Internacional do Trabalho onde os países 

periféricos tornam-se atraentes para a instalação de indústrias altamente impactantes ao meio 

ambiente, com conseqüências para a qualidade ambiental e de vida local. Neste trabalho 

iremos caracterizar o desenvolvimento econômico nos municípios da região da bacia do 

Piracicaba, as implicações ambientais decorrentes do modelo de industrialização da Região e 

sua vocação em atrair indústrias altamente poluidoras e degradantes ao meio ambiente a partir 

de uma abordagem dupla, aliando uma análise de economia política das causas estruturais da 

relação encontrada para a região analisada com a investigação empírica baseada na análise 

estatística de indicadores econômicos e de qualidade ambiental. Buscamos investigar a partir 

do caso das cidades da bacia do rio Piracicaba (MG) as correlações entre indicadores 

econômicos e indicadores ambientais, bem como investigar as razões estruturais de tais 

relações analisando a inserção específica da região estudada na divisão internacional do 

trabalho com a conseqüente especialização em indústrias do setor intermediário, intensivas em 

energia e recursos naturais. 
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Abstract 

The State of Minas Gerais—and more particularly our study-region—specialized, since the 

1970s, in attracting natural resources intensive dirty industries. That type of regional industrial growth 

                                                 
33 Artigo submetido para publicação na revista Estudos Econômicos. 



is linked to Brazil’s—and Minas Gerais’s in particular—insertion within the New International 

Division of Labor in which peripheral countries become attractive to industries with high 

environmental impacts, with obvious consequences upon local environmental and life quality.In this 

paper we characterize economic development in the Piracicaba River Basin’s municipalities, their 

capacity to attract highly polluting and environmental degrading industries, and the environmental 

implications of that industrialization model. We proceed onto a double analytical approach that 

combines a political economic critique of the structural causes determining the region’s development 

and the empirical statistical analysis of economic and environmental indicators. Using data from 

municipalities in the Piracicaba River Basin we sought to investigate the correlations between 

economic and environmental indicators as well as the structural reasons for those relations in the face 

of the specific insertion of the study-region into the international division of labor with consequent 

specialization in resource and energy intensive intermediary goods industries. 
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Environment, local development, international division of labor, life quality. 

 

Introdução 

 

A relação entre desenvolvimento e meio ambiente surge na agenda política e de 

investigação acadêmica no início da década de 70, aos primeiros sinais de crise ecológica 

global, com a publicação do relatório do Clube de Roma, no qual é apresentado um trade-off 

definitivo e inevitável entre crescimento econômico e a preservação dos recursos naturais do 

planeta. Na seqüência, com o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, o 

referido trade-off é relativizado e a ênfase do debate recai sobre as possibilidades de 

conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental. 

A literatura recente sobre o tema, tanto aquela baseada em reflexão teórica quanto aquela 

de viés empírico, aponta para três relações distintas entre crescimento/desenvolvimento 

econômico e qualidade ambiental. 

Uma primeira corrente, que segue a linha do trabalho pioneiro do Clube de Roma, aponta 

para a existência de uma relação inversa entre os dois fenômenos, decorrente da supremacia 

das externalidades negativas da atividade econômica sobre os sistemas ambientais. Segundo 

esta visão, o crescimento e o desenvolvimento econômico trazem consigo inevitáveis efeitos 

negativos de poluição e exaustão dos recursos naturais, sugerindo serem válidas estratégias de 



contenção do desenvolvimento para fins de preservação das possibilidades de 

desenvolvimento das gerações futuras. 

Uma segunda corrente, que vem ganhando peso e adquirindo o status de nova ortodoxia 

sobre o tema aponta para a existência de uma relação direta entre os dois fenômenos, 

decorrente do fato de que a demanda por qualidade ambiental aumentaria em proporção direta 

da renda per capita, indicando que a melhoria das condições ambientais seria uma função 

direta da performance econômica, uma vez que o controle da poluição seria mais efetivo em 

situações de maior desenvolvimento econômico. Surgem aqui duas conclusões, duas 

abordagens políticas distintas: uma primeira que chama a atenção para o fato de que a 

eliminação da pobreza deve ser vista como a prioridade número um da gestão ambiental; uma 

segunda que clama que o mercado seria capaz de, no longo prazo, prover equilíbrio entre 

desenvolvimento e qualidade ambiental. 

A terceira corrente aponta para a existência de uma relação entre desenvolvimento e 

poluição tipo curva de Kuznets, um U invertido onde a primeira parte da curva indicaria uma 

relação direta correspondente a níveis baixos e médios de desenvolvimento e a segunda parte 

da curva indicaria uma relação inversa correspondente a níveis superiores de 

desenvolvimento, sugerindo serem válidas estratégias do tipo "crescer para depois limpar". 

Os trabalhos empíricos sobre o tema investigam tal relação a partir da comparação de 

dados ambientais e de performance econômica para diferentes países (Dasgupta et al., 1995; 

Grossman and Krueger, 1995; Esty and Porter, 2002). Entretanto, a literatura sobre o tema 

carece de trabalhos sistemáticos para níveis sub-nacionais, bem como de análises profundas 

sobre as causas estruturais das relações verificadas limitando-se, na maioria dos casos, a 

conclusões generalizadas que não explicitam diferenças e desigualdades. 

Neste artigo abordamos o tema a partir de uma abordagem dupla, aliando uma análise de 

economia política das causas estruturais da relação encontrada para a região analisada com a 

investigação empírica baseada na análise estatística de indicadores econômicos e de qualidade 

ambiental. Buscamos investigar a partir do caso das cidades da bacia do rio Piracicaba (MG) 

as correlações entre indicadores econômicos e indicadores ambientais, bem como investigar as 

razões estruturais de tais relações analisando a inserção específica da região estudada na 

divisão internacional do trabalho com a conseqüente especialização em indústrias do setor 

intermediário, intensivas em energia e recursos naturais. 

 



O papel das indústrias sujas na Nova Divisão Internacional do Trabalho e o caso 

brasileiro 

 

A partir da década de 70, após um período longo de sucesso, a economia capitalista passa 

a presenciar uma série de crises e problemas estruturais, principalmente com o aumento do 

desemprego em países desenvolvidos. Como mostra PAULA (1997:28): “no esforço de 

superação daquela crise geral, o capitalismo desenvolveu estratégias de recuperação do 

crescimento por intermédio de profundas modificações na divisão internacional do trabalho. 

Tais modificações resultam na reestruturação industrial dos países desenvolvidos, com ênfase 

na substituição de produtos naturais e trabalho barato por informação, novos materiais e 

mão-de-obra qualificada”. 

Nos anos setenta, com a Nova Divisão Internacional do Trabalho – NDIT, havia uma 

ênfase na realocação industrial em direção a países de trabalho barato, o que significava uma 

forte migração de capitais a países não-desenvolvidos e uma reorganização do mercado 

mundial de trabalho. Os países desenvolvidos adotavam políticas que permitissem maior 

atração do capital estrangeiro a seus países e que favorecessem uma maior abertura da 

economia, o que possibilitava um maior controle interno dos preços no país e fazia com que 

os produtos e serviços nacionais mantivessem preços mais competitivos, além de promover o 

maior investimento em tecnologias de produção.  

Houve um grande apoio do Estado para o desenvolvimento de empresas que produziam 

tecnologia de ponta ou informacional (telecomunicações, indústria aeroespacial, química fina 

e biotecnologia) e alguns setores que não puderam lidar com a situação de concorrência foram 

sucateados, migrando para outros países. Baseando seu crescimento em novos ramos 

industriais e de serviços, houve uma reorganização da economia mundial, com a 

redistribuição de papéis entre si. Alguns setores e regiões passaram a concentrar mais riqueza 

que outros, o que não constitui por si só um problema, já que o sistema econômico e os países 

se complementam segundo uma divisão internacional e territorial do trabalho. Porém, a 

repercussão dos efeitos dessa globalização econômica mais intensa em muitos países e regiões 

foi: perda cada vez maior da importância econômica da periferia, desemprego tecnológico, 

modernização do campo, crescente especialização nos mercados de trabalho, desativação de 

atividades econômicas em regiões dependentes dessa atividade, entre outros. 

Por outro lado, os países subdesenvolvidos, para atrair capital externo, adotavam políticas 

com incentivos fiscais e cambiais, além de contarem com o aproveitamento de seus recursos 



naturais e mão-de-obra mais barata. O que caracteriza a NDIT é uma grande integração das 

economias nacionais permitida pela ampliação da atividade das grandes empresas com sede 

em países desenvolvidos nos países não-centrais. É o chamado “fordismo periférico”, uma 

segmentação do mercado de trabalho separado geograficamente entre centro e periferia, 

favorecida pela evolução dos meios de transporte e comunicação, que permite que a produção 

se torne menos dependente de lugares específicos. As fases de concepção e fabricação 

qualificada localizam-se em países desenvolvidos e as fases de execução e montagem 

desqualificada localizam-se, sempre que possível, em regiões menos desenvolvidas 

(NABUCO, 1989). Com a homogeneização do processo produtivo e a adoção de tecnologias 

que facilitam a produção de bens e serviços, há a possibilidade de ganhos de escala até então 

inimagináveis, permitindo a execução de um “produto mundial” a partir de um processo único 

que se manifesta espacialmente nas diferentes economias nacionais: as partes de um 

determinado produto são confeccionadas em diferentes países e contextos, porém com 

qualidades e características uniformes. As grandes corporações apenas lançam mão de 

vantagens provenientes das diferenças de qualidade e remuneração do trabalho nas diversas 

partes do mundo e utilizam os benefícios oferecidos localmente como a isenção de impostos 

(ABLAS, 1989:39). 

Outro processo advindo dessa reorganização da economia mundial foi a transferência da 

produção de indústrias altamente poluidoras e impactantes ao meio ambiente para os países 

periféricos. Esses países, ansiosos pelo crescimento econômico, contam com uma menor 

pressão social pela qualidade ambiental, pois a instalação de uma empresa, mesmo que 

altamente impactante sobre o meio ambiente, é vista com bons olhos por significar 

crescimento econômico e diminuição do desemprego e por isso esses países costumam 

apresentam leis menos severas em relação ao controle ambiental.  

Essa NDIT foi possível graças ao controle do setor de serviços avançados exercido pelos 

países centrais. O controle do excedente gerado por esses serviços – financeiros, consultorias, 

pesquisa e desenvolvimento, seguros, transportes, telecomunicação e propaganda – permitiu 

essa nova organização da economia mundial, praticamente excluindo os países 

subdesenvolvidos dos benefícios desse desenvolvimento. Embora muitas firmas tenham 

transferido suas plantas para os países semi-periféricos, elas utilizam os serviços altamente 

especializados das grandes metrópoles mundiais. A concentração da economia mundial e do 

poder financeiro nos grandes conglomerados transnacionais também evidencia a perda da 



posição relativa dos países pobres, tornando cada vez mais difícil o caminho do 

desenvolvimento para os países não-centrais. 

Como mostra NABUCO (1989), essa crescente importância dos serviços nas relações 

internacionais tende a se reforçar com a introdução de novas tecnologias como a informática e 

as telecomunicações. Esses serviços são oferecidos de forma crescente por grandes empresas 

transnacionais, o que lhes intensifica a força de penetração e a ampliação de suas operações 

nos mercados externos. Assim, quanto maior for a expansão desses serviços altamente 

especializados, maiores serão os retornos aos países que os oferecem. Segundo ABLAS 

(1989:35), algumas das principais transformações na economia mundial ocasionadas pela 

NDIT são: 1) as transações comerciais mais significativas passaram a se fazer entre empresas 

multinacionais e suas filiais localizadas em outros países e não mais entre empresas 

independentes permitindo o surgimento de um mercado financeiro com abrangência 

internacional e menos sujeito a regulamentação pelos Bancos Centrais dos diversos países e 

mais ligados às necessidade de financiamento dessas multinacionais; 2) o ganho de 

importância das nações produtoras de petróleo no aumento do preço desse produto, 

provocando alterações no preço final dos demais produtos devido a um aumento do custo de 

transporte provocado pelo maior preço dos derivados de petróleo e ainda; 3) aumento da 

importância dos NICs (New Industrializing Countries), inclusive o Brasil, no suprimento de 

um certo número de bens de consumo demandados pelos grandes centros de consumo 

internacionais. 

Nos países centrais, com a exaustão de alguns recursos naturais fundamentais e um 

fortalecimento dos movimentos contra a degradação e poluição ambiental, houve uma 

emigração de indústrias altamente poluidoras e impactantes ao meio ambiente para países 

subdesenvolvidos, permitindo que os países periféricos, inclusive o Brasil, concentrassem em 

suas economias produtos intensivos em recursos naturais e energia. Indústrias nos setores de 

bens de capital e intermediários, principalmente - ferro, aço, alumínio, cobre e celulose, entre 

outros - se dirigiram cada vez mais aos países periféricos pois esses apresentavam poucas 

restrições à degradação ambiental, contando muitas vezes com expressivas isenções fiscais e 

tributárias. Houve ainda, com a abertura econômica global e a crise capitalista, uma 

agudização da crise na periferia com a queda nos preços das matérias-primas naturais e de 

produtos intensivos nesses insumos no mercado internacional, com a ampliação da exploração 

desses, e outros, recursos naturais, a fim de manter o valor de suas exportações. 



No período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o final dos anos 70, o Brasil parte 

para um programa de desenvolvimento nacional com a atuação decisiva do Estado para 

promover a industrialização. Nesse processo de desenvolvimento nacional, sobretudo com o II 

PND, começam a emergir as problemáticas urbana e ambiental como parte da modernização 

brasileira. Nesse processo, o Brasil deixa de ser um país predominantemente rural para tornar-

se eminentemente urbano, porém com um processo de urbanização sem planejamento 

adequado, sem infra-estrutura e sem serviços urbanos básicos. Além disso, a exploração 

intensiva e predatória de recursos naturais e a implantação de grandes projetos industriais e de 

infra-estrutura promovem uma pesada degradação ambiental. 

“A periferia, rica em recursos naturais, contraditoriamente ao que reza o paradigma dos 

serviços avançados e da microeletrônica, nunca cumpriu tão bem seu clássico papel de 

periferia quanto agora. Os preços de seus produtos estão aviltados, a mão-de-obra é 

fortemente explorada e, enquanto isso, difundem-se discursos ambientais inócuos, exatamente 

porque não consideram todos os aspectos dessa crise que vivem a periferia e sua população. 

(...) Sair da triste condição de periferia também significa alcançar o desenvolvimento 

sustentável e a preservação da natureza” (PAULA, 1997:33-34). 

Um dos fatores clássicos de localização industrial é a atração de investimentos produtivos 

para áreas com grande concentração de recursos naturais, porque as indústrias intensivas 

nesses recursos têm altos custos de transporte com matérias-primas e menores custos de 

transporte com o produto final. Esse modelo clássico weberiano34 da economia regional pode 

ser também pensado no contexto internacional, uma vez que sua determinação é de fato 

relacionada à espacialidade da economia, independente da escala de análise. 

“Tanto a estrutura produtiva quanto os modelos teóricos-metodógicos existentes (até o 

início dos anos 70) tomavam os "recursos naturais" como inesgotáveis e dotados de 

plasticidades absolutas, capazes de regeneração, autocorreção e reversibilidade plenas. Essa 

concepção (...) que via os recursos naturais como realidade passiva, foi surpreendida pela 

violência da crise ambiental, pela contundência de questões como efeito estufa e o buraco na 

camada de ozônio, em que se evidenciam a insensibilidade e a irracionalidade dos 

mecanismos de mercado” (PAULA, 1997:211). 

                                                 
34 Segundo Alfred Weber, os custos de transporte são fundamentais para a localização das empresas, 

minimizando custos de produção. Optam, portanto, pela proximidade ao mercado ou pela proximidade aos 

recursos naturais segundo sua estrutura de custos de produção e de transporte das matérias primas ou do produto 

final. Assim, empresas com uso intensivo de recursos naturais e que apresentam elevada perda de peso durante o 



A NDIT fez com que as condições de produção de bens intermediários passassem a ser 

favoráveis nos países subdesenvolvidos principalmente pela grande disponibilidade e 

concentração de recursos hídricos, energéticos e minerais. Desta forma, os países periféricos 

tendem a se desenvolver a partir da instalação de uma indústria pesada - modelo do ciclo 

capitalista, já em fase de esgotamento nos países centrais - e fundamentando suas economias 

em bens intermediários, produtos com baixo valor agregado se comparados aos produtos 

intensivos em tecnologia desenvolvidos prioritariamente em países centrais. 

O desenvolvimento industrial regional brasileiro se fez através da articulação da periferia 

ao centro de industrialização pesada, especialmente via implantação de indústrias de insumos 

básicos, com um importante papel do Estado brasileiro na atração de capital externo através 

dos incentivos fiscais e cambiais, além da presença de uma mão-de-obra local barata. “O 

trabalho barato e outras facilidades que os governos dos países periféricos oferecem ao 

capital externo se mantêm como marca registrada do crescimento industrial destes países” 

(NABUCO, 1989:90). 

Segundo BRAGA (2001:11): “O panorama brasileiro entre 1956 e 1980 é de salto de 

qualidade na industrialização com a internalização do setor de bens de produção; 

constituição da infra-estrutura básica de transportes, comunicação e energia; altos índices 

de crescimento econômico; Estado centralizado e diretamente atuante na promoção do 

desenvolvimento; urbanização explosiva; exploração intensiva e predatória de recursos 

naturais; poluição industrial e agrícola; ditadura política”.  

Para TORRES (1993:43), o Brasil na década de oitenta sofreu uma mudança em sua 

estrutura industrial, tendo caminhado, “ao avesso do Primeiro Mundo”, no sentido de uma 

indústria mais suja e mais intensiva em recursos naturais: os setores que produzem bens 

intermediários (minerais não-metálicos, metalurgia, papel e celulose e química) ganharam 

participação crescente na estrutura industrial brasileira, inclusive em temos de exportações. O 

autor chama atenção para o fato de que a emergência desse tipo de indústria no cenário 

brasileiro deve ser associada ao seu intenso impacto espacial-ambiental havendo um trade-off 

entre os benefícios do crescimento econômico e os custos ambientais decorrentes da ênfase 

em um crescimento sustentado por indústrias sujas e intensivas em recursos naturais. A 

Tabela 1 apresenta a variação entre 1970 e 1999 da participação percentual no Valor de 

Transformação Industrial por tipo de indústria no Brasil. Para fins de simplificação, 

                                                                                                                                                         
processo produtivo optam pela localização próxima às fontes de matérias-primas não ubíquas. Entre estas, 

historicamente, estão as industrias de bens intermediários (Ver LEMOS, 1988). 



trabalharemos com apenas quatro grupos de gêneros industrias35: indústrias extrativas 

minerais, indústrias de bens intermediários36, indústria tradicional37 e indústria tecnológica38.  

Na tabela 1 vemos que a partir de 1980 o segmento de produtos intermediários se tornou 

predominante em termos relativos, tendo sido o segmento que cresceu mais rapidamente no 

período de 1970-1985. O setor tinha uma participação relativa na economia brasileira em 

1970 de 29,16%, tendo aumentado para uma participação já em 1985 para 34,87%, superando 

os outros tipos de indústrias. 

 

Tabela 1 – Participação relativa (%) no Valor de Transformação Industrial segundo 

o tipo de indústria. Brasil, 1970-1999 

 

Verifica-se também que algumas das atividades incluídas nesse setor – metalurgia, 

química, papel e celulose e materiais plásticos – mais que triplicaram sua participação nas 

exportações brasileiras, o que significa, como mostra TORRES (1993:45) que esse segmento 

de indústrias tende a continuar relativamente competitivo internacionalmente, apresentando 

maior capacidade de resistir à abertura comercial do que outros setores. Assim, o segmento 

industrial brasileiro mais dinâmico – o de indústrias intermediárias – é também o segmento 

com maior poder de degradação ambiental, delineando o perfil ambiental da inserção 

brasileira na economia internacional. 

 

                                                 
35 Classificação adotada em Torres (1993). A categoria indústrias tecnológicas procura agrupar aqueles setores 

industriais mais suscetíveis à inovação tecnológica e à concorrência internacional. 
36 Categoria já consagrada na literatura e agrega os seguintes gêneros de indústria: minerais não-metálicos, 

metalurgia, papel e papelão e química (definição IBGE). 
37 Categoria também consagrada na literatura, agregando os gêneros industriais: madeira, mobiliário, couros e 

peles, têxteis, vestuários, alimentícia, bebidas, fumo, editorial e gráfica e diversas. 
38 Agrega os seguintes gêneros da indústria: mecânica, material elétrico e de comunicações, material de 

transporte, borracha, farmacêutico, “perfumaria, sabões e velas” e plásticos. 

Tipo 70 80 85 99

Extração Mineral + Bens Intermediários 32,00% 37,09% 42,36% 37,90%

Extração de Minerais 2,84% 2,21% 8,79% 5,63%

Bens Intermediários 29,16% 34,87% 33,57% 32,27%

Bens Tradicionais 39,68% 32,78% 30,48% 32,93%

Bens Tecnológicos 28,32% 30,13% 27,16% 29,17%

Total 100% 100% 100% 100%

Fonte: FIBGE, Censos Industriais, 1970-1985 e Pesquisa Industrial Anual 1999.

Elaboração Própria.



Inserção do estado de Minas Gerais e região de estudo no contexto mundial: forte 

presença de indústrias sujas 

 

As chamadas indústrias sujas são aquelas potencialmente mais danosas ao meio ambiente, 

como é o caso do setor de bens intermediários – minerais não-metálicos, papel e celulose, 

metalúrgica e química. Esses gêneros são grandes poluidores da água e do ar, sendo ainda 

grandes consumidores diretos de recursos naturais e energéticos, apresentando um impacto 

ambiental potencialmente superior aos outros tipos de indústrias. A constatação das indústrias 

potencialmente degradantes ao meio ambiente pode ser verificada, como mostra TORRES 

(1993), pela Matriz de Potencial de Impacto onde os gêneros da indústria são cruzados com 

diversos segmentos do ambiente como água, ar, solo, cobertura vegetal, fauna, clima, entre. 

Com base nesses cruzamentos, o impacto de cada atividade industrial sobre o ambiente é 

avaliado segundo uma atribuição de pesos, que vão de zero a três, sendo os resultados para 

cada tipo de indústria observados na matriz apresentada na Tabela 2. 

A industrialização mineira e o aumento de sua participação relativa na indústria brasileira 

sempre estiveram relacionados à indústria de bens intermediários. Em que pese o esforço 

reconhecido de diversificação do perfil industrial de Minas Gerais39, vemos na tabela 3 que a 

partir de 1970 o Estado aumentou sua participação na indústria de bens intermediários 

brasileira de 10,9% em 1970, para 11,7% em 1999, apresentando uma participação ainda 

maior, de 12,5%, em 1985. Em relação à indústria extrativa mineral, apesar de uma pequena 

queda na participação relativa de Minas Gerais na produção nacional, verifica-se ainda uma 

forte concentração desse tipo de indústria no Estado: a produção mineira correspondia a 

27,4% da produção nacional da indústria extrativa mineral e em 1999 correspondeu a 21,8%. 

Observamos, desta forma, que grande parte do crescimento e desconcentração da indústria 

nacional (e internacional) em direção a Minas Gerais continua se devendo à especialização 

histórica do Estado nesse segmento industrial, definindo ainda certa inserção ambiental 

específica do Estado na NDIT. 

No caso da Região em estudo, verifica-se que é uma das mais industrializadas regiões 

mineiras e que concentra o maior número de indústrias de bens intermediários do Estado: 

mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas e papel e celulose. 

Como mostra a matriz de potencial de degradação ambiental apresentada, o impacto 

ambiental provocado por um parque industrial pode ser avaliado segundo o mix de gêneros 



Gêneros Industriais
Poluição 

do Ar

Poluição 

da Água

Demanda 

Recursos 

Naturais

Total

Minerais Não-metálicos 3 3 3 9

Metalurgia 3 3 3 9

Química 3 3 2 8

Papel e Celulose 1 3 3 7

Material Transporte 2 3 1 6

Madeira 2 1 3 6

Alimentos 1 2 3 6

Bebidas 2 3 1 6

Têxtil 2 2 1 5

Material El. Com. 1 2 1 4

Borracha 1 1 2 4

Couros e peles 1 2 1 4

Perfumaria 3 1 4

Plásticos 1 1 1 3

Fumo 1 2 3

Editorial 1 1 1 3

Farmácia 1 1 2

Mecânica 1 1

Mobiliário 1 1

Vestuário 1 1

Fonte: TORRES, 2000:49.

Nota:O autor considerou apenas os recursos naturais diretamente consumidos

pelo gênero de indústria, isto é, não considerou relações indiretas na cadeia

produtiva. Além disso, atribuiu-se pesos maiores ao consumo de recursos

naturais não-renováveis.

industriais presentes nessa área. O tipo de indústrias presentes na Região, aliado à intensa 

atividade mineradora, ao desflorestamento de matas nativas e à prática de silvicultura do 

eucalipto para produção de carvão vegetal e celulose, gera um padrão altamente degradante 

para o meio ambiente local. 

 

Tabela 2 – Matriz de Potencial de Degradação Ambiental por Gênero da Indústria.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
39 DINIZ (1981) descreve esse esforço conjunto do Governo com setores empresariais do Estado de MG. 



 

A vocação da Região para atrair indústrias intermediárias, em detrimento de outros setores 

industriais, deve-se em grande parte às características desse tipo de indústria e da própria 

Região de estudo. As indústrias são intensivas em recursos naturais de origem mineral e 

vegetal e a Região dispõe de uma base de recursos naturais, sobretudo hídricos, significativa, 

assim como vantagens comparativas nos custos de transporte, através de uma malha 

ferroviária expressiva. Esse segmento industrial é também intensivo em energia elétrica, 

necessitando se localizar onde esse insumo seja mais barato, vantagem também existente na 

Região, com a presença de hidrelétricas e um sistema estadual integrado. Houve também um 

investimento estatal – federal e estadual – para promover certas “vantagens” para a instalação 

dessas indústrias na Região, com investimentos do próprio Estado em indústrias de grande 

porte, como a Cia. Vale do Rio Doce e a USIMINAS. 

O Estado de Minas Gerais é considerado um dos mais ricos do país em termos de recursos 

naturais, sobretudo em relação a seus recursos hídricos, possuindo oito grande bacias 

hidrográficas, o que lhe permite ser alcunhado “caixa d’água do Brasil”. A Região, além de 

integrar a Bacia Hidrográfica do Piracicaba, possui grandes jazidas minerais, sobretudo de 

ferro, principal insumo de empresas siderúrgicas e metalúrgicas. Desta forma, grande parte 

das vantagens locacionais da indústria de bens intermediários no Estado e na Região se devem 

a suas “vantagens ambientais”. Além disso, argumenta TORRES (1993:54): “As indústrias 

intermediárias agregam grande parte das indústrias "sujas” (poluidoras) e também grande 

parte das indústrias intensivas em recursos naturais e energia. Além disso, esta indústria 

apresenta “fortes impactos para trás”, isto é, os fornecedores da indústria de bens 

intermediários também geram enormes impactos ambientais. (...) a expansão desse segmento, 

dadas as tecnologias atuais, terá um impacto multiplicado sobre o meio ambiente, tanto 

diretamente (pelos problemas ambientais gerados pela própria indústria) quanto 

indiretamente (pelos impactos ambientais gerados pelos fornecedores) ”. 

 

Tabela 3 – Participação relativa (%) de Minas Gerais e principais estados 

concorrentes no Valor de Transformação Industrial segundo o tipo de indústria, 1970, 

1980, 1985 e 1999. 



 

O mesmo autor mostra a tendência desse segmento industrial em se localizar de maneira 

aglomerada o que, sem dúvida, potencializa seu impacto ambiental, uma vez que a pressão das 

atividades econômicas sobre o meio ambiente se dá em um espaço limitado. Segundo ele, 

ainda, o movimento dessas indústrias em direção a novos aglomerados industriais periféricos 

estaria relacionado à menor incidência de controle ambiental, sendo as pressões por 

movimentos ambientais menos intensas em países periféricos onde os interesses econômicos 

tendem a prevalecer sobre os interesses ambientais. 

Na Região em estudo, há uma tradição de décadas de dominação econômica e política das 

grandes empresas produtoras de bens intermediários – Belgo-Mineira, Vale do Rio Doce, 

Acesita, Usiminas e Cenibra, entre outras – tanto a nível municipal quanto regional. 

Tipo de Indústria 1970 1980 1985 1999

Minas Gerais 27,4% 29,0% 8,6% 21,8%

Rio de Janeiro 3,3% 2,3% 13,3% 31,5%

São Paulo 6,3% 7,0% 0,6% 2,8%

Paraná 1,4% 1,5% 0,3% 0,7%

Rio Grande do Sul 2,4% 2,0% 0,7% 0,9%

Demais Estados 59,2% 58,2% 76,6% 42,2%

Minas Gerais 10,9% 11,1% 12,5% 11,7%

Rio de Janeiro 18,0% 10,5% 10,9% 9,3%

São Paulo 53,7% 51,7% 49,4% 44,8%

Paraná 2,4% 5,2% 4,6% 5,5%

Rio Grande do Sul 5,7% 6,0% 5,7% 7,4%

Demais Estados 9,3% 15,5% 16,8% 21,4%

Minas Gerais 6,2% 6,6% - 10,8%

Rio de Janeiro 14,3% 9,9% - 15,2%

São Paulo 49,6% 43,3% 49,0% 51,2%

Paraná 5,1% 5,9% 8,0% 9,4%

Rio Grande do Sul 8,7% 10,9% 13,8% 13,3%

Demais Estados 16,0% 23,4% 29,2% -

Minas Gerais 2,2% 5,1% - 6,4%

Rio de Janeiro 14,5% 11,5% 9,1% 6,4%

São Paulo 74,6% 66,4% 65,7% 64,2%

Paraná 0,8% 1,8% 3,0% 5,0%

Rio Grande do Sul 3,6% 5,1% 6,2% 5,9%

Demais Estados 4,3% 10,1% 11,6% 12,1%

Fonte: FIBGE, Censos Industriais, 1970-1985 e Pesquisa Industrial Anual 1999.

Elaboração Própria.

Extração de Minerais

Bens Intermediários

Tradicional

Tecnológica



Entretanto, a ação de controle do Estado e da sociedade civil organizada tem sido crescente 

nas ultimas décadas sem, contudo, modificar o caráter industrial regional.40 

 

Região de estudo 

 

A Região de Estudo é compreendida por vinte e seis municípios localizados na bacia do 

rio Piracicaba (MG), estando treze no entorno imediato do Parque Estadual do Rio Doce—

PERD e outros treze integrando a bacia e sob a influência do PERD.  

A região da bacia do Rio Piracicaba possui uma complexidade ambiental riquíssima e foi 

uma região coberta, até o início do século XX, por amplas extensões de Mata Atlântica e 

experimentou, a partir daí, acentuado processo de devastação e intervenções antrópicas. 

A efetiva ocupação dessa região ocorre com a construção da Estrada de Ferro Vitória-

Minas que permitiu a expansão da atividade mineratória sobretudo do minério de ferro e a 

instalação de quatro grandes siderúrgicas que possibilitaram a aceleração do processo de 

ocupação formando o maior complexo siderúrgico brasileiro: Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira (João Monlevade -1937), Companhia Vale do Rio Doce (Itabira-1942), ACESITA 

(Timóteo-1944) e USIMINAS (Ipatinga-1956). A instalação dessas siderúrgicas demandou a 

expansão da silvicultura do eucalipto para a produção de carvão vegetal, utilizado como 

combustível em algumas delas, fazendo com que Minas apresente hoje uma das maiores áreas 

plantadas de eucalipto, se não a maior, do Brasil. A CENIBRA, uma grande empresa 

produtora de celulose instalou-se em 1970 na região, intensificando ainda mais os problemas 

ambientais da região, sobretudo com a expansão ainda maior das áreas de plantio de eucalipto. 

Ao lado do complexo mínero-siderúrgico instalado na região, da CENIBRA e as grandes 

matas de eucalipto, continuaram a ser desenvolvidas diversas atividades tradicionais, também 

impactantes, como o garimpo do ouro e pedras preciosas e a agropecuária. O processo de 

urbanização agravou ainda mais os problemas ambientais, pois ocorreu de forma rápida e não-

planejada, formando uma área de concentração populacional considerável que possui, 

inclusive, uma região metropolitana – a Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA 41 

que, segundo o Censo Demográfico de 2000, apresenta uma população total de quase 400 mil 

                                                 
40 Ver BRAGA (1997). 
41 A Região Metropolitana do Vale do Aço foi criada através da Lei Complementar 

n.º 51/98 sendo composta pelos municípios do aglomerado urbano que é formado 

pelas cidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. 



habitantes42, um grau de urbanização de 99,05% e uma densidade demográfica43 de 424,85 

habitantes por km2. 

Como mostra PAULA (1997), a região é um mosaico de problemas ambientais 

interdependentes como exploração não sustentável dos recursos minerais, florestais e hídricos 

com pesados efeitos negativos sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres e também na 

biodiversidade em geral; perdas danosas aos solos e o conseqüente assoreamento e elevadas 

cargas de sólidos em suspensão nos corpos d’água; diversas formas de poluição industrial 

originadas principalmente das atividades mineradoras, siderúrgicas e o garimpo do ouro; 

rejeitos de áreas ocupadas pela monocultura do eucalipto e os esgotos domésticos e o lixo 

vindos das cidades da região; porém, ali se localiza uma importante área preservada do bioma 

de Mata Atlântica, o Parque Estadual do Rio Doce.  

O Parque Estadual do Rio Doce, além de ser uma das maiores reservas de Mata Atlântica 

do Brasil, abriga a maior floresta tropical de Minas em seus 35.976 hectares e apresenta alta 

diversidade biológica que vem sendo objeto de estudos e pesquisas de campo. A presença de 

atividades impactantes no entorno, em especial a monocultura de eucalipto, compromete a 

manutenção da biodiversidade do parque, pois segundo GUERRA (1995)44: tais culturas “(...) 

são incapazes de manter os componentes da diversidade biológica original por sua 

homogeneidade biológica e estrutural, pela baixa disponibilidade de fontes de alimentação 

para a fauna, além dos possíveis efeitos aleopáticos que inibem a colonização do sub-bosque 

por espécies da flora nativa”.  

Dessa forma, a região permite uma análise bastante rica com melhores comparações e 

estudos sobre biodiversidade porque apresenta uma área preservada, o PERD, que ainda 

conserva suas características básicas originais de fauna e flora, mesmo estando ao lado de 

grandes complexos de atividades impactantes ao meio ambiente: mineração, siderurgia, 

silvicultura do eucalipto, garimpo, agropecuária, aglomerações urbanas e indústria de 

celulose.  

Segundo PAULA (1997:51), “(...) (a região) é um exemplo indiscutível de 

Desenvolvimento Não-Sustentado no sentido clássico consagrado pelas Nações Unidas, ou 

seja, a completa desarmonia entre o desenvolvimento e o meio ambiente, por um lado, e por 

                                                 
42 Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 2000 - IBGE 
43 Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 2000 – IBGE e Perfil de Informações Básicas Municipais 1999 

– IBGE. 
44 GUERRA, C.B.(coord.). Meio ambiente e trabalho no mundo do eucalipto. Belo Horizonte: Associação 

Agência Terra, 1995. Citação presente em PAULA (1997:463). 



outro, uma falta de eqüidade entre a satisfação das necessidades da geração presente e das 

gerações futuras(...)”. 

 

Análise empírica da relação entre desenvolvimento e meio ambiente 

 

 

Nesta seção iremos caracterizar o desenvolvimento econômico nos municípios da região 

da bacia do Piracicaba e as implicações ambientais decorrentes do modelo industrial instalado 

na região com a utilização de dois procedimentos estatísticos: análise de correlação bivariada 

entre variáveis e estimação da curva de tendência por análise de regressão. Para isso 

utilizaremos os primeiros resultados obtidos pelo Índice de Sustentabilidade Urbana, 

relacionados com alguns indicadores econômicos. 

 

Metodologia 

 

O Índice de Sustentabilidade Urbana45 (ISU) vem sendo desenvolvido em um projeto de 

pesquisa no CEDEPLAR/UFMG, com o apoio da FAPEMIG e do PIE/PELD-CNPq, 

objetivando criar indicadores de sustentabilidade urbana que possam analisar também a 

qualidade ambiental em suas áreas de estudo. Esse índice foi proposto primeiramente em 

BRAGA, FREITAS & DUARTE (2002) e é uma contribuição ao esforço acadêmico recente 

de construção de índices ambientais constituindo-se, assim como outros indicadores de 

desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento social, em algo em permanente 

construção.  

Nesse Índice, a sustentabilidade urbana é avaliada a partir de uma combinação de 

indicadores de estado, pressão e resposta, incluso indicadores de capacidade política e 

institucional que indiquem tendências de resposta a pressões e desafios futuros. Os 

indicadores de pressão e estado contemplam indicadores referentes às dimensões intra-urbana 

e regional de forma equilibrada, bem como indicadores estruturais (correspondentes aos 

indicadores de resposta). Sua construção envolveu o desafio de tornar comparáveis dados de 

                                                 
45 O Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU) é uma ampliação metodológica do Índice de Qualidade Ambiental 

Local (IQAL) proposto em BRAGA, FREITAS & DUARTE (2002). O ISU está detalhado no relatório “Índice 

de Sustentabilidade Urbana” (relatório interno), fazendo parte dos projetos de pesquisa "Impacto antrópico e 

qualidade ambiental na Bacia do Rio Piracicaba" e “Indicadores de Sustentabilidade Urbana”, apoiados pela 

FAPEMIG e PIE/PELD – CNPq. 



diferentes fontes, produzidos a partir de escalas distintas, com cobertura e distribuição 

espacial e temporal diversas, o que implicou na busca de formas alternativas e aproximadas 

para imputar dados faltantes e construir proxys adequadas e representativas de informações 

inexistentes. 

O ISU é composto por três índices temáticos: índice de qualidade de vida humana, índice 

de qualidade ambiental e o índice de capacidade político-institucional, tal como mostrado na 

tabela 4. Esses índices temáticos são formados por um conjunto de indicadores associados a 

variáveis quantitativas e qualitativas. 

O Índice de Qualidade de Vida Humana mede aspectos relacionados à qualidade de vida, à 

qualidade do ambiente construído e às condições necessárias a uma vida saudável. O Índice de 

Qualidade Ambiental mede o estresse exercido pela intervenção antrópica sobre o sistema 

ambiental urbano, com especial atenção para seu potencial poluidor, ritmo de crescimento e 

concentração espacial; mede também a saúde do sistema ambiental local. O Índice de 

Capacidade Político-Institucional é um indicador de resposta, mede a capacidade do sistema 

político e institucional e da sociedade de superar as principais barreiras e oferecer respostas 

aos desafios presentes e futuros da sustentabilidade. 

Nesta análise utilizaremos uma comparação entre indicadores de desenvolvimento e 

indicadores de sustentabilidade urbana e ambiental. Os índices temáticos e indicadores que 

compõem o ISU são tratados como medidas de sustentabilidade urbana, qualidade ambiental e 

desenvolvimento. Os indicadores econômicos utilizados são: PIB municipal46, renda per 

capita47 e IDH-M48 renda. 

O procedimento estatístico da correlação bivariada permite medirmos a intensidade ou o 

grau de associação linear entre duas variáveis através do coeficiente de correlação. Esse 

procedimento supõe que ambas as variáveis são aleatórias e trata, ao contrário da análise de 

regressão, quaisquer duas variáveis simetricamente, não havendo distinção entre as variáveis 

dependente e explicativa. Desta forma, a correlação entre variáveis X e Y é a mesma das 

variáveis Y e X e são determinadas por r (coeficiente de correlação) dado por: 

 

 

 

                                                 
46 Os dados sobre o Produto Interno Bruto dos municípios mineiros foram calculados e obtidos na Fundação João 

Pinheiro-MG. 
47 PIB dividido pela população obtido no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil in www.undp.org.br 
48 Dado obtido no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil in www.undp.org.br 
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O valor desse coeficiente deve estar compreendido entre –1 e 1; porém, é importante 

assinalar que um coeficiente de correlação igual a zero não implica uma ausência de relação 

entre as duas variáveis, somente implica uma ausência de relação linear entre as duas 

variáveis. 

 



Tabela 4 - Índice de Sustentabilidade Urbana 

 

O procedimento de análise de regressão permite estimarmos uma curva mostrando o 

comportamento de uma variável (variável dependente) em relação a uma outra variável 

(variável independente ou explicativa). Nesse procedimento estamos, a princípio, interessados 

em estimar ou prever o valor médio de uma variável com base nos valores fixados por outra 

variável.  

Índice 

Temático
Indicadores Variáveis

Qualidade da Habitação Percentual de Habitações Sub-Normais

Índice de Logevidade - IDH

Índice de Educação - IDH

Renda Índice de Renda - IDH

Índice de mortos por doenças respiratórias

Índice de mortos por doenças parasitárias

Índice de mortos por homicídios

Índice de mortos em acidentes de trânsito

Índice de abastecimento de água

Índice instalação sanitária

Índice de serviço de coleta de lixo

Taxa de Pressão Populacional

Densidade Habitacional por Cômodo

Número de veículos per capta

Consumo energético urbano

Redução da Pressão Industrial Intensidade energética industrial

Densidade de lavouras e pastagens no município 

Taxa de crescimento média de lavouras e pastagens nos 10

últimos anos

Intensidade energética rural

Proporção da área ocupada por matas e florestas plantadas

e área ocupada por matas e florestas naturais nos

estabelecimentos agrícolas

Cobertura Vegetal Cobertura Vegetal

Autonomia Fiscal

Endividamento Público

Peso eleitoral

Funcionários com Nível Superior

Informatização 

Conselhos de Política Urbana e descentralização

Instrumentos de Gestão Urbana

Conselho de Meio Ambiente

Nº de Unidades de Conservação Municipais

ONGs ambientalistas

Participação política eleitoral

Imprensa Escrita

Imprensa Falada

Política ambiental

Q
u
a
li
d
a
d
e
 A

m
b
ie

n
ta

l

Redução da Pressão Urbana

Redução da Pressão Agropecuária

C
a
p
a
c
id

a
d
e
 P

o
lí
ti
c
o
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l

Autonomia Político-Administrativa

Gestão Pública Municipal

Gestão Ambiental

Informação e participação política

Q
u
a
li
d
a
d
e
 d

e
 V

id
a
 H

u
m

a
n
a Condições de Vida

Saúde Ambiental

Segurança Ambiental

Serviços Sanitários



Um ponto a ser destacado é que embora a análise de regressão lide com a dependência de 

uma variável em relação a outras, ela não implica necessariamente uma relação de causação. 

Ela é uma relação estatística e não pode logicamente, por si só, implicar causação. Para 

atribuição da causalidade deve-se recorrer a outras teorias ou considerações a priori. Desta 

forma, mesmo que não exista relação causal entre as variáveis podemos relacioná-las por meio 

de uma expressão matemática que pode ser útil para se estimar o valor de uma das variáveis 

quando conhecemos os valores da outra (ou de outras explicativas) sob determinadas 

condições. 

O coeficiente de determinação da reta (r2) mostra quão bem a reta de regressão da amostra 

se ajusta aos dados. Esse coeficiente mede a proporção ou a porcentagem da variação total em 

Y explicada pelo modelo de regressão. O coeficiente de correlação (r) é a raiz quadrada do 

coeficiente de determinação (r2). O r2 é dado por: 

 

 

 

 

O valor do coeficiente vai de zero a um, ou seja, quando mais próximo o valor de r2 é de 

um mais explicativo é o modelo e por outro lado, quando seu valor é igual a zero significa que 

não há nenhuma relação entre o regredido e o regressor, quaisquer que sejam eles. 

Resultados Empíricos 

Essa seção investiga, empiricamente, as relações entre sustentabilidade e desenvolvimento 

econômico, utilizando-se dos índices e indicadores que compõem o ISU e indicadores 

econômicos, a partir de procedimentos estatísticos.  

A literatura recente sobre o tema mostra tanto uma relação direta entre os fenômenos, 

indicando que a sustentabilidade se beneficia do desenvolvimento econômico, como uma 

relação inversa, indicando uma supremacia das externalidades negativas sobre as positivas; 

uma relação tipo curva em U invertido, indicando uma relação inversa correspondente a níveis 

baixos e médios de desenvolvimento que mais tarde é substituída por relação direta. Essa 

relação sugere serem válidas estratégias do tipo "crescer para depois limpar" (Environmental, 

2002; Esty and Porter, 2002; Dasgupta et al, 1995).  

Em particular queremos mostrar que em níveis regionais – a exemplo da região estudada – 

encontramos situações onde há um trade-off entre desenvolvimento econômico e qualidade 

ambiental. Esse resultado se contrapõe ao que a teoria econômica tradicional vem sugerindo 

 

 



22

2

2

ii

ii

yx

yx
r  



de que uma melhoria na qualidade ambiental acontece através do desenvolvimento econômico 

e da concorrência entre países e/ou regiões. O raciocínio é o seguinte: o desenvolvimento 

econômico leva a uma maior pressão social por uma qualidade de vida adequada e por um 

melhor controle de variáveis ambientais (controle da poluição, melhor utilização dos recursos 

ambientais,...) pressionando os formuladores de política pública a desenvolverem mecanismos 

reguladores às atividades econômicas mais degradantes. 

Como medidas de performance ambiental utilizamos o índice temático de qualidade 

ambiental e os indicadores de gestão ambiental, cobertura vegetal, saúde ambiental e redução 

da pressão urbana, industrial e agropecuária, todos componentes do ISU. Como medidas de 

desenvolvimento econômico49 utilizamos as variáveis de PIB municipal, renda per capita 

municipal (em R$ do ano 2000), IDH-M renda50, índices temáticos de qualidade de vida 

humana e capacidade político-administrativa. Os dados utilizados estão apresentados na tabela 

5. 

A tabela 6 apresenta os resultados obtidos na análise de correlação bivariada entre as 

variáveis trabalhadas nesse trabalho. Esse método nos permitiu explorar a existência de uma 

relação estatística significante entre cada par de variáveis dependentes (variáveis ambientais) e 

variáveis independentes (econômicas, políticas e sociais).  

Como podemos verificar, as variáveis econômicas (PIB e renda per capita) possuem 

correlações negativas significativas com praticamente todos os indicadores de qualidade 

ambiental, com destaque para a relação inversa e significativa entre os indicadores 

econômicos, PIB municipal e renda per capita, com os indicadores ambientais, índice de 

qualidade ambiental e o indicador de redução da pressão urbana. Outra relação que merece 

destaque é da renda per capita com o indicador de redução da pressão industrial (correlação= -

0,538). Esse resultado foi obtido pela vinculação entre essas duas variáveis: municípios com 

maior renda per capita são aqueles que, em geral, são mais industrializados, havendo por isso 

maior pressão industrial. 

                                                 
49 Consideramos desenvolvimento econômico um mix entre melhoria da qualidade de vida, crescimento 

econômico e participação política (SEN, 2000). 
50 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, item renda calculado pela Fundação João Pinheiro, FJP-MG. 



Tabela 5 – Indicadores econômicos, índices temáticos e indicadores sustentabilidade 

urbana/ambiental para os 26 municípios da região da Bacia do Piracicaba 

 

A baixa vinculação entre as variáveis econômicas e a cobertura vegetal implica dizer que, 

na Região, não há um grau alto de relacionamento entre essas duas variáveis. Esse fenômeno 

pode ser explicado principalmente porque a cobertura vegetal tem relação inversa significativa 

com a economia apenas quando os municípios têm como base econômica indústrias de grande 

porte ou quando a área municipal é praticamente toda ocupada pela área urbana. Por outro 

lado, existem casos onde municípios ricos apresentam a cobertura vegetal como fator de 

atração turística e de qualidade de vida, incentivando a instalação de empresas e a migração de 

moradores de cidades vizinhas, o que incrementa ainda mais a economia municipal. 

Observamos também uma forte relação positiva entre os indicadores econômicos com o 

indicador político de gestão ambiental. Esse resultado apenas intensifica a relação já 

defendida em vasta literatura de que melhorias econômicas potencializam demandas 

ambientais e promovem um maior esforço político para criar organismos ambientais 

reguladores das atividades econômicas que possam controlar a poluição e administrar o uso de 

recursos naturais.  

Na análise das variáveis de qualidade de vida (índice de qualidade de vida humana e IDH-

M renda) verificamos que elas são intensamente correlacionadas com as variáveis 

Municípios

PIB 

municipal 

(1)

Renda 

Per 

capita(2)

IDH-M 

Renda 

(3)

Cap. Pol. 

Inst. (4)

Qual. 

Ambiental 

(5)

Qual. Vida

Humana (6)

Gestão 

Ambiental 

(7)

Cobertura 

Vegetal (8)

Red.Press. 

Urbana (9)

Red. Press.

Industrial (10)

Red. Press.

Agropec. 

(11)

Saúde 

Ambiental 

(12)

Antonio Dias 23.741 118,19 0,57 0,39 0,48 0,26 0,36 0,20 0,48 0,58 0,66 0,49

Barao de Cocais 160.975 174,10 0,63 0,52 0,35 0,65 0,48 0,03 0,44 0,33 0,60 0,66

B.Vista de Minas 25.456 162,72 0,62 0,34 0,69 0,65 0,00 0,94 0,51 0,96 0,35 0,54

Belo Oriente 927.473 137,20 0,59 0,55 0,51 0,26 0,42 0,53 0,38 0,98 0,14 0,23

B.Jesus do Amparo 19.249 157,53 0,62 0,38 0,55 0,46 0,36 - 0,34 0,94 0,37 0,42

Bom Jesus do Galho 31.558 110,58 0,56 0,32 0,67 0,41 0,36 0,78 0,75 0,94 0,20 0,75

Caratinga 250.877 242,42 0,69 0,62 0,58 0,53 0,86 0,67 0,40 0,90 0,34 0,50

Coronel Fabriciano 280.595 259,23 0,70 0,53 0,65 0,66 0,36 0,65 0,36 0,96 0,66 0,46

Corrego Novo 4.729 117,66 0,57 0,26 0,76 0,47 0,39 1,00 1,00 0,96 0,07 1,00

Dionisio 24.151 123,49 0,58 0,34 0,58 0,48 0,53 0,69 0,60 0,95 0,08 0,00

Entre Folhas 10.134 130,56 0,59 0,43 0,56 0,56 0,00 0,47 0,70 0,97 0,11 0,70

Iapu 14.778 130,87 0,59 0,30 0,55 0,56 0,00 0,49 0,75 0,96 0,00 0,71

Ipaba 23.498 125,75 0,58 0,14 0,68 0,49 0,00 1,00 0,50 0,96 0,25 0,73

Ipatinga 3.073.091 307,71 0,73 0,87 0,34 0,63 0,65 0,45 0,00 0,30 0,62 0,45

Itabira 479.746 264,52 0,70 0,80 0,28 0,66 0,92 0,34 0,16 0,20 0,42 0,27

Jaguaracu 12.658 149,31 0,61 0,27 0,56 0,50 0,12 0,23 0,36 1,00 0,66 0,57

Joao Monlevade 415.408 240,90 0,69 0,72 0,35 0,82 0,89 0,00 0,39 0,00 1,00 0,44

Marliéria 9.715 153,32 0,61 0,31 0,49 0,61 0,11 0,30 0,32 0,98 0,35 1,00

Mesquita 16.053 140,00 0,60 0,16 0,68 0,41 0,11 0,42 0,73 0,98 0,59 0,40

Nova Era 127.441 217,53 0,67 0,47 0,47 0,73 0,36 0,90 0,44 0,00 0,53 0,65

Rio Piracicaba 454.192 181,69 0,64 0,37 0,54 0,66 0,39 0,38 0,64 0,93 0,19 0,65

Santa Barbara 512.739 191,74 0,65 0,75 0,59 0,68 0,89 0,65 0,44 0,78 0,46 0,64

Santana do Paraiso 64.598 144,95 0,60 0,19 0,36 0,52 0,23 0,60 0,20 0,09 0,55 0,84

S.Domingos do Prata 42.806 168,81 0,63 0,40 0,63 0,63 0,24 0,56 0,69 0,91 0,36 0,66

S.Gonçalo R.Abaixo 24.531 131,17 0,59 0,21 0,65 0,45 0,15 0,98 0,26 0,92 0,44 0,48

Timoteo 930.979 297,93 0,72 0,80 0,33 0,68 1,00 0,30 0,21 0,43 0,36 0,75

Fonte: Elaboração própria.

Indicadores econômicos disponíveis em www.fjp.gov.br



econômicas, indicando que essas medidas de condições de vida possuem forte viés econômico 

e são condicionadas principalmente pela dimensão da economia municipal. Ao medirmos o 

grau de influência de variáveis de qualidade de vida sobre a capacitação político-institucional 

e gestão ambiental municipais, verificamos forte relação entre os dois conjuntos de 

observações indicando mais uma vez que um maior desenvolvimento sócio-econômico 

implica em melhorias na capacitação político-institucional municipal. O IDH-M renda 

apresenta correlações significativas, porém negativas, com os indicadores ambientais; já o 

índice de qualidade de vida humana não apresenta resultados satisfatórios pela sua própria 

composição, que reduz o viés econômico. 

 

Tabela 6 – Relações entre os indicadores de sustentabilidade urbana/ambiental e 

desenvolvimento econômico 

 

 

Os indicadores de capacidade política-institucional e gestão ambiental mostraram ser 

fortemente influenciados por variáveis econômicas e sociais, indicando que a performance 

econômica pode ser considerada um indutor direto da capacidade político-institucional para 

gestão da sustentabilidade e sugerindo que a forte relação entre o poder econômico e o poder 

político pode vir a se traduzir em ganhos de sustentabilidade que acompanhem ganhos na 

performance econômica. A relação entre esses dois indicadores e as variáveis ambientais 

apresentou-se um pouco inconstante: esses indicadores apenas apresentaram correlações 

significativas negativas com o índice de qualidade ambiental e com a redução da pressão 

industrial. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PIB municipal (1) 1,000 0,648 0,596 0,671 -0,463 0,187 0,445 -0,182 -0,540 -0,332 0,187 -0,203

Renda Per capita(2) 0,648 1,000 0,992 0,841 -0,575 0,653 0,704 -0,281 -0,623 -0,538 0,441 -0,165

IDH-M Renda(3) 0,596 0,992 1,000 0,827 -0,572 0,698 0,687 -0,297 -0,622 -0,537 0,467 -0,162

Cap.Pol.Inst.(4) 0,671 0,841 0,827 1,000 -0,625 0,497 0,843 -0,390 -0,516 -0,502 0,304 -0,277

Qual. Ambiental(5) -0,463 -0,575 -0,572 -0,625 1,000 -0,370 -0,543 0,672 0,677 0,809 -0,415 0,122

Qual. Vida Humana(6) 0,187 0,653 0,698 0,497 -0,370 1,000 0,361 -0,187 -0,228 -0,480 0,326 0,177

Gestão Ambiental(7) 0,445 0,704 0,687 0,843 -0,543 0,361 1,000 -0,310 -0,396 -0,503 0,280 -0,282

Cobertura Vegetal(8) -0,182 -0,281 -0,297 -0,390 0,672 -0,187 -0,310 1,000 0,272 0,348 -0,470 0,119

Red. Press. Urbana(9) -0,540 -0,623 -0,622 -0,516 0,677 -0,228 -0,396 0,272 1,000 0,515 -0,521 0,264

Red. Press. Indústria(10) -0,332 -0,538 -0,537 -0,502 0,809 -0,480 -0,503 0,348 0,515 1,000 -0,581 0,016

Red. Press.Agropecuária(11) 0,187 0,441 0,467 0,304 -0,415 0,326 0,280 -0,470 -0,521 -0,581 1,000 -0,142

Saúde Ambiental(12) -0,203 -0,165 -0,162 -0,277 0,122 0,177 -0,282 0,119 0,264 0,016 -0,142 1,000

*Nesse trabalho utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson

Correlações entre 0,40 e 0,5 são significativas ao nível de 0,01 e correlações acima de 0,5 são significativas ao nível de 0,05.

Correlações Bivariadas*
Variáveis



Os indicadores de qualidade ambiental mostraram-se bastante adequados e verifica-se a 

forte relação desses indicadores com variáveis econômicas. Mas, como vemos, a inclusão dos 

indicadores de cobertura vegetal e de saúde ambiental mostrou-se pouco necessária porque a 

relação dessas variáveis com as outras é bastante volúvel, denotando apenas a necessidade de 

suas inclusões como indicadores componentes do índice de qualidade ambiental e índice de 

qualidade de vida, respectivamente. 

Numa análise generalizada, verifica-se que variáveis de desenvolvimento econômico e de 

qualidade ambiental são fortemente correlacionadas negativamente apontando um padrão de 

desenvolvimento na Região onde a qualidade de vida e o crescimento econômico caminham 

em sentido contrário ao da qualidade ambiental. 

O próximo procedimento utilizado nessa análise é a estimação de uma reta de tendência a 

partir do método estatístico de análise de regressão. Essa metodologia traça uma curva 

mostrando a relação entre duas variáveis e fornece uma expressão matemática que possibilite 

estimar com certo grau de precisão (fornecido pelo R2) o valor da variável dependente quando 

temos o valor da variável independente. 

A figura 1 mostra a relação entre a performance ambiental e a renda per capita, 

apresentando um interessante comportamento entre a riqueza municipal e a qualidade 

ambiental. Nesta análise utilizamos o índice de qualidade ambiental como variável 

dependente e a renda per capita como variável independente. 

A inclinação da curva indica uma relação inversa entre as duas variáveis, já evidenciada na 

análise de correlação bivariada apresentada anteriormente. Os municípios que estão acima da 

curva apresentam uma performance ambiental melhor do que a esperada dada o valor de sua 

renda per capita, indicando um caminho mais sustentável trilhado por esses municípios. Os 

municípios abaixo dessa curva apresentam resultados inferiores àqueles preditos pelo modelo, 

dada sua renda per capita, sendo esta a situação dos principais municípios industrializados da 

região: Ipatinga, Timóteo, Itabira, Belo Oriente, João Monlevade e Barão de Cocais. Esse 

resultado evidencia que os principais causadores desse padrão de desenvolvimento na região, 

onde municípios com melhor desempenho econômico apresentam péssima qualidade 

ambiental e municípios com menor economia apresentam resultados surpreendentes no que 

tange ao meio ambiente, são aqueles municípios-sede das principais empresas na região. Esses 

municípios abrigam indústrias intensivas em recursos naturais e hídricos e altamente 

poluentes do meio ambiente, apontando para um trade-off entre meio ambiente e 

desenvolvimento econômico. 



 

Figura 1 – Relação entre renda per capita e o Índice de Qualidade Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 2 apresenta a relação inversa entre capacidade político-institucional e qualidade 

ambiental. Aqui o índice de qualidade ambiental é a variável dependente e o índice de 

capacidade político-institucional é a variável explicativa. 

A forte relação inversa entre essas variáveis é justificada pelo grande influência exercida 

pelas variáveis que dimensionam a economia municipal sobre a capacidade político-

institucional do município. Para analisar esse resultado teremos que recorrer à tabela 6 

apresentada anteriormente.  

O índice de capacidade político-institucional é formado por indicadores de autonomia 

político-administrativa, gestão pública municipal, gestão ambiental e informação e 



participação política. Verificamos uma significativa correlação inversa entre o índice de 

capacidade político-institucional com a qualidade ambiental, porém a relação entre o 

indicador de gestão ambiental com o índice de qualidade ambiental é alta e positiva. Esses 

resultados podem indicar, ao contrário do que mostram outros trabalhos, que muitas vezes 

desenvolvimento econômico leva a uma melhoria sócio-política, mas há pouca pressão 

política e, sobretudo social, para que haja uma melhora significativa na qualidade ambiental. 

Nesses municípios mais industrializados, a qualidade ambiental é deixada de lado pela 

população em prol de melhorias econômicas e nas condições de vida. Porém, quando existe 

um organismo responsável pela gestão do meio ambiente, este promove melhorias 

significativas na qualidade ambiental. 

 

Figura 2 – Relação entre capacidade político-institucional e qualidade ambiental 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao longo desse trabalho, verificou-se o modelo de industrialização da Região e sua 

vocação para atrair indústrias altamente poluidoras e degradantes do meio ambiente, 

mostrando a Região de estudo como um exemplo da inserção do Estado de Minas Gerais—e 



do Brasil e de outros países periféricos—na NDIT, com análises e conclusões que vão de 

encontro a muitos outros trabalhos que mostram uma correlação positiva entre a qualidade 

ambiental e o crescimento econômico. O trabalho de ESTY & PORTER (2002), por exemplo, 

comparando países, conclui que a promoção do crescimento econômico é um mecanismo-

chave para melhorias na questão ambiental. Essa afirmação está apoiada em alguns exercícios 

estatísticos que os autores utilizam, relacionando principalmente a regulação ambiental e o 

ambiente econômico e jurídico ao sucesso na preservação do meio ambiente. Eles mostram 

que países mais desenvolvidos costumam apresentar melhores mecanismos legais em relação 

à preservação ambiental e assim, crescimento econômico implicaria melhorias ambientais. 

Esses autores defendem também que o fechamento comercial de um país e seu maior 

distanciamento em relação ao crescimento econômico mundial o deixaria cada vez mais 

fadado ao insucesso na questão ambiental. Isto aconteceria porque haveria influências 

positivas da modernização econômica, das estruturas institucionais, do sistema regulatório e 

até do crescimento da renda per capita sobre a performance ambiental dos países. 

No entanto, a aplicação dos modelos para nossa Região de estudo mostrou exatamente o 

contrário: quanto maior a renda municipal e melhor capacitação política e institucional, pior a 

qualidade ambiental. Nesse modelo, não há forte influência do desenvolvimento econômico 

sobre uma maior pressão da sociedade para uma melhor qualidade ambiental. Restaria 

questionar se esse resultado indica que no nível local a influência do crescimento econômico e 

da pressão das atividades antrópicas sobre o sistema ambiental se tornaria mais visível. 

Alternativamente, acredita-se que a forma específica de inserção dos países periféricos na 

NDIT levaria os mesmos a apresentar performances ambientais distintas dos países centrais. 

A Nova Divisão Internacional do Trabalho implicou uma nova organização produtiva 

internacional e assim, uma nova organização espacial da economia. Esse contexto é 

extremamente injusto com os países periféricos que, visando o crescimento econômico 

(mesmo que a qualquer custo), atraem indústrias e investimentos por sua mão-de-obra barata e 

sua abundância em recursos naturais. Essas indústrias são, de forma geral, altamente 

impactantes sobre a qualidade ambiental da região onde se instalam e, apesar de promoverem 

o crescimento econômico, não garantem o acesso da maioria das pessoas aos seus benefícios, 

mantendo grande parte da população à margem desse processo de desenvolvimento. Os países 

periféricos inseridos nesse novo contexto da NDIT tendem a apresentar uma sociedade 

dualista, estando uma parcela expressiva da população em estado da mais absoluta miséria. 

Assim, a degradação ambiental significa um custo demasiadamente alto para as economias e 



sociedades subdesenvolvidas pagarem para buscar o acesso ao fruto do desenvolvimento 

parcial e seletivo do capitalismo na periferia. 

Esse novo padrão industrial com ênfase no desenvolvimento de tecnologias produtivas 

começou a se expandir nos países desenvolvidos a partir do momento que começaram a se 

exaurir alguns recursos naturais fundamentais. Tal comportamento foi também ampliado pelo 

crescimento de movimentos sociais contra a poluição e destruição de tais recursos, 

contribuindo para que em países desenvolvidos a proteção ambiental seja hoje uma das áreas 

mais dinâmicas para investimentos, sobretudo com o aparecimento e crescimento do mercado 

dos chamados “produtos verdes”.  

Os países periféricos exibem uma expressiva defasagem técnica em relação aos países 

centrais por apresentarem dificuldades tanto para criação de tecnologias quanto para sua 

absorção. O desenvolvimento dependente de novas tecnologias pode levar aqueles países à 

situação de meros fornecedores de componentes ou produtos semi-elaborados aos países 

centrais. Dessa forma, a distância entre países centrais e periféricos, que tende a aumentar, 

poderia ser minimizada apenas com políticas que visassem o aumento de investimento em 

P&D (pesquisa e desenvolvimento) em países em desenvolvimento, a transferência de 

tecnologia de ponta dos países centrais e desenvolvimento de capacidade intelectual para 

absorvê-la, além da atração de capitais estrangeiros em áreas produtivas estratégicas. O 

desenvolvimento de áreas científicas como a biotecnologia e a pesquisa genética, que podem 

também se apoiar nas riquezas naturais, requerem uma melhor utilização da base de recursos 

disponíveis. Dessa forma, países agro-minerais tradicionais, como o Brasil, correm o risco de 

ter sua participação no comércio mundial cada vez mais reduzida se persistirem na simples 

exportação de produtos primários para países desenvolvidos e na especialização em indústrias 

convencionais intensivas em recursos naturais. Por outro lado, a insistência em se inserir na 

NDIT através da oferta desses recursos e do desenvolvimento industrial ultrapassado pode 

significar optar por uma posição ainda mais secundária no cenário mundial, já que as novas 

tecnologias tendem a dispensar cada vez mais a utilização intensiva de recursos naturais. 

O cenário mais recente da NDIT apresenta ainda o chamado “crescimento sem trabalho”, 

segundo o qual não mais se enfatiza o “trabalho barato” mas sim a adoção de novos processos 

tecnológicos e equipamentos poupadores de mão de obra. Sendo assim, a importância do 

trabalho barato já se reduziu significativamente, reduzindo também a atração exercida por 

países com maior taxa de exploração da força de trabalho. Esse contexto traz mudanças 

significativas para aqueles países (como o Brasil) que se especializaram em atrair 



investimentos estrangeiros pela oferta abundante de trabalho barato. Esses países terão que 

apresentar outros fatores de localização para serem capazes de atrair investimentos externos. 

“Os países subdesenvolvidos participam da dinâmica capitalista desde o seu início, só 

que em lugar subordinado, como periferia daquela dinâmica, como produtores de matérias-

primas e alimentos, como mercado cativo dos países do centro da dinâmica capitalista. É 

essa situação subordinada, é essa inserção dependente, é essa condição periférica que 

condiciona o desenvolvimento atrofiado das economias dos países ditos subdesenvolvidos. A 

rigor, a realidade desses países não é de subdesenvolvimento, mas a do desenvolvimento do 

capitalismo na periferia, com todas as suas implicações: concentração de renda e riqueza, 

desequilíbrios, crises, desemprego, miséria e depredação do meio ambiente” (PAULA, 

1997:34-35). 

Verifica-se, portanto, que se faz necessária uma maior preocupação com o ambiente, 

almejando um desenvolvimento sustentável que possa permitir a efetiva promoção do 

desenvolvimento econômico e social nos países periféricos, pois claramente há um grande 

potencial de expansão de investimentos dessa natureza nos mesmos. O Brasil é um país que, 

contando com variados recursos naturais, amplo mercado interno e um desenvolvimento 

inicial em algumas áreas de alta tecnologia pode pensar em aprofundar a industrialização 

convencional, desde que com um aproveitamento sustentável dos seus recursos naturais. No 

nível local e regional, interesses e necessidades econômicas imediatas tendem a prevalecer 

sobre a preservação do meio ambiente; portanto, a gestão pública necessita considerar 

questões de preservação ambiental combinadas com alternativas para o desenvolvimento 

econômico e social, visando a utilização racional e o controle sustentável dos recursos 

naturais. Cada projeto deve ter seus custos sócio-ambientais avaliados juntamente com a 

importância social e os ganhos econômicos. 

É nesse contexto que se inserem o Brasil, o Estado de Minas Gerais e, sobretudo, a Região 

em estudo, onde o crescimento econômico é mais valorizado em relação à sustentabilidade 

ambiental. A instalação desse segmento industrial pesado e altamente impactante sobre o 

ambiente local na Região permitiu que se estabelecesse um trade-off entre os benefícios do 

crescimento econômico e os custos ambientais decorrentes da ênfase em um crescimento 

apoiado em indústrias sujas e intensivas em recursos naturais. A necessidade de identificar 

alternativas de controle sócio-político, tanto sobre os processos de degradação ambiental 

quanto sobre a democratização do acesso e distribuição dos benefícios do crescimento 



econômico, se faz premente e necessária quando se pretende atingir condições de 

sustentabilidade econômica e ambiental na Região. 

 

5.4. Atlas de qualidade ambiental  

 

 O Atlas Eletrônico “Qualidade Ambiental na Bacia do Piracicaba”, contém 30 mapas e 

tabelas, construídos a partir dos indicadores e índices temáticos produzidos pela pesquisa. 

O Atlas está disponível para consulta e impressão no endereço eletrônico 

www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/piracicaba/index.html 

O Atlas será utilizado largamente em projeto de educação ambiental realizado pela UFMG 

(programa PIE/PELD) na região estudada com escolas de 1o e 2o graus. 

As páginas seguintes trazem impressa uma amostra de 4 dos 30 mapas que compõem o 

Atlas. Segue abaixo lista completa de mapas e tabelas do Atlas. 

 

1. Índice de Qualidade da Habitação - 1991 

2. Índice de Qualidade da Habitação - 2000 

3. Índice de Condições de Vida - 1991 

4. Índice de Condições de Vida - 2000 

5. Índice de Renda - 1991 

6. Índice de Renda - 2000 

7. Índice de Saúde e Segurança Ambiental - 1991 

8. Índice de Saúde e Segurança Ambiental - 2000 

9. Índice de Serviços Sanitários - 1991 

10. Índice de Serviços Sanitários - 2000 

11. Índice de Pressão Urbana - 1991 

12. Índice de Pressão Urbana - 2000 

13. Índice de Pressão Industrial - 1991 

14. Índice de Pressão Industrial - 2000 

15. Índice de Pressão Agropecuária - 1991 

16. Índice de Pressão Agropecuária - 2000 

17. Índice de Cobertura Vegetal - 1991 

18. Índice de Cobertura Vegetal - 2000 

19. Índice de Autonomia Político-Administrativa - 2000 

http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/piracicaba/index.html


20. Índice de Gestão Pública Municipal - 2000 

21. Índice de Gestão Ambiental - 2000 

22. Índice de Informação e participação política - 2000 

23. Índice de Qualidade do Sistema Ambiental - 1991 

24. Índice de Qualidade do Sistema Ambiental - 2000 

25. Índice de Qualidade de Vida Humana - 1991 

26. Índice de Qualidade de Vida Humana - 2000 

27. Índice de Pressão Antrópica - 1991 

28. Índice de Pressão Antrópica - 2000 

29. Índice de Capacidade Político-Institucional - 1991 

30. Índice de Capacidade Político-Institucional – 2000 

 

5.5. Outros artigos produzidos 

 

1. Braga, Tania; Freitas, Ana Paula. Índice de sustentabilidade local: uma avaliação da 

sustentabilidade dos municípios do entorno do Parque Estadual do Rio Doce (MG). In: 

Anais do Encontro da ABEP, 13. Anais... 2002 

2. Braga, Tania.; Freitas, Ana Paula.; Duarte, Gabriela. Índice de Sustentabilidade 

Urbana. In: I Encontro da ANPPAS, 1. 2002 

3. Mikhailova, Irina; Barbosa Francisco A R. Valorando o capital natural e os serviços 

ecológicos de unidades de conservação: o caso do parque estadual do rio doce-mg, 

sudeste do Brasil. – em revisão para submissão para revista indexada nacional. 

4. Mikhailova, Irina; Barbosa Francisco A R. Avaliação econômica de sistemas 

ecológicos: uma aplicação do método “Análise energética” ao sistema de lagos do 

médio Rio Doce (sudeste do Brasil). In: IX Congresso Brasileiro de Limnologia: Água, 

rompendo fronteiras entre Ciência, Educação e Cidadania. Juiz de Fora, 25 a 30 de 

julho, 2003 (caderno de resumos). 

 

5.6. Seminário  

Foi realizado seminário acadêmico em conjunto da sócio-economia, em conjunto com o 

projeto “Qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável na bacia do rio piracicaba” 

realizado no CEDEPLAR com o apoio da FAPEMIG. 



O objetivo geral do seminário foi promover a integração temática/conceitual entre os dois 

projetos de pesquisa – Rio Piracicaba/Fapemig e Médio Rio Doce/PIE/PELD – bem como 

debater resultados preliminares obtidos em ambas. 

Data: 21 de agosto de 2002 

Participantes: Roberto Luís de Melo Monte-Mór, Tânia Braga, Irina Mikhailova, João 

Antônio de Paula, Cláudio Guerra, Philippe Maillard, Heloísa Costa, Francisco Barbosa, 

Nádia, Alessandro Clementino, Ana Paula Gonçalves, Gabriela Duarte. 

O seminário teve por objetivo aproximar os diversos pesquisadores envolvidos, e unidades 

acadêmicas, por extensão, na medida em que cada parte pôde expor o andamento dos seus 

trabalhos, tomar conhecimento dos trabalhos dos outros pesquisadores e, mais importante, 

formar uma visão global e integrada dos dois projetos de pesquisa.  

Na primeira parte do seminário, a professora Irina Mikhailova apresentou um trabalho 

sobre Valoração Econômica, onde sugeriu e apresentou uma metodologia capaz de medir e 

quantificar em termos monetários o valor financeiro de recursos naturais destruídos ou 

desperdiçados como a água, as matas (ciliares) e florestas, a fauna e a flora, etc. Foram 

apresentadas transparências que informaram sobre a fundamentação teórica da metodologia, 

baseada nos princípios microeconômicos da teoria do consumidor, curvas de indiferença e 

utilidade marginal. O objetivo principal dessa metodologia seria traduzir em valores 

monetários a destruição ambiental,  ajudando a criar novos parâmetros sobre a mensuração do 

que é destruído ou desperdiçado, de maneira que se possa proceder a comparações de custo e 

benefício. 

Em seguida, a professora Tania Braga fez sua exposição sobre os Índices de 

sustentabilidade local, que têm por objetivo refletir os vários aspectos sociais, ambientais, 

humanos, políticos e econômicos da Região do Vale do Rio Piracicaba. Com base em dados 

secundários e primários, foram construídos uma série de indicadores que, juntos, formaram 

Índices como os de Qualidade de Vida, Qualidade Ambiental, Capacidade Político-

Institucional, etc. O objetivo de tais Índices é o de criar uma metodologia passível de ser 

comparada ao longo do tempo, permitindo o monitoramento da Região em longos intervalos e 

criando condições de se avaliar  o sucesso/fracasso de eventuais programas e/ou políticas 

sócio-ambientais. 

O professor Philippe Maillard apresentou mapas e imagens feitas por satélites da Região 

do Rio Piracicaba e do Parque Estadual do Rio Doce. A partir das imagens, identificou pontos 

vulneráveis, áreas desmatadas, o avanço das cidades sobres matas e defendeu a necessidade de 



se fazer novos mapeamentos aéreos da Região, com o objetivo de se trabalhar com imagens 

mais recentes e atualizadas. 

Já o professor Francisco Barbosa discorreu sobre as águas da Região e do PERD. Sobre as 

águas do PERD, fez uma descrição da qualidade das águas do Rio Doce antes de entrar no 

parque e dentro dele. Concluiu que as águas do Parque não são mais potáveis, mas apenas 

balneáveis (ainda próprias para o lazer), o que indica uma degradação não só das águas, mas 

de todo ecossistema. 

O engenheiro ambiental Cláudio Guerra discorreu sobre as políticas ambientais na Região, 

sobre a atuação das ONGs e da comunidade, e, sobretudo, como as grandes empresas da 

Região, grandes consumidoras/poluidoras de água, se relacionam com a comunidade e com as 

demandas ambientais. 

Após as apresentações, os participantes debateram os temas apresentados. Foram 

discutidos os possíveis impactos que o turismo teria sobre o ambiente do Parque, seu 

potencial turístico e sua capacidade, em termos de infra-estrutura, para receber turistas. 

Segundo o professor Francisco Barbosa, esse número é, atualmente, de 365 mil turistas/ano. 

Também foram debatidas questões acerca da capacidade do PERD de gerar renda suficiente 

para sua manutenção. Algumas alternativas ao eco-turismo foram apresentadas. Como o 

PERD possui muitas peculiaridades – é o terceiro maior sistema lacustre do país, possui 

combinações de matas e lagos, é habitado por muitos anfíbios, tem uma formação única e 

abriga sete espécies de primatas -, seu potencial científico é muito grande. Poderia, a exemplo 

do que já ocorreu em outros lugares, se transformar num centro de pesquisa, recebendo 

pesquisadores de todas as partes, o que ajudaria na preservação e na geração e difusão de mais 

conhecimento. Os participantes concluíram que os principais serviços que o PERD pode 

prestar são os de Regulação (serviços ecológicos, dada sua raridade, à presença da mata 

atlântica, etc.), os Educativos e o Recreativo. Foi discutida a receptividade do IEF à proposta 

de tornar o Parque um centro de pesquisas e houve um questionamento sobre a verdadeira 

vocação do PERD, que talvez não seja o turismo, mas ensino e pesquisa. Também foi 

ressaltada a grande vulnerabilidade do PERD (próximo à USIMINAS), uma grande “ilha” no 

meio de uma área permeada por problemas ambientais decorrentes da natureza de sua 

ocupação industrial – poluição atmosférica, diminuição da quantidade de água no Rio Doce, 

erosões, etc. O estudo de caso sobre o PERD pode gerar experiência e metodologia que seriam 

“exportadas” a outros casos e situações similares, criando know-how para se atuar em 

situações onde ecossistemas naturais estejam sofrendo pressão antrópica. Além disso, foi 



ressaltada a importância da atuação também fora do Parque, num trabalho conjunto, pois não 

há como lidar com os problemas e potenciais do PERD fora de seu contexto maior, fora de 

sua Região. 

Foram efetuadas várias contribuições relativas aos índices de sustentabilidade local. 

Dentre elas destacamos as seguintes. Como os sistemas urbanos contribuem para a degradação 

de toda Região, há a necessidade de criação de índices de sustentabilidade urbana, que 

serviriam de parâmetro para comparar diferentes áreas urbanas, ou a mesma área em 

momentos diferentes. Sugeriu-se um índice que refletisse a qualidade do sistema ambiental, 

baseado na qualidade da água – testemunha síntese – e do ar. Também, um índice que, 

baseado nos indicadores de habitação, urbanização, qualidade de vida e renda, refletisse a 

qualidade de vida urbana. E por último, um índice que refletisse a redução da pressão 

antrópica, cruzando dados de pressão urbana, industrial e agrícola. 

O consumo de carvão mineral foi sugerido como proxy para a poluição atmosférica, e o 

consumo de água – denominador comum a todas as indústrias da região – como uma medida 

aproximada da energia gasta no processo, somando a às outras fontes de energia consumidas 

na Região, para a criação de uma espécie de Balanço Energético, com uma unidade única de 

energia. Um indicador sintético de pressão poderia ser derivado somando-se os PIBs 

agrícolas, de serviços e industrial e medindo-se o PIB total em termos de energia demandada – 

com a água entrando nessa mensuração. Sugeriu-se o uso do consumo de carvão na Região, 

em termos de área efetivamente ocupada por eucalipto, como medida de sustentabilidade da 

atividade industrial e transformação do ambiente regional. 

A erosão do solo foi indicada como medida de pressão agrícola e foi sugerido um estudo 

sobre perda do solo. Discutiu-se quais e quantos seriam os pontos amostrais para coleta de 

água para monitoramento e sugeriu-se que os melhores pontos seriam os pontos a jusante da 

Região, na medida em que o ponto onde se colhe a amostra traduz tudo o que se tem para trás. 

Foi sugerido que se investigue o sentido da qualidade de vida urbana com a qualidade do 

sistema ambiental, observando se convergem ou divergem, buscando meios de se encontrar 

uma síntese. 

 

5.6. Contatos Institucionais   

A pesquisa resultou também na construção de relações institucionais internacionais, em 

especial com grupos trabalhando com a construção de índices ambientais em universidades 

norte americanas.  



Dado o caráter recente dos estudos sobre índices 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. Com o 

intuito de obter tal espaço de diálogo, foram realizados contatos com pesquisadores e 

instituições com atuação destacada sobre o tema, a partir dos quais surgiram convites para 

redação de artigos e propostas de estudo para convênios de pesquisa futuros. 

 

Yale University - Center of Environmental Law and Policy 

Em visita à Universidade de Yale em junho de 2002, pesquisadora da equipe do Cedeplar 

reuniu-se com o professor Daniel Esty, coordenador do citado centro de pesquisa. Nessa 

reunião, apresentei informalmente nossa proposta metodólogica do Índice de Sustentabilidade 

Urbana.  

Principais resultados da visita: 

 Proposta para redação de um artigo em inglês para publicação na terceira 

edição do World Sustainability Report, organizado pelo Prof. Esty e editado pela Oxford 

Press.  

 Contribuição do Prof. Esty ao aperfeiçoamento da metodologia através de 

observações em relação à concepção teórica do sistema de indicadores.   

 

Columbia University - Center for International Earth Science Information Network, 

CIESIN 

Em visita à Universidade de Columbia em junho de 2002 e junho de 2003, pesquisadora 

da equipe do Cedeplar apresentou resultados da pesquisa em dois “BrownBag” para 

pesquisadores do CIESIN e se reuniu com o professor Mark Levy, coordenador do referido 

centro de pesquisas.  

Principais resultados da visita: 

 Proposta para aprofundar diálogo para realização de convênio acadêmico 

CEDEPLAR/CIESIN para realização de projeto de pesquisa. A pesquisa proposta teria o 

objetivo de aplicar o índice aqui construído para um grupo de metrópoles ao redor do 

mundo. Foi iniciado teste piloto para as regiões metropolitanas de São Paulo e Nova 

Iorque. 

 Foram apresentadas sugestões por pesquisadores da equipe em relação à 

metodologias de padronização de dados e estimação de dados indisponíveis.  



 

Millennium Ecosystem Assessment 

O Millennium Ecosystem Assessment é uma iniciativa científica internacional financiada 

por diversos órgãos da ONU, pelo Banco Mundial e pelos governos dos Estados Unidos, 

Noruega e Japão. O principal objetivo é integrar, avaliar e interpretar a produção acadêmica 

recente sobre serviços ambientais. 

Após ter recebido indicação para fazer parte do Assessment como lead author no capítulo 

sobre Sistema Urbano, a pesquisadora Tania M Braga foi agraciada com uma Fellowship 

destinada a cobrir custos de participação nos encontros anuais. O primeiro encontro ocorreu 

em São Carlos entre 9 e 15 de novembro de 2002, no qual foi redigido esboço do capítulo e 

definidas tarefas entre os lead authors envolvidos no mesmo. O segundo encontro ocorreu em 

Praga (República Tcheca) entre 12 e 17 de outubro de 2003, no qual foi feita uma revisão da 

primeira versão do capítulo e redigido o sumário executivo para tomadores de decisão. 
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Capítulo 6 



O Projeto “Educar para a Ação Ambiental” no ano de 2003 

 

No ano de 2003, o programa de Educação Ambiental teve como público alvo professores 

de escolas municipais e estaduais do Ensino Médio e Fundamental das cidades de Ipatinga e 

Jaguaraçu. Em cada uma dessas cidades foi realizado um curso de três dias (24horas) cuja 

programação encontra-se em anexo 

Os cursos abordaram os assuntos ambientais de maior interesse, especificados no 

questionário-diagnóstico respondido pelos professores. Os temas trabalhados foram os 

seguintes: Água, Lixo, Solo, Agenda 21, Problemas Ambientais da Bacia do Rio Piracicaba, 

Fauna e Flora do Parque Estadual do Rio Doce, Reciclagem, Plantas Medicinais, 

Biodiversidade, Conservação de água e uso da terra e o problema de erosão da região do Vale 

do Aço. 

Com um caráter predominantemente prático, os cursos ofereceram sugestões de jogos, 

práticas e dinâmicas adaptadas aos temas escolhidos, e voltadas para a problemática e 

realidade locais. Foram realizados em escolas com infra-estrutura adequada (locais amplos, 

disponibilidade de recursos audiovisuais, laboratórios, etc.). 

Cinqüenta vagas foram oferecidas para cada um dos cursos, sendo os participantes 

(professores de diferentes áreas: matemática, geografia, português, física, química, artes, 

ensino religioso, ciências e história) selecionados pelos próprios diretores/professores das 

escolas envolvidas. O curso desenvolvido na cidade de Ipatinga contou com a participação de 

45 professores de 9 escolas e o de Jaguaraçu com a participação de 53 professores e 6 escolas. 

Cada professor-parceiro recebeu uma pasta contendo: uma apostila,  5 jogos e 2 cartilhas, um 

mapa da bacia hidrográfica do Rio Piracicaba e um crachá em papel reciclado. Todo este 

material, além daquele utilizado durante os cursos, foi confeccionado pelos estagiários, 

bolsistas e voluntários, do projeto. 

Como parte das atividades dos cursos foram feitas três oficinas: - bioindicadores de 

qualidade de água (utilizando macroinvertebrados bentônicos indicadores de boa e má 

qualidade de água); - oficinas de eficiência de filtros (de água e para controle de poluição 

atmosférica) utilizando garrafas PET; - oficina de preparação de um boneco de alpiste, 

utilizando meias de nylon velhas, para estudo sobre germinação de sementes e fatores que 

interferem na germinação.Além das oficinas foram proferidas palestras (por membros do 

projeto e convidados), realizadas dinâmicas e visitas-orientadas em áreas impactadas do 



entorno, aterro sanitário e Estação de Tratamento de esgoto (ETE) em Ipatinga, lixão em 

Coronel Fabriciano e Parque Estadual do rio Doce.  

Ao final de cada curso foi aplicado um questionário de avaliação cujos resultados 

encontram-se nas figuras 1 e 2.  

 

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 estagiários. 

- Confecção do  Jogo Mico Preto com desenho de animais do PERD. (Figura 3) 

- Confecção de três cartilhas, ainda em fase de conclusão. Os temas abordados foram: 

dispersão de sementes e frutos, cadeia alimentar e polinização. 

- Confecção de um pôster representando a teia alimentar de peixes adultos do Lago Dom 

Helvécio (Figura 4). Este pôster representa a primeira tentativa de composição da cadeia 

alimentar deste ecossistema. 

 

Participação em Eventos 

- IX Congresso Brasileiro de Limnologia – o trabalho com o título: “Educar para a ação 

ambiental: a experiência da UFMG na região do Vale do Aço” foi apresentado como pôster 

neste congresso realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre os dias 20 e 

25 de julho de 2003. Os resumos foram divulgados no CD de resumos.   

- Anais do 6º Encontro de Extensão da UFMG – o trabalho intitulado “Educar para a ação 

ambiental” foi selecionado para publicação eletrônica nos Anais do 6º Encontro de Extensão 

da Universidade Federal de Minas Gerais, que aconteceu de 9 a 12 de dezembro de 2003. Nos 

Anais foram publicados trabalhos que relatam as experiências de extensão na UFMG. 

- Seminário “A UFMG e a formação continuada do professor” – o trabalho com o título: 

“Educar para a ação ambiental” foi apresentado como pôster neste seminário realizado na 

Faculdade de Educação (FaE/UFMG) em 09 de dezembro de 2003. 

- O projeto foi apresentado, sob a forma de palestra, na abertura do 2o Encontro de Pós-

Graduação da Universidade Estadual de Maringá em novembro de 2003. 



- O projeto foi apresentado, sob a forma de palestra, durante as comemorações da Semana da 

Árvore, promovida pela Prefeitura de Timóteo, MG.   

 

Participação em Cursos 

A estagiária Flávia Viana participou dos cursos abaixo discriminados com o objetivo de 

ampliar seu conhecimento na área de Educação Ambiental: 

 

- Curso “Jogos pedagógicos aplicados à Educação Ambiental” realizado em outubro de 2003, 

com carga horária total de 8 horas, realizado pela prefeitura de Belo Horizonte. 

- Mini curso “Fotografia científica – truques e aplicações” realizado em julho de 2003, com 

carga horária total de 8 horas, oferecido no Congresso Brasileiro de Limnologia. 

 

DESDOBRAMENTOS 

 

Após os cursos, alguns professores desenvolveram projetos de cunho ambiental em duas 

escolas da cidade de Ipatinga. 

 

Colégio São Francisco Xavier 

VI Mostra de Química – Vida moderna e meio ambiente. 24 e 25 de outubro de 2003. 

Objetivos: - Promover a mudança de comportamento do aluno em sua relação com o meio 

ambiente e com os recursos naturais, objetivando a formação de hábitos ambientalmente 

responsáveis; - Assumir no dia-a-dia condutas coerentes com as práticas de proteção 

ambiental e de contestação do consumismo e do desperdício;    - Identificar os problemas 

ambientais que afetam a qualidade de vida das pessoas, descobrir as causas dos problemas e 

encontrar soluções alternativas através dos conhecimentos químicos adquiridos; - Refletir 

sobre a prática da sala de aula visando a aplicação dos conhecimentos químicos à realidade 

das questões ambientais; - Desenvolver hábitos de pesquisa e de aplicação do método 

científico em atividades de caráter experimental. Reconhecendo a realidade da vida moderna, 

e motivado pela intenção de formar a consciência ambiental em seus alunos, que o Colégio 

São Francisco Xavier propõe a VI Mostra de Química. Equipe organizadora: Karla Patrícia 

Maia Muzzi, Matheus Campolina Mandes, Fabiano Guerra Vaz, Ulisses Andrade de Oliveira, 

Edilberto de Oliveira Rodrigues, Carlos Eduardo Noguères, Maria das Graças Pessoa, Marlú 

de Castro Assis Veiga, Sergio Pedro Duarte, Júlio César Alvim, José Amilar da Silveira. 



 

Projeto Uso e Conservação da Água. Objetivos: - Desenvolver o senso critico para perceber 

que o futuro está relacionado com o futuro da água potável existente no planeta; - Fixar os 

conceitos adquiridos durante o estudo da água; - Levar o aluno a pesquisar e perceber em 

fatos cotidianos a importância do uso responsável da água. Este projeto teve como público-

alvo alunos da 5ª série sendo dividido em seis partes: 1- leitura individual do livro ”Pelos 

caminhos da água”, de Valdir Montanari e Cristina Strazzacappa; 2- pesquisa sobre temas 

relacionados à água e preparação de cartazes e/ou maquetes para apresentação do tema à 

comunidade escolar; 3- visita-orientada a uma Estação de Tratamento de Água (ETA); 4- 

apresentação dos trabalhos confeccionados para toda a comunidade escolar; 5- os alunos 

assistiram a uma palestra sobre a importância da adição do flúor na água; 6- conclusão do 

projeto - ocorreu com um autódromo na sala de aula onde foram discutidos o livro e o 

conteúdo desenvolvido durante todo o projeto. 

 

Projeto Amigo bicho. Objetivos: - Conhecer as classes de vertebrados; - Conhecer as 

características de cada classe de vertebrados; - Exemplificar as diferentes classes de 

vertebrados; - Identificar exemplares de cada classe de vertebrados pertencentes à fauna 

brasileira e das matas da região do Vale do Aço. O projeto foi realizado em cinco etapas tendo 

como público alvo alunos de 6ª série. A realização do projeto contou com aulas práticas no 

laboratório da escola, preparação de cartazes pelos alunos com informações sobre animais 

brasileiros e da região das diversas classes estudadas. A última parte do projeto foi a 

exposição dos trabalhos preparados pelos alunos em uma Mostra de Ciências. 

 

Projeto Água! Compromisso de todos.  Objetivos: - O aluno deverá reconhecer que a água no 

planeta está acabando por conseqüência das ações do próprio homem; que economizar água 

não significa reduzir a conta de água, significa também preservar para não faltar energia 

elétrica; que se não usarmos a água adequadamente, poderá faltar para beber, para plantar, 

para sobreviver, enfim; que somos todos responsáveis como cidadãos e temos direitos e 

deveres com a preservação da água. O projeto foi desenvolvido em 9 etapas e teve como 

público alvo alunos de 3ª série. Várias etapas foram realizadas com o auxilio de textos sobre 

água e sobre lixo. Os alunos fizeram, também, pesquisas sobre os rios da região e suas bacias 

hidrográficas e sobre o Parque Estadual do Rio Doce. Para esta última o Jogo Bingo 



Ecológico, criado pelo Laboratório de Ecologia do Zooplâncton, foi amplamente utilizado. No 

projeto houve excursões a lixão e a um parque de preservação ambiental. 

 

Escola Estadual Maurílio Albanese Novaes 

Projeto Escola-Vida. Atividades de Educação Ambiental se conjugam com o 

desenvolvimento da leitura, criação e interpretação de textos. O projeto se desdobrou em oito 

ações mais importantes que aconteceram simultaneamente. Primeiro foi implantado um 

programa nos moldes do “5S”, programa de qualidade total, com enfoque sobre a limpeza da 

cidade e os problemas com o lixo. A segunda ação foi implantar o projeto “Escola Jardim”, 

com a participação de todos, selecionaram canteiros, escreveram às empresas solicitando 

parcerias e revitalizaram os jardins e canteiros da escola. A terceira ação foi o 

desenvolvimento do projeto “Movimento de Cidadania pelas águas” em que os alunos 

estudaram a importância das águas através de diversos tipos de leitura, textos orais e escritos, 

de construção de poesias, músicas, charges, maquetes de cachoeira, de nascentes, de natureza 

morta, de gráficos do consumo de água em casa e na escola, etc.. A quarta ação foi formar a 

Horta Escolar. Os alunos pesquisaram e decidiram o que plantar, sentindo-se assim, 

responsáveis pela Horta. Os produtos da Horta serão utilizados na merenda da escola. A 

Semana do Meio Ambiente foi a quinta ação. O enfoque das atividades desenvolvido nessa 

semana foi questões da vida cotidiana do cidadão, discutindo as visões polêmicas através da 

leitura de vários textos. A sexta ação foi preparar um acervo de filmes, documentários em 

vídeo ou CDROM para dar suporte as aulas. O projeto culminou com as duas ultimas ações: a 

Ecoarte com tema Luxo do Lixo, uma mostra do trabalho dos alunos com a participação de 

toda a comunidade e o lançamento do jornal escolar “De Olho na Ecologia”. Os alunos 

visitaram o parque gráfico do Jornal Diário do Aço, para aprender como se faz um jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Avaliação dos Cursos realizados em 2003 
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Figura 1 – Avaliação do curso de Educação Ambiental realizado na cidade de Ipatinga (MG), 

em abril de 2003. 
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Figura 2 – Avaliação do curso de Educação Ambiental realizado na cidade de Jaguaraçu 

(MG) em outubro de 2003 

 



- Jogo Mico Preto 

 

 

 

 

 

- Pôster cadeia alimentar de peixes adultos do Lago Dom Helvécio 

 

 

 



VII Curso de Educação Ambiental para professores do Ensino Fundamental e Médio do 

Vale do Aço – 22, 23 e 24 de abril / 2003 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

22/04/03 

8:00-9:30 – Abertura (Dr. Francisco A R.Barbosa-Coordenador Geral do Projeto PELD e Dra. 

Paulina M. Barbosa-Coordenadora do Programa) 

9:30-10:00 – Apresentação dos participantes 

10:00-10:15 – Intervalo 

10:15-12:00 – Palestra: Agenda 21 e a busca de soluções para os problemas ambientais (Eng. 

Ambiental Cláudio Guerra – Agência Nacional de Águas) 

12:00-13:30 – Almoço 

13:30-16:00 – Visita técnica ao Rio Piracicaba 

17:00-18:00 – Dinâmica 

23/04/03 

07:50-17:00 – Visita técnica ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD) 

07:50 – Saída 

9:30-10:50 – Boas Vindas ao PERD (Marcos Vinícius de Freitas – Supervisor Regional) 

10:50-11:50 – Trilha do Vinhático 

11:50-14:00 – Almoço, descanso e contemplação do PERD 

14:00-16:00 – Visita de barco ao lago Dom Helvécio 

16:00-17:00 – Visita ao viveiro 

17:00 – Retorno a Ipatinga 

24/04/03 

8:00-9:45 – Palestra: “Planeta Água: Doce até quando?”: uma síntese sobre recursos hídricos 

(documento “Panorama Global – GEO-3 da UNEP – Prof. Dr. Francisco Barbosa – 

ICB/UFMG) 

9:45-10:00 – Intervalo 

10:00-11:00 – Cartilha “Seu Juca vai se mudar” 

11:00-12:00 – Palestra: Aprendendo sobre biodiversidade com as abelhas. (Yasmine Antonini 

Itabaiana/ ICB-UFMG) 

12:00-13:30 – Almoço 



13:30-14:30 – Prática - Abelhas 

14:30-14:45 – Intervalo 

14:45-16:45 – Palestra: Conservação de água e uso da terra (Prof. Dr. Millôr Sabará – 

UNILESTE/MG) 

17:00 – Encerramento e entrega dos certificados 

 

 

IX Curso de Educação Ambiental para professores do Ensino Fundamental e Médio do 

Vale do Aço – 01, 02 e 03 de outubro / 2003 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

01/10/03 

8:00-8:15 – Boas Vindas! Sra. Célia de Oliveira Coelho – Prefeita de Jaguaraçu-MG 

8:15-9:45 – Abertura (Dr. Francisco A R. Barbosa-Coordenador Geral do Projeto PELD e 

Dra. Paulina M. Barbosa-Coordenadora do Programa de Educação Ambiental) 

9:45-10:15 – Apresentação dos participantes 

10:15-10:30 – Intervalo 

10:30-12:00 – Palestra: “Planeta Água: Doce até quando?”: uma síntese sobre recursos 

hídricos (documento “Panorama Global – GEO-3 da UNEP – Prof. Dr. Francisco Barbosa – 

ICB/UFMG) 

12:00-14:00 – Almoço 

14:00-16:00 – Palestra: O manejo inadequado do solo e o problema da erosão na região-Engº 

Agrônomo Rafael Sampaio Miranda – EMATER/Marliéria (MG). 

16:00-16:15 – Intervalo 

16:15-18:00 – Oficinas: germinação de sementes, eficiência de filtros, a máquina que fuma. 

02/10/03 

07:50-17:00 – Visita técnica ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD) 

07:50 – Saída 

9:30-10:50 – Boas Vindas ao PERD (Marcos Vinícius de Freitas – Supervisor Regional) 

10:50-11:50 – Trilha do Vinhático 

11:50-14:00 – Almoço, descanso e contemplação do PERD 

14:00-16:00 – Visita de barco ao lago Dom Helvécio 



16:00-17:00 – Visita ao viveiro 

17:00 – Retorno a Jaguaraçu 

03/10/03 

8:00-9:00 – Bioindicadores de qualidade de água 

9:00-10:30 – Palestra: Nossos problemas ambientais e a busca de solução – Engº Ambiental 

Cláudio B. Guerra – Belo Horizonte MG. 

10:30-10:45 – Intervalo 

10:45-12:00 – Vídeo  

12:00-14:00 – Almoço 

14:00-15:00 – Dinâmica 

15:00-15:15 – Intervalo 

15:15-16:00 – Cartilha “Seu Juca vai se mudar” 

16:00-16:30 – Avaliação 

16:30 – Encerramento e entrega dos certificados 


