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Effects of habitat fragmentation on the geographic distribution of
Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815 (Carnivora, Canidae) in the
State of Minas Gerais
Efeitos da fragmentação de hábitat na distribuição geográfica de
Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815 (Carnivora, Canidae) no Estado
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RESUMO
Efeitos da fragmentação de hábitat na distribuição geográfica de Chrysocyon
brachyurus Illiger, 1815 (Carnivora, Canidae) no Estado de Minas Gerais. A Mata
Atlântica e o Cerrado, apesar da importância para a biodiversidade, sofrem com
alterações em seus aspectos fitofisionômicos, em decorrência de ações antrópicas.
Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815, espécie endêmica do Cerrado, está sob
ameaça de extinção, e registros deste animal fora de sua área de ocorrência natural,
em domínios da Mata Atlântica, são frequentes. Desta forma, este estudo teve como
objetivo relatar a ocorrência de indivíduos na região da Mata Atlântica Mineira,
mapear os pontos de distribuição do animal no Estado de Minas Gerais, bem como
discutir esta expansão geográfica. Registros em áreas de Mata Atlântica são amplos,
e esta migração, ocorre, possivelmente, devido à alteração de paisagem neste
domínio e, também, no Cerrado. O impacto advindo da exploração antrópica dos
recursos naturais ameaça o lobo-guará, uma vez que a fragmentação pode causar
descontinuidade nos padrões originais de fluxo gênico; o que é preocupante não
somente para a espécie, mas, também, para os organismos que mantém relações
ecológicas com o animal. Medidas de conservação são necessárias para a
preservação da espécie e dos biomas em questão.
Palavras-chave: Lobo-guará; Expansão Geográfica; Mata Atlântica.
ABSTRACT
The Atlantic Forest and the Cerrado, despite the importance to biodiversity, suffer
from changes in their phytophysiognomic aspects, due to anthropogenic actions.
Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815, endemic specie of the Cerrado, is under threat
of extinction, and records of this animal outside its natural occurrence area, in areas
of the Atlantic Forest, are frequent. Thus, this study had as objective to reports in
the region of the Atlantic Forest of the Minas Gerais State, map the distribution
points of the animal in the state, as well as discussing this geographical expansion.
5
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Records in areas of Atlantic Forest are ample, and this migration occurs, mainly,
due to the change of landscape in this area, and, also, in the Cerrado. The impact of
anthropogenic exploitation of natural resources threatens the maned wolf to
extinction since fragmentation may cause discontinuity in the original patterns of
gene flow; which is of concern not only to species, but, also, for organisms that
maintain ecological relations with the animal. Conservation measures are necessary
for the preservation of the specie and biomes in question.
Key words: Maned wolf; Geographic Expansion; Atlantic Forest.
INTRODUCTION

About one-third of the Brazilian forests were converted to agricultural
activities1. This anthropic pressure exerted on the environment results in a process
of fragmentation, isolating large areas of native vegetation and modifying the
landscape2,3. In this scenario, morphoclimate domains, as Cerrado and Atlantic
Forest, are presented in mosaic form, with consequent loss of biodiversity4-7.
Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815, maned wolf, is endemic to the
Cerrado and key species of the biome in question, due to the ecological functions it
performs8. Needs extensive and open areas for foraging9,10, making it vulnerable to
habitat loss and fragmentation11. It has a wide geographic distribution7, and, in the
last years, its occurrence was recorded in previously undeclared areas for the
species, mainly in the Southeast region of Brazil, in areas under dominance the
Atlantic Forest11-14, having its expanded distribution, also, for coastal regions15.
Currently, the specie is, on the Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção – Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção16 as Vulnerable and, on a world scale, is considered almost in danger17.
Seen this, the objective of this work was to discuss the causes and implications of
current patterns of geographic expansion of the maned wolf. Also to map the
records already obtained for the Atlantic Forest of the State of Minas Gerais
available in the literature, considering that the state is under the dominance of the
two biomes, which form regions of ecotone18; as well as submit four new records.
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MATERIAL AND METHODS

The records of the present study has been through the meeting of three
individuals victims of trampling. Two were registered between the municipalities
of Carangola and Faria Lemos, in Minas Gerais, in the years of 2012 e 2014; and
one between Carangola and Pedra Dourada, in 2016.
Two individuals were removed from the premises by specialized biologists,
prepared as testimonies (skin, skull and genetic material for molecular study) and
deposited in the Museu de Zoologia da Zona da Mata Mineira (MZZM), belonging
to the Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade Carangola (MZZM 267;
436). The animal for the last locality was not collected, since it was already at an
advanced stage of decomposition. Your registration is only photographic. The
fourth individual was recorded by photography on rural properties by rural dwellers.
A bibliographical survey was carried out to map the occurrence areas of the
maned wolf in the Atlantic Forest of the State of Minas Gerais, august 2017 through
may 2018, using the databases of the Web of Science and Google Academic. Key
words used (in english and portuguese) were applied in combination and/or
separately, being these “Chrysocyon brachyurus”, “maned wolf”, “Atlantic Forest”,
“Cerrado” and “Minas Gerais”.

RESULTS

The two specimens collected were deposited in the exposition collection,
where they are used as material for environmental education practices. Figure 1
corresponds to the individual registered in rural properties in the municipality of
Carangola.
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Figure 1. Chrysocyon brachyurus records on rural property.
As for the records obtained in literature, it can be observed that there is a
wide distribution of C. brachyurus in the State of Minas Gerais and by great
extension of Altantic Forest (Figura 2).

Figure 2. Present distribution of the maned wolf in the State of Minas Gerais, as
indicated by the bibliographic data, in relation to the distribution limit of
the Atlantic Forest and Cerrado. The points marked in black represent
records rised by Quierolo et al., 201112 e Torres et al., 201219.
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DISCUSSION

It is known that the phyto-physiognomic patterns of the Atlantic Forest and
the Cerrado are being altered by anthropic actions, factor that imposes different
conditions on organisms adapted to them20, and one of the consequences is the
change in the pattern of species distribution, since the breakdown of geographical
barriers can promote dispersion in new environments21.
The maned wolf originally inhabits regions of open forest formations, humid
plains and transition zones between the Caatinga and pasture areas. Probably, due
to human activities, which consumed much of the original Cerrado territory6, the
animal was limited to small territorial extensions, which are not sufficient to carry
out their ecological activities10.
A dispersion of the species into the Atlantic Forest is pointed out in several
records12,22, being these, mostly, in areas occupied by urban areas and by
agricultural activities, reinforcing your preference through open areas and, also, that
the increase of open areas in the Atlantic Forest favored the migration to the eastern
portion of Brazil. The record presented in this study corroborates this statement.
Although the Atlantic Forest offers some of the food needed for the maned
wolf diet, there are negative aspects to this migration. The colonization of the
animal in the biome in question can cause harmful effects to the groups that
compose the local fauna, affecting the balance of the biota (eg, food webs), besides
the probability of introduction of diseases and competitions by resources23. The
reproductive aspects of the maned wolf are also compromised as the female needs
a quiet environment to care for her offspring. Having some kind of persistent
disturbance, she ends up abandoning or even attacking her offspring9, which would
compromise the maturation of the new individuals and, consequently, the gene flow
of the species.
Many fragments of the Atlantic Forest are surrounded by roads with intense
traffic, leaving the species more susceptible, also, to trampling, as sampled in the
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area of record of this work., which, moreover, is formed by long pastures of cattle
with fragments of forests.

CONCLUSION

The consequences of migration of Chrysocyon brachyurus range from
reduced food availability to loss of flow and genetic variability. Its occurrence in
these new areas may even directly influence the biota balance, and there is still
insufficient data to indicate whether this pattern of colonization is a temporary
invasion or an adaptive question. These aspects highlight the need for additional
conservation measures for the species and for the areas concerned.
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METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO DE TRÊS ESPÉCIES DE
Blattaria Burmeister, 1829: Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789),
Blaberus giganteus (Linnaeus, 1758) e Gromphadorhina portentosa
(Schaum, 1853)
METHODOLOGY FOR BREEDING THREE SPECIES OF
Blattaria Burmeister, 1829: Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789),
Blaberus giganteus (Linnaeus, 1758) e Gromphadorhina
portentosa (Schaum, 1853)
Anna Clara Balbina Silva*, Afonso Pelli
Universidade Federal do Triângulo, Instituto de Ciências Biológicas e Naturais.
Uberaba/MG, Brasil. annaclara1996@live.com
RESUMO
O modo como os insetos são criados está intimamente relacionado com o sucesso e
resultados da pesquisa na área. A manutenção de biotérios requer conhecimento
para obtenção de indivíduos saudáveis e de qualidade. O objetivo do estudo é
descrever e testar a viabilidade da metodologia de criação de três espécies de baratas
em condições de laboratório. No laboratório de Ecologia & Evolução Nico Nieser
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, três espécies de Blattaria
Burmeister, 1829 são mantidas separadas em caixas plásticas (30 x 40 cm), com
furos na tampa para ventilação e com vaselina nas bordas para evitar a fuga dos
animais, ou entrada de eventual contaminação. No interior de cada caixa é
depositada maravalha de Pinus spp. peneirada, uma caixa de ovos ou rolo de
papelão, uma placa de Petri com papel toalha para dessedentação e os alimentos
dispostos sob a serragem. O biotério apresenta condições controladas de
luminosidade 12 horas claro/escuro e manutenção da temperatura abaixo de 26°C.
Essa metodologia de criação mostrou-se eficaz para as espécies de baratas
escolhidas, que apresentaram alto potencial biótico e taxa de sobrevivência.
PALAVRAS-CHAVE: Barata. Biotério. Manutenção.
ABSTRACT
The way insects are raised is closely related to the success and results of research
in the field. The maintenance of vivariums requires knowledge to obtain healthy
and quality individuals. The objective of the study is to describe and test the
viability of the methodology for creating three species of cockroaches under
laboratory conditions. At the Nico Nieser Ecology & Evolution laboratory at the
Federal University of Triângulo Mineiro, three species of Blattaria Burmeister,
1829 are kept separate in plastic boxes (30 x 40 cm), with holes in the ventilation
cover and with petroleum jelly at the edges to prevent leakage. of animals, or entry
of eventual contamination. Pinus spp. Wood shavings are deposited inside each
14
Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

box. sifted, an egg carton or cardboard roll, a Petri dish with paper towels for
desedentation and the food arranged under the sawdust. The vivarium has
controlled lighting conditions for 12 hours light / dark and the temperature is
maintained below 26°C. This breeding methodology proved to be effective for the
chosen cockroach species, which had high biotic potential and survival rate.
KEYWORDS: Cockroach. Bioterium. Maintenance.
INTRODUÇÃO

As baratas são insetos com importância social, econômica, ecológica e
médica, às vezes associadas ao homem. Pertencem à ordem Blattodea Brunner,
1882 ou Blattaria Burmeister, 1829(1). Os autores optam pelo nome Blattaria, pois
possuiu data anterior a Blattodea. Seus hábitos e morfologia mantiveram-se
basicamente inalterados nos últimos 300 milhões de anos(2). Alguns fósseis
encontrados na era Paleozóica, em rochas do carbonífero, sugerem que as condições
ambientais desse período eram favoráveis o desenvolvimento de florestas(3). Desses
insetos os mais antigos estão incluídos nas famílias Polyphagidae e Cryptocercidae;
sendo que esta última abrange espécies que consomem madeira, similar aos Isoptera
(Brullé, 1832)(4). Segundo Cornwell(5) os cupins compartilham do mesmo ancestral
que as baratas, e ao longo da evolução estabeleceram uma complexa sociedade.
Durante sua evolução, nos estágios iniciais as baratas se adaptaram ao
escuro e as condições do ambiente de florestas, como solos úmidos. Já foram
descritas em todo o mundo 3.500 espécies de baratas no qual a maioria é silvestre
e 1% dessas possuem hábitos domiciliares(6). Possuem hábitos onívoros e noturnos
o que propiciou grande suprimento alimentar e eventual proteção contra
predadores(7). O grupo apresenta algumas espécies que conseguem se adaptar bem
com o ambiente doméstico, propiciando local ideal para o desenvolvimento de
populações(3).
As baratas possuem elevada importância sendo considerados pragas e
vetores mecânicos de vários microrganismos(8), pois adultos e ninfas podem
carregar fungos, bactérias e protozoários e, geralmente causam danos econômicos
em produtos armazenados(9,7). Esses insetos têm sido bastante utilizados nas
15
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pesquisas. No Brasil não existe uma legislação específica para o uso de
invertebrados. A coleta para ensino e pesquisa, desde que aprovada pelos órgãos
competentes, é considerada legal. Os biotérios também são permitidos e propiciam
condições ideais para ensino e pesquisa, podendo os animais serem mantidos em
alta densidade populacional(10,11).
Neste contexto, este trabalho teve como objetivo descrever a criação e testar
a viabilidade desta metodologia com três espécies de baratas Nauphoeta cinerea
(Olivier, 1789), Blaberus giganteus (Linnaeus, 1758) e Gromphadorhina
portentosa (Schaum, 1853) em condições de laboratório.

METODOLOGIA

A criação dessas três espécies é realizada no Laboratório de Ecologia &
Evolução Nico Nieser do Departamento de Patologia, Genética e Evolução da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Esses insetos são criados e mantidos em biotério, na cidade de Uberaba/MG.
A licença para coleta de insetos foi concedida pelo ICBMBIO, sob nº 63276-1,
sendo o biotério registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro e no Conselho Regional de Biologia
4ªRg, sob responsabilidade e Anotação de Responsabilidade Técnica do biólogo
Afonso Pelli.
Os primeiros exemplares de cada espécie foram obtidos através de doações
e permutas com outras Instituições. Cada espécie é mantida separada em caixas
plásticas (30 x 40 cm), com furos na tampa para ventilação e com vaselina nas
bordas para evitar a fuga dos indivíduos ou entrada de eventual contaminação
(Figura 1). O interior de cada caixa contém maravalha de Pinus spp. peneirada para
forrar a base, uma caixa de ovos de papelão (30 cm) e/ou rolo de papelão (15 cm)
para o alojamento dos indivíduos e enriquecimento ambiental; uma placa de Petri
(7 cm) com papel toalha para dessedentação e, os alimentos são dispostos em cima
da serragem (Figs. 1, 2 e 3).
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O biotério possuiu controle de fotoperíodo, 12 horas claro/escuro utilizando
temporizador, a temperatura permanece abaixo de 26°C. Os insetos são alimentados
com ração peletizada para peixes, com 33% de proteína da Guabi® e mamão uma
vez por semana, quando a limpeza é realizada. Uma vez por mês é realizada a
limpeza completa das caixas (organizadas em prateleiras) trocando a maravalha. À
medida que a população aumenta é realizada a transferência dos indivíduos mais
jovens para outras caixas, ou o descarte de parte da produção.

Figura 1. Caixa de criação de Nauphoeta cinerea em condições de laboratório.

Figura 2. Caixa de criação de Blaberus giganteus em condições de laboratório.
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Figura 3. Caixa de criação de Gromphadorhina portentosa em condições de
laboratório
RESULTADOS

De acordo com os resultados, pode-se afirmar a eficácia da metodologia. No
caso da espécie Blaberus giganteus, os indivíduos apresentam uma alta taxa de
sobrevivência e potencial biótico. De acordo com Maliszewska e Tęgowska(12) esta
espécie é longeva e podem sobreviver em média 20 meses a 2 anos. No Biotério
Nico Nieser são realizadas diversas pesquisas, inclusive de dinâmica populacional
e, os indivíduos sobrevivem em média 20 meses, para essa espécie não foi realizada
a construção de uma tabela de vida, por ser uma espécie longeva, entretanto, de
acordo com as coletas de dados essa espécie já possui o tempo de 1 geração,
indicando intervalo de aproximadamente 315 dias.
Segundo Santos(13) os adultos de Nauphoeta cinerea apresentam entre 2529 mm de comprimento, possui a cor acinzentada, as asas são manchadas e não
cobrem o abdômen completamente, aceitam tanto alimento animal quanto o vegetal
e vivem aproximadamente 1 ano(14). Os resultados dessa espécie no biotério são os
melhores, segundo estudos de dinâmica populacional realizados com essa espécie,
possuem uma alta capacidade reprodutiva, atingem a maturidade sexual em poucos
meses e apresentam uma baixa taxa de mortalidade, os indivíduos sobrevivem em
18
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média pouco mais de 1 ano e meio, sendo assim essa espécie é a mais utilizada nos
estudos do laboratório da Universidade, como exemplo para testes de toxicidade,
de acordo com dados da tabela de vida desta espécie o tempo de geração foi 5,5, o
que indica aproximadamente 183,8 dias entre as gerações.
No caso da espécie Gromphadorhina portentosa, segundo Permanasari et
al.(15) é uma das maiores espécies de baratas do mundo, os adultos podem medir até
10 cm de comprimento, os machos possuem um par de grandes saliências ou
tubérculos atrás da cabeça e vivem em média de 2 a 5 anos(16). A metodologia de
criação do biotério apresentou-se satisfatória para esta espécie que demora a atingir
maturidade sexual, entretanto apresenta alta taxa reprodutiva e sobrevivência, não
foi realizada a construção de uma tabela de vida, por ser uma espécie longeva,
entretanto, de acordo com as coletas de dados essa espécie já possui o tempo de
uma geração, indicando intervalo de aproximadamente 750 dias.

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas pesquisas com entomologia necessitam de grande quantidade de
insetos, às vezes criados em condições controladas e padronizadas. O sucesso nos
resultados das pesquisas está relacionado com o estabelecimento satisfatório das
populações. A criação e manutenção de insetos requerem um conhecimento da sua
biologia, ecologia e comportamento. A metodologia de criação descrita neste
estudo se mostra satisfatória para as três espécies de baratas, no qual o biotério tenta
simular condições naturais.
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WATER QUALITY IN THE AGRONOMIC ENGINEER VALTER
MATIELO RESERVOIR IN THE ITAUNINHAS RIVER IN BOA
ESPERANÇA/ES AND ITS INFLUENCE ON THE
CONSTITUTION OF AQUATIC MACROPHITES
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RESUMO
O estudo de caracterização limnológica na Barragem Valter Matielo possui o
objetivo de avaliar a potencial influência dos efluentes lançados no Córrego Boa
Esperança/ES, na qualidade da água da Barragem e sua relação com a constituição
das macrófitas aquáticas. A metodologia constou na demarcação de quatro pontos
de coleta para análise de Índice de Qualidade da Água (IQA), Índice de Diversidade
Biológica, biomassa das macrófitas aquáticas e análises químicas do tecido vegetal.
Os resultados de IQA mostram a influência que o lançamento de efluentes in natura
tem sobre o corpo hídrico. O Índice de Diversidade da comunidade zooplanctônica
acompanha a queda do IQA, mostrando que os menores valores de diversidade
correspondem aos piores valores de IQA. O resultado da análise química do tecido
vegetal, juntamente com o cálculo da biomassa, apontou a potencial influência que
os nutrientes têm sobre o desenvolvimento das macrófitas aquáticas na Barragem
Valter Matielo. Os resultados indicam a necessidade do tratamento dos efluentes
antes do seu lançamento no corpo hídrico.
Palavras-chave: Índice de qualidade das águas, macrófita aquática, monitoramento
biológico.
ABSTRACT
The study of limnological characterization in the Valter Matielo Reservoir has the
objective of evaluating the potential influence of the effluents released in the Boa
Esperança stream/ES, in the quality of the water of the dam and its relation with the
constitution of the aquatic macrophytes. The methodology consisted in the
demarcation of four collection points for analysis of IQA (Water Quality Index),
Biological Diversity Index, biomass of aquatic macrophytes and chemical analyzes
of plant tissue. The IQA results show the influence that the release of fresh effluents
has on the water body. The Diversity Index of the zooplankton community follows
the decay in the IQA, showing that the lowest values of diversity correspond to the
worst values of IQA. The result of the chemical analysis of plant tissue, together
with the calculation of biomass, pointed out the potential influence that nutrients
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have on the development of aquatic macrophytes at Valter Matielo Reservoir. The
results indicate the need to treat the effluents before they are released into the water
body.
Key-words: Water quality index, aquatic macrophyte, biological monitoring.
INTRODUÇÃO
O homem usufrui dos recursos hídricos como insumo básico para o
desenvolvimento de inúmeras atividades, destacando-se o abastecimento de água,
as atividades agrícolas, a geração de energia e o uso industrial. Devido ao
crescimento demográfico e a expansão das atividades humanas, têm se utilizado os
recursos hídricos de maneira inadequada. Uma alternativa é a construção de
reservatórios, que tem como principal objetivo assegurar a disponibilidade da
água(1).
Esteves(2), afirma que o processo de eutrofização artificial propicia o
desenvolvimento de diversas espécies de macrófitas aquáticas. No Brasil, inúmeros
ecossistemas aquáticos sofrem com as consequências desse processo. Diante disso,
um notório problema encontrado nos reservatórios construídos no país, é o
crescimento excessivo de macrófitas aquáticas, especialmente as flutuantes, que
encontram circunstâncias adequadas para o seu crescimento, como excesso de
nutrientes, disponibilidade de luz solar anualmente, etc.
As macrófitas aquáticas exercem um importante papel ecológico no
ecossistema, visto que servem de comida e abrigo para animais, como peixes, micro
e macro invertebrados. Essas plantas auxiliam também na dinâmica trófica dos
reservatórios e açudes, por atuarem nos ciclos de nutrientes, resíduos e na
luminosidade da água. Entretanto, as macrófitas aquáticas podem apresentar
desvantagens, como crescimento elevado e morte natural, tornando-se fundamental
a implantação de práticas de manejo adequado, objetivando melhorar a qualidade
da água dos corpos hídricos em processo de eutrofização(3).
O estudo de caracterização limnológica na Barragem Valter Matielo possui
relevância, visto que é o primeiro estudo realizado nessa área, do qual, será
apontado os possíveis danos que o ecossistema aquático sofre ao receber
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diariamente os efluentes gerados no município de Boa Esperança – ES, além de
ceder informações importantes para o Consórcio Público Intermunicipal,
responsável pela administração da Barragem, ou qualquer outra instituição que
pretenda implantar projetos ou usufruir dos recursos naturais.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a potencial influência dos
efluentes lançados no Córrego Boa Esperança/ES, na qualidade da água da
Barragem do rio Itauninhas e sua relação com a constituição das macrófitas
aquáticas. Para a realização desse estudo, foram feitas análises físicas, químicas e
biológicas através do cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA), análise
química do tecido vegetal e análise da comunidade zooplanctônica, bem como
caracterização das comunidades de macrófitas.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado na barragem do rio Itauninhas, denominada Barragem
Engenheiro Agrônomo Valter Matielo, localizada entre as coordenadas 18°28'53"S
e 40° 11'36"O (Figura 1), construída através da parceria entre os munícipios de Boa
Esperança, Pinheiros/ES e o Governo Federal, dando início ao Consórcio Público
Vale do Itauninhas. Possui inúmeros afluentes que contribuem para a sua
disponibilidade hídrica, dentre eles, o córrego Boa Esperança.
O empreendimento tem como principal objetivo o abastecimento de água
dos municípios de Pinheiros e Boa Esperança, localizados no norte do Estado do
Espírito Santo, como também oferecerá mais benefícios para a população da região,
visto que possibilitará implantação de projetos de irrigação, piscicultura, podendo
incentivar o ecoturismo.
Boa Esperança é um município do estado do Espírito Santo, com posição
geográfica determinada pelo paralelo 18°32’24”S e pelo meridiano 40°20”30”O, e
possui uma área de 428,61 km². Pinheiros é um município, também do estado do
Espírito Santo, posicionado entre as coordenadas geográficas 18°24’44”S e
40°12’55”O e possui área de 975 km²(4).
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Figura 1. Mapa de Localização da Barragem Valter Matielo.
A demarcação da rede de amostragem foi realizada a partir de visitas em
campo e consultas em bancos cartográficos, utilizando a ferramenta Google Earth
para demarcar os pontos. Foram considerados os seguintes critérios: pontos de
lançamentos de esgotos, ação de contribuintes e facilidade de acesso.
A rede de amostragem é composta por quatro pontos (Tabela 1).
A fim de que seja feito a avaliação da qualidade da água e analisada a relação
com o crescimento de macrófitas aquáticas, foram realizados levantamentos de
dados dos parâmetros hídricos e da biomassa das macrófitas.
Para avaliar a qualidade hídrica, foi utilizado o Índice de Qualidade da Água
(IQA), que tem como finalidade avaliar a qualidade da água bruta. É determinado
por nove parâmetros: Oxigênio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, Potencial
Hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Temperatura da
água, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez e Sólidos Totais. Para cada
parâmetro é atribuído um peso (w), estipulado de acordo com a sua importância
25
Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

relativa e o cálculo do IQA é realizado por meio do produtório dos nove parâmetros
acima citados(5), e classificados em faixas, Tabela 2.

Tabela 1. Pontos de coleta demarcados na área da Barragem Valter Matielo, no rio
Itauninhas.
Ponto

Descrição

P1

Córrego Boa Esperança após lançamento de efluentes

P2

Jusante do córrego Boa Esperança na confluência com o rio Itauninhas

P3

Rio Itauninhas antes da confluência com o córrego Boa Esperança

P4

Próximo à Barragem Valter Matielo

Tabela 2. Classificação do Índice de Qualidade da Água.
Avaliação da Qualidade da Água

Faixa de IQA

Ótima

80 < IQA ≤ 100

Boa

52 < IQA ≤ 79

Razoável

37 < IQA ≤ 51

Ruim

20 < IQA ≤ 36

Péssima

0 ≤ IQA ≤ 19

De acordo com a ANA(5), entre os parâmetros utilizados na determinação do
IQA, destacam-se o nitrogênio e fósforo, que lançados em grandes quantidades no
corpo hídrico causam um crescimento excessivo de algas e outros vegetais, definido
como processo de eutrofização.
A coleta das macrófitas aquáticas para o cálculo de biomassa e as coletas de
amostras de água, foram efetuadas em outubro de 2018; segundo APHA(6).
A realização das análises químicas do tecido vegetal foi feita com recurso
próprio e conforme metodologia estabelecida por Carmo et al.(7).
As macrófitas aquáticas foram estudadas por meio de métodos quantitativos,
a partir de transectos demarcados transversalmente por toda extensão do corpo
hídrico da Barragem Valter Matielo, conforme Figura 2. Dentre os procedimentos
empregados na estimativa de populações, os Transectos Lineares são os mais
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utilizados e com êxito nas espécies vegetais e animais. Em todos os casos, a
metodologia é a mesma: o pesquisador conduz o censo por toda a extensão, através
de linhas ou trilhas previamente designadas, buscando animais ou grupos de
interesse(8,9).

Figura 2. Esquema ilustrativo da metodologia do transecto/parcela.
A amostragem e coleta das macrófitas aquáticas foram efetuadas conforme
o método do quadrado de madeira de 0,50m de lado(10) (Figura 3).

Figura 3. A esquerda método de coleta com parcelas; a direita extração da macrófita
por parcela.
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Esse método fundamenta-se em arremessar aleatoriamente o quadrado de
madeira descrito sobre um estande similar de plantas e apanhar, com ajuda de
ferramentas de corte (tesoura de poda), todos os vegetais presentes em seu interior,
tanto a parcela que estará emersa quanto a submersa, até mesmo as raízes.
O material retirado foi armazenado em sacos plásticos de 100L, para depois
ser reconhecido e pesado(10).
As amostras de água para a análise quali-quantitativa do zooplâncton foram
obtidas nos pontos P1, P2 e P3, através da filtragem de 100L de água, com auxílio
de balde e uma rede cilindro-cônica de 35 µm de abertura de malha. No ponto P4,
a amostra foi obtida através de arrasto vertical da coluna d’água, com a mesma rede
acima citada. O volume da água foi calculado segundo APHA(6).
Após essa filtragem, as mesmas foram acondicionadas em frascos de 200
ml e coradas com o corante vital Rosa-de-Bengala, depois de transcorridos 15
minutos foram fixados com formalina 4% tamponada e levadas para o laboratório
da UNEC (Centro Universitário de Caratinga), Campus de Nanuque para as análises
com Microscópio Óptico.
A densidade foi calculada conforme APHA(6) e expressa em número de
indivíduos por metro cúbico.

A estrutura da comunidade zooplanctônica foi

avaliada através dos índices de diversidade

(11)

e equitabilidade(12). O índice de

Shannon pode ser representado em Bits, Nats ou Decits. A unidade depende da base
do logaritmo utilizado na fórmula do índice. Se for 2, Bits, base e, Nats e base 10,
Decits. Neste trabalho será utilizada a base e, portanto a unidade será Nats.ind-1,
visto a importância da padronização para futuras comparações(13).
De acordo com a metodologia usada por Faria e Espíndola(10), a biomassa
por unidade de área da superfície da lâmina d’água, ou do estande de macrófita (que
por falta de simbologia conhecida será designada por Bsp), é a relação entre a
quantidade de massa úmida e a área de superfície do lago ocupada por essa massa.
Para a realização desse cálculo, o material coletado foi posto em um
ambiente seco e limpo por um determinado tempo, a fim de que diminua o excesso
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de água, para depois ser pesado. A pesagem foi feita com balança Portable Electronic
Scale, de marca WeiHeng.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na área estudada, foi verificada a presença de algumas macrófitas aquáticas,
caracterizadas pelas espécies Eichhornia crassipes (aguapé) e Salvinia molesta. De
acordo com Thomaz e Esteves(14), ambas espécies são classificadas como
Macrófitas Flutuantes Livres, que é definida como vegetais aquáticos que flutuam
livres na superfície da água e suas raízes estão localizadas na subsuperfície, porém
sem se fixar a nenhum sedimento, geralmente ocorre em locais de pouca correnteza
e baixa frequência de ventos.
Dentre as espécies de macrófitas encontradas na área de estudo, a
Eichhornia crassipes (aguapé) foi a espécie predominante. Essa espécie é oriunda
da América do Sul, no entanto, devido a formosura da planta e suas flores,
rapidamente ficou conhecida em diversas regiões do mundo, porém, devido ao seu
alto poder de reprodução, é considerada como uma praga para os ecossistemas
aquáticos(15, 16).
O aguapé, como é popularmente conhecido, não possui só pontos negativos,
visto que há estudos que comprovam a eficiência da utilização dessa planta para
tratamento de águas residuais, como também de efluentes gerados em indústrias e
na agricultura, beneficiando inúmeras atividades, como por exemplo a aquicultura.
Essa espécie possui alto poder de multiplicação vegetativa, principalmente em
corpos d’água onde os níveis de concentração de nutrientes são elevados
(eutrofizados). Esses nutrientes são utilizados no processo metabólico da planta,
que possui eficiência em remover metais pesados e outros contaminantes do corpo
hídrico(17, 18).
Outra espécie encontrada na área de estudo, foi a Salvinia molesta, que é
uma pteridófita da Ordem Salviniales, pertencente à Família Salviniaceae. É uma
planta aquática nativa da América do Sul, mas hoje em dia é possível encontrá-la
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em abundância em diversas regiões tropicais do mundo. Essa classe de macrófitas
aquáticas, possui uma reprodução vegetativa acelerada, grande plasticidade
fenotípica e uma taxa de crescimento consideravelmente elevada, sendo capaz de
cobrir rapidamente grandes áreas de corpo hídrico, prejudicando a navegação e a
pesca, como também a recreação(19).
As alterações físicas e químicas que a Salvinia molesta causa no corpo
d’água, se dá através das modificações de variáveis limnológicas, como por
exemplo, a turbidez, a concentração de cátions e ânions e de material em suspensão,
diminuição de nutrientes e da luz e possivelmente, competição com o plâncton(20).
Na Tabela 3, observa-se a comparação dos dados obtidos através das
análises químicas do tecido vegetal das macrófitas aquáticas da Barragem Valter
Matielo com os dados ofertados por Tundisi(21).
De acordo com Tundisi(21), comumente, o nitrogênio e o fósforo são os
elementos absorvidos inicialmente pelas macrófitas aquáticas e suas taxas são
minimizadas com as atividades fotossintéticas, porém, cerca de oito vezes mais
nitrogênio do que fósforo é diligenciado pelas plantas. Com isso, o fósforo limita a
eutrofização dos corpos d’água se seu nível for oito vezes maior que o do
nitrogênio, entretanto, o nitrogênio limita a ocorrência da eutrofização se seu nível
for oito vezes menor que o do fósforo.
É possível observar uma grande variação entre os valores requeridos por
Tundisi

(21)

e os valores obtidos através das análises químicas realizadas neste

estudo. Onde pode-se verificar, na maioria dos parâmetros, porcentagens bastante
elevadas, como é o caso do nível de potássio presente na espécie Eichhornia
crassipes (aguapé) e o nível de nitrogênio presente na espécie Salvinia molesta.
Esses nutrientes são de extrema relevância, haja vista que o nitrogênio está
associado aos mais importantes processos fisiológicos que acontecem nas plantas,
como a fotossíntese, absorção iônica de outros nutrientes, diferenciação celular e
genética e o crescimento. Já o potássio, está diretamente relacionado com o
crescimento do tecido meristemático, e é importante na manutenção da quantidade
de água presente nas plantas(22).
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Tabela 3. Composição média das Macrófitas Aquáticas na área da Barragem Valter
Matielo.

Pode-se afirmar que, embora o IQA do P4 tenha sido avaliado como bom,
as macrófitas aquáticas sofreram intervenção do lançamento de efluentes in natura
no corpo d’água, visto que as taxas dos principais nutrientes indicativos de
eutrofização, como o nitrogênio, estão alteradas em relação as taxas ofertadas por
Tundisi(21).
Os valores obtidos no P4 para biomassa das macrófitas aquáticas nas três
áreas de amostragem podem ser vistos na Figura 5.

Figura 5. Valores obtidos através do cálculo da Biomassa das Macrófitas Aquáticas.
31
Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

No gráfico acima é possível observar elevados valores de biomassa no ponto
amostrado. Tal resultado era esperado, visto que o cálculo do IQA e as análises do
tecido vegetal das macrófitas aquáticas correlacionaram com os resultados
atingidos no cálculo da biomassa.
Mesmo que o resultado do Índice de Qualidade da Água no P4 foi
considerado bom, é possível verificar a influência que o lançamento de efluentes in
natura no córrego Boa Esperança tem sobre a Barragem Valter Matielo, visto que
o valor do cálculo da biomassa nessa área foi relativamente alto.
O fato dos valores dos nutrientes estarem mais baixos e a biomassa das
macrófitas aquáticas elevada, pode ser devido esses vegetais possuírem uma grande
capacidade de filtração de nutrientes. E pelo fato destes bancos de macrófitas serem
carreados pelo vento e pela ajuda da correnteza, quando chegam próximas a um
barramento, incorporam muito nutriente, por isso o IQA do P4 é melhor em
comparação ao IQA do P1 e P2.
As análises químicas das plantas também nos permitem confirmar esse
estudo, visto que, as taxas em relação a literatura estudada, mostram que os
parâmetros analisados das macrófitas aquáticas estão relativamente alterados, ou
seja, mesmo que a qualidade da água da Barragem Valter Matielo seja considerada
boa, há uma considerável influência do lançamento in natura de efluentes
domésticos.
Devido ao alto potencial que as macrófitas aquáticas apresentam juntamente
com a facilidade de crescimento, muitos estudos de reaproveitamento de biomassa
afirmam que essas plantas podem ser utilizadas para a produção de adobe, adubação
orgânica, compostagem e alimentação animal(23).
De acordo com Pompêo(24), no Brasil há diversos estudos que comprovam a
viabilidade do uso da massa vegetal de macrófitas aquáticas retiradas de
reservatórios. Dentre os usos que já mostraram a sua efetividade, podemos citar a
biossorção (que é a remoção de metais pesados das águas), fitorremediação (pode
ser traduzida como um processo que utiliza plantas como agentes de purificação de
ambientes aquáticos ou terrestres, contaminados ou poluídos), fitoquímica
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(princípio que utiliza das plantas para produção de drogas ou princípios ativos),
fertilizantes, biogás e o uso como ração animal. Como fertilizante, a macrófita é
utilizada através da compostagem, onde a quantidade do produto final se reduz pela
metade ou bem menos, favorecendo o uso na agricultura ou viabilizando o descarte
no solo sem grandes riscos ambientais.
Conforme mostra a Figura 6, os valores de IQA observados para os quatro
pontos de coleta estudados variaram entre 16,02 e 71,7, enquadrando-se,
respectivamente, nas faixas de qualidade Péssima e Boa.
A análise dos valores obtidos permite observar, que o melhor valor de IQA
(P3= 71,7), está a montante da confluência do Rio Itauninhas com o Córrego Boa
Esperança (P2= 22,4), por isso, é possível afirmar que há uma considerável
influência na qualidade da água na Barragem Valter Matielo, visto que, mesmo o
IQA do P4 sendo enquadrado como Bom, os índices de Fósforo e Oxigênio
Dissolvido sofreram alterações, indicando que o corpo hídrico está eutrofizado.

Figura 6. Determinação de IQA nos Pontos de Coleta, na área da Barragem Valter
Matielo.
O menor valor de IQA é encontrado no P1 (16,02), onde a área em estudo
está localizada em um ponto receptor de efluentes domésticos in natura. Esses
efluentes são oriundos do munícipio de Boa Esperança – ES. Dentre os parâmetros
analisados, os níveis de Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total, Oxigênio
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Dissolvido e pH não estão dentro dos limites impostos pela RESOLUÇÃO
CONAMA 357 (25), para águas da classe 2.
O lançamento de efluentes in natura nos corpos d’água propicia o aumento
de substâncias que, geralmente, são encontradas em baixos níveis de concentrações
nos ecossistemas aquáticos(26).
Segundo Barros(27), o excesso de nutrientes, sobretudo o nitrogênio e o
fósforo, são alguns dos responsáveis pelo elevado crescimento de algas e macrófitas
aquáticas, capazes de resultar no processo de eutrofização dos corpos hídricos.
A avaliação desses resultados, é verificado através do resultado da biomassa
das macrófitas aquáticas obtidas, visto que o respectivo córrego tem potencial
influência na qualidade da água na Barragem Valter Matielo.
A comunidade zooplanctônica dos pontos em estudo, foi representada por
28 taxa, sendo 15 Rotíferos, 05 Protozoários, 06 Cladóceros, 02 Copepodos nos
seus estágios naupliares, copepoditos e adultos de Calanoída e Cyclopoída, e
também, 01 outro organismo (Nematóide – verme), sendo este característico de
águas poluídas por efluentes domésticos.
Os Protozoários encontrados na área em estudo foram representados
exclusivamente pelas tecamebas. Estes organismos se caracterizam por ter carapaça
esclerotizada, constituída pela junção de fragmentos minerais ou orgânicos(28).
Dentre esses organismos, o taxon mais frequente nos quatro pontos de coleta foi a
Arcella hemisphaerica. Já entre os Rotíferos, o taxon encontrado com mais
frequência nas análises planctônicas foram os Bdelloida, organismos característicos
do Zooplâncton fluvial e lacustre.
Os microcrustáceos (Cladóceros e Copépodos) foram pouco frequentes nos
pontos de ambientes lóticos, em geral, predominaram os Nauplios (larvas) do grupo
Copépodos. Essa baixa frequência pode estar associada à correnteza da água, que é
um atributo negativo, já que geralmente esses organismos são oriundos de
ambientes lênticos adjacentes(29). No presente estudo, a grande maioria de
ocorrência desses organismos ocorreu no P4, único ponto característico de ambiente
lêntico.
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O Índice de Diversidade da comunidade planctônica no período de estudo
esteve entre 0,98 e 2,69 Nats.ind–1. O Índice de Diversidade da comunidade
planctônica nos quatro pontos de coleta podem ser relacionados com os valores de
IQA, ou seja, onde o Índice de Qualidade da Água foi classificado como Péssimo e
Ruim, o Índice de Diversidade foi considerado baixo. De acordo com Shannon e
Weaver(11), os índices inferiores a 2,0 Nats.ind–1, são considerados baixos, e os
índices superiores a 3,0 Nats.ind–1, relativamente altos. Nota-se que o Índice de
Diversidade na maioria dos pontos de coleta esteve entre 1 e 3 Nats.ind–1.
Baseando-se em Wilhm e Dorris(30), pode-se concluir que as águas do trecho
estudado podem ser consideradas com moderado teor de matéria orgânica, o que
influenciou a comunidade dos organismos zooplanctônicos. No P1, ponto mais
crítico estudado, situado no córrego Boa Esperança, que recebe diariamente os
efluentes gerados pelo munícipio de Boa Esperança – ES, nota-se que o valor do
Índice de Diversidade esteve abaixo de 1 Nats.ind–1, o que, segundo os mesmos
autores, indica que as águas apresentam um teor crítico de matéria orgânica, fato
este esperado, já que o efluente é lançado in natura no corpo hídrico. Há estudos
com valores de diversidades bem semelhantes quando se trata de córregos que
cortam a zona urbana, como é o caso do córrego urbano na bacia do Rio Preto
localizado no Distrito Federal e em Goiás, e o córrego Ribeirão das Pedras,
localizado no distrito de Vila Pereira, na cidade de Nanuque/MG(28).
Os pontos P1 e P2, que sofrem potencial influência do lançamento de
efluente doméstico in natura, apresentaram baixo IQA e baixa diversidade em
relação aos demais pontos, além disso, foi verificada a presença da espécie
Cephalodella mucronata, que segundo Landa et al.(30), são organismos
característicos de ambientes com moderado teor de matéria orgânica. Nesses dois
pontos, também podemos confirmar a presença de nematoides na análise
planctônica, verme indicativo de presença de substâncias provenientes de esgotos
domésticos, que indicam que o ecossistema aquático se encontra com qualidade
muito ruim à péssima, oferecendo riscos à saúde da população que tem contato com
o curso d’água.
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No P3, ponto antes de receber efluentes oriundos do córrego Boa Esperança
e onde o valor do Índice de Qualidade da Água foi maior, o Índice de Diversidade
pode ser considerado bom, tendo valor de H’= 2,69 Nats.ind–1.
No P4, ambiente lêntico, a jusante do Córrego Boa Esperança, mesmo tendo
apresentado um IQA bom, a diversidade não foi considerada alta, e foi encontrada
a espécie Thermocyclops decipiens, conhecida como indicadora de ambientes
eutróficos(32).

CONCLUSÕES

De acordo com os dados obtidos no trecho estudado, conclui-se que o índice
de qualidade das águas piorou a partir do lançamento de efluentes domésticos in
natura no corpo hídrico. Essa baixa qualidade da água também se confirmou a partir
dos baixos índices de diversidade encontrados nesse trecho, como também a
presença de espécies zooplanctônica predominantes, indicadoras de águas poluídas.
A ocorrência de organismos como o verme Nematoide nos pontos onde há maior
influência do lançamento de esgoto in natura, reforçam a ideia de que o ambiente
se encontra inadequado, oferendo riscos à saúde e ao ambiente.
Apesar do valor do IQA da Barragem Valter Matielo ter sido considerado
bom, foram encontrados organismos indicadores de corpo d’água eutrofizados,
como também, verificou-se a influência que o esgoto tem sobre o desenvolvimento
de macrófitas aquáticas no local, por meio de análises químicas do tecido vegetal.
Através da biomassa das macrófitas aquáticas encontrada na Barragem Valter
Matielo, pode-se inferir que o ambiente se encontra inapropriado para usos da
população, sendo capaz de causar efeitos adversos para o meio aquático, como
também prejuízos econômicos. Os resultados encontrados indicam a necessidade
do tratamento dos efluentes antes do seu lançamento no corpo hídrico.
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RELATO DE ACIDENTE ELÉTRICO CAUSADO POR
Caluromys
philander
(Linnaeus,
1758)
(MAMMALIA:
DIDELPHIMORPHIA) NO SUL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, SUDESTE BRASILEIRO
REPORT OF ELECTRIC ACCIDENT CAUSED BY Caluromys
philander (Linnaeus, 1758) (MAMMALIA: DIDELPHIMORPHIA)
IN SOUTHERN MINAS GERAIS STATE, SOUTHEAST BRAZIL
Felipe Santana Machado*, Aloysio Souza de Moura, Ravi Fernandes Mariano,
Marco Aurélio Leite Fontes
Laboratório de Ecologia Florestal, Universidade Federal de Lavras, Campus
Universitário, CP3037, Lavras, MG, Brasil epilefsama@hotmail.com
RESUMO
Caluromys philander (Linnaeus, 1758) é uma espécie que apresenta hábitos
arborícolas e suas populações estão em declínio devido a diversas ameaças, dentre
as principais em ambientes antrópicos estão aquelas com sistemas elétricos, que são
pouco relatados. Diante desse panorama, objetivou-se apresentar o registro de um
acidente com estruturas elétricas em um trecho próximo a uma floresta causado pelo
marsupial C. philander para a zona rural de Carrancas. Destaca-se a necessidade de
implantação de medidas estratégicas de prevenção de acidentes em estruturas
elétricas que envolvem animais. Esse tipo de acidente pode matar indivíduos de
espécies consideradas raras, como o caso em questão.
Palavras-chave: conservação, espécie rara, marsupial.
ABSTRACT
Caluromys philander (Linnaeus, 1758) is a species that presents arboreal habits and
their populations are in decline due to several threats, among the main ones in
anthropic environments are those with electrical systems, which are little reported.
Given this panorama, the objective was to present the record of an accident with
electrical structures in a section close to a forest caused by the marsupial C.
philander for the rural area of Carrancas. The need to implement strategic measures
to prevent accidents in electrical structures involving animals is highlighted. This
type of accident can kill individuals of species considered rare, as the case in
question.
Key words: conservation, rare species, marsupial.
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NOTA
A ordem Didelphimorphia aloca os principais marsupiais sul americanos e
todas as espécies brasileiras. Estes marsupiais incluem a família Didelphidae
composta por quatro subfamílias e 18 gêneros(1). Este grupo de animais apresenta
inúmeras particularidades como olhos grandes circundados por um anel pardo, uma
listra conspícua escura na região rostral entre os olhos, dorso pardo tornando-se
amarelo gradualmente nas partes inferiores. O ventre varia de alaranjado até
acinzentado. A cauda é preênsil e peluda no primeiro terço(1,2). O gênero Caluromys
apresenta três espécies no Brasil. Caluromys philander (Linnaeus, 1758) é uma
delas e é encontrado principalmente entre as regiões leste e norte do Brasil que
acompanha a Floresta Atlântica do norte de Santa Catarina até o Estado de Alagoas,
bem como em regiões florestais no centro do Estado de Mato Grosso, Pará,
Amazonas, Maranhão, Amapá e Roraima(2).
Caluromys philander apresenta hábitos noturnos e arborícolas como uma
estratégia antipredação. Por esse motivo não são comumente encontrados em
levantamentos de fauna que utilizam metodologias convencionais, como
armadilhas de grade, de chapa, de queda, e de fotografia. Quando essas armadilhas
são dispostas no dossel, o sucesso de captura desta espécie é aumentado (Voss et
al. 2001(3) capturou 15 indivíduos no dossel de uma floresta tropical).
O C. philander é descrito pela União Internacional pela Conservação da
Natureza como espécie em declínio populacional(4), sendo necessário conhecermos
melhor esta espécie(4). As informações sobre história natural são escassas, o que
dificulta a conservação e manejo de animais que são encontrados em áreas naturais,
e em ambientes em que houve ação antrópica (como exemplo: fragmentação
florestal, expansão de áreas urbanas, substituição da vegetação por monoculturas,
utilização de fogo e criação de áreas de pastagem para gado).
Dentre as principais ameaças a diversidade animal selvagem em ambientes
antrópicos podemos destacar os sistemas elétricos (linhas de transmissão de
energia). Os acidentes com animais arborícolas com estruturas elétricas tem se
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tornado a cada momento mais comuns, pois estes podem alcançar estruturas de alta
tensão, causando curto e sofrendo descargas(5,6).
Diante desse panorama, o presente relato objetivou apresentar o registro de
acidente com linha de transmissão em um trecho próximo a um fragmento de
floresta, causado pelo marsupial C. philander.
Aos 26 dias do mês de março de 2020, funcionários da empresa de
concessão de energia elétrica do Estado de Minas Gerais (CEMIG) e biólogos foram
chamados para analisar o estado de um animal que teve contato com uma estrutura
elétrica na zona rural da cidade de Carrancas, sul do estado de Minas Gerais, em
uma região conhecida localmente como Água Limpa (21º 26' 42.03'' S / 44º 36'
07.59'' O, elevação 995m). Ao chegarem ao local, constataram que o animal já
estava morto, pois teve contato com um disjuntor rural recebendo descarga elétrica
(Figura 1 e 2A). Tratava-se de uma fêmea, que apresentava os membros contraídos
e região facial com queimaduras.

Figura 1. Indivíduo de Caluromys philander (Linnaeus, 1758) encontrado após o
acidente elétrico.
A paisagem da região é composta por fragmentos de florestas estacionais
semideciduais, ripárias, mistas com coníferas do gênero Podocarpus, campos
rupestres e Cerrado stricto sensu. O local do acidente apresenta vegetação esparsa
com árvores de médio porte, o que sugere que o animal ou estava acompanhando o
cabo de alta tensão, ou deslocou sobre o substrato até alcançar o poste e seu
respectivo disjuntor (Figura 2A e 2B). O clima da região segundo a classificação
climática de Koppen, na sua maioria, se enquadra do tipo CWA com precipitação
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média anual de 1.529,7 mm, concentrada nos meses de setembro a março, e
temperatura média anual de 19,4ºC, porém, nas áreas de maior elevação o clima se
enquadra do tipo CWB para topos de montanhas(7).

Figura 2. Fotos da área do acidente. A – Disjuntor aonde foi eletrocutado o
indivíduo. B – Arredores do poste com o disjuntor.
A região apresenta importância biológica devido a alta biodiversidade e
presença de espécies ameaçadas de extinção(8-13). Além disso, abriga algumas das
nascentes do Rio Grande, que é o maior tributário da bacia do Rio Paraná, o
principal sistema lótico da segunda maior bacia da América do Sul, ficando atrás
apenas da bacia do Rio Amazonas(14). A região em questão é estratégica para fins
de conservação, pois conecta duas grandes e importantes cadeias de montanhas (o
Complexo do Espinhaço, e a Serra da Mantiqueira) de dois diferentes hotspots
mundiais de biodiversidade, o Cerrado e a floresta Atlântica(15-17).
O presente relato destaca a necessidade de estudos emergenciais com a
finalidade da criação e implantação de medidas estratégicas de prevenção de
acidentes em estruturas elétricas que envolvem elementos da fauna, tanto nas áreas
urbanas quanto rurais, principalmente em áreas adjacentes a fragmentos
remanescentes de vegetação nativa. Esse tipo de acidente pode matar indivíduos de
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espécies que ocorrem em baixa densidade populacional, e/ou que são raras
localmente, nacionalmente e regionalmente, como o caso de Caluromys philander
que é considerada rara no sul do estado de Minas Gerais devido a baixa quantidade
de registros documentados disponíveis na literatura.
Na região onde ocorreu o relato supracitado, mesorregião de Lavras e São
João del Rei, os autores encontraram apenas três registros para esse marsupial. Um
indivíduo é mencionado por Pecora et al. (2016)(18) e Machado et al. (2013)(11) para
o município de Minduri, na localidade nominada regionalmente como Chapada das
Perdizes (aproximadamente 1700m de altitude), e outro indivíduo foi registrado por
Machado (2015)(19) para o município de Itutinga. Este registro de Machado
(2015)(19) foi para um pequeno fragmento de floresta (<50 ha), localizado em uma
área urbanizada que faz parte da Usina Hidrelétrica de Camargos, caracterizando
assim como uma situação incomum, pois a espécie é relatada com exigentes
requerimentos ambientais, como fragmentos florestais de maior tamanho e bem
preservados(3). Destacamos aqui, que este fragmento florestal está localizado ao
lado da subestação de energia da citada hidrelétrica, o que sugestivamente, após
este relato, potencializa a probabilidade de acidentes elétricos envolvendo
elementos da fauna.
Nesse sentido é imperativo que haja a implantação de medidas que
minimizem os impactos de empreendimentos elétricos sobre a fauna arborícola,
uma vez que não existem medidas especificas. Sugere-se que novos estudos sejam
realizados para a criação de um método eficaz para prevenir futuros acidentes como
este, que, além de causar impacto à fauna, também causa impactos a população
devido à falta de energia, prejuízos financeiros e gastos com a reparos de danos
causados pelo acidente.
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RESUMO
O gênero Phalotris é atualmente composto por 15 espécies de serpentes que se
distribuem em áreas de formações abertas na América do Sul. As espécies do gênero
encontram-se arranjadas em três grupos, dos quais o grupo de P. nasutus contempla
esta espécie e P. concolor, P. lativittatus, P. nigrilatus e P. labiomaculatus. No
presente trabalho, descreve-se uma nova espécie de Phalotris do Cerrado no
Nordeste do Brasil, pertencente ao grupo de P. nasutus. O novo táxon é conhecido
apenas do holótipo, procedente de Cocos, no sudoeste do estado da Bahia. A nova
espécie é diagnosticada das demais congêneres por apresentar uma combinação
exclusiva de caracteres, dentre eles: escama rostral proeminente, mas com o ápice
arredondado; escama rostral em contato com pré-frontal; 1+1 escamas temporais;
número relativamente elevado de escamas ventrais (202) e subcaudais (36); dorso
com coloração uniforme, amarelado em preservação e vermelho-alaranjado em
vida; dorso e lateral da cabeça de cor preta uniforme, com manchas brancas no
lábio; um colar nucal anterior branco, evidente e muito estreito (1-2 escamas); um
colar nucal posterior preto, evidente e extenso (3-5 escamas). Dentre as espécies do
grupo de P. nasutus, o novo táxon exibe maior similaridade fenotípica com P.
labiomaculatus e P. concolor. A nova espécie é considerada endêmica do Cerrado,
um dos biomas mais ameaçados do planeta. Várias espécies de Phalotris,
especialmente aquelas restritas ao Cerrado, permanecem conhecidas apenas do
holótipo ou poucos espécimes, o que evidencia o conhecimento ainda limitado
acerca do grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Elapomorphini, taxonomia, serpente, Cerrado, Bahia.
ABSTRACT
The genus Phalotris currently consists of 15 species of snakes that are distributed
in areas of open formations in South America. The species of the genus are arranged
in three groups, among which the group of P. nasutus, contemplating this species
and P. concolor, P. lativittatus, P. nigrilatus, P. labiomaculatus. In this paper I
describe a new species of Phalotris from Cerrado in Northeastern Brazil, belonging
to the group of P. nasutus. The new taxon is known only from the holotype, coming
from Cocos in southwestern Bahia State. The new species is diagnosed from all
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congeners by having a unique combination of characters, including: prominent
rostral scale, but with rounded apex; rostral scale in contact with prefrontal; 1+1
temporal scales; relatively high number of ventral scales (202) and subcaudal scales
(36); uniform dorsal coloration, yellowish in preservation, red-orange in life; back
and side of the head of uniform black color, with white spots on the lip; white,
evident and very narrow (1-2 scales) anterior nuchal collar; black, evident and
extensive (3-5 scales) posterior nuchal collar. Among species of the P. nasutus’
group, the new taxon exhibits greater phenotypic similarity with P. labiomaculatus
and P. concolor. The new species is considered endemic to the Cerrado, one of the
most threatened biomes on the planet. Several species of Phalotris, especially those
restricted to the Cerrado, remain known only from the holotype or a few specimens,
which highlights the still limited knowledge about the group.
KEYWORD: Elapomorphini, taxonomy, snakes, Cerrado, Bahia.
INTRODUÇÃO

O gênero Phalotris Cope, 1862 (Dipsadidae, Xenodontinae, Elapomorphini)
é atualmente composto por 15 espécies de serpentes que se distribuem em áreas de
formações abertas na América do Sul, do norte do Brasil (Maranhão) até a
Patagônia1-8. Essas espécies exibem hábito fossorial, o que torna seu encontro na
natureza pouco frequente, e algumas delas são conhecidas apenas do holótipo ou
poucos espécimes.
O gênero Phalotris é diagnosticado dos demais gêneros de Elapomorphini
principalmente por apresentar as escamas pré-frontais fusionadas em uma única
placa transversal1. Três grupos de espécies de Phalotris foram propostos1,2, dentre
os quais o grupo nasutus é atualmente composto pelas espécies P. nasutus (Gomes,
1915), P. concolor Ferrarezzi, 1994, P. lativittatus Ferrarezzi, 1994, P. nigrilatus
Ferrarezzi, 1994 e P. labiomaculatus Lema (2002)1,3; o grupo tricolor é composto
por P. tricolor (Duméril, Bibron e Duméril, 1854), P. mertensi (Hoge, 1955), P.
punctatus (Lema, 1979), P. cuyanus (Cei, 1984), P. matogrossensis Lema,
D’Agostini e Cappellari, 2005 e P. sansebastiani Jansen e Köhler, 2008; e o grupo
bilineatus, composto por P. bilineatus (Duméril, Bibron e Duméril, 1854), P.
lemniscatus (Duméril, Bibron e Duméril, 1854), P. multipunctatus Puorto e
Ferrarezzi, 1994 e P. normanscotti Cabral e Cacciali, 20151-4,6,8.
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O grupo nasutus foi proposto por Ferarezzi (1994) para reunir as espécies
de Phalotris que apresentam, principalmente, o rostro pontudo, a escama rostral
proeminente e segunda mais terceira série de temporais fundidas em uma placa
alongada1. As espécies desse grupo distribuem-se principalmente ao longo do
Cerrado no Brasil, região que se enquadra entre as áreas do mundo classificadas
como hotspots, as quais são consideradas áreas críticas para a conservação devido
à riqueza biológica e à alta pressão antrópica a que vêm sendo submetidas9. Nos
domínios do Cerrado, P. nasutus foi registrada nos estados de Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Rondônia e no Distrito Federal; P. lativittatus ocorre no estado de
São Paulo; P. concolor é conhecida apenas de Cristália (localidade-tipo), Urucuia
e Brasilândia de Minas no estado de Minas Gerais; e P. labiomaculatus, alocada no
grupo, foi registrada em algumas localidades no sudoeste do Maranhão e norte e
leste de Tocantins1,3,7,10-13. Cabe salientar que, para a região do Jalapão no
Tocantins, foi apresentado um registro fotográfico de um exemplar P.
labiomaculatus identificado como P. concolor14, mas a identificação foi retificada
em um trabalho seguinte13, e outro registro de P. labiomaculatus foi posteriormente
apresentado para mesma região12.
No presente trabalho é descrita uma nova espécie de Phalotris do Cerrado
no Nordeste do Brasil, pertencente ao grupo de P. nasutus.

METODOLOGIA

Para a descrição da espécie, foram analisados os caracteres tradicionalmente
utilizados para diagnose interespecífica em Phalotris, incluindo forma geral,
morfometria, folidose e coloração, utilizados por Ferrarezzi (1994) e Puorto e
Ferrarezzi (1994)1,2. A nomenclatura de escutelação seguiu as terminologias
propostas por Peters (1964), Ferrarezzi (1994) e Puorto e Ferrarezzi (1994)1,2,15, e
a contagem de escamas ventrais foi realizada segundo o método de Dowling
(1951)16. Na apresentação de caracteres merísticos de folidose, foram utilizadas
barras (/) para separar as contagens tomadas respectivamente à esquerda e à direita
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do animal. Os caracteres foram observados sob microscópio estereoscópico e as
medidas aferidas com paquímetro com precisão de 0,02 mm, exceto os
comprimentos rostro-cloacal e total, aferidos com régua acrílica com precisão de 1
mm. Para as comparações com espécies congêneres foram utilizadas as descrições
e diagnoses de P. labiomaculatus apresentada por Lema (2002) e Hamdan et al.
(2013)3,7, de P. concolor segundo Ferrarezzi (1994) e Moura et al. (2013)1,11, de P.
matogrossensis e P. tricolor de Lema et al. (2005)4, de P. sansebastiani segundo
Jansen e Köhler (2008)6, e, para as demais espécies de Phalotris, as descrições
apresentadas por Ferrarezzi (1994) e Puorto e Ferrarezzi (1994)1,2. Essas descrições
foram suficientes para um seguro reconhecimento dos taxa, o que dispensou a
necessidade de análise de espécimes de Phalotris depositados em coleções
científicas. A sexagem foi obtida através de uma incisão na porção ventral proximal
da cauda para visualização de presença ou ausência de hemipênis e músculo retrator
do hemipênis. A nova espécie é descrita com base apenas no holótipo, que se
encontra depositado na Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília
(CHUNB), não sendo conhecidos espécimes adicionais.

RESULTADOS

Phalotris cerradensis sp. nov.

HOLÓTIPO E LOCALIDADE-TIPO
CHUNB 51553, macho juvenil (Figs. 1, 2 e 3); procedente da Fazenda
Trijunção, município de Cocos, estado da Bahia, Brasil; 14,820974° S, 45,973111°
O, 867 m alt.; coletado em 05-11/XI/2006, por Guarino R. Colli.
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Figura 1. Holótipo de Phalotris cerradensis (CHUNB 51553) – visão geral dorsal
(à direita) e ventral (à esquerda). Barra de escala: 5 mm.
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Figura 2. Holótipo de Phalotris cerradensis (CHUNB 51553) – cabeça em visão
dorsal (acima), lateral (meio) e ventral (abaixo). Barra de escala: 5 mm.
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Figura 3. Holótipo de Phalotris cerradensis (CHUNB 51553) em vida. Foto: Davi
L. Pantoja.
INSERÇÃO NO GÊNERO E GRUPO
Uma espécie inserida no gênero Phalotris por apresentar escamas préfrontais fundidas em uma única placa transversal, distinta das internasais; nasal
inteira, em contato com a pré-ocular (loreal ausente); duas pós-oculares; seis
supralabiais (segunda e terceira em contato com o olho), sete infralabiais (quatro
em contato com mentonianas anteriores); 15 fileiras de dorsais sem redução ao
longo do tronco, lisas e sem fossetas; cloacal dividida; subcaudais divididas; corpo
cilíndrico; cabeça indistinta do pescoço; olho reduzido (menor que a distância
óculo-oral) e com pupila redonda; cauda curta e rombuda; dentes relativamente
curtos e cônicos, 4-5+2 maxilares, opistoglifodonte e maxilar curto, com dentes
sulcados grandes e dispostos abaixo da órbita ocular (sensu Ferrarezzi, 1994)1.
A nova espécie é inserida no grupo nasutus por apresentar rostro pontudo;
placa rostral proeminente, sua porção visível dorsalmente muito maior que sua
distância da pré-frontal; internasais curtas e largas; pré-frontal aproximadamente
pentagonal, formando ângulo anterior pronunciado; frontal pentagonal, pouco mais
longa que larga; parietais tão longas quanto sua distância do ápice rostral; nasal
aproximadamente triangular; pré-ocular pentagonal, alongada; pós-ocular inferior
menor que a superior; temporal anterior baixa (estreita); a segunda temporal fundida
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à escama superior da terceira série de temporais, formando uma placa alongada;
ventrais no intervalo 175-234; subcaudais no intervalo 20-42; cabeça escura; colar
nucal claro seguido de colar nucal escuro; coloração dorsal uniforme (dorso
vermelho-alaranjado em vida); ventre claro uniforme; e dentes maxilares em
número de 5+2 (sensu Ferrarezzi, 1994; intervalo de ventrais e subcaudais incluindo
dados de Hamdan et al., 2013)1,7. A nova espécie apresenta variação na extensão
do colar claro e do colar escuro, os quais são, respectivamente, mais curto e mais
extenso que as dimensões apresentadas na diagnose do grupo.

DIAGNOSE
Phalotris cerradensis é diagnosticado das demais espécies de Phalotris por
apresentar, de forma exclusiva, a seguinte combinação de caracteres: escama rostral
proeminente, mas com o ápice arredondado; presença de contato entre rostral e préfrontal, o qual separa o par de internasais, a pré-frontal com ângulo mais
pronunciado na borda anterior; 1+1 escamas temporais, quinta escama labial
separada da parietal pela temporal anterior; número de escamas ventrais
relativamente elevado (202 em um macho); número de escamas subcaudais também
relativamente elevado (36 pares em um macho); dorso com coloração uniforme,
amarelado em preservação e vermelho-alaranjado em vida (com estria vertebral
escura vestigial); ventre com coloração clara imaculada, creme em preservação,
com manchas pretas na região mental; dorso e lateral da cabeça de cor preta
uniforme, com manchas brancas no lábio estendendo-se da borda da rostral até a
quarta escama supralabial; um colar nucal anterior branco evidente e muito estreito,
com uma a duas escamas dorsais de extensão nas fileiras vertebral e paravertebrais
(menor que o colar preto seguinte); um colar nucal posterior preto evidente e
extenso, com três a cinco escamas dorsais de extensão nas fileiras vertebral e
paravertebrais.
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COMPARAÇÃO COM ESPÉCIES CONGÊNERES
Phalotris cerradensis diferencia-se prontamente das espécies de Phalotris
do grupo tricolor (P. tricolor, P. mertensi, P. punctatus, P. cuyanus, P.
matogrossensis e P. sansebastiani) por apresentar rostral proeminente, duas séries
de escamas temporais (1+1) e colar nucal branco menos extenso (cobrindo 1 a 2
escamas nas fileiras vertebral e paravertebrais); vs. rostral pouco proeminente, três
séries de temporais (1+1+2) e colar nucal branco mais extenso (3 ou mais escamas)
nas espécies do grupo tricolor. Lema et al. (2005) e Jansen e Köhler (2008)
reconhecem apenas as duas primeiras séries de temporais em P. tricolor, P.
matogrossensis e P. sansebastiani, apesar de ser possível reconhecer a terceira série
nas ilustrações das espécies apresentadas por esses autores4,6.
Das espécies de Phalotris do grupo bilineatus (P. bilineatus, P. lemniscatus,
P. multipunctatus e P. normanscotti), P. cerradensis diferencia-se prontamente por
apresentar rostral proeminente, duas séries de escamas temporais (1+1), coloração
dorsal uniforme (a despeito da linha vertebral vestigial) e ventre claro imaculado;
vs. rostral pouco proeminente, três séries de temporais (1+1+2), coloração dorsal
com faixas longitudinais escuras e ventre preto ou com manchas escuras nas
espécies do grupo bilineatus.
Em relação às espécies de Phalotris do grupo nasutus (P. nasutus, P.
concolor, P. lativittatus, P. nigrilatus e P. labiomaculatus), P. cerradensis
diferencia-se de P. nasutus, P. lativittatus e P. nigrilatus por apresentar rostral com
ápice arredondado em visão dorsal; vs. rostral acuminada em P. nasutus, P.
lativittatus, P. nigrilatus e P. labiomaculatus; P. concolor pode apresentar rostral
acuminada

ou

arredondada.

Phalotris

cerradensis

diferencia-se

de

P.

labiomaculatus por apresentar contato entre rostral e pré-frontal, impedindo o
contato medial entre internasais; vs. rostral separada da pré-frontal por um amplo
contato medial entre internasais em P. labiomaculatus; P. concolor, P. nasutus e P.
lativittatus podem exibir as duas condições. Phalotris cerradensis diferencia-se de
P. nasutus, P. lativittatus e P. nigrilatus por apresentar 1+1 temporais, a anterior
impedindo o contato entre a quinta supralabial e a parietal; vs. 0+1 temporal, com
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contato entre quinta supralabial e a parietal em P. nasutus, P. lativittatus e P.
nigrilatus. Phalotris cerradensis diferencia-se de P. nasutus e P. lativittatus por
apresentar um maior número de ventrais em um macho (202); vs. 175-179 ventrais
em machos de P. nasutus e 182-199 ventrais em machos de P. lativittatus. Phalotris
cerradensis diferencia-se de P. nasutus, P. concolor e P. nigrilatus por apresentar
dorso e lateral da cabeça pretos, com manchas brancas na região supralabial; vs.
coloração mais escura (pardo escuro ou preto) restrita ao dorso da cabeça e região
supralabial clara ou pardo claro em P. nasutus e P. concolor, e cabeça totalmente
preta em P. nigrilatus. Phalotris cerradensis diferencia-se de todas as espécies do
grupo nasutus por apresentar o colar nucal claro (branco) distintamente menor que
o colar nucal escuro (preto); vs. colar nucal claro maior que o colar escuro em P.
concolor, P. labiomaculatus e P. lativittatus, colar claro maior que ou de igual
extensão ao colar escuro em P. nasutus e colares não diferenciados em P. nigrilatus.
Por fim, P. cerradensis diferencia-se de P. nigrilatus, P. lativittatus e P.
labiomaculatus por apresentar dorso claro uniforme (apenas com uma linha
vertebral escura vestigial); vs. dorso com uma fina linha vertebral escura e uma
faixa lateral preta larga, esta contínua com manchas ventrais escuras, em P.
nigrilatus; uma estria pontilhada lateral no corpo, que se torna uma linha contínua
na cauda, em P. labiomaculatus; e uma faixa escura larga na lateral do dorso em P.
lativittatus; também P. nasutus geralmente possui uma linha lateral escura vestigial.
As contagens de escamas ventrais e subcaudais descritas para as espécies de
Phalotris do grupo nasutus (sensu Ferrarezzi, 1994; Hamdan, 2013 e Lema, 2002)
são apresentadas, comparativamente com P. cerradensis, na Tab. 11,3,7.
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Tabela 1. Contagens de escamas ventrais e subcaudais descritas para as espécies de
Phalotris do grupo nasutus, segundo HAMDAN et al. (2013) para P.
labiomaculatus7, FERRAREZZI (1994) e MOURA et al. (2013) para P.
concolor1,11, e FERRAREZZI (1994) para demais espécies1,
comparativamente às contagens de P. cerradensis.
Espécie
P. cerradensis
P. concolor
P. labiomaculatus
P. lativittatus
P. nasutus
P. nigrilatus

Ventrais em
machos
202
212
198-211
182-199
175-179

Ventrais
em fêmeas
220-224
220-234
196-208
189-198
202

Subcaudais
em machos
36
34
34-42
32-39
34-36

Subcaudais
em fêmeas
28-29
25-31
23-33
25-29
28

DESCRIÇÃO DO HOLÓTIPO
Forma geral e medidas
Corpo esguio e cilíndrico, com o ventre levemente aplainado; comprimento
rostro-cloacal: 184 mm, comprimento da cauda: 19,14 mm, comprimento total: 203
mm; cabeça pouco destacada do tronco, alongada e achatada; comprimento da
cabeça: 8,48 mm, largura da cabeça: 4,66 mm; altura da cabeça na linha ocular:
3,06 mm; distância interocular: 3,10 mm; distância internasal: 2,24 mm; rostro um
pouco alongado anteriormente e arredondado em visão dorsal; mandíbula projetada
anteriormente além da maxila; distância entre borda anterior do olho e borda
posterior da narina: 1,44 mm, pouco maior que distância entre borda anterior da
narina e ápice da rostral: 1,20 mm; olhos pequenos, com diâmetro horizontal: 0,86
mm, muito menor que a distância entre sua borda anterior e a narina, e com diâmetro
vertical um pouco menor que a distância entre sua borda inferior e a borda labial;
narina situada na metade anterior da escama nasal e voltada látero-anteriormente;
cauda curta e pouco afilada, com ápice rombo e arredondado.
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Folidose
Quinze fileiras de escamas dorsais ao longo do tronco, sem redução;
variação de 17 fileiras dorsais na região do pescoço com redução para 15 devido à
fusão da quarta e quinta fileiras na altura da sexta ventral no lado direito e na altura
da sétima ventral no lado esquerdo; dorsais rômbicas, lisas e sem fossetas apicais,
a fileira vertebral não diferenciada; na cauda, redução para 10 fileiras de dorsais na
altura do terceiro par de subcaudais, redução para oito fileiras na altura do sétimo
par, para seis fileiras na altura do 22º par e para quatro fileiras na altura do 35º par
de subcaudais; quatro dorsais mais duas subcaudais em contato com o escudo
terminal; três/quatro escamas gulares nas duas fileiras mediais; duas pré-ventrais;
202 ventrais, largura das ventrais mais que quatro vezes maior que seu
comprimento; escama cloacal dividida, subcaudais divididas e em 36 pares; escudo
terminal muito curto e convexo.
Escama rostral grande, proeminente, em vista dorsal com o ápice
arredondado, a largura pouco maior que o dobro do comprimento (0,90 mm), a
porção posterior formando ângulo obtuso e em contato com a pré-frontal, separando
o par de internasais; comprimento da rostral maior que a metade do comprimento
da pré-frontal; um par de internasais, separadas, com tamanho reduzido e formato
algo triangular, alongadas diagonalmente; uma grande nasal em cada lado, muito
alongada horizontalmente, tocando a segunda supralabial e a pré-ocular
posteriormente, com a porção anterior mais alta, na qual se insere a narina; uma
grande escama pré-frontal, muito larga, com maior largura (2,78 mm) muito maior
que o comprimento (1,54 mm na linha medial), com margem anterior formando
ângulo obtuso e margem posterior levemente côncava, bordas laterais curvadas para
baixo, não tocando as escamas supralabiais; escama frontal ampla, com o
comprimento (2,02 mm) pouco maior que a largura (1,80 mm), algo pentagonal,
com as arestas laterais anteriores quase paralelas e menores que as posteriores, a
borda anterior levemente convexa e a posterior formando ângulo agudo; um par de
supraoculares, mais compridas que largas; um par de parietais, cada uma muito
alongada longitudinalmente, com comprimento (3,90 mm) maior que o dobro da
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largura (1,80 mm), não tocando supralabiais; comprimento da sutura entre parietais
(2,26 mm) maior que o comprimento da frontal; um escama pré-ocular em cada
lado, com formato algo pentagonal, alongada anteriormente; duas pós-oculares em
cada lado, ambas aproximadamente pentagonais, a superior maior que a inferior,
esta em contato com terceira e quarta supralabiais; duas escamas temporais de cada
lado (1+1), muito alongadas longitudinalmente, a anterior em contato com quarta e
quinta supralabiais, a posterior maior que a anterior e em contato com quinta e sexta
supralabiais; seis supralabiais em cada lado, a segunda e a terceira em contato com
o olho; a primeira supralabial menor, a segunda, terceira e quarta de dimensões
intermediárias, a quinta e sexta maiores; quinta supralabial tão alta quanto
comprida, a sexta mais comprida que alta; ausência de escamas occipitais
diferenciadas posteriormente à temporal posterior.
Escama mental mais larga que comprida, não tocando as mentonianas; um
par de mentonianas anteriores (ou pós-mentais anteriores), em amplo contato
medial, cada escama com comprimento cerca do dobro da largura; um par de
mentonianas

posteriores

(ou

pós-mentais

posteriores),

alongadas

longitudinalmente, dispostas diagonalmente e separadas medialmente por escamas
gulares, quase em contato anterior; sete escamas infralabiais em cada lado, o
primeiro par em contato medial, a primeira à quarta em contato com mentonianas
anteriores, a quarta e quinta em contato com mentonianas posteriores; segunda e
sétima infralabiais menores, primeira, terceira e sexta de dimensões intermediárias,
quarta e quinta maiores.

Coloração
Em preservação, dorso com coloração uniforme em visão geral, amarelado,
com uma estria vertebral escura, vestigial e muito estreita, não visível na porção
anterior do tronco e na cauda; dorsais superiores e laterais com uma discreta
micropigmentação de pontuações marrons, a qual vai desaparecendo em direção ao
ventre, estando ausente na primeira e segunda fileira de dorsais no tronco; um
acúmulo de pigmentação formando um traço pardo esmaecido de cada lado no fim
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da cauda, anteriormente ao escudo terminal, com duas escamas de extensão. Com
base em fotografia do holótipo, em vida o dorso é vermelho-alaranjado, as escamas
das duas primeiras fileiras de dorsais exibem as bordas esbranquiçadas e, na região
mais anterior do dorso, as escamas das fileiras mais vertebrais exibem porção
anterior com pigmentação amarronzada.
Coloração ventral clara imaculada, creme em preservação, com manchas
irregulares pretas no ventre da cabeça sobre as escamas mental, mentonianas e
infralabiais, delimitando uma mancha branca nas duas últimas infralabiais.
Dorso e lateral da cabeça de cor preta uniforme, esta coloração estendendose até uma e meia escama dorsal posteriormente às parietais; em cada lado da cabeça
uma pequena mancha branca horizontalmente alongada na borda posterior da
rostral, uma pequena mancha branca irregular na porção súpero-posterior da
segunda supralabial e uma grande mancha branca alongada e irregular sobre parte
da segunda, terceira e quarta supralabiais, com um fino e irregular contorno preto
inferior e contorno mais espesso superior.
Um colar nucal anterior branco evidente e muito estreito, com uma a duas
escamas dorsais de extensão nas fileiras vertebral e paravertebrais, alargando-se na
região paraventral, onde se une à coloração clara do ventre; esse colar dividido
medialmente por uma curta linha preta irregular, sobre a fileira vertebral, com uma
escama de extensão. Com base em fotografia do holótipo, em vida o colar também
é branco evidente.
Um colar nucal posterior preto evidente e extenso, com cinco escamas de
extensão na fileira vertebral, quatro a três escamas nas fileiras paravertebrais, sua
extensão reduzindo em direção ao ventre, estendendo-se até a porção superior da
quarta fileira dorsal, onde cobre duas escamas; a borda anterior desse colar bem
definida e em forma de ziguezague, e a borda posterior mal definida, com
despigmentação gradativa, em forma de meia-lua em visão dorsal e diagonal em
visão lateral (Figs. 1, 2 e 3).
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Dentição
Dentes maxilares externos: dentição opistóglifa; cinco dentes roliços
curvados para trás, seu tamanho aumentando gradativamente posteriormente, os
dentes mais anteriores sendo bem menores que os mais posteriores; mais um par de
grandes dentes (presas) no final da maxila, situados abaixo do olho, maiores que os
demais, curvados para trás, com sulco na face anterior (sulco para inoculação de
peçonha).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E HABITAT
Phalotris cerradensis é conhecido apenas da localidade-tipo (Cocos,
sudoeste da Bahia, Nordeste do Brasil (Fig. 4), no bioma Cerrado. O holótipo foi
coletado em remanescente de Cerrado Sentido Restrito com solo arenoso (Fig. 5)
(D. L. Pantoja, com. pess.)17.

Figura 4. Distribuição geográfica conhecida de Phalotris cerradensis (estrela –
Cocos, BA) e das espécies congêneres mais semelhantes: P. concolor
(triângulos) e P. labiomaculatus (círculos)1,7,11. Bioma Cerrado
destacado em cinza.
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Figura 5. Paisagem de Cerrado na localidade-tipo de Phalotris cerradensis,
incluindo feição de Cerrado Sentido Restrito. Foto: Davi L. Pantoja.
ETIMOLOGIA
O epíteto específico “cerradensis” é um adjetivo latinizado, significando
“que ocorre no Cerrado”, referindo-se ao bioma no qual a nova espécie foi
descoberta.

REGISTRO NO ZOOBANK
Publicação:
LSID: urn:lsid:zoobank.org:pub:3C3CFC45-A367-427E-8C74-FD6221DECB1B

Phalotris cerradensis:
LSID: urn:lsid:zoobank.org:act:8BB815D5-5538-4BB2-9474-3792CF1BE34B

DISCUSSÃO

Phalotris cerradensis é aqui inserido no grupo de espécies de P. nasutus, o
qual passa a ser composto por seis espécies: P. cerradensis, P. concolor, P.
labiomaculatus, P. lativittatus, P. nasutus e P. nigrilatus. O gênero Phalotris passa
a ser composto por 16 espécies.
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Dentre as espécies do grupo nasutus, P. cerradensis exibe maior
similaridade fenotípica com P. labiomaculatus e P. concolor. Com P.
labiomaculatus a nova espécie compartilha, de forma exclusiva, pelo menos dois
caracteres: coloração preta do dorso da cabeça estendendo-se lateralmente e
irregularmente até a região supralabial, e manchas claras evidentes nas supralabiais.
Dois caracteres são compartilhados entre P. cerradensis, P. labiomaculatus e P.
concolor, a condição da rostral com ápice arredondado (observada em parte dos
exemplares conhecidos de P. concolor) e um elevado número de escamas ventrais
(202 em um macho de P. cerradensis, 198-211 em machos e 220-234 em fêmeas
de P. labiomaculatus, e 212 em um macho e 220-224 em fêmeas de P. concolor),
as três espécies apresentando as maiores contagens conhecidas para o grupo.
Phalotris cerradensis e P. labiomaculatus ainda exibem semelhanças na coloração
dorsal. Adicionalmente, considerando a ocorrência de P. labiomaculatus na região
do Jalapão e de P. concolor no noroeste de Minas Gerais11-13, essas duas espécies e
P. cerradensis ocorrem na porção centro-norte do Cerrado, em áreas que
apresentam ecossistemas muitos semelhantes (Fig. 4). Em função das semelhanças
fenotípicas, é provável que P. cerradensis, P. labiomaculatus e P. concolor sejam
espécies filogeneticamente mais aparentadas, compondo uma mesma linhagem
evolutiva. Mas esta é apenas uma hipótese, a ser testada com uma análise
filogenética. Neste contexto, as três espécies provavelmente exibem distribuição
parapátrida no Cerrado.
O caráter do colar nucal branco menor que o colar nucal preto foi observado
apenas em P. cerradensis em relação ao grupo nasutus. As condições do colar
anterior branco com uma a duas escamas de extensão nas fileiras vertebral e
paravertebrais e do colar posterior preto com três a cinco escamas constituem
variações em relação à diagnose do grupo nasutus – “colar nucal amarelo com 2-3
fileiras de dorsais de extensão, bordeado por um colar cervical preto mais estreito,
ocupando 1-2 fileiras de dorsais” (Ferrarezzi, 1994)1. Entretanto, os demais
caracteres diagnósticos para o grupo e compartilhados por P. cerradensis (ver item
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Inserção no Gênero e Grupo) permitiram a inclusão da nova espécie no grupo
nasutus.
Cabe salientar que em 29 exemplares de P. labiomaculatus examinados por
Hamdan et al. (2013), o colar nucal branco foi maior (3 a 4 escamas de extensão)
que o colar preto (1 a 2, raramente 3), não se sobrepondo à extensão do colar branco
observada em P. cerradensis (1 a 2)7. Esta condição demonstra que a extensão
relativa desses colares corresponde a uma característica fixada em P.
labiomaculatus, sendo então útil para sua diagnose. Neste contexto, mesmo que não
se conheçam variações populacionais em P. cerradensis, uma condição distinta,
com o colar branco mais estreito que o preto, também é considerada como
taxonomicamente útil, funcionando como caractere diagnóstico em relação às
demais espécies do grupo nasutus, especialmente P. labiomaculatus e P. concolor.
De modo semelhante, na amostra analisada por Hamdan et al. (2013) a
presença de uma série linear de pontilhados pretos no lado do corpo, tornando-se
uma estria na cauda, manteve-se recorrente nos exemplares, ainda que essas marcas
possam ser mais evidentes em alguns espécimes e menos evidentes naqueles mais
velhos7. Essa condição de caractere fixado permitiu considerar as diferenças
observadas em P. cerradensis, com um tracejado vertebral (linha vestigial) e
ausência de linha lateral, como taxonomicamente úteis para diagnose, ainda que
sejam sutis e observadas em apenas um exemplar. Assim, se observa que pequenas
diferenças de coloração podem ser consideradas evidências de diferenciação em
nível de espécie no grupo nasutus, especialmente se forem recorrentes.
Algumas espécies descritas de Phalotris, especialmente aquelas endêmicas
do Cerrado (P. cerradensis, P. concolor e P. multipunctatus), permanecem
conhecidas apenas do holótipo ou poucos espécimes. Isto evidencia que o
conhecimento acerca do gênero é ainda insatisfatório, a despeito dos estudos
taxonômicos já realizados1-3,7. Há grandes lacunas de registros geográficos de
espécies do gênero nas porções norte e leste do Cerrado no Brasil e é possível que
novos táxons venham a ser descritos para essas áreas.
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O estado de conservação de P. cerradensis é ainda desconhecido. O Cerrado
é considerado atualmente um dos biomas mais ameaçados do planeta9, já tendo
sofrido significativa perda de habitat natural18, inclusive no sudoeste da Bahia
(região de Cocos). Como há possibilidade de que P. cerradensis possua distribuição
restrita (até o momento conhecida em uma localidade), a perda de habitat pode
corresponder a uma ameaça relevante à espécie.
Explorando os critérios da International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources (IUCN) para classificar espécies em risco de extinção19,20,
considerando que P. cerradensis é conhecido de somente uma “localização”, possui
potencial distribuição geográfica restrita (área de ocorrência suspeita menor que
5.000 km2), em uma área com contínua perda de habitat e perda da qualidade do
habitat em decorrência da expansão agrícola, então P. cerradensis é uma espécie
candidata a ser categorizada como Em Perigo, pelo critério B1ab(iii). Em casos
muito semelhantes, Apostolepis serrana Lema e Renner, 2006 e A. striata Lema,
2004 foram categorizadas como Em Perigo [B1ab(iii)], as quais são conhecidas
apenas em suas localidades-tipo, situadas no Cerrado, em áreas com atual expansão
agropecuária21.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o espécime analisado, procedente de Cocos na Bahia,
corresponde a uma nova espécie, aqui descrita e nomeada como Phalotris
cerradensis, a qual é diagnostica por caracteres de folidose e coloração. Phalotris
cerradensis é inserido no grupo de espécies de P. nasutus, sendo mais semelhante
a P. labiomaculatus e P. concolor. A nova espécie é endêmica do bioma Cerrado e
seu estado de conservação permanece desconhecido.
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RESUMO
O presente estudo foi realizado em um reservatório pequeno e raso (Represa da
PUC Minas/BH), no campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas gerais,
Belo Horizonte, MG. O objetivo foi caracterizar quali-quantitativamente a
comunidade zooplanctônica. Foram realizadas amostragens mensais entre junho de
1997 a junho de 1998, na região pelágica, através de arrasto vertical da coluna
d’água com uma rede cilindro-cônica com malha de 35 µm. As características e a
estrutura da comunidade foram avaliadas através do índice de constância dos taxa,
índice de diversidade e equitabilidade. A comunidade foi representada por 31 taxa
(18 Rotifera, 6 Copepoda, 2 Cladocera e 5 Protozoa). Dentre os taxa considerados
constantes, a maioria são indicadores de ambientes com baixo a moderado teor de
matéria orgânica, tais como Anuraeopsis fissa, Brachionus falcatus, Keratella lenzi,
entre os rotíferos e Arcella vulgaris, entre os protozoários. A diversidade média foi
de 1,96 Nats.ind-1 e a equitabilidade foi de 0,54. A presença de Thermocyclops
decipiens associada ao índice de diversidade sugere uma tendência de eutrofia deste
corpo d’água.
PALAVRAS- CHAVE: diversidade planctônica, represas, ambiente urbano
ABSTRACT
The present study was carried out in a small and shallow reservoir (PUC Minas/BH
Reservoir) in the campus of the Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais,
Belo Horizonte, MG. The objective was to characterize qualitatively and
quantitatively the zooplankton community. Monthly samplings were carried out
between June 1997 and June 1998, in the pelagic region, through vertical tow of the
water column with a cylindrical-conical net of 35 µm. The characteristics and
structure of the community were evaluated using the taxa constancy index, diversity
index and equitability. The community was represented by 31 taxa (18 Rotifera, 6
Copepoda, 2 Cladocera and 5 Protozoa). Among the taxa considered constant, most
are indicators of environments with low to moderate organic matter content, such
as Anuraeopsis fissa, Brachionus falcatus, Keratella lenzi, among the rotifers and
Arcella vulgaris, among protozoa. The mean diversity was 1.96 Nats.ind-1 and the
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equitability was 0.54. The presence of Thermocyclops decipiens associated with the
diversity index suggests an eutrophic tendency of eutrophy in this water body.
KEYWORDS: planktonic diversity, dams, urban environment
INTRODUÇÃO
No Brasil, de acordo com Massicotte et al.(1) e Symons et al.(2), há grande
ocorrência de pequenos ambientes lênticos, e apesar de sua importância ecológica,
a maior parte dos estudos de diversidade de espécies, principalmente sobre a
comunidade zooplanctônica, são voltados para os ecossistemas aquáticos de grande
porte.
Segundo Martins et al.(3), nos últimos anos, o estudo das comunidades
aquáticas tem sido incluído nos protocolos de avaliação de impactos ambientais e
dentre estas a comunidade zooplanctônica tem sido frequentemente utilizada.
O conhecimento a respeito das espécies zooplanctônicas tem sido utilizado
como instrumento para avaliar alterações causadas por diversas atividades, como
por exemplo, a entrada de espécies exóticas, assoreamento, contaminação por
esgotos domésticos e industriais, desmatamento entre outras(4).
Além de comportar-se como elo da cadeia trófica, o zooplâncton participa
da ciclagem de nutrientes e do fluxo energético no ecossistema. A energia é,
portanto, transferida da produção primária (fitoplâncton e perifíton) para níveis
tróficos mais altos, como peixes planctívoros(5), através do zooplâncton. Assim, seu
estudo é de fundamental importância para a limnologia moderna.
O melhor conhecimento da estrutura de funcionamento de um biótopo
urbano faz-se fundamental para a sua melhor ocupação e aproveitamento,
funcionando assim como um importante subsídio para instituições terem um
gerenciamento planejado, mais consistente e com otimização de resultados.
Este estudo teve como objetivos caracterizar quali-quantitativamente a
comunidade zooplanctônica da represa da PUC Minas/BH, no campus da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, fornecendo subsídios
para um futuro plano de manejo da qualidade da água do pequeno reservatório.
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METODOLOGIA

A Represa do Campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(Belo Horizonte, MG) é um sistema artificial raso, de pequeno porte, localizado no
município de Belo Horizonte (19º 55’ S e 43º 59’ W) com verões chuvosos e
invernos secos (Figura 1). A descrição detalhada do ambiente, suas características
morfométricas, variáveis físicas e químicas da água, e seu funcionamento durante
o período estudado, foram descritos previamente em Landa e Landa(6).

Figura 1. Localização da área de estudo – Represa do Campus da Puc Minas, Belo
Horizonte – MG.
Foram realizadas coletas mensais, entre junho/1997 e junho/1998, em uma
única estação de amostragem, na região pelágica (central) da represa, através de
arrasto vertical de toda a coluna d´água, utilizando-se uma rede cilindro-cônica de
35 m de abertura de malha. Após a filtragem e acondicionamento em frascos de
polietileno, as amostras foram coradas com o corante vital Rosa-de-Bengala e,
transcorridos 15 minutos, foram fixados com formalina 4%.
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A análise quantitativa foi feita com câmaras de Sedgwick-Rafter, contando
no mínimo 250 indivíduos. Tanto o volume filtrado quanto a análise quantitativa
foram realizados conforme APHA(7). A estrutura da comunidade zooplanctônica foi
avaliada através dos índices de diversidade(8) e equitabilidade(9), que forneceu dados
importantes a respeito da composição e funcionamento do ecossistema lêntico em
questão. O índice de Shannon pode ser representado em Bits, Nats ou Decits. A
unidade depende da base do logaritmo utilizado na fórmula do índice. Se for 2, Bits,
base “e”, Nats e base 10, Decits. Neste trabalho será utilizada a base e, portanto a
unidade será Nats.ind-1, visto a importância da padronização para futuras
comparações(10).
A análise qualitativa foi feita através da identificação taxonômica dos
organismos, sempre que possível ao nível de espécie, através de técnicas usuais e
específicas de microscopia óptica, utilizando-se chaves taxonômicas, comparação
com pranchas ilustrativas e consultas à literatura especializada. Os indivíduos foram
identificados através de Koste(11), Elmoor-Loureiro(12), Nogrady e Segers(13),
Silva(14) e Perbiche-Neves et al.(15).
Com o objetivo se verificar a constância de cada taxon (c), nas diferentes
estações de amostragem, foi determinado o índice de constância(16), pela expressão
c = n x 100/N, sendo n o número de amostras de ocorrência do taxon, e N o número
total de amostras. Os taxa foram considerados constantes quando registrados em
mais de 50% das amostras, acessórios aqueles presentes entre 25% e 50% delas e
acidentais, em até 25% das amostras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade zooplanctônica foi representada, por 31 taxa, sendo 18
Rotifera, 2 Cladocera, 6 Copepoda e 5 Protozoa (Tabela 1). Foi constatada a
presença de 10 táxons constantes (Anuraeopsis fissa, Brachionus calyciflorus, B.
falcatus, Keratella cochlearis, K. lenzi, K. tropica, Polyarthra vulgaris e
Trichocerca pusilla) entre os rotíferos, Thermocyclops decipiens entre os
71
Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

Copépodos e Arcella vulgaris entre os protozoários. Entre os táxons considerados
constantes, segundo Dajoz(16), a maioria são indicadores de ambientes com baixo a
moderado teor de matéria orgânica, tais como Anuraeopsis fissa, Brachionus
falcatus, Keratella lenzi, entre outros rotíferos; Arcella vulgaris, entre os
protozoários(17).
O presente estudo mostrou que rotíferos (Brachionidae e Trichocercidae)
dominavam em termos de riqueza. Isso foi relatado em outros estudos no Sudeste
do Brasil(18, 19, 20) e é explicado pelos hábitos alimentares menos especializados do
grupo, bem como por suas características oportunistas/r-estrategistas, como alta
fecundidade e baixas taxas de desenvolvimento(21). As famílias Brachionidae e
Trichocercidae são em sua maioria um grupo planctônico e são consideradas
indicadores importantes de condições físicas e biológicas no ambiente,
contribuindo com um grande número de indivíduos(22).
A presença constante de Thermocyclops decipiens associado ao índice de
diversidade médio (1,96 Nats.ind-1) (Tabela 2) sugere eutrofização do ambiente(23).
Segundo Reid et al.(24) e Landa et al(25), T. decipiens é, com frequência,
numericamente dominante entre os microcrustáceos zooplanctônicos de ambientes
mesotróficos e eutróficos, podendo servir como espécie indicadora do nível de
trofia. De acordo com Landa e Landa(6), a Represa da PUC Minas vem apresentando
características indicativas de alto grau de trofia, o que favorece a dominância de T.
decipiens.
A variação da composição dos grupos durante o período de estudo, é
apresentada na Figura 2. A dominância dos rotíferos confirma o fato de ser este
grupo mais adaptado a ambientes de pequeno porte, vulneráveis a perturbações
ambientais.
A predominância dos rotíferos no zooplâncton é um fato bem relatado em
ambientes de água doce, tanto lêntico como lótico, não só no estado de Minas
Gerais, mas de forma geral, devido as suas características oportunistas/restrategistas já citadas (21).
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Tabela 1. Classificação segundo a constância na Represa da PUC-Minas.
ORGANISMOS
CLASSIFICAÇÃO*
ROTIFERA
Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851)
Ascomorpha saltans Bartsch, 1870
Bdelloida
Brachionus angularis Gosse, 1851
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus caudatus Barrois e Daday, 1894
Brachionus falcatus Zacharias, 1898
Brachionus patulus (O. F. Muller, 1786)
Hexarthra intermedia (Hauer, 1953)
Keratella americana Carlin, 1943
Keratella cochlearis Gosse, 1851
Keratella lenzi (Hauer, 1953)
Keratella tropica (Apstein, 1907)
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Testudinella patina (Herman, 1783)
Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898)
Trichocerca stylata (Gosse, 1851)
Trichocerca sp.

COPEPODA / Calanoida
- náuplios

Cyclopoida
- náuplios
- copepodito
Cryptocyclops brevifurca (Lowndes, 1934)
Mesocyclops sp.
Paracyclops fimbriatus (Fisher, 1953)
Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929)
Thermocyclops minutus (Lowndes, 1934)

CLADOCERA
Diaphanosoma birgei Korinek, 1981
Moina minuta Hansen, 1899

PROTOZOA
Arcella vulgaris Ehrenberg, 1830
Coleps sp
Difflugia oblonga Ehrenberg, 1838
Epistylis sp
Vorticella sp

* vermelho: constante; verde: acessório e azul: acidental
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Figura 2. Variação da composição dos grupos zooplanctônicos, na represa da PUC
Minas/BHte, no período de junho/1997 a junho/1998.
Os valores obtidos para diversidade e equitabilidade para a represa da PUC
Minas/BH são mostrados na Tabela 2, inclusive os valores médios que foram 1,96
Nats.ind-1 e 0,54, respectivamente. Baseado nesses índices, a água da represa pode
ser classificada como moderadamente poluída (ou com moderado teor de carga
orgânica).
Tabela 2. Valores de Diversidade H’(Nats.ind-1), Equitabilidade e espécies mais
abundantes no período de jun/1997 a jun/1998, na represa PUC Minas.
Mês/Ano
Jun/1997
Ago/1997
Set/1997
Out/1997
Dez/1997
Jan/1998
Fev/1998
Mar/1998
Abr/1998
Mai/1998
Jun/1998
Média

Diversidade
2,08
1,13
2,18
1,59
1,89
2,44
2,83
1,39
2,63
1,66
1,71
1,96 + 0,5

Equitabilidade
0,58
0,36
0,57
0,43
0,49
0,64
0,76
0,44
0,71
0,46
0,49
0,54 + 0,12

Esp. dominante
Keratella cochlearis
Keratella lenzi
Polyarthra vulgaris
Polyarthra vulgaris
Polyarthra vulgaris
Polyarthra vulgaris
Trichocerca pusilla
Polyarthra vulgaris
Anuraeopsis fissa
Anuraeopsis fissa
Keratella lenzi
74

Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

O valor médio do índice de diversidade na Represa do Campus da PUC
Minas, é considerado segundo Shannon–Weaver(8), como baixo. A baixa
diversidade dessa represa pode estar relacionada, principalmente com as condições
físico-químicas, e com a ausência de bancos de macrófitas aquáticas. Em
reservatórios pequenos e rasos, como o ambiente em questão, instabilidades
climáticas e hidrológicas provocam alteração nas comunidades planctônicas,
modificando a sua diversidade. Landa e Mourgues-Schurter(26) encontraram valores
semelhantes em uma pequena represa com características similares.
A Tabela 2 apresenta, a equitabilidade, com valor médio de 0,5, o que sugere
uma superposição de nichos e consequente dominância de algumas espécies, como
neste estudo é o caso de Polyarthra vulgaris, que esteve entre os taxa de ocorrência
constante, principalmente nos meses onde a condutividade elétrica(6), também
estava alta. Fato também observado por Landa e Mourgues-Schurter(26) na Represa
Pomar, em Lavras (MG).

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos para a Represa da PUC Minas/BHte reproduzem a
realidade de outros ambientes lênticos de pequeno porte de regiões tropicais e
principalmente, do sudeste brasileiro, tanto no que diz respeito a suas características
físico-químicas como nos dados referentes à comunidade zooplanctônica. Os
índices de diversidade e equitabilidade, sugerem tendência à eutrofização. Situação
essa que pode estar relacionada a influências antrópicas.
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RESUMO
As corujas da espécie Athene cunicularia são de ampla distribuição pelo continente
americano. Possuem hábitos diurnos, mas são ativas à noite e alimentam-se,
geralmente, de roedores, morcegos, répteis, anfíbios, insetos e pequenas aves. O
estudo da dieta das corujas do Campus da PUC Minas, através da análise das pelotas
encontradas em torno do ninho, foi compatível com os dados da bibliografia
encontrada, salvo algumas particularidades.
PALAVRAS-CHAVE: diversidade alimentar, hábito alimentar, alimentação
animal, aves silvestres.
ABSTRACT
Owls Athene cunicularia species are widely distributed throughout the continent.
They have daytime habits but are active at night and usually feed on rodents, bats,
reptiles, amphibians, insects and small birds. The study of the diet of owls from the
PUC Minas Campus, through the analysis of pellets found around the nest, was
compatible with data of the bibliography found, except for some peculiarities.
KEYWORDS: food diversity, eating habits, animal feeding, wild birds.
INTRODUÇÃO

As corujas são animais da ordem Strigiformes que possuem ampla
distribuição pelo continente americano¹. A coruja buraqueira, espécie Athene
cunicularia, família Strigidae, possui hábitos diurnos, agindo predominantemente
no começo da manhã e final da tarde². Mas a noite também é ativa. Ela é encontrada
em campos e pastos abertos, utilizando tocas de tatu ou buracos no solo como
ninho³.
São predadoras generalistas, explorando quase todos os tipos de presas4
havendo um predomínio de insetos5. De modo geral a dieta da coruja-buraqueira
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constitui-se, principalmente, além dos insetos, de aranhas e outros invertebrados.
Mas roedores, morcegos, répteis, anfíbios e pequenas aves também compõem sua
alimentação6, 7.
Ortópteros, coleópteros e isópteros dominaram em termos numéricos a dieta
da coruja, somando em 80,9 % do total de presas, tendo ainda parte significativa de
grande variedade de invertebrados e vertebrados. A maioria dos invertebrados
consumidos ou não variaram com a sazonalidade ou foram mais consumidos na
seca e, já os roedores não variaram por estação³.
O material vegetal, animal e mineral encontrados, ocorreram em todas as
estações do ano, exceto o material de origem humana ausente no inverno. Os itens
de origem animal foram os mais abundantes em todas as estações do ano, seguido
pelos vegetais. E o material mineral do verão, inverno e primavera não foi
quantificado por se tratar de fragmentos minúsculos, porém do outono, esteve
presente em 16%8.
O Campus da PUC Minas no bairro Coração Eucarístico é uma área com
intensa ação antrópica, por se tratar de uma região com movimentação de pessoas
durante todo o dia e por estar localizado em um grande centro urbano que é a cidade
de Belo Horizonte. Nesse local localizava-se um ninho da coruja-buraqueira,
Athene cunicularia, um buraco escavado no chão próximo ao prédio da biblioteca
e do estacionamento, sob as coordenadas 19º55’16”S e 43º59’36”W.
O presente artigo tem por objetivo estudar a sazonalidade da dieta da corujaburaqueira (Athene cunicularia) em meio urbano comparando com os dados da
bibliografia encontrada e tem como hipótese que a dieta aqui estudada, seja
condizente com a da bibliografia consultada acrescida, ainda, de algum item de
origem antropogênica comuns no meio urbano levando em consideração o Campus
onde o ninho encontra-se.
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METODOLOGIA

Foram coletadas pelotas, material regurgitado pelas corujas, em um raio de
3 metros no entorno do ninho e nos poleiros dentro do Campus da PUC Minas. As
coletas foram feitas aleatoriamente em períodos de seca e chuva para comparação
por estações. Cada pelota coletada foi armazenada individualmente em potes
etiquetados contendo a data da coleta e um número de identificação.
A análise das pelotas foi feita no laboratório do Programa de Pós-graduação
em Biologia de Vertebrados da PUC Minas. Aquelas compostas somente por partes
de insetos, forma lavadas em uma peneira e postas para secar, enquanto aquelas que
continham muitas partes de pequenos mamíferos, foram colocadas em NaOH 10%
para a retirada dos pelos por intervalos de tempos que variaram de 1:30 à 10 horas
para a separação das partes identificáveis e contáveis da presa. Logo após, foram
lavadas para a retirada do NaOH e, após a secagem das pelotas, foi feita a separação
dos constituintes manualmente ou com o auxílio de uma lupa para a identificação
das espécies contidas nas pelotas9.
Foram utilizados no estudo estatístico da dieta a Frequência de ocorrência,
a ocorrência, o número mínimo de presas e foi aplicado o teste de Mann-Whitney
como alternativa ao teste t para amostras independentes. O teste de Mann-Whitney
é aplicado na comparação de dois grupos independentes e aleatórios e a variável
deve ser de mensuração ordinal10.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise e separação das pelotas em laboratório gerou os resultados
apresentados na Tabela 1.

81
Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 1 (2020) ISSN online 2596-0016

Tabela 1. Amostras analisadas de 28 pelotas de Athene cunicularia encontradas no
raio de 3 metros do ninho.
Amostra
Roedor
Amostra 1
1
Amostra 2
1
Amostra 3
1
Amostra 4
1
Amostra 5
2
Amostra 6
2
CHUVA
Amostra 7
1
Amostra 8
1
Amostra 9
1
Amostra 10
1
Amostra 11
0
Amostra 12
1
Nº mínimo de presas
13
Amostra 1
1
Amostra 2
1
Amostra 3
1
Amostra 4
1
Amostra 5
2
Amostra 6
1
Amostra 7
1
Amostra 8
1
SECA
Amostra 9
2
Amostra 10
1
Amostra 11
2
Amostra 12
2
Amostra 13
3
Amostra 14
1
Amostra 15
1
Amostra 16
2
Nº mínimo de presas
23
TOTAL
36

Réptil
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7

Coleoptera
4
4
6
3
2
2
11
2
14
3
3
4
58
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
8
66

Outro
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Total
11
7
7
5
5
4
12
3
15
4
4
5
82
2
2
2
3
3
3
1
1
2
2
2
3
3
1
1
2
33
115
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Utilizando a frequência de ocorrência, pode-se inferir o percentual de vezes
que uma categoria trófica aparece na amostra. Na estação chuvosa, a frequência de
ocorrência dos roedores correspondeu a 91,7% das amostras coletadas, os répteis a
33,3%, outros invertebrados não identificados a 16,7%, enquanto os Coleópteros
foram encontrados em 100% das amostras. Na estação seca, a frequência de
ocorrência se deu da seguinte forma: Répteis em 12,5% das amostras coletadas,
coleópteros em 50% das amostras e roedores em 100% das amostras. Não foram
encontrados outros animais nessas amostras.
A ocorrência, que é baseada no número total de presas presentes nas
amostras coletadas, na época de chuva, dos roedores correspondem em 13,4%, dos
répteis em 4,9%, dos coleópteros em 14,6% e outros invertebrados não
identificados a 2,4%. Já na estação seca, a ocorrência de roedores corresponde a
48,5%, de répteis a 6,1% e os coleópteros em 24,2 % do total de amostras.
Na aplicação do Teste de Mann-Whitney, a hipótese nula afirma que as duas
amostras têm a mesma distribuição, portanto, as médias (e as medianas) das duas
amostras são iguais. Valores grandes de U são favoráveis à aceitação da hipótese
nula, e valores pequenos, à não aceitação da hipótese nula. Os resultados obtidos
mostraram que o número de roedores encontrados nas pelotas coletadas foi maior
no período de seca em comparação com o chuvoso, como mostra a Figura 1a. Na
Figura 1b, podemos observar que o número de pequenos répteis foi superior na
estação chuvosa. Os coleópteros foram encontrados em maior quantidade na
estação chuvosa, demonstrado na Figura 1c. A Figura 1d, sintetiza o número de
presas encontradas nas pelotas por estação, inferindo que a quantidade de presas
encontradas nas pelotas da estação chuvosa é maior que a da estação seca.
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Figura 1. Média, erro e desvio padrão de roedores, répteis, coleópteros e presas
relatados em pelotas fecais de Athene cunicularia encontradas no raio de
3 metros do ninho e nos poleiros dentro do Campus da PUC Minas em
Belo Horizonte/MG.
CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo animal encontrado é semelhante ao da bibliografia, salvo
algumas particularidades. A coruja da espécie Athene cunicularia encontrada no
Campus da PUC Minas, alimenta-se principalmente de roedores e coleópteros o ano
inteiro. Na época da seca, os restos de roedores foram encontrados com mais
frequência nas pelotas, mas também foram encontrados coleópteros e pequenos
répteis. Na estação chuvosa, houve o predomínio de coleópteros na dieta, mas a
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presença de roedores foi bastante significativa. Em poucas amostras foram
encontrados outros tipos de invertebrados, mas foram encontrados mais restos de
pequenos répteis em comparação com a estação seca. A maior quantidade do
número de presas na estação chuvosa, está relacionado com a diminuição do
tamanho corporal das presas, que nesta é composta em sua maioria por insetos,
enquanto na seca há o predomínio de roedores. Não foram encontrados alimentos
de origem antropogênica nas pelotas coletadas com exceção de uma ocasião onde
foi encontrado um pequeno pedaço de fio de nylon, provavelmente ingerido
acidentalmente ou misturado à pelota no ambiente onde esta foi coletada. Apesar
de encontrar-se em área antropizada do Campus, entre o estacionamento da
universidade e a biblioteca, a proximidade do ninho da coruja com a Matinha da
PUC Minas, e a arborização do Campus facilitam a busca da coruja por alimento.
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RESUMO
A água para ser consumida por seres humanos deve ser livre de agentes patogênicos
que ofereçam risco à saúde. O presente estudo teve como objetivo avaliar a
qualidade microbiológica da água oferecida em 17 instituições pertencentes à rede
pública municipal de ensino de São José da Lapa - região metropolitana de Belo
Horizonte - MG. Foram realizados testes para a determinação de bactérias
heterotróficas, coliformes totais e Escherichia coli. Os resultados foram
comparados com o padrão de potabilidade da água vigente para verificação da
sanidade das amostras pesquisadas. Todas as amostras apresentaram resultados
aceitáveis de acordo com legislação vigente para a pesquisa de Escherichia coli e
coliformes totais. Apenas uma amostra de água de bebedouro apresentou valores
acima do limite estabelecido para contagem total de bactérias heterotróficas, porém
tal resultado poderia ser devido a uma possível contaminação do filtro do
bebedouro, visto que a água da torneira da cantina da mesma instituição apresentouse dentro dos limites microbiológicos de potabilidade. Concluiu-se que a água do
bebedouro de uma das instituições avaliadas se apresentou fora dos limites
microbiológicos de potabilidade. Destaca-se a importância da implementação das
Boas Práticas no abastecimento de água, que inclui a troca de elementos filtrantes
dos bebedouros nas instituições de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: água potável, microbiologia, coliformes.
ABSTRACT
Drinking water must be free of pathogens. The present study aimed to evaluate the
microbiological quality of water offered in 17 institutions belonging to the
municipal public school network, located at São José da Lapa - Belo Horizonte
metropolis – MG, Brazil. Tests were performed to identify the presence of
heterotrophic bacteria, total coliforms and Escherichia coli. The results were
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compared with the current water potability standard to verify the samples’ sanity.
All samples finds were in accordance with the current legislation for Escherichia
coli and total coliforms. Regarding heterotrophic bacteria counts (CFU/mL), but
only a sample of drinking water showed results above of the limits established by
legislation. This result could be due to a possible contamination of the water
fountain filter, since tap water from canteen in the same institution was in
accordance with the microbiological limits of potability. It was concluded that the
drinking water of one of the evaluated institutions was outside the microbiological
limits of potability. The importance of implementing Good Practices in water
supply is highlighted, which includes the exchange of water fountain filter in
drinking fountains in educational institutions.
KEYWORDS: Drinking Water, Microbiology, Coliforms
INTRODUÇÃO

A água é essencial para todos os seres vivos, vital para as atividades
celulares e orgânicas e corresponde a 75% da massa corporal humana. É um direito
humano essencial o acesso à água potável, sendo requisito fundamental para a
melhoria das condições de vida, especialmente nos países em desenvolvimento1.
No Brasil, a água é considerada potável, ou seja, destinada ao consumo humano,
quando atende aos padrões estabelecidos pela portaria 2.914 do Ministério da
Saúde2.
Segundo dados da Organização mundial de saúde (OMS), “todas as pessoas,
em quaisquer estágios de desenvolvimento e condições socioeconômicas têm o
direito de ter acesso a um suprimento adequado de água potável e segura”. Entendese como “segura” a oferta de água que não represente risco a saúde e em quantidade
adequada para garantir a integridade do indivíduo. A água para ser consumida por
seres humanos deve ser livre de agentes patogênicos como bactérias, vírus,
protozoários ou helmintos, pois sua presença pode colocar em risco a saúde das
pessoas podendo provocar diversas doenças, principalmente gastrointestinais1,3.
Diversos surtos epidemiológicos já foram registrados decorrentes da contaminação
da água, exemplos disso são as mortes causadas por doenças como cólera e febre
tifoide. O tratamento da água destinada ao consumo humano e o tratamento do
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esgoto estão entre os principais motivos do aumento da expectativa de vida da
população mundial4.
Além da poluição direta da água e dos sistemas de distribuição, é necessário
ter atenção às situações higiênico-sanitárias e de conservação dos reservatórios que
também podem ser veículo de contaminação por agentes patogênicos 5-6. Nas
escolas a água pode ser consumida nos bebedouros, na preparação das refeições,
higiene de utensílios de cozinha e de todo o ambiente escolar, e pode ser um veículo
de contaminação. A maioria das escolas brasileiras não tem um programa de
controle da qualidade de potabilidade da água, seja por falta de verba ou até mesmo
por falta de conhecimento, mas mesmo assim milhares de refeições escolares
(merendas) são preparadas diariamente ignorando riscos eminentes. Devido a essa
falha os reservatórios acabam passando longos períodos sem qualquer tipo de
tratamento, aumentando as chances de contaminação. Água de má qualidade afeta
diretamente o desenvolvimento e o estado nutricional de crianças e adolescentes7.
Em bebedouros o agravante é a formação potencial de biofilmes bacterianos, que
por esse motivo necessitam de constantes trocas dos filtros e higiene adequada8.
Diante da importância da qualidade da água para consumo humano, o
presente trabalho teve por objetivo a avaliação microbiológica da água de
abastecimento de escolas e creches de uma cidade pertencente à região
metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

METODOLOGIA

Foram coletadas amostras de água provenientes de torneiras e bebedouros
de instituições municipais de São José da Lapa - MG. Para a realização da pesquisa
foram consideradas dezessete instituições, sendo quatro creches, cinco unidades de
extensão da educação (integração) e oito escolas de ensino médio. As amostras
foram coletadas em triplicata totalizando cento e duas amostras de água destinada
ao consumo humano. Cinquenta e uma delas foram colhidas nas cantinas escolares,
na torneira utilizada para produção das refeições, e quando a cantina possuía mais
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de uma torneira destinada a esse fim a escolha era feita aleatoriamente. As outras
cinquenta e uma amostras foram coletadas nos bebedouros, esses escolhidos
aleatoriamente em cada unidade.
Para a coleta das amostras, as torneiras e bicos dos bebedouros foram
submetidos à limpeza com bucha dupla face e detergente neutro, a seguir foram
enxaguados, sendo em seguida higienizados com álcool 70%. Em seguida deixouse correr a água por 2 minutos para posterior coleta. Foram coletados 100mL de
cada amostra em triplicata em frascos estéreis com 1mL de tiossulfato de sódio à
0,1%. Os frascos foram identificados e acondicionados em caixas isotérmicas. As
mesmas foram encaminhadas para análise no laboratório de Análises
Microbiológicas de Alimentos (LABMICRO-UNA) do Centro Universitário UNA.
Os procedimentos adotados durante a coleta de amostras seguiram os descritos no
manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água9.
Foram realizadas as seguintes análises: pesquisa do Número Mais Provável
(NMP) de coliformes totais pela técnica da fermentação em tubos múltiplos, teste
presuntivo utilizando caldo lauril triptose concentração dupla (35 °C/24-48h) e teste
confirmativo para coliformes totais e termotolerantes, utilizando-se caldo verde
brilhante lactose bile 2% (35 °C/24-48h) e caldo EC (44,5 °C/24h),
respectivamente. Para detecção de E. coli as amostras de água passaram pela etapa
de enriquecimento e foram realizadas estrias por esgotamento em placas com ágar
eosina azul de metileno (EMB). Posteriormente foram incubadas a 35 °C/24h. A
contagem de bactérias heterotróficas foi realizada pela técnica "Pour Plate", de
acordo com o "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater"
da American Public Health Association (APHA)10. Os resultados foram avaliados
de acordo com os padrões microbiológicos para água potável destinada ao consumo
humano que estabelece ausência de bactérias do grupo de indicadores coliformes
totais e E. coli em 100mL da amostra e contagem total de bactérias heterotróficas
de até 5,0 x 102 UFC/mL2.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As amostras de água avaliadas não apresentaram crescimento de coliformes
totais assim como as placas de ágar EMB não apresentaram crescimento de colônias
típicas de E. coli. Em relação as bactérias heterotróficas, a amostra de água
proveniente do bebedouro de apenas uma das instituições avaliadas apresentou
contagem superior ao limite estabelecido pela legislação (8,5x102UFC/mL). Nas
Tabelas 1 e 2 pode se observar que em 100% das amostras de água de torneiras e
bebedouros, respectivamente, não foram detectados coliformes totais e E. coli. Em
relação à contagem de bactérias heterotróficas 96,7% das amostras apresentaramse dentro dos limites estabelecidos.
Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas das águas de torneiras das
dezessete unidades de ensino pesquisadas para coliformes totais,
Escherichia coli e bactérias heterotróficas.
Instituição

Coliformes
Escherichia
Contagem total de bactérias
totais*
coli *
heterotróficas (UFC/mL) **
A
Ausente
Ausente
<1,0x10
B
Ausente
Ausente
<1,0x10
C
Ausente
Ausente
<1,0x10
D
Ausente
Ausente
<1,0x10
E
Ausente
Ausente
<1,0x10
F
Ausente
Ausente
<1,0x10
G
Ausente
Ausente
<1,0x10
H
Ausente
Ausente
<1,0x10
I
Ausente
Ausente
<1,0x10
J
Ausente
Ausente
<1,0x10
K
Ausente
Ausente
<1,0x10
L
Ausente
Ausente
<1,0x10
M
Ausente
Ausente
<1,0x10
N
Ausente
Ausente
<1,0x10
O
Ausente
Ausente
<1,0x10
P
Ausente
Ausente
<1,0x10
Q
Ausente
Ausente
<1,0x10
*Em 100mL de água. ** UFC/mL: Unidades formadoras de colônias por mililitro.
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Tabela 2. Resultados das análises microbiológicas das águas de bebedouros das
dezessete unidades de ensino pesquisadas para coliformes totais,
Escherichia coli e bactérias heterotróficas.
Instituição

Coliformes
Escherichia
Contagem total de bactérias
totais*
coli*
heterotróficas (UFC/mL) **
A
Ausente
Ausente
<1,0x10
B
Ausente
Ausente
<1,0x10
C
Ausente
Ausente
<1,0x10
D
Ausente
Ausente
8,5x102
E
Ausente
Ausente
<1,0x10
F
Ausente
Ausente
<1,0x10
G
Ausente
Ausente
<1,0x10
H
Ausente
Ausente
<1,0x10
I
Ausente
Ausente
<1,0x10
J
Ausente
Ausente
<1,0x10
K
Ausente
Ausente
<1,0x10
L
Ausente
Ausente
<1,0x10
M
Ausente
Ausente
<1,0x10
N
Ausente
Ausente
<1,0x10
O
Ausente
Ausente
<1,0x10
P
Ausente
Ausente
<1,0x10
Q
Ausente
Ausente
<1,0x10
* Em 100mL de água. ** UFC/mL: Unidades formadoras de colônias por mililitro.
Os resultados apresentados vêm de encontro às Boas Práticas de
Manipulação (BPM), as quais contemplam dentre diversos itens, o uso de água
potável encanada, limpeza de caixa d’água e de saída de água, bem como de
bebedouros11. Apenas uma amostra, representando 3,3%, apresentou contagem de
bactérias heterotróficas acima do limite preconizado. Devido ao fato desta amostra
ser proveniente de um bebedouro, sugere-se que a fonte de contaminação tenha sido
o filtro do bebedouro, visto que as amostras de água da torneira da cantina da mesma
instituição apresentaram-se dentro dos limites microbiológicos de potabilidade, e
ambas são procedentes da mesma caixa d’água.
As bactérias heterotróficas estão presentes na água, ar, alimentos, solo e
vegetais. A contagem dessas bactérias é um indicativo da qualidade microbiológica
da água. Quando apresenta valores elevados podem indicar alterações vindas de um
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armazenamento inadequado, indicando crescimento e formação de biofilme, e
consequentemente ineficiência do sistema de tratamento e ou integridade e limpeza
do sistema de distribuição12.
A ocorrência de uma amostra com elevada contagem de bactérias
heterotróficas evidencia a necessidade da adoção de ações para controle da
potabilidade da água. Limpeza periódica do reservatório, conforme documentado
no site da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), é uma solução
de eficácia comprovada. Outra medida preventiva refere-se à troca dos elementos
filtrantes de bebedouro, esses apresentam vida útil limitada e normalmente é
relacionada ao volume de água filtrado. Sugere-se a substituição a cada quatro
meses e o registro das próximas trocas na capa do filtro e a elaboração de
Procedimento Operacional Padronizado (POP) como medidas complementares
para a garantia da água servida nos ambientes escolares12-13.
Rocha et al7 analisaram oitenta amostras de água em torneiras de cantinas
em trinta e seis diferentes instituições de ensino de um município, e detectou
coliformes totais em oito das amostras.
Cardoso et al14 realizaram análise da água em oitenta e três instituições de
ensino de um mesmo município, incluindo escolas municipais e estaduais. Neste
estudo 22 % das escolas municipais e 32 % das escolas estaduais apresentaram
contaminação por coliformes, e segundo os autores, um controle higiênico-sanitário
nos reservatórios poderia reduzir esse índice.
Foram avaliadas, por Soto et al15, 56 amostras de água de abastecimento
público em vinte e oito escolas de Ibiúna e constatou que 3,57% do total não
atenderam a legislação apresentando contaminação por coliforme totais e E. coli.
Essas contaminações também estão relacionadas às condições higiênico sanitárias
insatisfatórias das caixas d’agua.
O abastecimento de água nas escolas avaliadas nesse estudo é feito pela
COPASA, empresa que apresenta o relatório mensal da água tratada na cidade e
que possui certificação da ISO 9001, sendo o controle de qualidade realizado antes,
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durante e após o processo de tratamento. O relatório anual é disponibilizado no site
da empresa identificando cada cidade onde ela fornece a água13.
Dados da literatura afirmam que a cada quatorze segundos uma criança vai
a óbito em decorrência da contaminação da água, que pode ser veículo de patógenos
e causar doenças como diarreia, febre tifoide e paratifoide, disenterias amebiana e
bacilar, cólera, poliomielite entre outras muito comuns nos países em
desenvolvimento16-17. As crianças estão mais suscetíveis a essas doenças por terem
o sistema imunológico ainda imaturo, com menor capacidade de combater
infecções18. Neste sentido, torna-se fundamental o controle de qualidade da água
oferecida em creches e escolas bem como a adoção das Boas Práticas na produção
dos alimentos.

CONCLUSÃO

As amostras de água das torneiras coletadas em creches e escolas públicas
municipais de São José da Lapa-MG apresentaram resultados satisfatórios de
acordo com legislação vigente para a pesquisa de coliformes totais, Escherichia coli
e bactérias heterotróficas. Apenas uma amostra de água de bebedouro apresentou
contagem acima dos limites estabelecidos para bactérias heterotróficas, e, portanto,
se apresentou fora dos limites microbiológicos de potabilidade. Destaca-se a
importância da implementação das Boas Práticas no abastecimento de água e na
produção de alimentos, que inclui a limpeza de caixas d’água, troca de elementos
filtrantes dos bebedouros e controle de qualidade da água ofertada para crianças e
adolescentes em escolas públicas.
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