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RESUMO 

Os biofertilizantes têm sido apontados como importantes métodos alternativos e 

agroecológicos para a reposição e/ou complementação nutricional, possibilitando o 

equilíbrio dos parâmetros físico-químicos do solo. Tem se destacado também no 

manejo e controle de doenças, insetos e plantas não nativas. Neste contexto, foi 

testada a eficiência do uso de biofertilizante no cultivo de Cichorium intybus. 

Assim, objetivou-se comparar a produção foliar em diferentes tratamentos. Para 

isso, foi proposta uma receita de biofertilizante e esta aplicada a dois tipos de 

tratamentos. Após a colheita, foi realizada a morfometria e o cálculo da área foliar 

dos representantes de cada tratamento, que subsidiaram a calculo de índices 

morfológicos. Foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos 

para os índices: Largura da folha e Largura proporcional da folha, apresentando 

valores maiores no tratamento com biofertilizante. Os resultados apontam que o uso 

de biofertilizante pode proporcionar um estado ótimo possibilitando o aumento do 

fitness fisiológico da planta e, consequentemente, aumento da sua capacidade de 

produção de biomassa. O investimento na produção agrícola, especialmente de 

hortaliças, utilizando-se de métodos alternativos como biofertilizantes, 

demonstrou-se potencialmente eficiente nos aspectos ecológicos, sociais e 

econômicos.  

PALAVRAS-CHAVE: agroecologia, almeirão pão de açúcar, análise 

morfológica, variação morfológica, experimentação agrícola.  

 

ABSTRACT 

Biofertilizers have been identified as important alternative and agroecological 

methods for nutritional replacement and/or supplementation, enabling the balance 

of physical-chemical soil parameters. It has also been highlighted in management 
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and disease control, insects and non-native plants. In this context, was tested the 

efficiency of biofertilizer use in the Cichorium intybus cultivation. Thus, it was 

aimed compare leaf production in different treatments. For this, was proposed a 

biofertilizer recipe and this was applied to two treatments types. After harvest, was 

performed morphometry and leaf area calculation of the representatives of each 

treatment, which supported morphological indexes calculation. Were found 

significant differences between treatments for indexes: leaf width and proportional 

leaf width, showed major values in biofertilizer treatment. The results indicate that 

biofertilizer use can provide an optimized status making it possible increasing 

fitness physiological of plant and, consequently, increasing in biomass production 

capacity. The investment in agricultural production, mainly leafy vegetables, using 

of alternative methods as biofertilizer, it showed potentially efficient in ecological, 

social and economics aspects. 

KEYWORDS: agroecology, pão de açúcar chicory, morphological analysis, 

morphological variation, agricultural experimentation.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura vem sendo ao longo de muitas décadas uma das principais 

atividades econômicas do Brasil, principalmente devido ao seu grande potencial na 

produção e exportação de alimentos(1). Visando a promoção do desenvolvimento 

agrícola sustentável que não comprometa as atividades das gerações futuras, o 

estímulo para a redução do uso de agrotóxicos, o incentivo ao uso de métodos 

alternativos sustentáveis na produção agrícola em todas as suas fases e, o 

atendimento às demandas sociais, foi firmado, em 1995, um Protocolo de Intenções 

pela Responsabilidade Socioambiental, conhecido como Protocolo Verde. Tal 

documento abrange instituições públicas e privadas(2,3,4). 

Em consonância com os objetivos do Protocolo Verde, algumas instituições 

têm adotado métodos alternativos para o aumento da concentração de nutrientes 

essenciais e o equilíbrio de parâmetros físico-químicos do solo(5), bem como, no 

controle de doenças, insetos e plantas não nativas(2). Nesta perspectiva, se destaca 

a utilização de biofertilizante no cultivo de vários produtos agrícolas, o que tem 

demonstrado resultados positivos e sido apontado como um método alternativo 

importante na produção de alimentos, porém, com pouco foco em estudos 

conduzidos na área da agronomia(6). 
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A utilização de biofertilizantes se pauta na transformação da matéria 

orgânica, disponível ou descartada de algum procedimento, em adubo(2) e/ou 

repelente natural(7). Podem ser encontradas diferentes formas de produzir 

biofertilizantes, puro ou enriquecidos, proporcionando macro, micronutrientes e 

proteínas(8). Essas técnicas já vêm sendo aplicadas há muitos anos por pequenos 

agricultores familiares, mas só recebeu mais atenção após a Revolução Verde 

ocorrida na Índia na década de 1960. Este país já vinha realizando estudos nesta 

área desde a década de 1920, procurando uma autossuficiência na sua produção 

alimentícia(9). 

As principais vantagens da utilização de biofertilizante estão ligadas ao 

manejo de insetos e organismos em plantações(7), a reposição/correção de nutrientes 

no solo(2) e, consequentemente, o aumento na produtividade de várias espécies com 

foco alimentício(5,10,11). 

É destaque na iniciativa pelo uso de biofertilizantes o cultivo de folhas, as 

consideradas hortaliças como, por exemplo, o Almeirão, Cichorium intybus 

(conhecido popularmente como almeirão Pão de Açúcar). Esta espécie se diferencia 

de seus congêneres por possuir folhas mais alongadas, estreitas, recobertas por 

pelos e com sabor amargo(12), com variações em seus cultivares como “Almeirão 

Braço” e “Almeirão Pão de Açúcar” (com folhas largas)(13,14) e “Almeirão 

Catalonha” (folha dentada) (14). 

Com base nestes fatos discutidos traçamos a hipótese de que o Almeirão (C. 

intybus), quando cultivado com auxílio de biofertilizantes em regas padronizadas, 

possui uma maior produtividade, exibindo estrutura foliar maior. Para isso, 

objetivamos comparar as estruturas foliares do Almeirão tratado com 

biofertilizantes e verificar sua eficiência frente a um tratamento sem sua utilização.  
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METODOLOGIA 

 

O experimento foi composto de dois tratamentos, com e sem o biofertilizante. 

Cada unidade experimental foi alocada em uma distância de um metro em relação 

às outras unidades, e coberta por uma tela tipo “sombrite” visando diminuir a 

incidência de luz, a elevação da temperatura e a evapotranspiração excessiva. As 

unidades experimentais consistiram de vasos, feitos de garrafas pet de 2 litros 

cortados verticalmente. Em cada vaso foi adicionado substrato composto pelo solo 

da comunidade Tradicional Geraizeira Sobrado na cidade de Rio Pardo de Minas.  

Essa região é caracterizada, de acordo com PEREIRA et al. (2016) (15), por 

uma paisagem do tipo tabuleiro, caracterização que leva em conta a vegetação local, 

o relevo a umidade e a ocupação. Assim, a terra local tem como característica 

encontrar-se no nível mais elevado e é composto por um solo de “terra vermelha, 

dura, firme, profunda e com pedras”. Tem menos umidade e comumente a produção 

é menor e pontual em épocas específicas do ano, quando comparadas ao plantio em 

outras paisagens. As hortaliças são comumente plantadas nesse tipo de solo apenas 

na época da chuva e deslocadas para a região de brejo quando na seca(15). 

Em cada unidade experimental foram plantadas 6 sementes de Cichorium 

intybus “Almeirão pão de açúcar”, distribuídas igualmente em três covas com 

distanciamento entre si, para uma maior probabilidade de germinação. Foram 

utilizadas 24 unidades experimentais, sendo 12 réplicas com tratamento sem 

biofertilizante e 12 réplicas com a aplicação do biofertilizante. Para a distribuição 

aleatória das unidades foi realizado um sorteio para a alocação de cada unidade no 

espaço experimental. Após o plantio, iniciaram-se os tratamentos, com e sem 

biofertilizante, aplicando todos os dias no período da manhã. O experimento durou 

74 dias, sendo realizada a colheita no 75° dia. Cada unidade experimental foi regada 

com um copo graduado de 200 ml, sendo que o tratamento sem biofertilizante 

consistiu em apenas água e no outro tratamento a aplicação de biofertilizante diluído 

a 15%, 30 ml de biofertilizante e 170 ml de água. 
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O processo de fabricação do biofertilizante seguiu as seguintes etapas 

padronizadas: 200 litros de água; 1 carrinho de mão (cerca de 60 litros) de fezes 

bovina (gado) fresca; 5 litros de colostro (primeiro leite da lactação de uma vaca); 

5 litros de garapa (caldo) de cana; 40 folhas de capim citronela; 40 folhas de nim 

(Azadirachta indica); 40 folhas de cebolinha (Allium schoenoprasum); 40 folhas de 

urtiga (Urtica spp.); 40 folhas de pimenta malagueta in natura (Capsicum 

frutescens); e, ½ litro de cinza de madeira (não tratada) durante seis dias. Todo 

material foi curtido por 20 dias, antes de iniciar a aplicação. As folhas utilizadas 

foram todas maceradas manualmente. 

Após a colheita, foram selecionadas as seis maiores folhas de cada unidade 

experimental para as análises morfométricas. As medidas foram realizadas com 

auxílio de um paquímetro analógico, com precisão de 0,1 mm (para a morfometria), 

e fotos das folhas com escala de 10mm2 (para o cálculo da área total). 

As medidas realizadas foram: Comprimento Total (CT), medido do início 

da folha, no caule, até a extremidade mais longa da folha; Largura da Folha (LG), 

medida longitudinal na região mais larga da folha; Comprimento da Nervura 

Principal (NERV), medido do início da nervura principal (na região basal da folha) 

até a extremidade mais distante alcançada por ela. A área da folha foi calculada no 

software AUTOCAD® (2009). Para obter a área real da folha foi utilizada a seguinte 

função: f(x)= (ADF*ARE)/ADE. Sendo: “x” a área real da folha; “ADF” 

equivalente à área digital da folha (dado pelo software); “ARE” referente à área real 

da escala utilizada (10 mm2); e “ADE” indicando a área digital da escala (dada pelo 

software).  

Após a obtenção dos dados morfométricos e da área da folha, foram 

calculados os seguintes índices: Largura proporcional da folha, f(x)= LG/CT; 

Comprimento proporcional da nervura principal, f(x)= NERV/CT; Comprimento 

relativo da folha= f(x)=CT/AR; Largura relativa da folha= f(x)=LG/AR; 

Comprimento relativo da nervura principal= f(x)=NERV/AR; sendo “AR” a área 

da folha. 
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Para verificar as diferenças nas variáveis foram utilizadas análises 

comparativas entre dois tratamentos. Para escolher as análises, foram testados os 

pressupostos de normalidades, pelo Teste de Shapiro Wilk (SW), e 

homocedasticidade, pelo Teste de Levine (L). Quando os pressupostos necessários 

foram atingidos foi utilizada a Análise de Variáveis (ANOVA) e quando estes 

pressupostos não foram atingidos foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. 

A Análise de Variáveis (ANOVA) foi empregada nos índices: Comprimento 

proporcional da nervura principal (SW: sem biofertilizante, p= 0,23; com 

biofertilizante p= 0,60, L: p=0,64); Comprimento relativo da folha (SW: sem 

biofertilizante, p= 0,98, com biofertilizante, p= 0,23, L: p=0,21;); e Comprimento 

relativo da nervura principal (SW: sem biofertilizante, p= 0,62; com biofertilizante, 

p= 0,17; L: p=0,19). O teste comparativo de Kruskal-Wallis foi empregado nas 

medidas: Comprimento total (SW: sem biofertilizante, p= 0,003; com 

biofertilizante, p= 0,65; L: p= 0,06), Largura da folha (SW: sem biofertilizante, p= 

0,07; com biofertilizante, p= 0,03; L: p= 0,17) e Comprimento da nervura principal 

(SW: sem biofertilizante, p= 0,0002; com biofertilizante, p= 0,30; L: p= 0,25); na 

área da folha (SW: sem biofertilizante, p= 0,005; com biofertilizante, p= 0,12; L: 

p= 0,66); e nos índices: Largura proporcional da folha (SW: sem biofertilizante, p= 

0,01; com biofertilizante, p= 0,26; L: p= 0,06) e Largura relativa da folha (SW: sem 

biofertilizante, p= 0,16; com biofertilizante, p= 0,74; L: p=0,002). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas no software Statistica 7(16). 

 

RESULTADOS 

 

Foi encontrada uma maior média no tratamento com biofertilizante para os 

atributos Largura da folha (p= 0,05), Largura proporcional da folha (p= 0,02), 

Comprimento relativo da folha (p= 0,19) e Comprimento relativo da nervura 

principal (p= 0,17), no tratamento sem biofertilizante para os atributos 

Comprimento total (p= 0,83), Comprimento da nervura principal (p= 0,95), Área 
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da folha (p=0,99), Comprimento proporcional da nervura principal (p= 0,72) e 

Largura relativa da folha (p= 0,42). De todos os atributos analisados, apenas o da 

Largura da folha e da Largura proporcional da folha apresentaram diferenças 

significativas, sendo ambos com valores médios maiores no tratamento com 

biofertilizante (Tab. 1 e Fig. 1). 

 

Tabela 1. Estatística descritiva dos parâmetros morfométricos, no controle e 

tratamento. 

 
 Sem biofertilizante Com Biofertilizante 
 Max. Min. Média D.P. Max. Min. Média D.P. 

compr. tot. 30,90 6,20 13,87 4,55 19,20 6,70 13,53 3,01 

larg. folha 8,10 2,20 4,25 1,29 8,70 2,30 4,86 1,66 

compr. 

nervura p. 
28,50 4,40 10,34 4,59 16,30 3,90 9,74 2,98 

área tot. 1602,26 144,86 549,10 339,36 1083,80 218,46 540,45 243,78 

largura 

prop. folha 
0,56 0,18 0,32 0,09 0,64 0,16 0,37 0,12 

compr. 

prop. da 

nervura p. 
0,96 0,40 0,73 0,14 1,10 0,28 0,72 0,15 

compr. rel. 

folha 
51,85 18,29 35,33 9,33 67,74 22,92 40,14 12,11 

largura rel. 

folha  
197,81 46,73 100,98 41,49 127,51 50,83 85,73 21,40 

compr. rel. 

nervura p. 
56,77 19,93 40,94 10,25 81,49 27,53 46,59 13,94 
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Figura 1. Análise comparativa de Kruskal-Wallis entre os tratamentos com e sem 

biofertilizante para os atributos Largura proporcional da folha e Largura 

da folha (LG). 

 

DISCUSSÃO 

 

De acordo com os resultados encontrados, observa-se que os atributos 

relacionados com a largura da folha foram as principais variáveis influenciadas pelo 

tratamento com biofertilizante, exibindo valores maiores para este caráter. Este 

efeito pode ser explicado pelo maior enriquecimento do solo, aumentando seu poder 
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nutricional, e pelo efeito de repelência e a pela antibiose, como pelo Bacillus spp., 

proporcionado pelo Biofertilizante(2). Assim, o regime de cada unidade 

experimental proporcionado pelo tratamento com biofertilizante pode estar 

influenciando a concentração e controle dos nutrientes, o potencial hidrogeniônico 

(pH) no solo(5), e controlando as doenças e o aumento de predadores(2,7). Estes 

fatores em um estado ótimo possibilitam um aumento do fitness fisiológico da 

planta e, consequentemente, aumento da sua capacidade de produção de 

biomassa(17,18). 

Em contraponto a isto, o menor desenvolvimento da folha no tratamento sem 

biofertilizante pode estar relacionado à baixa quantidade de nutrientes providos à 

planta neste tratamento, sendo apenas utilizados os nutrientes já existentes no solo. 

Além disso, o solo desta região é descrito por PEREIRA et al. (15) como pouco 

produtivo em certos períodos do ano, ostentando altas produções apenas nos 

períodos mais chuvosos.  

Desta maneira, estas características ambientais, de acordo com a lei da 

tolerância (=lei de Shelford), podem culminar em plantas com menor investimento 

energético para o crescimento, alto investimento na manutenção das funções vitais 

e/ou estratégias de obtenção de nutrientes em outras estruturas da planta, que não 

correspondem às foliares(17). 

A diminuição do investimento energético no crescimento da folha resulta em 

uma menor área foliar, com diferenças significativas em relação ao tratamento com 

biofertilizante (Tab. 1 e Fig. 1), e esta (em uma perspectiva econômico-social) é o 

principal produto utilizado no mercado alimentício(19). Com isso, o investimento na 

produção agrícola utilizando-se de métodos alternativos como biofertilizantes pode 

exibir resultados positivos, no âmbito social, econômico(6) e ambiental(2). 

Embora os tratamentos com agrotóxicos tenham apresentado à agricultura de 

larga escala resultados rápidos e considerados positivos no manejo/controle de 

organismos e no desenvolvimento dos produtos, este método vem sendo 

intensamente criticado devido seu grande potencial nocivo ao meio ambiente(2) e à 

saúde tanto do homem quanto dos seres vivos de modo geral. Em contraposição, o 
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uso de biofertilizante apresenta resultados positivos e sustentáveis, sendo 

potencialmente não nocivo ao meio ambiente(7,9). Desse modo, quando realizadas 

de forma não massiva, as atividades agrícolas exercem baixa influência nos ciclos 

biogeoquímicos em agroecossistemas, consequentemente, menor variação dos 

recursos bióticos e abióticos locais existentes(17) e a manutenção do equilíbrio das 

comunidades submetidas a estes regimes(20). 

Portanto, a utilização de biofertilizantes demonstra potencial no cultivo 

como um todo, pois não apenas nutre o solo e atua como repelente no manejo de 

organismos como também pode contribuir com a correção do solo e equilíbrio dos 

microrganismos essenciais aos processos de ciclagem de nutrientes. Como 

resultado se obtém maior área foliar, foco do comércio, uma produção saudável, e 

sustentável ecológica e ambientalmente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, a utilização do biofertilizante como metodologia na produção 

alimentícia pode ser uma ótima alternativa, com resultados positivos no cultivo do 

“Almeirão Pão de Açúcar”, ou seja, maiores folhas. Estes fatos corroboram com a 

nossa hipótese inicial. Além disso, a disponibilização de uma receita padronizada e 

eficiente possibilita uma referência norteadora para a produção deste tipo de 

cultivar e uma metodologia para futuros trabalhos que pleiteiam testar a sua 

replicabilidade em outras regiões ou responder a novas questões para esta área.  
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RESUMO 
Streptococcus pyogenes é uma bactéria da microbiota normal que habita a pele e 

mucosas. Geralmente está associada a faringites e amigdalites, mas em alguns casos 

pode causar uma doença rara, destrutiva e de rápida progressão, chamada fasciíte 

necrosante. Essa doença acomete o tecido subcutâneo e a fáscia superficial, 

resultando em destruição dos tecidos, podendo levar a perda do membro e até ao 

óbito, se não for diagnosticada e tratada rapidamente. Para o desenvolvimento da 

fasciíte necrosante são necessários determinados fatores de virulência da bactéria e 

fatores de predisposição do indivíduo. Após invasão do micro-organismo, a 

infecção se dissemina aceleradamente de forma que, no decorrer de 24 a 72 horas, 

o tecido já altera sua tonalidade e ocorre a formação de lesões bolhosas. Devido ao 

seu rápido desenvolvimento, o diagnóstico deve ser preciso e o tratamento iniciado 

o mais rápido. A ressonância magnética garante um rápido diagnóstico da doença, 

pois exames microbiológicos normalmente realizados na rotina são mais 

demorados. Para o tratamento são utilizados vários antibióticos para que não ocorra 

agravo da doença, juntamente com o desbridamento cirúrgico. Apesar de ser uma 

doença rara, cerca de 226.000 indivíduos no mundo são afetados por ano. Deve-se 

ter maior cuidado com pacientes mais sucetíveis, atuando de forma ativa para um 

diagnóstico precoce, com objetivo de mitigar possíveis complicações e até o óbito 

do paciente.  

PALAVRAS-CHAVE: diagnóstico, terapia; fisiopatologia. 

 

ABSTRACT 
Streptococcus pyogenes is a bacterium from the normal microbiota and inhabits the 

skin and mucous membranes. It is usually associated with pharyngitis and 

tonsillitis, but it can cause necrotizing fasciitis, a rare, destructive and rapidly 

progressive disease. This disease affects the subcutaneous tissue and the superficial 

fascia, resulting in destruction of the tissues, which can cause loss and even death, 

if not diagnosed and treated quickly. Certain factors of virulence of the bacteria and 

factors of predisposition of the individual are necessary to the development of 

necrotizing fasciitis. After invasion of the microorganism and during 24 to 72 hours, 

the infection spreads rapidly, the tissue changes its tone and lesions with blisters 
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are formed. Because of its rapid development, the diagnosis must be accurate and 

treatment initiated as quickly as possible. Magnetic resonance imaging ensures a 

rapid diagnosis of the disease, since routine microbiological examinations are more 

time-consuming. To avoid the worsening of the disease, a set of antibiotics are used 

along with the surgical debridement. Despite being a rare disease, about 225,900 

individuals worldwide are affected per year. Greater care should be taken with more 

susceptible patients, aiming an early diagnosis to minimize possible complications 

and even death of the patient. 

KEY-WORDS: diagnosis; therapy; pathophysiology. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Streptococcus pyogenes é uma bactéria muito comum e de alta incidência, 

encontrada na pele, garganta e nariz de pessoas saudáveis e é geralmente associada 

a faringites e amigdalites. Entretanto, em alguns casos pode culminar em fasciíte 

necrosante (FN), uma doença rara, muito agressiva e de rápida progressão, cujos 

sintomas não são específicos, dificultando seu diagnóstico(1). A FN foi descrita em 

1871 pelo cirurgião militar Dr. Joseph Jones nos Estados Unidos, porém foi 

somente em 1952 que o termo FN foi utilizado por Wilson Ben, quando descreveu 

que a principal característica desta infecção é a necrose do tecido subcutâneo com 

preservação relativa do músculo subjacente. A doença acomete o tecido subcutâneo 

e a fáscia superficial, resultando em destruição do tecido muscular e adiposo além 

de disseminação ao longo do plano fascial, podendo levar à perda do membro e/ou 

ao óbito, se não houver tratamento precoce(1,2). 

No entanto, a FN apresenta maior risco de se desenvolver em indivíduos que 

possuem lesões cutâneas, sistema imunológico debilitado e em casos de doenças 

crônicas, como a diabetes. O tratamento consiste no desbridamento agressivo de 

todo o tecido necrótico, até encontrar tecido saudável, associado ao uso de 

antibiótico de amplo espectro e suporte hemodinâmico. Para uma melhor 

prevenção, é relevante ressaltar os fatores predisponentes que levam o indivíduo a 

adquirir a doença, pois trata-se de uma doença pouco conhecida mundialmente, 

tanto para leigos quanto para profissionais da área da saúde, além de ser uma doença 
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de rápida progressão, desencadeada por uma bactéria da microbiota residente e com 

pouca coleta de dados estatísticos no Brasil(3). 

Dentro desse panorama, este trabalho objetivou descrever as características 

do Streptococcus pyogenes e ressaltar sua relação com o desenvolvimento da FN, 

além de descrever os aspectos clínicos da doença, apresentando suas manifestações 

cutâneas e sua fisiopatologia, os dados epidemiológicos mundiais mais recentes, os 

fatores de pré-disposição e as formas de diagnóstico e tratamento dessa grave 

doença(2). 

 

METODOLOGIA 

 

Para realização deste estudo foram realizadas pesquisas de artigos 

científicos em diferentes bancos de dados: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

Medline, Scielo, PubMed e Science Direct, além de livros do acervo da Biblioteca 

do Centro Universitário Una – Campus Barreiro, Belo Horizonte, MG. A revisão 

bibliográfica foi elaborada utilizando artigos e livros nos idiomas inglês e 

português, sendo selecionados somente os materiais a partir do ano de 2008 e 

utilizando como descritores: “Streptococcus pyogenes”; “fasciíte necrosante”; 

“fasciíte necrosante/diagnóstico”; “fasciíte necrosante/terapia”; “fasciíte 

necrosante/fisiopatologia”. Todos esses mesmos termos foram traduzidos para o 

inglês e utilizados para a pesquisa bibliográfica.  

 

RESULTADOS 

 

Streptococcus pyogenes representa uma espécie de bactérias Gram-positivas 

com morfologia de cocos agrupados em pares ou cadeias, anaeróbicas facultativas 

e pertencentes à família Streptococcaceae. São bactérias imóveis que crescem a 

37°C. Essa espécie bacteriana é a mais frequentemente associada a infecções da 

faringe e amídalas, sendo também encontrada na pele e mucosas de humanos. Em 

alguns casos, pode causar outras doenças mais graves, como a FN(4). 
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As bactérias do gênero Streptococcus podem possuir características 

hemolíticas, pois secretam uma toxina chamanda hemolisina, que causa a lise de 

hemácias. Baseado neste critério os estreptococos são classificados como alfa-

hemolíticos, quando produzem uma hemólise parcial (ex. S. pneumoniae); beta-

hemolíticos, quando produzem hemólise completa (ex. S. pyogenes) e gama-

hemolíticos, quando não produzem hemólise (ex. Streptococcus do grupo 

viridans)(1,5). 

Streptococcus também podem ser classificados em grupos sorológicos. Esta 

classificação representou um grande avanço na microbiologia e foi proposta por 

Rebecca Lancefield, em 1933. Ela descobriu diferenças na composição química de 

um carboidrato variável localizado nas paredes celulares de estreptococos 

patogênicos, ou seja, diferentes antígenos nas paredes celulares de vários sorotipos 

de estreptococos estimulam a formação de diferentes anticorpos(1). 

Os grupos propostos por Lancefield vão de A até V, sendo S. pyogenes um 

estreptococo beta hemolítico do grupo A. Este grupo é considerado o de maior 

importância médica por possuir inúmeros fatores de virulência. O grupo A pode ser 

classificado em mais de 80 tipos imunológicos, de acordo com suas características 

antigênicas da proteína M. Essa proteína localiza-se externamente na parede 

celular, em uma camada rugosa das fibrilas. A proteína M tem propriedades 

antifagocíticas, que auxiliam grandemente para a patogenicidade da cepa e ela 

também coopera com a bactéria na adesão e colonização das membranas mucosas. 

Determinados tipos de S. pyogenes do grupo A têm também como fator de 

virulência importante a exotoxina pirogênica A, que atua como superantígeno, 

estimulando o sistema imunológico a contribuir para a extensão dos danos(2,5). 

Outro fator de virulência é a capacidade de sintetizar uma cápsula de ácido 

hialurônico, que é fracamente imunogênico e poucos anticorpos contra a cápsula 

são produzidos(6). 

Além disso, as substâncias produzidas pelos estreptococos do grupo A 

possibilitam a rápida disseminação da infecção através dos tecidos e pelo pus 

liquefeito. Entre elas tem-se as estreptoquinases, enzimas que dissolvem coágulos 
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sanguíneos; a hialuronidase, enzima que degrada o ácido hialurônico dos tecidos 

conectivos e que serve para manter as células unidas e as desoxirribonucleaes, que 

degradam o DNA. S. pyogenes, por ser uma bactéria comum da microbiota, não 

causa infecção sem estar relacionado a fatores predisponentes. Entretanto, se a 

bactéria conseguir alcançar tecidos mais profundos, pode ser extremamente danosa. 

No caso da FN, os estreptococos do grupo A são considerados os agentes 

causadores mais comuns(5,7,8). 

A Fasciíte Necrosante (FN) é uma infecção profunda do tecido subcutâneo, 

que resulta em destruição do tecido muscular e adiposo e disseminação ao longo do 

plano fascial. A fáscia corresponde aos planos de tecido conjuntivo, organizados 

em camadas que envolvem e dão forma aos músculos, preenchem os espaços, dando 

unidade à estrutura(9,10). 

A FN é classificada em dois tipos. O tipo I, também chamado de celulite 

necrosante, é definido pela combinação de um ou mais organismos anaeróbios 

facultativos, como os estreptococos que não pertencem ao grupo A e Enterobacter, 

em conjunto com uma espécie de anaeróbio obrigatório, como por exemplo, 

Peptostreptococcus e Bacterioides. Este tipo de FN é mais comum em pacientes 

com diabetes e após cirurgias(1,12). 

O tipo II, também conhecido como gangrena estreptocócica, é 

desencadeada pelo S. pyogenes isolado ou associado ao Staphylococcus aureus. 

Ocorre comumente após procedimentos cirúrgicos, ferimentos penetrantes, 

queimaduras e traumas(1,12,13). 

Os sintomas e sinais clínicos da FN frequentemente surgem entre 24 e 72 

horas após o início do processo infeccioso. Os primeiros sinais são o aparecimento 

de área eritematosa, dolorosa e quente principalmente no local do trauma, 

acompanhada de toxemia sistêmica (intoxicação resultante do excesso de toxinas 

acumulada no sangue)(12,14). 

Com a evolução do quadro, o eritema se espalha difusamente, ficando difícil 

distinguir a transição entre a pele íntegra e a acometida pelo processo inflamatório. 

A cor dos tecidos passa de uma tonalidade vermelha eritematosa para azul intenso 
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ou púrpuro, com a formação de lesões bolhosas contendo líquido 

sorossanguinolento(15). 

Nessa situação, o tecido torna-se gangrenoso, e o tecido debilitado 

desprende-se expondo uma extensa necrose tecidual subcutânea. Com o tecido 

subcutâneo destruído, a pele sobre a lesão fica anestesiada, ocorrendo trombose 

dos vasos sanguíneos e resultando em necrose das fibras nervosas. A partir deste 

momento, a área acometida fica rapidamente definida, envolta por borda 

eritematosa e revestida por tecido necrótico(12,16). 

A necrose da fáscia costuma ser mais profunda do que aparenta o aspecto 

clínico. Geralmente, o edema eritematoso pode ser visto antes do aparecimento de 

outros sinais cutâneos, pois a dor é muito intensa, sendo um indício importante de 

FN. Além da dor, outros sintomas como, fraqueza, febre e vertigem também podem 

ser observadas. Também é possível que ocorra a disseminação hematogênica para 

o músculo e tecido mole, ocasionando mionecrose ou miosite, doenças que possuem 

altos índices de morbimortalidade(17-19). 

 

FISIOPATOLOGIA 

Na superfície do micro-organismo S. pyogenes há vários componentes que 

lhe dão capacidade de aderência e invasão, como sua cápsula de ácido hialurônico 

e a proteína M. Na destruição tecidual e necrose estão envolvidos a estreptolisina 

O e exotoxinas pirogênicas A, B e C, que são superantígenos que ativam linfócitos 

de maneira não especifica, gerando uma resposta imune exagerada(20,21). 

As reações desses superantígenos provocam a ativação de mais de 10% de 

linfócitos T CD4+ e a liberação de grande quantidade de citocinas. A exotoxina A 

pode interagir com monócitos e linfócitos T e causar a proliferação de células T, 

produção de monocinas (TNF, interleucina 1, interleucina 6) e linfocinas (TNF, 

interleucina 2 e interferon-). A infecção inicia-se na hipoderme ou na fáscia 

superficial, devido a sua característica hipovascular, enquanto as camadas mais 

superficiais (derme e epiderme) não são afetadas no começo. Atingida a fáscia, a 

infecção progride e ocorre a necrose das camadas superficiais da pele, devido à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superant%C3%ADgeno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linf%C3%B3cito
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trombose de pequenos vasos que cruzam o tecido fascial. Além disso, a ação 

sinérgica dos fatores de virulência do S. pyogenes e os fatores específicos do 

hospedeiro estão implicados no desenvolvimento da doença(22,23). 

 

INCIDÊNCIA 

Entre os anos de 1980 e 2000, houve um aumento na incidência de FN 

causada pelo Streptococcus do grupo A em todo o mundo, chegando a 7 casos por 

100.000 indivíduos somente nos Estados Unidos, segundo o Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC). Não há uma razão exata para isso, mas algumas 

explicações incluem o aumento de virulência e a resistência bacteriana pelo uso 

excessivo de medicamentos antimicrobianos(20,24,25). 

Stevens e colaboradores (2017) relataram que a incidência mundial da FN 

era de 3 - 3,5 casos por 100.000 habitantes ao ano. Dessa maneira, um número de 

226.000 indivíduos encontra-se com a doença no mundo, levando em consideração 

os dados do banco mundial, que relatam que a população mundial em 2017 era de 

7,53 bilhões de habitantes(26). 

A doença afeta pessoas de qualquer idade e ambos os sexos, embora 

pacientes acima de 50 anos tenham maior probabilidade de serem infectados, 

devido ao sistema imunológico ser mais vulnerável(22,25). A mortalidade da FN varia 

entre 13% e 76%, sendo influenciada pelo diagnóstico precoce, abordagem 

cirúrgica, idade do paciente e doenças associadas(1,26). 

 

FATORES DE PREDISPOSIÇÃO 

Além dos fatores de virulência do S. pyogenes, para que ocorra o 

desenvolvimento da FN são necessários também determinados fatores do indivíduo. 

Dentre os fatores de predisposição mais comuns para o desenvolvimento da FN 

estão relacionadas as doenças crônicas, como, diabetes mellitus, insuficiência renal, 

doenças cardíacas, doença vascular periférica e doenças pulmonares(27). 

Outros fatores como, condições imunossupressoras, abuso de álcool, uso de 

drogas endovenosas, cirurgias, úlceras isquêmicas e de decúbito, psoríase, traumas 
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cutâneos penetrantes e varicela em crianças, pois a evolução da FN se dá a partir de 

infecções superficiais(28,29). 

 

DIAGNÓSTICO DA FASCIÍTE NECROSANTE 

A FN é uma doença de difícil diagnóstico na prática geral, já que muitos 

pacientes apresentam sinais não específicos, como dor, edema, eritema e febre. 

Dentre os diagnósticos diferenciais mais comuns estão a celulite infecciosa, 

mionecrose, queimadura solar ou erupção alérgica(29). 

O diagnóstico definitivo da doença só pode ser determinado cirurgicamente, 

visualizando-se os planos fasciais e subcutâneos do eritema. Durante o 

desbridamento é realizado a biópsia comum ou a biopsia de congelação, que são 

consideradas padrão-ouro para o diagnóstico. Apresentando nos resultados um 

infiltrado de neutrófilos e desenvolvimento de microabscessos na fáscia e no 

tecido subcutâneo(30). 

Apesar do diagnóstigo definitivo da FN ser determinado cirurgicamente, a 

ressonância magnética é também um exame extremamente util para auxiliar no 

diagnóstico da doença, caso não haja a presença de gás subcutâneo, pois essa 

técnica apresenta uma sensibilidade elevada e pode possibilitar o diagnóstico precoce 

da doença, permitindo delimitar a área de necrose e a profundidade da infecção. 

Podendo então programar o procedimento cirúrgico(1,30). 

Também podem ser realizados testes microbiológicos com as amostras de 

tecido, como as análises de coloração Gram, cultura aeróbia e anaerobia e culturas 

de sangue. Entretanto, como os resultados são mais demorados pode haver o agravo 

da doença(1,29). 

 

TRATAMENTO E PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS 

O tratamento eficaz da FN consiste em realizar uma intervenção cirúrgica 

imediata após o diagnóstico precoce da doença, objetivando realizar o 

desbridamento agressivo de todo o tecido necrótico até encontrar tecido saudável, 

com uso de antibióticos de amplo espectro. Após remoção do tecido acometido, a 
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ferida é coberta e o paciente deve passar por uma reavaliação após 24 horas para 

posterior desbridamento, caso ainda seja necessário(25). 

Na maioria dos casos, o paciente necessita fazer um enxerto de pele na área 

afetada(29). Se o membro acometido já tiver se tornado inviável, recomenda-se fazer 

sua amputação. Além disso, a amputação é realizada para conter a propagação da 

infecção microbiana(27,30). 

Os medicamentos antimicrobianos mostram-se indispensáveis para o 

controle da doença e podem impedir a sua progressão. O uso de antibióticos de 

amplo espectro deve ser iniciado o quanto antes, visando combater bactérias Gram-

positivas, Gram-negativas e micro-organismos anaeróbios(30). 

Apesar do S. pyogenes ser o principal causador da FN, muitas vezes ele não 

está sozinho, por isso é recomendado o uso de uma combinação de antibióticos. A 

clindamicina é um antibiótico usado para infecções severas por S. pyogenes, 

inibindo a produção de exotoxina. Um carbapenem intravenoso, como meropenem, 

deve ser usado para bactérias gram positivas. Antibióticos como, vancomicina ou 

linezolida devem ser administrados como prevenção até que a probabilidade de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) tenha sido excluída, já que 

os casos de MRSA têm aumentado ao longo dos anos. Sendo assim um tratamento 

antimicrobiano recomendado, é o uso de Clindamicina + meropenem + 

vancomicina(28,30). 

 

DISCUSSÃO 

 

A relação da bactéria S. pyogenes com a FN é uma importante evidência 

clínica dessa doença. Apesar desse micro-organismo fazer parte da microbiota 

natural e residente na pele e em mucosas, ele é o principal agente etiológico da FN 

tipo II, sendo o micro-organismo isolado ou associado ao Staphylococcus aureus. 

Deve-se ter um cuidado maior com pacientes acima de 50 anos, devido o 

seu sistema imunológico ser mais vulnerável e pacientes predispostos, já que S. 

pyogenes só causará a doença se houver fatores predisponentes. 
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Apesar de rara e ainda pouco conhecida mundialmente, a FN é uma doença 

devastadora de rápida progressão, cujo sinais e sintomas clínicos podem demorar 

até 72 horas para aparecer, ressaltando que, a necrose da fáscia costuma ser mais 

profunda do que aparenta o aspecto clínico, causando dor e podendo levar a 

amputação de membros e óbito. 

A falha mais comum no manejo da doença refere-se ao retardo de seu 

diagnóstico, o que dá maior tempo para a doença progredir, já que a FN é uma 

doença que apresenta sinais não específicos no início, sendo assim, difícil de 

diagnosticar. Os sintomas clássicos da doença só ocorrem após a sua progressão. 

Assim, a terapia medicamentosa com antimicrobianos de amplo espectro deve ser 

iniciada o mais rápido possível antes mesmo do diagnóstico definitivo, já que o 

mesmo só é possível após o desbridamento cirúrgico e a biopsia. Caso não haja a 

presença de gás subcutâneo, a ressonância magnética é um ótimo exame para 

auxiliar no diagnóstico e no procedimento cirúrgico. 

 

CONCLUSÃO 

 

A FN revela-se como uma doença destrutiva e de rápida progressão, que 

deve ser tratada o quanto antes. Nesse sentido, a rápida realização de exames 

diagnósticos, como por exemplo, a ressonância magnética, mostra-se essencial para 

o sucesso terapêutico. Outros exames, como os microbiológicos, normalmente 

apresentam resultados tardios, que podem propiciar agravo da doença. Dessa forma, 

a realização do desbridamento agressivo da lesão juntamente com antibioticoterapia 

de amplo espectro ainda é o tratamento mais eficaz para minimizar a evolução e 

agravamento dessa doença pouco conhecida mundialmente. 
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RESUMO 

A vegetação no meio urbano proporciona vários benefícios, principalmente a 

redução da temperatura proporcionada pelo sombreamento das árvores, que pode 

ser sentida pelos transeuntes e usuários das construções sombreadas, mas também 

sombreia o solo, que sem a sombra, armazena e irradia o calor recebido, isso é 

chamado de microclima. Este trabalho tem como objetivo investigar a influência da 

vegetação no conforto térmico urbano, comparando áreas arborizadas e não 

arborizadas na região central de Nanuque-MG. Foi realizado levantamento arbóreo 

em oito áreas da região central da cidade e medidas de temperatura do ar em áreas 

sombreadas e não sombreadas de março a abril de 2015, além de levantamento 

populacional. Os resultados mostraram que a arborização é importante para ajudar 

a reduzir a sensação térmica causada pela construção e adensamento urbano, ou 

mesmo em pequenas cidades com clima caracteristicamente quente como a cidade 

de Nanuque. 

PALAVRAS-CHAVE: conforto térmico, microclima, arborização urbana. 
 

ABSTRACT 

Vegetation in the urban environment provides several benefits, most notably the 

temperature reduction provided by the shading of the trees, which can be felt by 

passersby and users of the shaded buildings, but also shade the soil, which without 

the shadow, stores and radiates the heat received, this is called the microclimate. 

This paper aims to investigate the influence of vegetation on urban thermal comfort 

by comparing wooded and non-wooded areas in the central region of Nanuque-MG. 

An arboreal survey was carried out in eight areas in the central part of the city and 

air temperature measurements in shaded and non-shaded areas from March to April 

2015, as well as a population survey. The results showed that afforestation is 

important to help reduce the thermal sensation caused by construction and urban 

densification, or even in small cities with characteristically warm climate such as 

the city of Nanuque. 

KEYWORDS: thermal comfort, microclimate, urban afforestation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à urbanização desordenada vem ocorrendo mudanças nas 

características climáticas do meio, interferindo na qualidade de vida de seus 

habitantes e desviando os mesmos de uma relação agradável com o ambiente(1). À 

medida que uma cidade cresce, ela se torna cada vez mais complexa devido o 

número crescente de modificações no ambiente(2). 

Conforme Bernatzky(3) a contribuição para ilhas de calor ocorre devido às 

massas de edificações, aos materiais das construções e vias públicas que capta 

grande parte de radiação solar, à atenuação da velocidade dos ventos pelas 

edificações, à poluição que modifica o balanço de energia da superfície e da 

atmosfera, provocando aquecimento atmosférico e à impermeabilização da 

superfície do solo que não permite a infiltração da água. 

A arborização urbana colabora para um ambiente agradável e tem influência 

determinante na qualidade de vida e saúde da população(4). A necessidade de 

estabelecer a relação entre cidadania e meio ambiente está expressa no direito do 

indivíduo ter ambiente saudável e no dever que cada um tem de colaborar com a 

preservação dos recursos naturais e biodiversidade(5). 

O benefício mais evidente da arborização é a redução da temperatura 

proporcionada pelo sombreamento das árvores. Bartholomei(6) define conforto 

ambiental como sensação de bem estar associada com fatores ambientais(7). 

A arborização se torna relevante para que o solo se mantenha estável, onde 

as raízes proporcionam melhor fixação das partículas, minimizando os riscos de 

deslizamento. Tendo emprego paisagístico(8), contribuindo para a valorização 

estética, conforto ambiental, saúde mental e física da população(9). 

Sendo Nanuque uma cidade conhecida por ser quente e culturalmente 

envolvida com o desmatamento, o presente estudo objetiva compreender a 

importância da sensação térmica no comportamento da população; despertando o 

interesse das pessoas no assunto; além de verificar a eventual influência da 

vegetação no conforto térmico. 
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METODOLOGIA 

 

O município de Nanuque/MG (Fig. 1) localiza-se na bacia do Rio Mucuri. 

Está inserido na bacia hidrográfica homônima limítrofe com o estado do Espírito 

Santo e Bahia, sendo suas coordenadas geográficas 17º 50’ 21” de latitude sul em 

sua interseção com o meridiano de 40º 21' 14" de longitude oeste. Possui como 

principais afluentes, o Rio Mucuri, Rio Pampam, Ribeirão das Pedras e Córrego 

Sete de Setembro. 

 

Figura 1. Mapa de Localização do município de Nanuque em Minas Gerais/Brasil. 

 

Segundo o IGAM(10) a Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri está inserida na 

mesorregião do Vale do Mucuri, abrangendo 16 municípios com área de drenagem 

de 14.640 km². O clima é considerado semiúmido, com período seco de quatro a 

cinco meses. Foi demarcado um poligonal à região central da cidade, a fim de 

delimita a área (Fig. 2). 
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Figura 2. Área central demarcada do município de Nanuque, em Minas 

Gerais/Brasil. 

 

Foi realizado levantamento arbóreo na poligonal, a área foi dividida em oito 

glebas, conforme Figura 3. O levantamento incluiu a localização da espécie com 

GPS e caracterização quanto ao porte (DAP – diâmetro à altura do peito, projeção 

no solo e altura) para conhecimento de sua capacidade de sombra; foram realizadas 

medições de temperatura do ar em ruas sob suas áreas sombreadas e não 

sombreadas, em horários pré-definidos. 

 

 

Figura 3. Área central do município de Nanuque (MG), dividida em glebas, 

conforme metodologia. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na área central da cidade de Nanuque, dentro da poligonal traçada para o 

estudo, foram registradas 1.393 árvores nas oito glebas. Os valores de temperatura 

variaram de 27 a 28,9°C à sombra e de 28,8 a 32,6°C ao sol, com uma média de 

27,6°C à sombra e 31,6°C ao sol (Figs 4 e 5). 

Os dados referentes ao número de árvores e a temperatura (Fig. 6), observa-

se que em algumas glebas existe relação entre a temperatura e a arborização. 

 

Figura 4. Medidas de temperatura do ar nas oito glebas na região central da cidade 

de Nanuque. 

 

 

Figura 5. Temperatura média do ar na sombra e no sol na região central da cidade 

de Nanuque. 
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Figura 6. Relação entre a temperatura do ar e o número de árvores nas oito glebas 

na região central da cidade de Nanuque. 

 

Entre os transeuntes entrevistados, 60 % disseram que se sentem mais 

dispostos a sair de casa em horários que a temperatura é mais baixa. Entre os 

lojistas, 70 % disseram que o movimento é superior em momentos de sensação 

térmica mais amena e os clientes se sentem mais dispostos à compra, comparados 

a momentos mais quentes. 

Microclima é a intitulação para evidenciar condições atmosféricas locais 

que se difere das condições de onde essa área é localizada. Esta contraposição pode 

ocorrer pela presença de aspectos morfológicos peculiares, sendo naturais ou 

antropogênicos. Diversos estudos sobre climatologia mostram que as características 

urbanas propiciam atmosfera local com propriedades peculiares, diferentes das 

observadas nas áreas circunvizinhas(12), eventualmente produzindo “Ilhas de Calor 

Urbano”(13-16). 

O conforto ambiental depende do conforto hidrotérmico, lumínico e 

acústico. Tratando-se apenas do conforto hidrotérmico, pode-se dizer que este é 

alterado pela temperatura, umidade, velocidade do ar e radiação solar incidente(17). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A arborização é importante componente para auxiliar na sensação térmica e 

no bem estar das pessoas. Os autores ponderam a necessidade de planos de 

desenvolvimento, que disciplinem a expansão urbana integrada a áreas verdes, 

valorizando a arborização com escolha de espécies, locais de plantios, técnicas de 

condução e manutenção. 
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RESUMO 

Este estudo foi realizado no Parque Engenheiro Felisberto Neves na cidade de 

Betim, MG. O objetivo foi analisar a composição quali-quantitativa da comunidade 

zooplanctônica de corpos d’água de duas micro-drenagens constituintes do 

complexo hídrico do Parque, relacionando-se com algumas variáveis abióticas 

desse ambiente. Foram realizadas amostragens mensais entre março de 2002 a 

fevereiro de 2003, em três pontos de ambiente lótico e um ponto de ambiente 

lêntico. Foram filtrados 100 litros de água com uma rede cilindro-cônica de 35 m 

de abertura de malha e balde com capacidade de 10 litros. A estrutura da 

comunidade zooplanctônica foi avaliada através da frequência de ocorrência dos 

táxons, índices de diversidade e equitabilidade. A comunidade foi representada por 

58 taxa (31 Rotifera, 5 Copepoda, 1 Cladocera e 21 Protozoa). Dentre os taxa mais 

frequentes estão: Bdelloida, Lecane lunaris, nauplios de Cyclopoida e Arcella 

vulgaris. A diversidade média foi de 2,65 Bits.ind-1 e a equitabilidade foi de 0,69, 

o que caracteriza, juntamente com os parâmetros físicos e químicos analisados, uma 

água de boa qualidade, principalmente para proteção das comunidades aquáticas. 

PALAVRAS- CHAVE: diversidade planctônica, ambiente urbano, limnologia 

tropical 

 

ABSTRACT 

This study was carried out at Parque Engenheiro Felisberto Neves in the city of 

Betim, MG. The objective was to analyze the quali-quantitative composition of the 

zooplankton community of water bodies of two micro-drains that make up the 

Park's water complex, relating to some abiotic variables of that environment. 

Monthly samplings were carried out between March 2002 and February 2003, at 

three points in a lotic environment and one point in a lentic environment. 100 liters 

of water were filtered with a 35 m cylinder-conical mesh opening of 10 liter 

bucket. The structure of the zooplankton community was evaluated through the 

frequency of occurrence of the taxa, diversity index and equitability. The 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

39 

community was represented by 58 taxa (31 Rotifera, 5 Copepoda, 1 Cladocera and 

21 Protozoa). Among the most frequent taxa are: Bdelloida, Lecane lunaris, 

nauplios of Cyclopoida and Arcella vulgaris. The mean diversity was 2.65 Bits.ind-

1 and the equitability was 0.69, which characterizes, together with the physical and 

chemical parameters analyzed, good quality water, mainly for the protection of 

aquatic communities. 

KEYWORDS: planktonic diversity, urban environment, tropical limnology 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento dos municípios tem provocado um aumento dos trechos 

poluídos, comprometendo a qualidade da água captada à jusante das fontes 

poluidoras, já que a maioria desses municípios são abastecidos por águas 

superficiais, sendo um dos maiores modificadores da diversidade e estrutura de 

habitats aquáticos(1). 

De acordo com Tundisi e Tundisi(2), os organismos e comunidades aquáticas 

têm um papel fundamental na dinâmica dos rios, lagos, reservatórios e áreas 

alagadas, daí a necessidade de se investigar as inter-relações entre os componentes 

das comunidades e o meio. Segundo De-Carli et al.(3) os organismos 

zooplanctônicos tem um papel importante no fluxo de energia e na ciclagem de 

nutrientes nos ambientes aquáticos. 

Além disso, os organismos planctônicos funcionam como sensores 

refinados das variáveis ambientais e refletem, melhor que qualquer artefato 

tecnológico, o valor dessas variáveis na sua composição e diversidade da 

comunidade e interação sobre os diversos períodos de tempo(4,5). 

Este trabalho tem como objetivos analisar a composição quali-quantitativa 

da comunidade zooplanctônica de corpos d’água das duas micro-drenagens 

constituintes do complexo hídrico do Parque Engenheiro Felisberto Neves, 

relacionando-se com algumas variáveis abióticas desse ambiente; contribuir para o 

conhecimento básico de pequenos ecossistemas aquáticos urbanos de regiões 

tropicais e fornecer subsídios para um futuro plano de manejo da qualidade da água 

do Parque. 
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METODOLOGIA 

 

Até a década de 60, o vale do rio Betim e o vale do riacho das Areias eram 

cobertos por uma mata ciliar que protegia o rio de assoreamento. O crescimento 

rápido da cidade, a partir da década de 70, gerou a implantação de vários bairros no 

local, o que provocou a retirada da mata. Os rios foram retificados e canalizados 

para a construção de avenidas. 

A água dos rios, que era limpa e tinha muitos peixes, hoje é poluída pelo 

esgoto doméstico e efluentes industriais que exterminaram grande parte da vida 

aquática. 

O Parque Engenheiro Felisberto Neves e a mata ciliar do rio Betim, 

próximos ao bairro Olímpia Bueno Franco, são os últimos vestígios da paisagem 

original dos vales dos rios e um dos poucos remanescentes de mata que o município 

possui no seu perímetro urbano. 

Este Parque é uma reserva florestal localizada na área urbana do município 

de Betim (MG), entre as coordenadas 19º 49’12” e 20º 03’05” Latitude Sul e 44º 

04’32” e 44º 19’03” Longitude Oeste (Fig. 1). 

 
Figura 1. Localização da área de estudo, com as estações de coleta. 
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A área está localizada entre o vale do rio Betim e o vale do riacho das Areias, 

compreendendo 38,7 hectares.  A topografia é de uma colina que separa os dois 

vales. No interior da área há duas micro-drenagens que começam nas partes altas: 

uma desagua no rio Betim e a outra corre em direção ao riacho das Areias. Estes 

dois corpos d’água são constituintes da sub-bacia do rio Paraopeba, bacia do rio 

São Francisco. 

A cobertura vegetal é expressiva, há mistura de diferentes tipos de vegetação 

de cerrado, mata tropical, galeria, espécies frutíferas e exóticas que foram plantadas. 

Este parque, que apresenta como funções primordiais servir à preservação 

de aspectos faunísticos e florísticos do município de Betim, também fornece à 

sociedade um importante recurso didático-pedagógico para o ensino e a educação 

ambiental. 

Apesar do seu “status” de reserva florestal, o local não foi alvo, ainda, de 

estudos científicos aprofundados a respeito da sua biota e de outros aspectos 

ambientais, tornando-se impossível, portanto, promover um plano de manejo que 

permita a preservação das suas funções o que poderá comprometê-lo no futuro. 

A demarcação dos pontos de amostragem foi feita a partir de consultas da 

cartografia disponível e uma visita técnica ao local. Estipulou-se um número de 4 

(quatro) pontos, sendo 2 (dois) em cada micro drenagem: P1 e P2 na micro-

drenagem (intermitente) que desagua no rio Betim e P3 e P4 na que drena em 

direção ao riacho das Areias. Dos 4 (quatro) pontos, apenas o P4 corresponde a 

ambiente lêntico. 

A localização da estações foi determinada a partir de uma inspeção feita 

durante a primeira campanha de amostragem. As estações de coleta podem ser 

vistas nas Figuras 2 a 5. 
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Figura 2. Estação de Coleta P1, montante a esquerda e jusante a direita. 

 

 
Figura 3. Estação de Coleta P2. 

 

 
Figura 4. Estação de Coleta P3. 
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Figura 5. Estação de Coleta P4. 

 

As coletas para o estudo da comunidade zooplanctônica foram realizadas 

mensalmente, durante o período de março de 2002 a fevereiro de 2003, nos quatro 

pontos descritos acima. 

As amostras de água para a análise quali-quantitativa do zooplâncton foram 

obtidas através da filtragem de 100 litros de água com uma rede cilindro-cônica de 

35 m de abertura de malha e balde com capacidade de 10 litros. Mesmo o P4 sendo 

considerado como ambiente lêntico, as amostras foram obtidas da mesma forma, 

visto o pequeno tamanho e dificuldade de acesso à região central. 

Após a filtragem, e acondicionamento em frascos de 200 ml, as amostras 

foram coradas com o corante vital Rosa-de-Bengala, e transcorridos 15 minutos, 

fixadas com formalina 4% tamponada. 

A análise qualitativa foi feita através da identificação taxonômica dos 

organismos, sempre que possível em 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 Koste(6), Elmoor-

Loureiro(7), Nogrady e Segers(8), Silva(9) e Perbiche-Neves et al.(10). 

Para a análise quantitativa, a amostra de água foi deixada em repouso por 

48 horas, para sedimentação. Após este período, retirou-se parte do sobrenadante e 

procedeu-se a contagem no volume concentrado. Os organismos foram contados 

em câmara de Sedgewick-Rafter sob microscópio binocular. A sub-amostragem foi 

realizada, retirando-se alíquotas de 1,0mL da amostra homogeneizada, com auxílio 

de uma pipeta de Hensel-Stempel. As contagens consistiram no registro de no 
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mínimo 200 indivíduos por amostra e a densidade foi calculada conforme APHA(11) 

e expressa em número de indivíduos por metro cúbico. 

A estrutura da comunidade zooplanctônica foi avaliada através da 

frequência de ocorrência dos táxons, índices de diversidade(12) e equitabilidade(13). 

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 foi utilizada a base 2, portanto a unidade foi 

Bits.ind-1, visto a importância da padronização para futuras comparações(10). 

Simultaneamente às coletas de zooplâncton, foram efetuadas coletas de água 

para análise de algumas variáveis abióticas. As medidas de pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura foram feitas no local, utilizando-se 

pHmetro portátil Corning PS 15, condutivímetro portátil Corning PS 17, oxímetro 

portátil YSI 95 e termômetro Corning PS 16, respectivamente. Além dessas 

variáveis, também foi determinada, na estação P4, a transparência da água, através 

do disco de Secchi. 

Para ilustrar as interações das variáveis físicas e químicas (temperatura da 

água, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e transparência da água, esta 

última apenas na estação P4) com as biológicas (grupos zooplanctônicos), foi 

calculado o coeficiente de correlação linear de Pearson (r). Para os taxa 

predominantes (mais frequentes e abundantes), além do coeficiente linear, quando 

significativo ao nível de 5 e 1%, foi obtida ainda, a regressão linear com as 

respectivas variáveis físicas e químicas. Foram estabelecidas 4 classes de 

frequência de ocorrência, baseadas no número de coletas: (+) = 1 a 25% - pouco 

frequente; (++) = 26 a 50% - moderadamente frequente; (+++) = 51 a 75% - 

frequente e (++++) = 76 a 100% - muito frequente. 

As estações amostradas, foram comparadas por meio do índice de 

similaridade de Sorensen(15). 

Visto o caráter intermitente da micro-drenagem que desagua no rio Betim, 

o número de coletas foi diferente das estações P3 e P4. Sendo assim, optou-se por 

apresentar os gráficos, por período (seco e chuvoso) ao invés de mensal. 
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RESULTADOS 

 

A comunidade zooplanctônica do complexo hídrico do Parque Engenheiro 

Felisberto Neves esteve representada por 58 taxa, sendo 31 Rotifera, 1 Cladocera, 

5 Copepoda e 21 Protozoa (Tabela 1). Esta tabela mostra as classes de frequência 

de ocorrência de cada taxon nas quatro estações de coleta. Os taxa mais frequentes, 

classe 4 (++++), nas estações de coleta foram: P1 – Bdelloida, Lecane lunaris, 

Lecane sp., Lepadella patella, entre os Rotifera; náuplios de Cyclopoida, entre os 

Copepoda; Arcella vulgaris e Centropyxis aculeata, entre os Protozoa. Na estação 

P2, Bdelloida e Lecane lunaris, entre os Rotifera e Arcella vulgaris, entre os 

Protozoa. Na estação P3, também Bdelloida e Lecane lunaris, entre os Rotifera; 

náuplios de Cyclopoida, entre os Copepoda; Arcella discoides, A. vulgaris, 

Centropyxis aculeata e Lesquereusia spiralis, entre os Protozoa. Na estação P4, 

ambiente lêntico, os taxa mais frequentes foram Bdelloida, Keratella lenzi, Lecane 

leontina e L. lunaris, entre os Rotifera; náuplios e copepoditos de Cyclopoida, entre 

os Copepoda e Arcella vulgaris, entre os Protozoa. Entre os Cladocera, não houve 

nenhum táxon incluído nesta classe de frequência. 

Os Rotifera predominaram, qualitativamente, nos ambientes lóticos e na 

estação P4 (ambiente lêntico), seguidos pelos Protozoa e Copepoda. Os Cladocera 

foram representados somente na estação P2, por Diaphanosoma birgei. Os valores 

percentuais são apresentados nas Figuras 6 e 7. 

Foi observado um maior número de taxa e predomínio dos Rotifera em todas 

as estações de coleta, durante o período chuvoso. 

As maiores densidades ocorreram durante o período de maior precipitação, 

exceto os Rotifera na estação P4 e os Copepoda nas estações P3 e P4, que obtiveram 

densidades maiores no período seco. 
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Tabela 1. Composição específica e classes de freqüência de ocorrência dos 

diferentes grupos zooplanctônicos no Parque Engenheiro Felisberto 

Neves, Betim (MG), no período de março/2002 a fevereiro/2003. 

 
ORGANISMOS   /   Estações de Coleta P1 P2 P3 P4 

ROTIFERA     

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) +++ - + + 

Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 - - - + 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 +++ - ++ ++ 

Asplanchna sieboldi. (Leydig, 1854) ++ + - - 

Asplanchnopus sp. - - + + 

Bdelloida ++++ ++++ ++++ ++++ 

Beauchampiella eudactylota (Gosse, 1886) - - + ++ 

Brachionus angularis Gosse, 1851 ++ + - ++ 

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 - - - + 

Brachionus patulus (O. F. Muller, 1786) - + - - 

Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 - - - +++ 

Cephalodella gibba Ehrenberg, 1838 + + + ++ 

Colurella uncinata. O.F. Muller, 1773 + - + +++ 

Euchlanis dilatata. Ehrenberg, 1832 - - ++ + 

Keratella americana Carlin, 1943 - - + - 

Keratella cochlearis Gosse, 1851 + - - - 

Keratella lenzi (Hauer, 1953) ++ + ++ ++++ 

Lecane leontina (Turner, 1892) ++ - - ++++ 

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) ++++ ++++ ++++ ++++ 

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1892) - - - + 

Lecane sp. ++++ + ++ ++ 

Lecane stichaea Harring, 1913 + - - - 

Lepadella ovalis (O. F. Muller, 1786) - - ++ +++ 

Lepadella patella (O. F. Muller, 1786) ++++ +++ +++ ++ 

Monommata sp. - - - + 

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) ++ + ++ + 

Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 - + + + 

Proales sp. - + + + 

Synchaeta oblonga. Ehrenberg, 1832 - - + - 

Testudinella patina (Hermann, 1783) ++ + - ++ 

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) - - - +++ 

CLADOCERA     

Diaphanosoma birgei Korinek, 1981 - + - - 

COPEPODA     

Cyclopoida     

- náuplio ++++ +++ ++++ ++++ 

- copepodito + +++ +++ ++++ 

Eucyclops sp. - + ++ ++ 

Mesocyclops sp. - + - - 

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) - - + +++ 

Thermocyclops decipiens (Kiefer, 1929) - - - ++ 

Harpacticoida     

Atheyella fuhrmani Thieband, 1914 + - + - 

 

continua ... 
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continuação: 
 

PROTOZOA     

Arcella artocrea (Leidy, 1876) - + - - 

Arcella discoides Ehrenberg, 1843 +++ +++ ++++ ++ 

Arcella hemisphaerica Perty, 1852 ++ + ++ ++ 

Arcella megastoma Penard, 1902 - - + ++ 

Arcella vulgaris Ehrenberg, 1830 ++++ ++++ ++++ ++++ 

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838) ++++ +++ ++++ + 

Centropyxis cassis (Wallich) Deflandre - + + - 

Coleps sp. - - - + 

Cyphoderia ampulla (Ehrenberg, 1840) Leidy, 1878 + - + - 

Difflugia acuminata Ehrenberg, 1838 - - - + 

Difflugia lobostoma Leidy, 1879 - + ++ + 

Difflugia oblonga Ehrenberg, 1838 +++ ++ +++ + 

Difflugia tuberculata Archer, 1897 ++ + ++ ++ 

Difflugia sp. ++ ++ + + 

Euglypha acanthophora (Ehrenberg) Perty - + + - 

Euglypha filifera Penard, 1890 + - - - 

Euglypha laevis (Ehrenberg) Perty + - + - 

Euglypha sp. + - - + 

Lesquereusia spiralis (Ehrenberg, 1840) +++ + ++++ ++ 

Trinema enchelys (Ehrenberg) ++ + - - 

Vorticella sp. - - + - 
(-) = ausência; (+) = pouco frequente; (++) = moderadamente frequente; (+++) = frequente; (++++) = muito frequente 

 

  
Figura 6. Composição relativa dos grupos zooplanctônicos nas estações de coleta 

P1 a esquerda e P2 a direita, no Parque Engenheiro Felisberto Neves, no 

período de março de 2002 a fevereiro de 2003. 

 

  
Figura 7. Composição relativa dos grupos zooplanctônicos nas estações de coleta 

P3 a esquerda e P4 a direita, no Parque Engenheiro Felisberto Neves, no 

período de março de 2002 a fevereiro de 2003. 
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Os Rotifera foram mais abundantes apenas nas estações P1 e P4, tanto no 

período seco como no chuvoso. A densidade mais alta deste grupo foi observada na 

estação P4, no período seco (1.553,75 x 103 ind.m-3), sendo a espécie mais 

abundante, Lecane lunaris. A densidade mais baixa foi observada também no 

período seco, mas na estação P3 (43,0 x 103 ind.m-3). 

Os Cladocera, representados apenas pelo Diaphanosoma birgei, ocorreram 

apenas na estação P2, no período chuvoso, mais precisamente no mês de janeiro de 

2003, com uma densidade de 266,0 x 103 ind.m-3. 

Os Copepoda apresentaram sua maior densidade na estação P2, no período 

chuvoso (564,13 x 103 ind.m-3), sendo os náuplios (estágio larval) de Cyclopoida, 

os táxons mais abundantes. O valor mais baixo da densidade deste grupo foi 

observado no período seco, na estação P1 (18,75 x 103 ind. m-3). 

Entre os Protozoa, segundo grupo com maior número de táxons, 

representados quase que exclusivamente pelos Tecamebas, as densidades foram 

mais elevadas no período chuvoso, em todas quatro estações de coleta. O valor mais 

elevado (410,9 x 103 ind.m-3) foi observado na estação P1, sendo Arcella vulgaris 

a espécie mais abundante, e o mais baixo (71,3 x 103 ind.m-3) na estação P4 no 

período seco. 

Com exceção da estação P1, todas as outras estações apresentaram índices 

superiores no período seco. A diversidade média calculada para P1 e P2 que 

desaguam no rio Betim (H’= 2,45 Bits.ind-1), foi menor que a encontrada para as 

estações P3 e P4 que escoam para o riacho das Areias (H’= 2,85 Bits.ind-1). Os 

valores obtidos para a equitabilidade foram 0,68 e 0,71, para as duas micro-

drenagens acima citadas, respectivamente. 

O coeficiente de correlação linear de Pearson, entre os grupos 

zooplanctônicos e as variáveis físicas e químicas foi testado para um nível de 

significância de 5 e 1 %, pelo teste “t”.  

Houve correlação significativa apenas nas estações P2 e P4. Na estação P2, 

ambiente lótico, houve correlação negativa entre os Cladocera e os Copepoda e o 

teor de oxigênio dissolvido (r = -0,9162; p < 0,05 e r = -0,8878; p < 0,05), 
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respectivamente. Ainda nesta estação, dentre os taxa predominantes, observou-se 

uma correlação positiva da densidade de Lecane lunaris com o pH (r = 0,9349; p < 

0,05) (Fig. 8). 

 
Figura 8. Regressão linear entre a densidade de Lecane lunaris (Ehrenberg,1832) e 

o pH, na estação P2, no Parque Engenheiro Felisberto Neves, Betim 

(MG). 

 

Na estação P4, ambiente lêntico, foi observada uma correlação positiva dos 

Rotifera com o pH (r = 0,8798; p < 0,01). 

O grau de similaridade entre as quatro estações foi determinado, 

considerando-se todas as espécies de zooplâncton e calculando-se o índice de 

similaridade através da equação de Sorensen (1948): S = (2c / a + b) x 100, onde c 

é o número de espécies comuns às comunidades a e b; a é o número de espécies 

presentes na primeira comunidade; e b é o número de espécies presentes na segunda 

comunidade. 

Os índices de similaridade mais altos foram encontrados entre as estações 

P1 e P2 e entre as estações P3 e P4 (Tabela 2), apresentando semelhanças entre as 

características físicas e químicas. 
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Tabela 2. Índices de Similaridade (Sorensen) entre as estações de coleta, do 

complexo hídrico do Parque Engenheiro Felisberto Neves, Betim (MG), 

entre março de 2002 e fevereiro de 2003.  

 

Estações de Coleta P1 P2 P3 P4 

P1 - 68,8 64,7 63,0 

P2 - - 65,5 61,1 

P3 - - - 73,4 

 

DISCUSSÃO 

 

Os Rotifera foram o grupo que apresentou maior número de taxa (riqueza) 

identificados, em todas as quatro estações amostradas. Uma maior riqueza de taxa 

desse grupo é um fato bem relatado e conhecido para ambientes dulcícolas, tanto 

lênticos como lóticos(16,17). 

Neste grupo, foi registrado um grande número de taxa com ampla 

distribuição, tais como Brachionus calyciflorus, B. quadridentatus, Keratella 

cochlearis, Lecane lunaris, L. stichaea, Platyias quadricornis, Polyarthra vulgaris 

e Testudinella patina; e outras de distribuição neotropical(6), como por exemplo, K. 

americana e L. leontina. A ampla distribuição de muitos rotíferos deve-se, além da 

característica oportunista em explorar os ambientes, a sua grande capacidade de 

dispersão sob a forma de ovos, presos a aves aquáticas, entre outros(18). 

Os Rotifera mais frequentes na área estudada foram: Bdelloida, K. lenzi, L. 

lunaris, L. leontina, L. sp e Lepadella patella, os quais são característicos do 

zooplâncton fluvial de vários rios sulamericanos. 

A ordem Bdelloida, taxa mais frequentes entre os rotíferos, caracteriza-se 

por reunir os animais sem carapaça rígida e de difícil identificação taxonômica. São 

organismos que habitam entre plantas ou acima dos sedimentos e suportam 

condições ecológicas adversas(19), condições essas encontradas na área estudada, 

visto o caráter intermitente de alguns corpos d’água. 
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O gênero Lecane, representado neste estudo pelas espécies L. lunaris, L. 

leontina, L. quadridentata, L. stichaea e L. sp. é muito bem distribuído e apresenta 

grande diversidade nos trópicos, em lagos, rios e lagoas rasas, entre a vegetação 

litorânea(20,19). A grande quantidade de macrófitas aquáticas nos corpos d’água 

estudados, pode explicar a ocorrência e a variedade de espécies deste gênero, e 

também do gênero Lepadella. 

Segundo Ruttner-Kolisko(21), para lagos rasos, as espécies mais comuns de 

Rotifera são Brachionus spp, K. cochlearis, Polyarthra vulgaris e algumas espécies 

de Euchlanis. Essas informações confirmam de certa forma, os resultados 

encontrados na estação P4, correspondente a um pequeno ambiente lêntico. 

Conforme Winner(22), em pequenos rios intermitentes, a biota é grandemente 

restringida pelas demandas excepcionais do habitat: espécies são reduzidas em 

número e mostram uma dramática flutuação de acordo com o aumento e a 

diminuição do nível da água. Esta informação sustenta o fato observado 

principalmente, nas estações P1 e P2, que correspondem a um corpo d’água com as 

características acima. 

O zooplâncton dos ambientes lóticos é basicamente governado por fatores 

físicos como, quantidade de água, velocidade da corrente e sedimentos em 

suspensão, apresentando geralmente uma densidade muito baixa(22,23). A 

abundância do zooplâncton dos pequenos corpos d’água lóticos estudados, 

considerada alta (média de 256,6 x 103 ind. m-3) pode estar relacionada com a 

velocidade da corrente. A produtividade do zooplâncton de um rio é inversamente 

proporcional à sua velocidade(22). Os corpos d’água estudados no Parque 

Engenheiro Felisberto Neves são muito pequenos e quase sem correnteza, 

assemelhando-se com pequenos ambientes lênticos. 

Para a densidade, foi observado um aumento durante o período chuvoso, 

exceto para os Rotifera na estação P4 e Copepoda nas estações P3 e P4. Uma maior 

densidade de organismos, em meses de período seco, é justificada pelo aumento da 

disponibilidade alimentar em decorrência do aporte de material alóctone 

proveniente de lixiviação de áreas adjacentes, na época da chuva, o qual é 
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incorporado e enriquece o sistema, favorecendo o aumento de biomassa 

fitoplanctônica(24). 

Uma maior densidade de rotíferos no período de maior precipitação, pode 

estar associada ao ciclo biológico de menor duração destes organismos, que 

atingem a maturidade mais cedo e apresentam taxas de reposição mais rápidas. Tal 

características permite aos rotíferos e aos protozoários se estabelecerem em 

sistemas mais instáveis como os ambientes lóticos. 

O segundo grupo com maior número de taxa foi Protozoa, representado 

quase exclusivamente pelos tecamebas. Esses organismos caracterizam-se por 

possuírem carapaça esclerotizada, formada pela adesão de partículas minerais ou 

orgânicas e, conforme Dabés(19) possuem habitat do tipo semi-planctônico, com 

uma fase bentônica e/ou litorânea durante a vida. 

A grande abundância de protozoários e rotíferos nos pontos amostrados 

pode estar relacionada principalmente com as características do ambiente. Em 

locais de mistura pode ocorrer a ressuspensão dos sedimentos no fundo, rico em 

matéria orgânica e bactérias decompositoras o que torna estes ambientes ótimos 

substratos para o desenvolvimento destes grupos de animais(25). 

Os gêneros com maior variedade foram Arcella, Difflugia e Euglypha, sendo 

o segundo, o mais diversificado entre os tecamebas(26). 

Embora a maioria dos estudos sobre a comunidade zooplanctônica 

negligenciem a presença dos tecamebas, elas são consideradas como componentes 

comuns no plâncton de água doce(27) e alguns estudos tem demonstrado sua 

ocorrência e mesmo dominância(28,29). 

Os Copepoda, o terceiro grupo em número de taxa, foi também o terceiro 

em abundância, sendo os náuplios e copepoditos de Cyclopoida, os responsáveis 

por esse fato, pois os adultos sempre ocorreram em número reduzido. Vários 

trabalhos em ambientes de água doce discutem essa característica(30,31), ou seja, a 

importância das formas jovens de copépodos na estrutura da comunidade 

zooplanctônica. 
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De acordo com Santos et al.(25), alguns trabalhos em água doce revelam a 

importância das formas jovens de Copepoda na estrutura da comunidade 

zooplanctônica devido à grande densidade em que ocorrem. Sabe-se que o ciclo de 

vida dos Copepoda é longo, comparativamente ao dos demais componentes do 

zooplâncton (Rotifera e Cladocera), o que os tornam suscetíveis a uma alta taxa de 

mortalidade antes de atingirem o estágio adulto. 

Na estação P2, no período chuvoso, os Copepoda, representados pelos 

náuplios de Cyclopoida, dominaram sobre os Rotifera. Este fato pode ser explicado, 

pelo espectro alimentar semelhante entre os Rotifera e os estágios naupliares de 

Copepoda Cyclopoida. Conforme Dunn(32), a predominância dessas larvas sobre os 

rotíferos, em determinados períodos, resulta, provavelmente, de uma competição 

pelo alimento, entre estes dois grupos de organismos. A predominância da forma 

larval, juntamente com rotíferos e protozoários pode ser explicada pela semelhança 

de espectro alimentar e também por apresentarem características oportunistas. 

O quarto grupo representado neste estudo corresponde aos Cladocera. Este 

grupo teve como representante apenas o Diaphanosoma birgei, que ocorreu apenas 

na estação P2, no período chuvoso. Um número expressivo destes organismos em 

meses mais chuvosos, pode ser explicado pelo fato de a elevação do nível da água 

propiciar uma situação física e química favorável, visto que formará áreas alagadas, 

onde existe maior quantidade de plantas, ambiente propício para tais organismos. 

Tal fato ilustra exatamente o ocorrido na estação P2. 

A reduzida densidade e riqueza de microcrustáceos no zooplâncton de 

ambientes lóticos é uma situação frequente, devido, sobretudo à correnteza da água, 

característica que lhe é desfavorável. Em geral, estes organismos originam-se de 

ambientes lênticos adjacentes ou de áreas de remansos situadas nas margens dos 

rios ou são formas de deriva. 

Segundo Shannon e Weaver(12), são considerados baixos, índices de 

diversidade inferiores a 2,0 Bits.ind-1 e altos, superiores a 3,0 Bits.ind-1, portanto, 

os valores encontrados para os corpos d’água do Parque Engenheiro Felisberto 

Neves não podem ser considerados baixos, visto que as estações de coleta (P1, P2 
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e P3) apresentaram índices entre 2 e 3 Bits.ind-1 e a estação P4 no período seco, 

apresentou um índice superior a 3 Bits.ind-1. O valor mais elevado para a estação 

P4 se justifica pelo fato de ser um ambiente lêntico, e estes apresentam índices 

normalmente superiores. 

As águas dos corpos d’água estudados, baseadas nos valores de diversidade 

obtidos, podem ser consideradas como moderadamente poluídas (ou com moderado 

teor de carga orgânica) segundo a classificação de Wilhm e Dorris(33). Segundo esta 

classificação, índices de diversidade inferiores a 1,0 Bits.ind-1 indicam águas 

poluídas; entre 1,0 e 3,0 Bits.ind-1, moderadamente poluídas e superiores a 3,0 

Bits.ind-1, não poluídas. Cabe ressaltar, que o índice de diversidade da estação P4, 

se manteve por vários meses, acima de 3,0 Bits.ind-1, o que caracteriza, juntamente 

com os parâmetros físicos e químicos analisados, uma água de boa qualidade, 

principalmente para proteção das comunidades aquáticas, dentre outros usos. 

Mesmo, três das quatro estações de coleta P2, P3 e P4) apresentando número 

de táxons superiores no período chuvoso, o índice de diversidade foi inferior neste 

período. Este fato pode ser explicado pelo aumento de densidade de alguns táxons, 

no período de chuvas, causando dominância e consequentemente quebrando a 

estabilidade, refletindo num valor menor do índice. 

Os valores médios obtidos para a equitabilidade (0,68) para as estações P1 

e P2 e (0,71) para as estações P3 e P4, sugerem uma não superposição de nichos e 

consequente falta de dominância, o que indica maior equilíbrio do sistema. 

Uma correlação negativa dos Cladocera com o teor de oxigênio dissolvido, 

na estação P2, pode estar relacionada, indiretamente, com um aumento na 

temperatura da água. As flutuações zooplanctônicas possivelmente tem, na 

temperatura da água, um dos principais fatores reguladores. A temperatura 

representa um dos fatores determinantes na flutuação sazonal das populações e 

espécies de Cladocera(34). É também sabido que o teor de oxigênio tende a ser mais 

reduzido em períodos de maior temperatura. No presente estudo, os maiores valores 

de densidade foram registrados no período chuvoso, onde as temperaturas eram 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

55 

mais elevadas, os valores de condutividade também mais elevados, e valores de 

oxigênio dissolvido muito reduzidos. 

Os Cladocera podem ser encontrados, também em poças temporárias(7), fato 

este observado no presente trabalho. Na realidade, muito pouco se conhece sobre 

os hábitos de vida das espécies de cladóceros presentes no Brasil, sendo um campo 

aberto para a investigação. 

Os Copepoda, principalmente o estágio de náuplio, são encontrados em 

maior abundância em águas bem oxigenadas, sendo os Cyclopoida, mais adaptados 

a ambientes com características mais eutróficas. No presente estudo, na estação P2, 

as maiores densidades foram registradas, justamente no período em que as 

características da água estavam mais alteradas, ou seja, pH mais ácido, 

condutividade mais elevada, e oxigênio muito reduzido. Tais características da água 

neste período podem, provavelmente, explicar a correlação negativa entre os 

Copepoda (representados quase que exclusivamente pelos náuplios de Cyclopoida) 

e o teor de oxigênio dissolvido. Esta correlação pode estar ainda relacionada com 

características peculiares de alguma espécie. 

Ainda nesta estação P2, a espécie de rotífero, Lecane lunaris, euritérmica e 

cosmopolita, apresentou-se correlacionado positivamente com o pH. Esta espécie 

apresenta uma faixa de tolerância de pH, que varia de 5 a 10(6). Berzins e Pejler(35), 

mesmo não encontrando uma nítida correlação com o pH, observaram que esta 

espécie apresenta um desenvolvimento ótimo, num meio próximo da neutralidade, 

aproximadamente, 7. A relação encontrada na estação P2 confirma tal observação, 

visto que o maior aumento numérico desta espécie, foi observado no mês de 

abril/2002, quando o pH atingiu seu maior valor, 7,04. 

Um fator que parece influenciar a comunidade de rotíferos, na estação P4, é 

o pH. De acordo com Kolisko(21), há uma relação entre a concentração de íon H+ e 

a limitação das espécies de rotíferos. Berzins e Pejler(35) trabalharam com 227 

espécies deste grupo, e não determinaram nenhuma correlação entre o pico de 

abundância desses organismos e o pH da água. Tal correlação pode estar associada 
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a um aumento da densidade da espécie Lecane lunaris, quando houve um aumento 

do pH, em alguns meses, durante o período de estudo. 

Os índices de similaridade mais altos entre as estações P1 e P2 e entre P3 e 

P4, comprovam a semelhança biológica entre estas estações e confirmam também 

as semelhanças das características físicas e químicas. 

 

CONCLUSÕES 

 

A dominância do grupo Rotifera, nas quatro estações de coleta, durante o 

período de março/2002 a fevereiro/2003, confirma o fato de ser este grupo mais 

adaptado a ambientes de pequeno porte, mais vulneráveis à perturbações 

ambientais. 

As estações com índices de similaridade mais altos em relação ao 

zooplâncton, apresentaram também semelhanças entre as características físicas e 

químicas e baseado nos índices (médios) de diversidade obtidos, as águas que são 

drenadas para o rio Betim e também para o riacho das Areias, podem ser 

classificadas como moderadamente poluídas (ou com moderado teor de carga 

orgânica). 
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RESUMO 

A gestão dos recursos naturais de maneira responsável é, sem dúvida, um dos 

maiores desafios de gestão ambiental. Para isso, técnicas de sensoriamento remoto 

têm sido cada vez mais usadas objetivando um melhor e maior auxílio à decisão. 

Na margem Noroeste (B) do município de São Francisco, Norte de Minas Gerais, 

localizado na bacia alto-média do rio São Francisco e onde o Cerrado natural sofreu 

intensa degradação no intervalo de 41 anos (1975-2016), realizou-se o presente 

estudo, objetivando, através da metodologia de sobreposição de imagens 

cartográficas, utilizando-se a ferramenta IDW do software Arcgis 10.2 gerar um 

mapa capaz de apresentar a média populacional do Gonçalo Alves (Astronium 

fraxinifolium) por ponto de coleta. Pode-se concluir, após a exitosa experiência 

metodológica aqui presente, que os seus exemplares arbóreos se localizam com 

maior incidência a Leste, Oeste e Sul. Uma boa hipótese para explicar tal ocorrência 

se dá pelo fato dessa serem exatamente as regiões onde está majoritariamente 

presente o Neossolo, mostrando a alta adaptação da espécie vegetal a esta formação 

pedológica. Recomendam-se mais estudos na região para verificação se a hipótese 

apresentada é de fato correta. 

PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Rio São Francisco, Sensoriamento Remoto, 

Métodos e Técnicas de Auxílio à Decisão, Cerrado. 

 

ABSTRACT 

Managing natural resources responsibly is undoubtedly one of the biggest 

environmental management challenges. Thus, remote sensing techniques have been 
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increasingly used to better and better aid decision making. In the Northwest (B) 

portion of the municipality of São Francisco, North of Minas Gerais, located in the 

upper-middle São Francisco River basin and where the natural Cerrado suffered 

intense degradation in the 41year interval (1975-2016), we conducted the present 

study, aiming, through the methodology of overlapping cartographic images, using 

the IDW tool of Arcgis 10.2 software to generate a map capable of presenting the 

population average of Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) by collection point. 

We can conclude, after the successful methodological experience present here, that 

its tree specimens are located with greater incidence in the East, West and South. 

The best hypothesis to explain this occurrence is due to the fact that these are 

exactly the regions where the Neossolo is predominantly present, showing the high 

adaptation of the plant species to this pedological formation. Further studies in the 

region are recommended to verify whether the hypothesis presented is indeed 

correct. 

KEYWORDS: São Francisco River Basin, Remote Sensing, Decision Support 

Methods and Techniques, Cerrado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gestão dos recursos naturais de maneira responsável é um dos maiores 

desafios que gestores públicos, iniciativa privada e sociedade civil organizada têm 

enfrentado nos últimos anos. A falta de planejamento, inclusive, leva por diversas 

vezes a administração, pública ou privada, a tomar decisões equivocadas capazes 

de gerar não só prejuízos financeiros, mas principalmente, no caso do meio 

ambiente, a ações catastróficas e imutáveis em médio prazo, como por exemplo, o 

excesso de poluentes em um corpo hídrico. 

De maneira a ajudar o gestor em suas tomadas de decisão, baratear seus 

mecanismos de gestão ambiental e ainda aperfeiçoar seu poderio de ação, diversas 

ferramentas têm sido usadas além daquelas convencionais (reuniões, ligações, idas 

a campo etc.) com destaque para as técnicas de sensoriamento remoto. 

O sensoriamento remoto pode ser entendido como o uso da radiação 

eletromagnética para a aquisição de informações referentes a um determinado local 

ou objeto(1). Quando usados em conjunto com sistemas computacionais capazes de 

analisar e modelar elementos referenciados geograficamente apresentam um 

resultado oriundo de diversas bases de dados, os sistemas de informação geográfica 
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ou SIG(2,3), cada vez mais importantes, por exemplo, para a compreensão do estado 

de degradação das espécies de um determinado bioma. 

Com o uso de SIGS, foi possível, por exemplo, apontar a expansão agrícola, 

ocorrida no Cerrado ao longo das últimas décadas graças ao uso excessivo e 

desordenado de queimadas, fertilizantes químicos e agrotóxicos, o que resultou na 

destruição de 67% de suas áreas no país. Na atualidade, “só cerca de 20% de área 

original do Cerrado permanecem preservadas” (4). 

Um dos principais municípios da região Norte de Minas Gerais (MG) com 

56.217 habitantes e densidade de 16,27 habitantes/km² em seus 3.299,801 km²(5), 

São Francisco (Fig. 1), acompanhou as estatísticas. Entre 1975 e 2016 sua 

vegetação original diminuiu(6-8), bem como a vazão do rio São Francisco, principal 

corpo hídrico local e, por outro lado, houve aumento do estado de degradação do 

solo(9-11) mostrando ser urgente metodologias capazes de garantir a preservação dos 

recursos vegetais, hídricos e pedológicos na região em questão. 

Assim, é possível afirmar que uma metodologia de preservação só será 

capaz de atingir resultados exitosos se for capaz de congregar em sua ação a geração 

de renda para a população menos favorecida economicamente juntamente com uma 

gestão ambiental consequente e métodos ambientais de preservação do Cerrado(12), 

o que vai culminar, consequentemente, na conservação dos corpos d´água e do solo.  

Uma das ações que podem contribuir com esta ideia é o uso de SIGs para 

geração de mapas de localização das principais espécies de interesse ecológico-

econômico de uma região, pois dessa forma pode-se encontrar onde esses vegetais 

estão presentes facilitando a exploração sustentável pelo pequeno agricultor, 

diminuindo-se o tempo gasto com a busca dessas árvores e evitando-se a criação de 

estradas e caminhos vicinais desnecessários, contribuindo também para a 

preservação da vegetação natural ali presente. 
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Figura 1. Localização do município de São Francisco. 

 

Assim, este artigo objetiva trazer dados ambientais para o SIG de maneira a 

gerar um mapa ambiental capaz de acusar, na margem Noroeste (B) do município 

de São Francisco, onde se encontra o Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) com 

o maior grau de precisão e acurácia possíveis haja vista que a preservação do bioma 

Cerrado se dá necessariamente com o uso sustentável de seus bens naturais pela 

população sertaneja, como bem mostram Camargo et al.(6,12). 

 

METODOLOGIA 

 

Para a confecção dos mapas, foi necessário o levantamento do maior número 

possível de pontos ao longo de todo o território de estudo, para isso foram 

levantados e catalogados 89 diferentes pontos de coleta por toda a margem B, como 

é possível se observar na Figura 2. 
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Figura 2. Pontos de coleta de dados. 
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O critério usado para a decisão de qual o tamanho a ser verificado para 

identificação e contagem arbórea por ponto de coleta, assim como onde poderiam 

se localizar a maior parte destes pontos, se deu com base no estudo anterior 

realizado por Teixeira et al. (9,10), onde apontou-se qual a região do município de 

São Francisco apresentava maior degradação da sua vegetação original, que no caso 

seria a margem Noroeste ou B. Locais que sinalizassem maiores alterações no 

bioma mostravam ter necessidade de maiores pontos de coleta, assim como também 

o inverso. 

Como foram estudados 89 pontos aleatórios de 10 m² (ou 1 ha) espalhados 

ao longo do território em questão (a coleta de dados se deu entre os dias 8 e 15 de 

janeiro de 2017), foi possível cobrir 890 ha da área de estudo. Cabe destacar que 

essa metodologia para demarcação e identificação de espécies já foi realizada tanto 

no Norte de Tocantins como no Sul do Maranhão(13). 

Após o trabalho de campo, passou-se para a construção do mapa referente à 

área de estudo e para isso utilizou-se o polígono do município de São Francisco 

proveniente do IBGE do ano de 2014, em formato shapefile, que foi recortado no 

software ArcGis 10.2. Como os dados em questão se encontravam no Sistema de 

Coordenadas Geográficas SIRGAS 2000, realizou-se a reprojeção deste para o 

Sistema de Coordenada Projetada Universal Tranversa of Mercator (UTM) com o 

uso do mecanismo denominado Data Management Tools – Projections and 

transformations – Features – Project. 

Em seguida, optou-se por buscar uma ferramenta no ArcGis 10.2 capaz de 

mostrar, no mapa, os locais capazes de representar a variedade quantitativa da 

espécie ao longo da área de estudo. O instrumento escolhido no SIG foi o IDW, 

conhecido também como inverso da distância. 

Este mecanismo de cálculo do ArcGis 10.2 permite classificar um atributo 

de acordo com sua variação média, ou seja, um local com maior quantidade de 

indivíduos de uma determinada espécie deverá apresentar um espectro de cor 

diferente de outro local com menor quantidade. 
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Para isto, primeiro colocam-se os pontos sobre o mapa e em seguida o SIG 

calcula a média e o desvio padrão dos pontos ali presentes, criando um intervalo de 

valores proporcionais a um determinado desvio padrão. 

Para a carta geográfica em questão, a ideia foi plotar os pontos de 

localização estudados, garantindo que no mapa final estivessem presentes os locais 

com maior quantidade de exemplares por ponto. 

Como o IDW permite que os pontos de uma amostra mais próxima de uma 

célula possuam maior influência em seu valor, quando comparada a pontos 

distantes com o mesmo intervalo, é perfeitamente possível gerar um mapa capaz de 

apontar os variados intervalos médios máximos da espécie estudada. 

Cabe lembrar que o critério utilizado para sobreposição dos indivíduos se 

deu de acordo com a densidade populacional esperada máxima por ponto ao longo 

da área de estudo. Assim, o que está visível, em cada local da margem B é a 

tendência de se encontrar a espécie na região de acordo com sua densidade 

populacional esperada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Gonçalo Alves se encontra ameaçado de extinção graças a sua grande 

durabilidade e enorme valor comercial como madeira de lei. Por ser pesada, rígida 

e durável, ela é muito usada na construção naval, civil e ainda na confecção de 

móveis(14). De maneira similar a outras espécies já descritas, sua casca e raízes 

podem ser usadas pela medicina popular, sendo indicada para o alívio de 

inflamações gástricas e vaginais(5). 

Esta espécie arbórea da família Anacardiaceae é classificada por Lorenzi 

(1997) como heliófita, pioneira e decídua. Sua floração ocorre de agosto a setembro 

com o indivíduo perdendo as folhas e liberando enorme quantidade de sementes 

pelo vento. 

Típica do Cerrado sentido restrito(16) destacam maior densidade de seus 

indivíduos quando os solos possuem componentes químicos adequados a sua 
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sobrevivência, que é o caso desta subforma ácida por natureza e com alta quantidade 

de Alumínio(17). Isto explica também o motivo de ser esta a espécie mais frequente 

quando acontece revegetação natural em locais de Neossolo Litólico, típicos do 

Norte de MG. 

Duboc e Guerrini(18) destacam a grande quantidade de Nitrogênio necessário 

ao crescimento e desenvolvimento desta espécie, mostrando que o seu uso em 

propostas de reflorestamento ou ações de replantio precisam levar em conta um 

substrato de nutrição mineral capaz de garantir esta sua característica ímpar(19). A 

determinação de cada um dos elementos químicos presentes neste substrato pode 

ser o segredo de um desenvolvimento saudável das mudas(20). 

Esta árvore, muito usada na indústria moveleira, mostra um número 

relativamente baixo de indivíduos ao longo da área de estudo, 414, entretanto, com 

um padrão de distribuição espacial relativamente homogêneo, apesar de pequeno, 

como pode ser percebido na Figura 3. 

 
Figura 3. Mapa de distribuição média de Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) 

na área de estudo. 
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Com exceção dos extremos Norte, Sudoeste e Sudeste, esta espécie 

ameaçada de extinção4 está por toda a margem B, mostrando estar habituada ao 

Cerrado mineiro(16). 

Sua maior incidência se dá a Leste, Oeste e Sul, onde está majoritariamente 

presente o Neossolo21, como é possível observar na Figura 4. Os indivíduos desta 

espécie costumam preferir este tipo de solo, uma vez que sua fisiologia interna é 

adaptada para a sobrevivência em locais ácidos com presença de Alumínio (Franco, 

2005). Como a maior parte da área de estudo tem esta característica pedológica é 

perfeitamente lógica sua distribuição espacial. 

 

 
Figura 4. Pedologia do município de São Francisco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que o objetivo principal desse artigo, gerar mapas através 

metodologia de sobreposição de imagens cartográficas, utilizando-se a ferramenta 

IDW no Arcgis 10.2, foi exitoso. 

Os resultados aqui apresentados mostram que o uso desta técnica pode e 

deve ser disseminado como instrumento decisório para gestão ambiental, sendo 

uma peça-chave a ser pensada em processos de auxílio à decisão quanto ao uso da 

terra, contribuindo assim para a preservação do Cerrado. 

Sugerem-se mais estudos locais que possam corroborar, explicar ou 

desmentir a hipótese aqui ventilada sobre a localizada (e inesperada) distribuição 

do Astronium fraxinifolium junto ao Neossolo da margem B do município de São 

Francisco. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

(CAPES) pelas bolsas de pesquisa concedidas; a Prefeitura de São Francisco (em 

especial a Secretaria de Meio Ambiente) e a Fundação de Educação para o Trabalho 

de Minas Gerais (UTRAMIG) pelo apoio logístico dado; além do morador e 

apoiador local do projeto Gilvan dos Reis Mendes pelo auxílio nos trabalhos de 

campo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

(1) ROSA, R. Introdução ao sensoriamento remoto. 6. ed. Uberlândia: 

EDUFU,2007. 

(2) WORBOYS, M. Gis: A Computing Perspective. London: Taylor and 

Francis,1995. 

(3) ROSA, R; BRITO, JLS. Introdução ao Geoprocessamento: Sistema de 

Informação Geográfica. Uberlândia: EDUFU,1996. 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

70 

(4) IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis. Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por Satélite 

Siscom: Brasilia. 2008. Disponível em 

<http://siscom.ibama.gov.br/geonetwork/srv/por/metadata.show?id=41298&currT

ab=simple>.  Acessado em julho de 2015.  

(5) IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Populacional de 

2010. 2010. Disponível em <atlas/tabelas/index.php.> acessado em fevereiro de 

2015. 

(6) Camargo, PLT; Teixeira, MB; Martins Junior, PP; Carneiro, JC; Gonçalves, TS. 

Modificações ao longo de 40 anos do uso e ocupação do solo em um município do 

norte de Minas Gerais. In: mostra de ciência e tecnologia da 10ª bienal da união 

nacional dos estudantes, Anais... Fortaleza: Dragão do Mar, 2017a. 

(7) Camargo, Pedro Luiz Teixeira de. Soluções biogeográficas de geoconservação 

com ênfase nas relações entre solo, água e planta na bacia do Rio Pardo e suas 

adjacências, São Francisco, norte de Minas Gerais. 2018. 404 f. Tese de Doutorado 

em Evolução Crustal e Recursos Naturais do Departamento de Geologia da Escola 

de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 2018. 

(8) Camargo, PLT; Teixeira, MB; Martins Junior, PP; Madeira, FA. Avanço dos 

sedimentos pelo trecho navegável do rio São Francisco ao longo de 40 anos: o 

emblemático caso do município de São Francisco, Norte de Minas Gerais. In: II 

simpósio da bacia hidrográfica do rio São Francisco, Anais... Aracaju: Universidade 

Federal de Sergipe, 2018b. 

(9) Teixeira, MB; Camargo, PLT; Martins Junior, PP; Goncalves, TS. Exemplo 

prático do cálculo de perda universal de solos na região norte de MG. In: Mostra de 

ciência e tecnologia da 10ª bienal da união nacional dos estudantes, Anais... 

Fortaleza: Dragão do Mar, 2017a.  

(10) Teixeira, MB; Camargo, PLT; Martins Júnior, PP. 2017. Avaliação da perda 

universal de solos para o município de São Francisco - Minas Gerais. Revista 

Geografia Acadêmica. 11(2): 67-78.  

(11) Teixeira, MB; Camargo, PLT; Martins Junior, P.P. 2018. Avaliação temporal 

da degradação do cerrado no alto médio São Francisco - Minas Gerais - Brasil. 

Cosmos (Presidente Prudente). 1:15-29. 

(12) Camargo, PLT; Teixeira, MB; Martins Junior, PP. Variação do Uso e 

Ocupação do Solo no Município de São Francisco (MG) entre os anos de 1975 e 

2016. In: IV FÓRUM BRASIL DE ÁREAS DEGRADADAS, Anais...Viçosa: 

Universidade Federal de Viçosa, 2017.  



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

71 

(13) Medeiros, MB; Walter, BMT. 2012. Composição e estrutura de comunidades 

arbóreas de Cerrado Stricto sensu no Norte do Tocantins e Sul do Maranhão. 

Revista Árvore. 36(4): 673-683. 

(14) LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 1997. 

(15) MATOS, FJA. Plantas Medicinais: guia de seleção e emprego de plantas 

medicinais do Nordeste do Brasil. Fortaleza: UFC, 1989. 

(16) ALMEIDA, SP; PROENÇA, CEB; SANO, SM; RIBEIRO, J. F. Cerrado: 

espécies vegetais úteis. Planaltina: Embrapa Cerrados, 1998. 

(17) Franco, AC. Biodiversidade de forma e função: implicações ecofisiológicas 

das estratégias de utilização de água e luz em plantas lenhosas do Cerrado. In: 

Scariot, A; Sousa-Silva, JC; Felfili, JM. orgs. Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e 

Conservação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 2005, 412p. 

(18) Duboc, E; Guerrini, IA. 2007. Crescimento inicial e sobrevivência de espécies 

florestais de matas de galeria no domínio do Cerrado em resposta à fertilização. 

Energia Agricola. 22(1): 42-60.  

(19) Gonçalves, JLM; Santarelli, ED; Moraes Neto, SP; Manara, M. P. Produção 

de mudas de espécies nativas: substrato, nutrição, sombreamento e fertilização. In: 

Gonçalves, JL M; Benedetti, V. eds. Nutrição e fertilização florestal. Piracicaba: 

IPEF. 2000, 427p. 

(20) Mendonça, AVR; Carvalho, JG; Venturin, R. 1999.Exigências nutricionais de 

Myracrodruon urundeuva Fr. All (Aroeira do Sertão). Revista Cerne. 5(2): 65-75.  

(21) EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema Brasileiro 

de classificação de solos. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 2006. 

 

 

  



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

72 

EDUCAÇÃO 

CONHECENDO O PAPILOMA VÍRUS HUMANO: UMA 

ABORDAGEM DIDÁTICA-PEDAGÓGICA PARA ALUNOS DE 

ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL PADRE 

JOÃO NEIVA (SANTANA DA VARGEM/MG) 
 

KNOWLEDGE OF THE HUMAN VIRUS PAPILLOMA: A 

TEACHING-EDUCATIONAL APPROACH FOR 

FUNDAMENTAL EDUCATION STUDENTS IN THE STATE 

SCHOOL PADRE JOÃO NEIVA (SANTANA DA VARGEM/MG) 
 

Túlio Lima Botelho*, Pollyanna Amaral Salvador Freitas, Danielle Luciana 

Aurora Soares do Amaral, Patrícia Elaine de Almeida 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus 

Universitário – Bairro São Pedro – CEP: 36036-900 – Juiz de Fora – MG. 

*tulio195@gmail.com 

 

RESUMO 
O papiloma vírus humano (HPV) é o agente etiológico causador da infecção 

sexualmente transmissível (IST) de maior prevalência no ser humano. É conhecida 

popularmente como crista de galo, e por diversos tipos de câncer, como o de colo 

de útero, laringe, ânus e pênis. A prevenção é feita com o uso do preservativo 

durante as relações sexuais e vacinação de adolescentes. No entanto, os índices de 

prevalência desse vírus na população são apontados como resultado da falta de 

informação das pessoas sobre o HPV, sobretudo na população jovem. Diante dessa 

realidade, este trabalho propôs uma intervenção pedagógica com alunos do 8º ano 

do Ensino Fundamental da Escola Estadual Padre João Neiva, de Santana da 

Vargem (MG). Nessa intervenção, os alunos trabalharam com temas relacionados 

ao HPV, as doenças causadas por esse vírus e como se prevenir delas. Espera-se 

que as atividades realizadas diminuam as dúvidas e desinformações que os alunos 

possuem sobre esse vírus e doenças relacionadas, contribuindo para a promoção da 

saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: HPV; Prevenção; Estudantes. 

 

ABSTRACT 

Human papilloma virus (HPV) is the etiologic agent causing the sexually 

transmitted infection (STI) with the highest prevalence in humans. It is popularly 

known as rooster crest, and for several types of cancer, such as cervical, larynx, 

anus, and penis. Prevention is done with the use of condoms during sexual 

intercourse and vaccination of adolescents. However, the prevalence rates of this 

virus in the population are pointed out as a result of people's lack of information 

about HPV, especially in the young population. In view of this reality, this work 

proposed a pedagogical intervention with students of the 8th grade of Elementary 
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School at Padre João Neiva State School, in Santana da Vargem (MG). In this 

intervention, the students worked with themes related to HPV, the diseases caused 

by this virus and how to prevent them. It is expected that the activities performed 

will reduce the doubts and misinformation that students have about this virus and 

related diseases, contributing to health promotion. 

Keywords: HPV; Prevention; Students. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são um conjunto de diversas 

patologias transmitidas pela via sexual quando não ocorre o uso do preservativo. O 

papiloma vírus humano (HPV) está relacionado com diversas doenças que afligem 

a humanidade e é considerado o agente etiológico da IST de maior prevalência no 

ser humano, acometendo principalmente jovens no início da vida sexual(1-2). 

De acordo com Nascimento e colaboradores(3), são conhecidos mais de 150 

tipos desse vírus e, destes, sabe-se que cerca de 40 infectam o trato anogenital e 

outros 13 são considerados oncogênicos. 

A transmissão desse vírus se dá, comumente, através da relação sexual, pois 

são nos tecidos dos órgãos genitais que o HPV tem maior preferência de 

estabelecimento. Além disso, o contato dentre a pele contaminada com uma pele 

sadia possibilita a transmissão do vírus, mesmo sem o contato sexual1,4. Mães 

portadoras do vírus correm o risco de contaminar seus bebês durante a gestação, 

por via transplacentária, ou durante o nascimento, com a passagem do feto pelo 

canal vaginal contaminado(5,6). 

As infecções pelo papiloma vírus humano ocorrem na região genital de 

homens e mulheres, recebendo nomes como verruga venérea, crista de galo ou 

condiloma acuminado. Caracterizam-se pelo aparecimento de lesões de número e 

tamanho variável, com morfologia áspera e indolor, com aspecto de couve-flor(7,8). 

Em mulheres podem surgir na vagina, vulva, ânus e colo do útero e, nos homens, 

no pênis, bolsa escrotal, períneo e ânus. Em ambos os sexos, essas lesões podem 

surgir na boca e região faríngea(5). 
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 As lesões causadas pelo vírus podem alterar o tecido onde a infecção está 

instalada, iniciando atividades cancerígenas com grande potencial maligno. De 

todos os sorotipos do papilomavírus humano, alguns são mais cancerígenos que 

outros. De acordo com Kavati(9), os HPVs dos grupos 16 e 18 são considerados de 

alto risco, sendo responsáveis por até 70% dos cânceres cervicais e lesões pré-

cancerosas. Além desses dois tipos, as variantes 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 

59 também são responsáveis pelo surgimento de atividades cancerígenas. 

Já foram relatados casos de cânceres decorrentes de infecção por HPV no colo 

do útero, vagina, vulva, região perianal, orofaringe, laringe, cavidade anal, ânus e 

pênis. Broomall; Reynolds; Jacobson, em estudo citado por Nascimento; Silveira; 

Oliveira(3), apontam que o HPV está associado com 90 a 93% dos cânceres anais, 

12 a 63% dos cânceres da orofaringe, 36 a 40% dos casos de câncer do pênis, 40 a 

64% dos cânceres vaginais e 40 a 51% dos casos de câncer na vulva. 

Diante dessa realidade, o melhor é se prevenir. Exames periódicos, como o 

Papanicolau, permitem a detecção precoce do HPV ou das lesões causadas por ele, 

permitindo o tratamento da doença ainda no início(1). Roitman(10) ainda cita dois 

outros métodos de prevenção: o uso do preservativo e a vacinação. 

Desde 2014, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece nos postos de saúde a 

vacina contra algumas cepas do papiloma vírus humano(3). A vacina oferecida é do 

tipo quadrivalente, imunizando contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18, os maiores 

causadores de câncer entre a população. Sua administração é feita com a aplicação 

de duas doses, com intervalo mínimo de seis meses entre as aplicações(11). 

Gradativamente, o Ministério da Saúde está aumentando os grupos que serão 

imunizados: em 2014, foram imunizadas meninas de 11 a 13 anos; em 2015, 

meninas a partir dos 9 anos; e a partir de 2017 também serão vacinados os meninos 

de 12 a 13 anos de idade, com planejamento de que, até 2020, os meninos sejam 

vacinados a partir dos 9 anos. Portadores de HIV (vírus da imunodeficiência 

humana) de ambos os sexos, de 9 a 26 anos de idade, também estão no grupo de 

imunizados pela vacina disponibilizada pelo SUS(10,12). A inclusão dos garotos no 

programa de vacinação contra o HPV teve como objetivo, além de preveni-los dos 
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cânceres e demais doenças causadas pelo vírus, reduzir a contaminação de seus 

parceiros sexuais, numa tentativa de acabar com a transmissão sexual do vírus 

HPV(11). 

 A falta de informação também é apontada como uma das principais causas 

da grande incidência de HPV na população jovem(13). O desconhecimento desse 

grupo permite a prática sexual sem o uso de preservativos e, também, a não 

vacinação das crianças e adolescentes.  

 Jurberg e colaboradores(14) realizaram uma pesquisa em escola pública do 

Rio de Janeiro com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental para averiguar o 

conhecimento deles sobre o HPV, as doenças causadas pelo vírus e os métodos de 

prevenção. Eles verificaram que existe uma falta de conhecimento sobre o HPV 

entre os adolescentes no Rio de Janeiro, mostrando que a maioria dos alunos 

entrevistados desconhece o potencial do HPV em causar câncer e, quando 

conhecem, associam a doença apenas às mulheres, já que o câncer de colo de útero 

é o mais conhecido dos cânceres causados pelo vírus. Ao final, Jurberg e 

colaboradores(14) extrapolam seus resultados para a realidade de todo o país dizendo 

que provavelmente jovens de todos os estados brasileiros desconhecem o assunto. 

Para potencializar as ações preventivas, é essencial a educação em saúde sobre o 

HPV nas escolas, principalmente entre alunos na faixa etária contemplada pela 

vacina, que é quando se inicia o amadurecimento sexual do indivíduo(15,16). 

 A desinformação entre os adolescentes sobre o HPV e as doenças causadas 

foi diagnosticada em alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 

Padre João Neiva, em Santana da Vargem (MG). Em conversas sobre o assunto, os 

estudantes mostraram desconhecer as doenças que o vírus pode causar, acreditando 

que elas são contraídas apenas por mulheres, entre outros conceitos errôneos. Para 

melhorar essa realidade, foi realizada uma intervenção pedagógica com esses 

estudantes para informá-los sobre os riscos da relação sexual desprotegida, que os 

coloca sob o risco de contágio do HPV. 
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METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção pedagógica foi realizado com alunos da Escola 

Estadual Padre João Neiva, localizada na cidade de Santana da Vargem (MG), 

durante os meses de outubro e novembro de 2017. Foram escolhidas duas turmas 

de oitavo ano para a realização das ações sobre o HPV, enfocando as doenças 

causadas e os modos de prevenção. 

Durante as atividades, os alunos foram informados, através de leituras e 

vídeo, sobre onde o vírus se aloja no corpo e que doenças pode causar. Foram 

abordados, também, os métodos de prevenção contra o vírus, como o uso do 

preservativo e a vacinação, além da importância do conhecimento para a prevenção 

de doenças. A intervenção foi finalizada com a confecção de materiais educativos 

(cartazes e panfletos) pelos alunos com a finalidade de conscientizar a comunidade 

escolar, ficando expostos na escola para alertar sobre os riscos do HPV e da falta 

de informação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O tema HPV e as doenças causadas por ele foram o foco da discussão entre 

os alunos das turmas onde a intervenção foi realizada após uma visita da equipe de 

imunização da Secretaria de Saúde de Santana da Vargem (MG), durante a 

campanha de vacinação contra o HPV em 2017. Alunos do sexo masculino 

questionavam por que teriam que tomar a vacina, pois desconheciam que homens 

também podem se contaminar com o HPV. 

Esses questionamentos deixaram claro que muitos alunos desconhecem as 

doenças causadas pelo HPV, possuindo um senso comum de que esse vírus ataca 

somente mulheres, causando apenas o câncer de colo de útero(14,17). Esse 

desconhecimento vem de conceitos errôneos difundidos sobre o vírus, além da 

pouca informação difundida sobre os vários tipos de câncer que o HPV pode 

causar(18). Após esses questionamentos, verificou-se a necessidade de trabalhar 
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melhor esse conteúdo com os alunos, pois a informação é fundamental para a 

disseminação de boas práticas de saúde entre as pessoas, impedindo o surgimento 

de doenças, principalmente entre a população jovem. 

Como estímulo inicial para trabalhar o assunto HPV, foi passado para os 

alunos um vídeo da série Geração Saúde 2, produzido pela TV Escola. O vídeo 

escolhido chama-se “HPV: que doença é essa?”, que conta a história de um rapaz 

que contraiu HPV e convive com as dúvidas de como agir, onde procurar 

atendimento médico e o temor de contar a namorada sobre a doença e a 

possibilidade de ela também estar contaminada. Ao final, especialistas discutem 

com jovens sobre as atitudes a serem tomadas em caso de contaminação e alertam 

sobre a importância de prevenir-se contra a doença(20). Na sequência, foi lido um 

texto do livro didático dos alunos sobre o condiloma acuminado, uma das IST 

causadas pelo HPV. Enfocou-se nos aspectos clínicos dessa doença, a forma de 

contágio e como o uso do preservativo é importante para a prevenção. 

Na aula seguinte, foi feita uma abordagem mais profunda sobre o papiloma 

vírus humano, destacando mais uma vez as formas de contágio e proteção, além de 

um foco maior nos cânceres que esse vírus pode desenvolver. Como material 

complementar, foi entregue aos alunos uma cópia da cartilha “Guia Prático sobre o 

HPV – Guia de Perguntas e Respostas para Profissionais de Saúde”, publicada pelo 

Ministério da Saúde no ano de 2014(21). 

O destaque maior dessas aulas foi dado aos cânceres que o HPV pode causar, 

para mostrar aos alunos que o HPV não ataca apenas o sistema reprodutor feminino, 

mas diversas partes do organismo de homens e mulheres. Esse fato causou surpresa 

entre os alunos, pois sua concepção era a de que apenas mulheres desenvolvem 

algum câncer em decorrência do vírus. Os meninos foram os que ficaram mais 

surpresos, principalmente após saberem das consequências do câncer de pênis, 

como infertilidade e amputação (penectomia)(22). 

O último tópico comentado foi sobre a prevenção das doenças causadas pelo 

HPV. Foi enfatizada a necessidade do uso do preservativo durante as relações 
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sexuais, exames periódicos, uma boa higiene da região íntima e a vacinação contra 

o HPV(22,23). 

Para finalizar essa aula, as turmas foram divididas em três grupos para 

elaborarem um trabalho sobre o HPV. Os temas foram: “O que é o HPV? Como se 

contrai o vírus?” (grupo 1), “Quais doenças o HPV pode causar?” (grupo 2), “Como 

se prevenir contra o HPV?” (grupo 3). Os alunos de cada grupo pesquisaram sobre 

o tema e organizaram uma apresentação para a turma, elaborando cartazes que 

foram expostos na escola e panfletos que foram distribuídos entre as turmas. Os 

panfletos foram organizados para, ao fim da intervenção pedagógica, comporem 

uma cartilha sobre o papiloma vírus humano (Figuras 1 a 4). 

O aprendizado decorrente dessa intervenção foi essencial na promoção da 

saúde dos alunos, pois é com a educação em saúde que se desmistifica crenças 

errôneas e promove uma eficaz mudança de comportamento na prevenção de 

IST’s(19). 

 

 
Figura 1. Cartazes elaborados pelos alunos do 8º ano, do Ensino Fundamental, 

durante projeto pedagógico educativo sobre o HPV; da Escola Estadual 

Padre João Neiva, de Santana da Vargem, em Minas Gerais. 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

79 

 
Figura 2. Cartaz elaborado pelos alunos do 8º ano, do Ensino Fundamental, durante 

projeto pedagógico educativo sobre o HPV; da Escola Estadual Padre 

João Neiva, de Santana da Vargem, em Minas Gerais. 

 

 
Figura 3. Panfletos elaborados pelos alunos do 8º ano, do Ensino Fundamental, 

durante projeto pedagógico educativo sobre o HPV; da Escola Estadual 

Padre João Neiva, de Santana da Vargem, em Minas Gerais. 
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Figura 4. Panfletos elaborados pelos alunos do 8º ano, do Ensino Fundamental, 

durante projeto pedagógico educativo sobre o HPV; da Escola Estadual 

Padre João Neiva, de Santana da Vargem, em Minas Gerais. 

 

A escolha desse público-alvo (alunos do 8º ano) é importante pois, além de 

serem alvo das campanhas de vacinação conta o HPV, é a faixa etária onde os 

adolescentes já começam os primeiros namoros e alguns, precocemente, iniciam 

suas vidas sexuais. Essas atitudes colocam indivíduos nessa faixa etária como a 

mais vulnerável ao HPV, sendo imprescindível a educação em saúde e educação 

sexual, para que adquiram o conhecimento correto sobre como prevenir-se de 

doenças(16,24). 
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 Para que essa ação se realize, a escola tem papel fundamental na educação 

dos adolescentes sobre a sexualidade, com atividades diversas além daquelas 

previstas nos planejamentos anuais. São ações simples de serem realizadas, dentro 

de um tema que interessa aos alunos. Essa combinação pode trazer um 

conhecimento inestimável aos estudantes, que será traduzido em saúde(25-26).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo aprofundado das doenças causadas pelo HPV foi importante para 

que os estudantes percebessem os riscos e complicações que a falta de proteção 

durante as relações sexuais pode trazer para pessoas, realizando, assim, uma 

conscientização sobre a importância do uso do preservativo e da vacinação contra 

o vírus. 

A atividade prática de confecção dos materiais informativos foi determinante 

para a compreensão definitiva do tema, pois quando o aluno trabalha ativamente 

sobre um assunto, ele constrói de forma satisfatória seu conhecimento. Pesquisar 

sobre as doenças causadas pelo HPV e as formas de prevenção permitiu que eles 

desmitificassem a crença de que apenas as mulheres podem se contaminar com o 

vírus. A compreensão de que os homens também estão suscetíveis a todas as 

complicações da infecção por HPV, como o câncer, fez com que os alunos 

compreendessem o porquê da vacinação em meninos e meninas. 

Com a finalização das atividades desenvolvidas, espera-se que os alunos 

cuidem melhor de sua saúde, agindo preventivamente contra a contaminação com 

o HPV, não havendo mais dúvidas e desinformações sobre o assunto. 
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RESUMO 

A farmacogenética é uma especialidade que estuda a relação entre os polimorfismos 

genéticos e a variabilidade interindividual na resposta a fármacos. Esta área é parte 

da chamada ''medicina personalizada'', baseando-se no perfil genético de cada 

paciente para uma prescrição farmacológica individualizada e, portanto, mais 

precisa. Levando em conta que a frequência das variantes genéticas pode ser 

associada com ancestralidade, é possível que esta seja também associada com a 

resposta a fármacos. Na América Latina, as populações são originárias de um 

processo de miscigenação entre nativo-americanos, africanos e europeus; desse 

modo, as raízes étnicas populacionais são heterogêneas e se distribuem em 

diferentes proporções ao se comparar países e até mesmo diferentes regiões de um 

mesmo país. A partir da heterogeneidade dessas populações, a implementação 

clínica da farmacogenética se torna mais complexa, pois se trata de indivíduos sub-

representados nos estudos farmacogenéticos. Iniciativas como a Rede 

Iberoamericana de Farmacogenética e Farmacogenômica e a Rede Nacional de 

Farmacogenética têm surgido com o propósito de mudar este cenário ao promover 

a inclusão de populações latinas nas pesquisas farmacogenéticas, além de atuarem 

no desenvolvimento de simpósios e cursos educativos. Apesar disso, existem 

desafios a serem ainda transpassados. Através de esforços colaborativos, seria 

possível que a farmacogenética cumprisse seu propósito ao impactar positivamente 

a saúde pública mundialmente, possibilitando tratamentos mais eficazes e seguros 

em um contexto individual e específico. 

PALAVRAS-CHAVE: ancestralidade; miscigenação; medicina personalizada 

 

ABSTRACT 

Pharmacogenetics is a field that studies the relationship between genetic 

polymorphisms and inter-individual variability in drug response. This area is part 

of the so-called ''personalized medicine'', which is based on the genetic profile of 

each patient for an individualized and therefore more precise pharmacological 

prescription. Knowing that the frequency of the genetic variants may be associated 

with ancestry, it is possible that it is also related to drug response. Latin American 

populations originate from an admixture process among Native Americans, 

Africans, and Europeans; in this context, the population ancestral roots are 
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heterogeneous and distributed in different proportions when comparing countries 

and even different regions on the same country. Because of the heterogeneity of 

these populations, the clinic implementation of pharmacogenetics becomes more 

complex once admixed individuals are underrepresented in pharmacogenetic 

studies. Initiatives such as the Iberoamerican Pharmacogenetics and 

Pharmacogenomics Network and the Brazilian Pharmacogenetic Network have 

emerged with the purpose of changing this scenario by promoting the inclusion of 

Latin populations in pharmacogenetic research, in addition to work on the 

development of symposiums and educational courses. Nevertheless, there are still 

challenges to be trespassed. Through collaborative efforts, it would be possible for 

pharmacogenetics to fulfill its purpose by positively impacting public health 

worldwide, enabling safer and more effective treatments in an individual and 

specific context. 

KEYWORDS: ancestry; admixture; personalized medicine 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os polimorfismos genéticos são variações na sequência de DNA presentes 

de forma estável na população com uma frequência igual ou maior que 1%(1). Esses 

polimorfismos, quando presentes nos genes de interesse farmacogenético, podem 

alterar individualmente a metabolização de fármacos(2) e outras substâncias 

exógenas como, por exemplo, tabaco e agrotóxicos(3,4). O estudo das frequências e 

funções de tais polimorfismos é o objetivo de interesse da Farmacogenética(5,6).  

Esta área propõe uma medicina personalizada, adequada ao perfil genético de cada 

paciente, uma vez que as variações nos farmacogenes podem potencialmente alterar 

a dinâmica e a cinética dos fármacos no organismo(7). Desse modo, uma abordagem 

terapêutica individualizada pode levar a uma maior eficácia no tratamento proposto, 

além de diminuir o perigo a reações adversas por toxicidade, economizando tempo 

e reduzindo custos(8). 

Os genes CYP são responsáveis pela codificação das enzimas do citocromo 

P450. Muitos deles são altamente polimórficos e, portanto, de grande relevância no 

contexto farmacogenético, uma vez que algumas de suas famílias – CYP1, CYP2 e 

CYP3 – possuem enzimas responsáveis pela metabolização de uma vasta gama de 

xenobióticos incluindo os fármacos(4,9). Além da ação de metabolização, tais 

enzimas também participam de vias de ativação de substratos conhecidos como 
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“pró-fármacos”; um exemplo é a codeína, um pró-fármaco que ao passar pelo 

processo de metabolização gera a morfina, seu metabólito, que atua no organismo 

com efeito analgésico potente(4). A partir da interpretação dos dados de 

genotipagem do gene CYP2D6, em que são analisadas diversas combinações de 

alelos polimórficos, pode-se inferir o fenótipo metabólico individual através do 

sistema de “activity score” (AS), que irá classificar os indivíduos em 

metabolizadores ultrarrápidos (AS > 2), metabolizadores extensivos (AS = 2), 

metabolizadores intermediários (AS = 0,5 a 1,5) e metabolizadores lentos (AS = 

0)(10). Um metabolizador ultrarrápido irá metabolizar a dose padrão da substância 

administrada muito rapidamente devido à quantidade aumentada de enzimas; sendo 

essa substância um fármaco, o paciente será tratado com doses mais baixas do que 

as necessárias para que a concentração plasmática por tempo de administração 

atinja a janela terapêutica, faixa em que a substância atua no organismo conforme 

o esperado (Fig. 1A). Desse modo, ocorre falha terapêutica. No caso de um pró-

fármaco, a metabolização acelerada leva a uma alta concentração da substância 

administrada em sua forma ativa (metabólito), excedendo a janela terapêutica e 

podendo, então, gerar efeitos adversos por toxicidade. Tratando-se de um 

metabolizador extensivo, as enzimas são codificadas em níveis normais. Desse 

modo, o tratamento proposto poderá ser bem-sucedido, sendo a substância 

administrada um fármaco ou um pró-fármaco (Fig. 1B). Os metabolizadores 

intermediários terão uma atividade enzimática reduzida(10)e, sendo assim, podem 

apresentar falha terapêutica ou efeitos adversos a partir da administração de um 

fármaco ou um pró-fármaco, respectivamente. Os metabolizadores lentos, por sua 

vez, terão como consequência da ausência enzimática característica do fenótipo, o 

acúmulo do fármaco no plasma sanguíneo em níveis tóxicos, potencialmente 

gerando reações adversas, ou, tratando-se de um pró-fármaco, falha terapêutica 

ocasionada pela ativação ineficaz da substância, conforme apresentado na Figura 

1C(4). São descritos na Tabela 1 exemplos de cada um dos casos de acordo com 

guidelines publicadas na The Clinical Pharmacogenetics Implementation 

Consortium (CPIC)(11–14). 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

88 

 

Figura 2. Concentração da dose padrão do fármaco no plasma sanguíneo por tempo de 

administração. A) Concentração plasmática insuficiente para alcançar a janela 

terapêutica (fármaco em metabolizador ultrarrápido ou pró-fármaco em metabolizador 

lento); B) Concentração plasmática suficiente para alcançar a janela terapêutica 

(fármaco e pró-fármaco em metabolizador extensivo); C) Concentração plasmática 

excedente à janela terapêutica (fármaco em metabolizador lento e pró-fármaco em 

metabolizador ultrarrápido). 

 

A variabilidade interindividual na resposta a fármacos se dá 

multifatorialmente. Estão envolvidos nesta questão a fisiologia e patologia de cada 

indivíduo, tais como as alterações epigenéticas e interações ambientais, 

medicamentosas e alimentares(5,7,15). Além disso, levando em conta que os 

marcadores de relevância farmacogenética variam entre diferentes grupos étnicos e 

populações(5,16), é possível que a ancestralidade esteja também relacionada com a 

resposta à terapia medicamentosa(15,17–20). Os fatores envolvidos nas variações 

alélicas, genotípicas e fenotípicas encontradas entre populações ou entre diferentes 

regiões geográficas de uma mesma população podem ser entendidos através da 

genética de populações(1). 
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Tabela 1. Relação de genes, fenótipos, fármacos e efeitos na metabolização do CYP2D6, CYP2C19 

e CYP2C9. 

Gene Fenótipo Fármaco Efeito na metabolização 

 

 

CYP2D6 

Metabolizador 

ultrarrápidoᵃ 

Paroxetina 

Metabolismo aumentado em relação a metabolizadores 

extensivos, podendo levar a falha terapêutica 

Metabolizador 

extensivoᵇ 
Metabolismo normal 

Metabolizador 

intermediárioᶜ 

Metabolismo reduzido em relação a metabolizadores 

extensivos, podendo levar a reações adversas  

Metabolizador 

lentoᵈ 

Metabolismo muito reduzido em relação a 

metabolizadores extensivos, podendo levar a reações 

adversas 
 Pró-fármaco  

Metabolizador 

ultrarrápidoᵃ 

Codeína 

Formação aumentada de morfina, podendo levar a 

reações adversas 

Metabolizador 

extensivoᵇ Formação de morfina em níveis normais 

Metabolizador 

intermediárioᶜ 

Formação reduzida de morfina, podendo levar a falha 

terapêutica 

Metabolizador 

lentoᵈ 

Formação muito reduzida de codeína, podendo levar a 

falha terapêutica 
  Fármaco  

CYP2C19 

Metabolizador 

ultrarrápidoᵉ 

Citalopram e 

Escitalopram 

Metabolismo aumentado em relação a metabolizadores 

extensivos, podendo levar a falha terapêutica 

Metabolizador 

extensivoᶠ 
Metabolismo normal 

Metabolizador 

intermediárioᵍ 

Metabolismo reduzido em relação a metabolizadores 

extensivos 

Metabolizador 

lentoᵈ 

Metabolismo muito reduzido em relação a 

metabolizadores extensivos, podendo levar a reações 

adversas 
 Pró-fármaco  

Metabolizador 

ultrarrápidoᵉ 

Clopidogrel 

Formação aumentada de metabólito ativo, podendo levar 

a reações adversas 

Metabolizador 

extensivoᶠ Formação de metabólito ativo em níveis normais 

Metabolizador 

intermediárioᵍ 

Formação diminuída de metabólito ativo, podendo levar 

a falha terapêutica 

Metabolizador 

lentoᵈ 

Formação muito reduzida de metabólito ativo, podendo 

levar a falha terapêutica 

CYP2C9 

 Fármaco  

Metabolizador 

extensivoᶠ 

Anti-

inflamatórios 

não esteroides 

(AINEs)ʲ 

Metabolismo normal 

Metabolizador 

intermediário 

(AS = 1,5)ʰ 

Metabolismo levemente reduzido 

Metabolizador 

intermediário 

(AS = 1)ʰ  

Metabolismo moderadamente reduzido, podendo levar a 

reações adversas  

Metabolizador 

lentoᶦ 

Metabolismo significativamente reduzido e meia-vida 

prolongada, podendo aumentar a probabilidade e 

severidade de reações adversas 
ᵃMais de duas cópias de alelos funcionais. ᵇDois alelos funcionais; ou dois alelos de função reduzida; ou um alelo funcional e um 

não-funcional; ou um alelo funcional e um de função reduzida; ou combinações de duplicações de alelos com AS = 1 a 2. ᶜUm alelo 

de função reduzida e um não-funcional. ᵈAlelos não-funcionais. ᵉDois alelos de função aumentada; ou um alelo funcional e um de 
função aumentada. ᶠDois alelos funcionais. ᵍUm alelo funcional e um não-funcional; ou um alelo de função aumentada e um não-

funcional. h Um alelo funcional e um de função reduzida; ou um alelo funcional e um não-funcional; ou dois alelos de função reduzida. 

ᶦUm alelo não-funcional e um alelo de função reduzida; ou dois alelos de função reduzida. ʲCelecoxibe, flurbiprofeno, lornoxicam e 

ibuprofeno. 
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A população da América Latina é originária de um processo de 

miscigenação entre nativo-americanos, africanos e europeus(21). Esse processo, 

porém, não se deu de forma homogênea; as proporções de cada raiz étnica diferem 

ao se comparar não só um país com outro, como também as populações de 

diferentes regiões de um mesmo país(22–24). Através de uma genotipagem 

genomewide e do sequenciamento de genoma completo realizados em, 

respectivamente, 6.487 e 30 brasileiros, a iniciativa do projeto EPIGEN – Brasil 

observou grande presença ancestral europeia em populações do Sul e Sudeste; as 

raízes africanas, mais especificamente Yoruba, estavam mais presentes no Nordeste 

do país(25). Os resultados estão em concordância com os encontrados por Manta et 

al. (2013), que, além disso, encontrou a maior proporção de ancestralidade nativo-

americana na região Norte. No Centro-Oeste, a proporção se deu por uma maior 

prevalência europeia, com as raízes africanas e nativas em segundo e terceiro lugar, 

respectivamente(26). 

Utilizando os Marcadores Informativos de Ancestralidade (AIMs), 

marcadores moleculares usados para inferir a ancestralidade genômica 

individual(21,27), entende-se que tais dados populacionais podem ser possivelmente 

úteis no direcionamento da intervenção farmacológica na ausência do perfil 

genético individual(16), levando em conta que a proporção de pacientes que irá 

responder de forma satisfatória ou apresentar reações adversas será diferente para 

cada população, em relação à ancestralidade e frequência de variações genéticas(19). 

Além disso, esses dados também podem ser utilizados na elaboração de diretrizes 

para análises de variantes farmacogenéticas e guias de dosagem de fármacos(16). 

Como exemplo, pode-se citar a varfarina, um dos anticoagulantes mais prescritos 

no Brasil e no mundo(6,28). As doses necessárias para a manutenção da concentração 

plasmática do medicamento na janela terapêutica diferem significativamente entre 

etnias; afro-americanos requerem uma dose maior do que a necessária para 

indivíduos asiáticos, enquanto brancos necessitam de dose intermediária(20). Porém, 

é importante salientar que os dados a níveis populacionais não substituem os perfis 
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genéticos individuais no que se diz respeito à implementação da farmacogenética 

na prática clínica(20), especialmente se tratando de populações miscigenadas(6,29). 

Desse modo, fica clara a importância de se considerar não somente as disparidades 

culturais, socioeconômicas e tecnocientíficas como também a heterogeneidade 

genética característica de cada país ou região para que se facilite a implementação 

da farmacogenética nas políticas de saúde pública(16,22,24,29).  

A heterogeneidade das populações miscigenadas cria desafios a serem 

enfrentados nas pesquisas farmacogenéticas; dentre eles, a estratificação 

populacional, que, quando não corrigida, pode deturpar os resultados encontrados 

por estudos de associação além de acarretar a diminuição da potência 

estatística(6,23,24,29,30). As vantagens, porém, são de grande relevância. Através de 

estudos realizados com essas populações, pode-se expandir as informações 

geralmente escassas referentes a etnias não-europeias. Levando em conta as 

principais raízes ancestrais comuns às populações da América Latina(21), a partir da 

análise destes indivíduos miscigenados, por exemplo, pode-se reunir dados 

referentes a nativo-americanos e africanos. Além disso, segundo Suarez-Kurtz 

(2014) torna possível explorar as associações de drogas em organismos com 

ancestralidade genética heterogênea em condições ambientais semelhantes(25). 

Apesar disso, são escassos os dados referentes à população latina nos 

estudos farmacogenéticos(15,22,25); estes são, em sua maioria, realizados em 

populações europeias ou eurodescendentes(17). Para que se possa ter um 

entendimento mais concreto acerca desta disparidade, em 27 de abril de 2020 

realizamos uma busca na plataforma PubMed utilizando os termos “pharmacogen* 

[country]”, para os 34 países da América Latina e 50 países da Europa, a fim de 

avaliar a produção científica de acordo com o número de artigos indexados por país. 

No total, foram encontrados 13.293 artigos e destes, apenas 7,32% eram produções 

latinas (Fig. 2). 
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Figura 3. Proporção de estudos farmacogenéticos realizados na Europa e América Latina. 

 

Dentre as 973 publicações da América Latina, 41,72% são do Brasil (Fig. 

3). Nenhum resultado foi encontrado para 11 países: Antígua e Barbuda, Bahamas, 

Barbados, Dominica, República Dominicana, Guiana, Guiana Francesa, São 

Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Suriname. 

Iniciativas para mudar o cenário da farmacogenética na América Latina 

surgiram, como a Rede Iberoamericana de Farmacogenética e Farmacogenômica 

(RIBEF) e a Rede Nacional de Farmacogenética (REFARGEN). A RIBEF é uma 

sociedade científica interdisciplinar de pesquisadores e profissionais da saúde, 

criada em 2006 pelo Dr. Adrián Llerena. Atualmente, é formada por 41 grupos de 

pesquisa que atuam com o objetivo de incluir as populações latinas nos estudos 

farmacogenéticos em países da América Latina e Península Ibérica 

(http://www.redribef.com/#)(19,31).  

A REFARGEN, por sua vez, é uma rede brasileira criada em 2004 pelo Dr. 

Guilherme Suarez-Kurtz(32). É composta por 21 grupos de pesquisa de diferentes 

regiões do Brasil; estes dividem o propósito de impactar a saúde pública a partir da 

promoção de pesquisas e educação farmacogenética, como cursos e simpósios 

(www.refargen.org.br). Tais objetivos têm sido atingidos. A partir do consórcio 

CEIBA-RIBEF, 6.060 indivíduos ibero-americanos foram genotipados e 

http://www.redribef.com/
http://www.refargen.org.br/
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subsequentemente catalogados quanto a seus fenótipos preditos em relação aos 

genes CYP2D6, CYP2C9 e CYP2C19, que possuem papel relevante no tratamento 

de doenças como câncer de mama, depressão, epilepsia, hipertensão e trombose(17). 

Posteriormente, 3.387 destes indivíduos foram analisados quanto a suas proporções 

ancestrais individuais a partir de AIMs para que se observasse as frequências 

alélicas e distribuições fenotípicas desses genes no contexto de ancestralidade 

genômica(21).  

 

 

Figura 4. Produção científica farmacogenética na América Latina por país. 
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Em relação aos trabalhos realizados pela REFARGEN, vale ressaltar os 

projetos REFARGEN-PGENI(33)e REFARGEN-FINEP; os dados deste estão 

disponíveis no website da Rede (http://www.refargen.org.br/). A partir destes 

estudos pode-se obter dados que facilitam o entendimento no que diz respeito à 

relação entre a distribuição de variantes nos farmacogenes e as raízes heterogêneas 

individuais oriundas do processo de miscigenação entre nativo-americanos, 

africanos e europeus(8). Além disso, em parceria com o Instituto Nacional de 

Cardiologia Laranjeiras, foi desenvolvido em 2008 um algoritmo para a inferência 

da dosagem apropriada de varfarina referente a cada paciente de nacionalidade 

brasileira(6). Para a realização deste cálculo, são consideradas múltiplas variáveis 

genéticas e clínicas, dentre elas: polimorfismos nos genes VKORC1 e CYP2C9 

(associados com a resposta ao tratamento com anticoagulante), peso corporal, 

idade, indicação terapêutica para o uso do fármaco, tratamento concomitante com 

amiodarona ou sinvastatina e, após a atualização do algoritmo em 2009, 

INR/dose(6). Este foi um importante avanço visto que a varfarina possui estreita 

janela terapêutica e as doses necessárias para sua ação eficaz variam 

demasiadamente entre diferentes indivíduos(6,7,28). O tratamento realizado com a 

dosagem inadequada pode levar à falha terapêutica na prevenção do 

tromboembolismo, além de elevado risco de sangramentos como uma grave reação 

adversa(6,28). 

A implementação clínica da farmacogenética tem sido facilitada através de 

iniciativas como o The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium 

(CPIC), um consórcio internacional que atua com o propósito de disponibilizar 

gratuitamente guias de dosagem acurados a fim de auxiliar o profissional a 

prescrever tratamentos com maior eficácia frente ao perfil genético do paciente. No 

ano de 2018, estavam disponíveis guias referentes a 35 fármacos; destes, apenas 11 

foram estudados no contexto farmacogenético brasileiro(34), o que retrata fielmente 

o panorama atual do campo farmacogenético: os recentes avanços ainda beneficiam 

somente uma parcela da população. O caminho a ser percorrido para a diminuição 

desta disparidade envolve alguns desafios: primeiramente, fica clara a necessidade 
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de se incluir populações não-europeias nos estudos farmacogenéticos para que se 

possa entender com mais profundidade e propriedade as características genéticas 

populacionais específicas e desse modo, estender a implementação clínica. A 

inclusão de populações latinas, em especial, mostra-se muito vantajosa, uma vez 

que possibilita preencher lacunas de informação em relação a diferentes etnias 

devido às raízes genéticas heterogêneas presentes em consequência da história de 

miscigenação dos países da América Latina(6,23,29). Por essa mesma razão, a 

efetivação da medicina personalizada na realidade clínica torna-se ainda mais 

complexa neste cenário, levando em conta que essa heterogeneidade não ocorre 

somente entre países, como também entre regiões de um mesmo país(22,24,29). Além 

disso, é imprescindível a inserção do ensino da farmacogenética nos programas de 

educação superior; nos casos em que já se disponibiliza tais noções, é necessário 

que as grades curriculares disponham de carga horária mais extensa(8,34), visto que 

muitos profissionais sentem-se despreparados no que diz respeito à aplicação desses 

dados(18). De acordo com um estudo realizado com 10.303 médicos norte-

americanos, 97,6% concorda que as variações genéticas podem alterar a resposta à 

fármacos, mas apenas 10,3% declarou possuir conhecimento suficiente em relação 

aos testes farmacogenéticos a serem solicitados para cada caso, tão como a 

interpretação de seus resultados e sua influência no tratamento proposto2. Pode-se 

citar também questões econômicas, regulatórias e tecnológicas; é fundamental que 

se disponha de testes rápidos e de custo reduzido, além de evidências do custo-

benefício para que os investimentos na implementação sejam justificados e esta seja 

executável(7,8,18).  A partir de esforços colaborativos, esses obstáculos podem ser 

transpostos, tornando possível que a farmacogenética cumpra seu potencial: 

beneficie populações ao redor do mundo ao possibilitar tratamentos mais eficazes 

e seguros em um contexto individual e específico. 
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RESUMO 

Partenogênese facultativa, observada em alguns grupos de insetos, é uma estratégia 

reprodutiva na qual as fêmeas são capazes de gerar outras fêmeas quando o sexo é 

impedido ou quando não existe disponibilidade de machos. A barata Nauphoeta 

cinérea (Olivier, 1789) (Blattaria: Blaberidae) é adequada para abordar a 

partenogênese facultativa, nem todas as fêmeas são capazes de mudar o modo 

sexual. Foram coletadas 10 fêmeas virgens e isoladas em recipientes. A fêmea 

número 8 produziu o maior número de ootecas, já as fêmeas 3 e 7 demoraram maior 

tempo para produzir ootecas. A redução do período de produção da ooteca, colabora 

para o aumento da prole partenogenética produzida por uma fêmea, sendo assim 

uma população produzida de fêmeas partenogenéticas seria viável para estudos de 

laboratório e em biotérios de criação de predadores de baratas. 

Palavra-chave: Barata, Evolução do sexo, Feromônio sexual 

 

ABSTRACT 

Optional parthenogenesis, observed in some groups of insects, is a reproductive 

strategy in which females can generate other females when sex is prevented or when 

the availability of ills is not. The cockroach Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789) 

(Blattaria: Blaberidae) is suitable for addressing facultative parthenogenesis, not all 

females can change the sexual mode, so 10 virgin females were collected from a 

population and isolated in containers for observation of sexual behavior. Female 

number 8 produced the largest number of ootecas, while females 3 and 7 took longer 

to produce ootecas. The reduction of the period of production of the ooteca, 

collaborates for the increase of the parthenogenetic offspring produced by a female, 

being thus a population produced of parthenogenetic females would be viable for 

laboratory studies and in vivariums of breeding of cockroach predators. 

Keyword: Cockroach, Evolution of sex, Sexual pheromone 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma estratégia evolutiva, constante, em grande parte dos eucariotos é a 

reprodução sexuada. Algumas hipóteses sobre a permanência do sexo é explicada 

pela diversidade genética originada pela recombinação e segregação(¹,²). Entretanto, 

a reprodução assexuada possui as suas vantagens, uma fêmea assexual produzirá o 

dobro da prole reprodutiva que uma fêmea sexual(3,4). 

O evento da reprodução assexuada de um ancestral sexual pode ocorrer por 

diversos motivos, como pelo atraso do amadurecimento dos ovos ocasionado pela 

ausência da estimulação do acasalamento ou pela ausência do espermatozoide, 

sendo assim, ocorre o retorno evolutivo da reprodução assexuada(5).  

A ocorrência da partenogênese facultativa é atípica entre os animais, 

contudo é observada em alguns grupos de insetos ortopteróides (gafanhotos e 

grilos), incluindo as baratas e escorpiões(6,7). 

Nesse contexto, Blattaria Burmeister, 1829 representa um grupo do qual a 

reprodução sexual, partenogênese facultativa e partenogênese obrigatória surgiram 

diversamente(8,9). Essa condição específica de partenogênese é chamada de 

"Thelytoky", no qual as fêmeas produzem apenas fêmeas a partir de ovos não 

fertilizados(10). Por exemplo, a barata do Suriname Pycnoscelus surinamensis 

(Linnaeus, 1758) apresenta partenogênese obrigatória; indivíduos nativos da região 

se reproduzem sexualmente, mas no caso daqueles que foram introduzidos por 

humanos em outras países como nos EUA e na Austrália se reproduzem apenas 

assexuadamente(11). 

A barata Nauphoeta cinerea (Olivier, 1789) reproduz por partenogênese 

facultativa; isto é, alguns são capazes de mudar de um modo de reprodução sexual 

para um modo assexual quando isolados de machos(12). Essa espécie pertencente à 

família Blaberidae, é natural do Leste da África, e sua atual distribuição encontra-

se nos trópicos(13). 

No caso dos machos desta espécie ocorre uma dominância de hierarquias 

estabelecida pelo feromônio sexual, portanto, as fêmeas selecionam os machos 
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dominantes como seus parceiros(14,15). A vantagem da escolha de se acasalar com 

os machos dominantes está nos filhos, que tem um desenvolvimento acelerado se 

comparado àqueles descendentes de fêmeas que acasalam com machos não 

dominantes, portanto existe uma correlação com status social do macho e a taxa de 

desenvolvimento da prole(16). 

O estudo da variação no modo de reprodução, permite conhecer melhor as 

mudanças no desenvolvimento de uma população, entretanto, a reprodução 

partenogenética acontece somente quando as fêmeas são isoladas dos machos, neste 

caso toda a prole gerada será feminina, geneticamente idêntica à mãe(17). 

Nem todas as fêmeas da espécie podem alterar seu modo de reprodução(18), 

a partenogênese facultativa vem da capacidade de uma fêmea individual, isolada de 

machos, por fatores ambientais, modificar integralmente seu modo de reprodução 

para assexual. 

A pesquisa teve como objetivo realizar um estudo descritivo sobre a 

partenogênese facultativa em Nauphoeta cinerea, a fim de buscar informações para 

um melhor conhecimento da estrutura e dinâmica das populações e da biologia e 

história natural da espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Ecologia & Evolução Nico 

Nieser do Departamento de Patologia, Genética e Evolução da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro, entre janeiro e setembro de 2020. 

Os animais utilizados na pesquisa foram criados e mantidos em biotério, 

com controle de fotoperíodo, 12 horas claro/escuro e temperatura 26°C, em 

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. 



 Acta Biologica Brasiliensia, v. 3, n. 2 (2020) ISSN online 2596-0016 

104 

As baratas utilizadas para o experimento foram coletadas de uma população 

mantida em laboratório, conforme descrito por Silva e Pelli(19). 

Foram coletadas 10 fêmeas e isoladas em recipientes individuais. Estes 

permitiram a oportunidade de, eventualmente, se reproduzirem assexuadamente. 

Foram selecionadas fêmeas imaginais - ninfas de último instar sexualmente imatura 

logo após a muda para a fase adulta. Foram utilizados indivíduos com genitália e 

apêndices (pares de pernas, antenas, palpos maxilares e palpos labiais) 

aparentemente normais e íntegros. 

Essas fêmeas foram mantidas isoladas, em recipiente circular plástico 

selado, identificado com dimensões aproximadas de: diâmetro = 11 cm; altura = 6 

cm; volume = 450 cm3, a aeração foi assegurada através de dez pequenos orifícios 

de ventilação (0,5 mm) na tampa. Portanto, essas fêmeas nunca tiveram a 

oportunidade de encontrar um macho. A produção de ootecas foi verificada 

visualmente e foram separadas em outros recipientes que compartilhava do mesmo 

número da progenitora. As baratas foram alimentadas com ração para peixes 55% 

de proteína bruta da Guabi® para alevinos e receberam água ad libitum. 

Para avaliar a viabilidade dos ovos produzidos por partenogênese foram 

coletadas 23 ootecas depositadas de 10 fêmeas virgens, cada ooteca foi alojada em 

um microtubo de Eppendorf® 1,5 ml com dois pequenos orifícios (0,5 mm) na 

tampa para aeração e mantidos a 26°C. O número de indivíduos eclodidos de cada 

ooteca foi verificado visualmente durante um período de dois meses até que todos 

os filhotes foram confirmados como viáveis ou não (Fig. 1). 

 
Figura 1. Fêmea de N. cinerea alojada no recipiente para o ensaio (a). Ooteca 

alojada no microtubo (b). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as fêmeas não acasaladas reproduziram, depositando um total de 23 

ootecas, dos quais 219 descendentes, todas fêmeas, atingiram a idade adulta (Fig. 

2). 

 
Figura 2. Descendentes fêmeas de N. cinerea alojadas na caixa de criação. 

 

A fêmea número 8 produziu o maior número de ootecas, já as fêmeas 3 e 7 

demoraram maior tempo para produzir ootecas (Tabela 1.), em estudos semelhantes 

quando se agrupavam as fêmeas no mesmo recipiente, o período e variação de 

produção da ooteca entre os indivíduos era encurtado, já em comparação com as 

fêmeas isoladas este período era maior(2,4,5,6,14,21). Em animais eussociais, ocorre a 

diminuição da taxa de mortalidade, o aumento do tempo de desenvolvimento ninfal 

e da produção de ovos. Esse fenômenos em conjunto são denominados como Efeito 

de grupo(20). 

A partenogênese facultativa é normalmente observada em locais com baixa 

densidade populacional, sendo assim as fêmeas apresentam vantagens em relação 

aos machos, na sobrevivência, e alguns casos tendendo a partenogênese obrigatória 

como visto em Pycnoscelus surinamensis(21). 
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Sinais quimiossensoriais, como os ferômonios, são utilizados pelas baratas 

para seleção de parceiros, como exemplo o contato antenal que também estimula a 

produção de ootecas. Fêmeas mantidas, com machos com as antenas removidas, 

tiveram um atraso na produção de ootecas e indução a partenogênese(22). 

 

Tabela 1. Intervalos entre as produções de ooteca. 

Fêmeas 1° 

produção 

2° 

produção 

3° 

produção 

4° 

produção 

5° 

produção 

6° 

produção 

Tot. 

ootecas 

1 
 

x 
 

x 
  

2 

2 X X 
    

2 

3 
     

x 1 

4 
 

X 
 

x 
  

2 

5 
 

X 
 

x 
  

2 

6 X X 
    

2 

7 
     

x 1 

8 
 

x x x x x 5 

9 X x 
    

2 

10 X x x 
 

x 
 

4 

 

Averígua-se que a tendência a partenogênese de Periplaneta. americana 

seja maior que a de N. cinérea, que utiliza partenogênese facultativa, pois o tamanho 

da prole gerada pela partenogênese é menor do que a da prole gerada 

sexualmente(12), a progênie partenogenética não sobrevive além da terceira geração. 

 

CONCLUSÃO 

 

A redução do período de produção da ooteca, colabora para o aumento da 

prole partenogenética produzida por fêmeas. Populações isogênicas produzidas 

fêmeas partenogenéticas seria ideal para estudos de toxicidade e resposta biológica 

a diferentes agentes externos. A padronização do modelo de estudo é essencial para 

comparar respostas e estudos. Além disso, maximizando a reprodução em biotérios, 

as inúmeras potencialidades de uso desses animais são incrementadas. 
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