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RESUMO 

 

O presente relatório sintetiza as atividades de pesquisa relacionadas a bolsa de 

produtividade científica do CNPq (Processo 301798-4). As pesquisas estiveram focadas 

não somente em fazer um inventário bastante amplo da biodiversidade aquática em 

ambientes lóticos e lênticos do trecho médio do rio Doce. Numa segunda fase, foi 

realizado um amplo levantamento bibliográfico objetivando criar um banco de dados 

bibliográfico sobre os principais componentes da biota aquática do rio Doce. A terceira 

etapa do projeto, visou a montagem de um banco de dados georeferenciado acessível via 

web. O relatório ainda traz um sumário das principais atividades desenvolvidas, tais 

como a capacitação de pessoal, produção acadêmica bem como uma descrição dos 

equipamentos adquiridos. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um país megadiverso e, além disso, foi o primeiro país signatário da 

Convenção da Diversidade Biológica, a CDB. Pelo menos 14% de todas as espécies da 

biosfera podem ser aqui encontradas (Lewinsohn & Prado, 2002). O país possui pelo 

menos duas áreas consideradas críticas “hotspots” em termos de biodiversidade: Mata 

Atlântica e o cerrado. Um bioma ou ecoregião é considerado um “hotspot” quando pelo 

menos 0.5% de todas as suas espécies são endêmicas e pelo menos 75% da área total 

original do bioma já foi destruída por atividades humanas. Em consequência, os 

“hotspots” têm as maiores taxas de número espécies por área ainda preservada do 

ecossistema original em toda a biosfera (Myers et al. 2000). A Mata Atlântica brasileira 

tem um grau de endemismo que atinge 2.0% da flora mundial e dos vertebrados da 

biosfera.  

O Brasil enfrenta nos dias atuais um sério problema relacionado à conservação 

de seus recursos de ambientes aquáticos epicontinentais. Talvez isso esteja relacionado 

à grande ênfase dada nos recursos de flora e fauna terrestres na criação de unidades de 

conservação do país. É muito importante destacar nesse ponto que o país abriga também 

números de grande destaque em termos de biodiversidade de recursos hídricos. Para 

exemplificar esse ponto, basta mencionar que o Brasil é considerado o país com a maior 

riqueza de espécies de peixes entre os demais países do planeta (Buckup & Menezes, 

2003).  

Apesar do crescimento do grau de conscientização pública em relação à 

necessidade de preservação de seus recursos naturais observado no país nas últimas 

décadas no Brasil, muitos conservacionistas nacionais estão chamando a atenção para o 

rápido desenvolvimento de novas abordagens em termos de conservação de recursos 

aquáticos. Isso não é somente justificado pelo fato de que os recursos aquáticos ganham 

uma maior importância em termos de grandes depósitos de biodiversidade quando 

passam a ser regularmente monitorados, como é o caso da bacia do alto rio Paraná  

(Agostinho et al. 2005). O que mais chama a atenção, no entanto, são os inúmeros 

relatórios e pesquisas recentes que indicam estar acontecendo uma grande perda de 

espécies na grande maioria dos recursos hídricos nacionais. Essas perdas estão se 

intensificando nas últimas duas décadas (Rodrigues et al. 2005,).  Dentre as causas mais 

citadas de perda de espécies em ambientes aquáticos podemos citar a eutrofização, o 

assoreamento associado ao desflorestamento e finalmente a introdução de espécies 
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exóticas (Pinto-Coelho et al. 1994, Agostinho et al. 2005). No Brasil, a construção de 

represas de grandes dimensões especialmente aquelas que foram uma seqüência (ou 

cascata) de barramentos ao longo dos grandes rios da região sudeste , centro oeste e sul 

do Brasil. Hoje, existem “cascatas de reservatórios” na grande maioria dos grandes 

tributários do rio Paraná tais como os rios Tietê, Paranapanema, Grande, Iguaçu. A 

medida que estão sendo publicados os primeiros resultados de pesquisas mais 

abrangentes e consolidadas, os ecólogos estão percebendo que esses sistemas 

conjugadas de grandes barramentos estão causando uma das maiores perdas de espécies 

observadas em ecossistemas tropicais em todo o mundo (Vono, 2002). Muitas vezes, 

existem efeitos sinergéticos entre os fatores acima citados. Não é raro, por exemplo, que 

após a construção de uma barragem, a bacia hidrográfica onde ela está localizada passa 

a sofrer um rápido processo de desflorestamento que entre outras coisas gera um grande 

aporte de nutrientes limitantes ao reservatório recém construído, acelerando dessa forma 

a sua eutrofização (Pinto-Coelho et al., 2005). Como consequência desses sinergismos, 

não e uma surpresa a constatação cada vez mais consolidada em um grande número de 

estudos limnológicos de que a grande maioria dos reservatórios situados na bacia do 

alto rio Paraná estejam sofrendo uma aceleração de suas taxas de eutrofização.  Em 

muitos casos, os reservatórios que mais sofrem com a eutrofização apresentam suas 

bacias de captação totalmente desmatadas, com intensa ocupação agrícola e suas águas 

estão infestadas como diversas espécies exóticas de peixes (Pinto-Coelho et al, 2005). 

 

BANCOS DE DADOS SOBRE BIOVERSIDADE NO BRASIL 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) ratificada pelo Brasil em 

1994 e promulgada em 1998 (decreto 2.519), ressalta a importância do acesso a dados 

primários de coleções biológicas e às informações científicas em geral. As diversas 

Conferências das Partes identificaram várias iniciativas e programas globais que 

dependem do acesso ao conhecimento oriundo de coleções biológicas, tendo como 

elemento central a informação taxonômica e como necessidades estratégicas os sistemas 

de informação. 

O acesso à informação é um elemento fundamental na CDB, como demonstrado 

pelos artigos 17 (obrigatoriedade do intercâmbio de informações pertinentes à 

conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica) e 18 (Cooperação 
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Técnica e Científica), que motivaram a criação do Clearing-House Mechanism (CHM)
1
, 

um mecanismo para intermediação da informação e para a promoção de cooperação e 

do Biosafety Clearing House
2
, um mecanismo para a troca de informação de interesse 

para a temática biosegurança. 

Informações científicas e suporte taxonômico são necessários em pelo menos 

quatro questões básicas sobre a égide da CDB: (1) A identificação de áreas de alta 

diversidade, (2) A identificação de taxa sob ameaça de extinção, (3) A identificação de 

taxa que são ou que tenham potencial de uso e são por isso, passíveis de valor pela 

humanidade e, (4) O aprimoramento e o aumento no conhecimento e na compreensão 

sobre o funcionamento dos ecossistemas. Informação taxonômica é essencial também 

na resolução de problemas tão diversos como a expansão das espécies invasoras, a 

conservação de espécies migratórias, a emergência de novas epidemiologias e as 

tendências internacionais de declínio de espécies de determinados grupos taxonômicos 

(como no caso de anfíbios).  

A diversidade biológica do país encontra-se documentada principalmente em 

coleções (herbários, coleções zoológicas e de microrganismos) hospedadas em institutos 

de pesquisa e universidades. O número aproximado de exemplares depositados nas 

coleções botânicas (4,5 milhões) e zoológicas (27 milhões), que representam apenas 

uma fração da diversidade existente, certificam sem dúvida a riqueza da biota nacional 

(MCT, 2005). 

A informação sobre a biodiversidade brasileira é, entretanto, incipiente e 

desagregada, e se encontra distribuída pelas vários museus e instituições de ensino e 

pesquisa, assim como pelo grande volume de publicações contendo informações 

secundárias resultantes de décadas de pesquisas sobre a biodiversidade. O desafio de 

conter a perda de biodiversidade nacional depende diretamente da organização e 

consolidação da informação científica, do acesso e da disponibilidade de dados 

integrados, assim como do uso de ferramentas computacionais avançadas para análise, 

visualização e integração da informação. O MCT (MCT, 2005) cita uma lista de 

projetos e programas voltados ao inventário da biodiversidade brasileira: Programa 

Nacional de Diversidade Biológica (PRONABIO), o AquaBio, o Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia (ARPA), o Projeto de Corredores Ecológicos (PPG-7), o Biota 

Pará, o BIOTA-FAPESP, o Sistema de Informação de Coleções de Interesse 

                                                 
1
 http://www.biodiv.org/chm/   

2
 http://bch.biodiv.org/  

http://www.biodiv.org/chm/
http://bch.biodiv.org/
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Biotecnológico (Sicol), o Projeto National de Transversalização da Biodiversidade 

(PROBIO II) e o Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do 

Cerrado e Pantanal. É interessante notar a inexistência de um programa específico de 

inventário dos recursos naturais voltado para o estado de Minas Gerais. 

Nos anos 2000, vários países como Porto Rico, México, Panamá, Venezuela, 

dentre outros começaram a desenvolver um projeto denominado Pesquisas Ecológicas 

de Longa Duração (PELD), o qual tem, dentre outros vários objetivos, “promover e 

melhorar a compreensão de fenômenos ecológicos de longa duração através de 

fronteiras nacionais e regionais, bem como contribuir com embasamento científico para 

o manejo de ecossistemas e melhorar a modelagem preditiva em escalas espaciais e 

temporais maiores”, etc.  

Em Minas Gerais o Parque Estadual do Rio Doce se tornou um dos sites 

brasileiros a serem trabalhados devido a algumas premissas, tais como: 

A Mata Atlântica (MA) está entre os biomas mais ameaçados do Brasil. A 

importância de sua conservação está em ser um sítio do patrimônio mundial - um dos 

dois "hotspots" do Brasil. 

O Médio Rio Doce possui mais de 60% da biodiversidade da MA, com maior 

número de espécies endêmicas (53% árvores, 23% aves, 92% anfíbios) sete espécies de 

Primatas; onça pintada; puma; anta; cutia, paca, caititu, veado-mateiro. 

O Brasil enfrenta enormes desafios para o cumprimento das metas e 

compromissos assumidos juntos à CDB:  

(1) possui uma base de conhecimento incipiente e desagregada sobre a 

biodiversidade brasileira,  

(2) possui enorme extensão territorial,  

(3) possui uma distribuição espacial de coletas sobre a biodiversidade 

extremamente concentrada e desigual,  

(4) possui número insuficiente de taxonomistas em atividade  para 

aproximadamente  95% dos taxa;  

(5) possui carência de infra-estrutura de pesquisa;  
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(6) apresenta distribuição desigual de infra-estrutura e recursos humanos 

concentrados maciçamente nas regiões sul e sudeste. 

Para que os impedimentos taxonômicos sejam superados ou atenuados e para 

que seja alcançado um estágio mais próximo da situação desejada do conhecimento 

sobre a biodiversidade, é imprescindível a articulação de ações; o trabalho cooperativo e 

a aplicação de custos incrementais para a organização, sistematização, integração e 

disponibilização das informações contidas nas coleções biológicas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente projeto pretende não somente investigar e confirmar as principais 

alterações na biota aquática de alguns lagos e rios pré-selecionados na região do médio 

rio Doce. Adicionalmente, como o projeto pretende trabalhar com as principais 

comunidades aquáticas (lóticas e lênticas), é objetivo central dessa proposta de estudos 

o de demonstrar como as alterações verificadas na biota desses ambientes, decorrentes 

do impacto humanos, estão interagindo entre si, ou seja, se há sinergismos entre os 

diferentes tipos de impactos antrópicos já identificados em pesquisas anteriores. 

 

 Identificar, quantificar e registrar os organismos que compõem as principais 

comunidades aquáticas do Médio Rio Doce (MG), dando um panorama geral da 

sua composição.  

 Avaliar o estoque de espécies componentes de alguns dos principais 

componentes (Comunidades) da biota aquática da bacia do médio Rio Doce.  

 As seguintes assembléias (comunidades serão) pesquisadas: picoplâncton, 

fitoplâncton, zooplâncton, organismos bentônicos, macrófitas e peixes. 

 Avaliar prováveis modificações na estrutura dessas comunidades a partir do 

levantamento de trabalhos já realizados e de coletas sazonais . 

 Formar um banco de dados georeferenciado que será disponibilizado na WEB.  

 Organizar um banco digital de informações de literatura prontamente acessível 

via web  catalogando a literatura existente na área de estudos. 

 Procurar interpretar as relações entre mudanças da estrutura das comunidades e 

as ações antrópicas presentes nos diferentes recursos hídricos estudados. 
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ÁREA DE ESTUDO 

 

A região do médio rio Doce está localizada na porção leste do estado de Minas 

Gerais, denominada Vale do Aço. A parte mineira da bacia do rio Doce estende-se pelas 

porções leste e sul do estado. Os solos são classificados predominantemente como 

latossolos vermelho-amarelo, mas com ocorrências localizadas de hidrossolos ou 

cambissolos. Além do distrito lacustre e do parque estadual do Rio Doce, o que 

realmente chama mesmo a atenção é que a região que antes era coberta por Mata 

Atlântica, sofreu ao longo dos últimos 50 anos um profundo processo de desmatamento 

e substituição da mata nativa por plantios de eucalipto. A Mata Atlântica está entre os 

biomas mais ameaçados do Brasil estando hoje reduzida a cerca de 4-5% de sua 

extensão original. Ela apresenta altíssima biodiversidade, sendo considerada prioritária 

para os investimentos conservacionistas em toda a região neotropical. O vale do médio 

Rio Doce (MG) abriga mais de 60% dessa biodiversidade, incluindo uma percentagem 

ainda maior das espécies endêmicas a esse bioma. Apesar de muito afetada pelo 

desmatamento, a Mata Atlântica brasileira pode chegar a abrigar cerca de 60% da 

biodiversidade dos biomas tropicais (Ayres et al., 1997). 

Uma das principais unidades de conservação de proteção integral da Mata Atlântica 

brasileira, é o Parque Estadual do Rio Doce - PERD, que é o maior remanescente desse 

bioma em Minas Gerais. Esta unidade de conservação representa uma importante 

contribuição para a manutenção da biodiversidade regional, considerando-se o grau de 

devastação da região, particularmente a alta taxa de perda da cobertura vegetal 

resultando na ameaça de extinção de várias espécies. O Parque Estadual do Rio Doce 

(PERD) está localizado entre as coordenadas 19
o
 29' 24" - 19

o
 48' 18" S; 42

o
 28' 18" - 

42
o
 38' 30" W e possui uma área de 36.000 hectares com diferentes estágios 

sucessionais da mata atlântica. Na região, existem ainda de inúmeros fragmentos de 

mata com 10-100 hectares disseminados.  

Na região do médio rio Doce encontra-se um dos maiores complexos lacustres do 

Brasil, com cerca de 140 lagos, possuindo características ecológicas muitos distintas, 

com lagos nos mais variados estágios de evolução. Segundo Godinho e Vieira (1998), 

são encontradas nesses lagos 25 espécies nativas de peixes.  

O vale do rio Doce, é uma das regiões que mais crescem em todo estado de Minas 

Gerais, devido ao fato de ser rica em recursos minerais. Com isso, as necessidades da 
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população local por espaço e recursos bem como por áreas de lazer aumentaram muito, 

o que leva a uma deteriorização ambiental cada vez maior mesmo dentro das unidades 

de conservação.  

A área de estudo do projeto “Elaboração de um Banco de Dados sobre Recursos 

Hídricos em Minas Gerais - Biota Aquática com Ênfase na Bacia do Rio Doce” inclui, 

portanto, uma grande diversidade de ambientes nos mais variados estágios de 

conservação, existindo desde áreas sistematicamente alteradas (plantios de Eucalyptus 

spp, mineração/garimpo) até áreas protegidas oferecendo, dessa forma, amplas 

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

avaliação da qualidade das águas, incluindo sua diversidade biótica, é fundamental para 

a manutenção das atividades sócio-econômicas da região, além de fornecer elementos 

essenciais para a definição de políticas e propostas de recuperação, manejo e 

conservação dos ecossistemas envolvidos. 

As atividades foram desenvolvidas em distintas áreas da região, incluindo áreas 

preservadas no PERD, além de áreas sob impactos antrópicos principalmente resultantes 

das atividades de monocultivo de Eucalyptus e indústria de celulose. Os ecossistemas 

aquáticos em estudo incluem três lagos naturais localizados dentro do PERD (Carioca, 

Gambazinho e Dom Helvécio) e quatro localizados em áreas de monocultivo de 

Eucalyptus spp (Jacaré, Águas Claras, Palmeirinha, Amarela e Malba). 
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Figura 1 - Bacia do rio Doce e principais afluentes no entorno do Parque Estadual do 

Rio Doce (PERD). Notar que a região é dominada por silvicultura intensiva e por áreas 

de pastos. Nessa região existem ainda três grandes concentrações industriais a saber: 

Monlevade, Acesita, Ipatinga (Usiminas) e Cenibra (Companhia Vale do Rio Doce). 

Extraído do Projeto Banco de dados/Biota de RecursosHídricos/Fundep/FAPEMIG-( 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/a_estudos.htm). 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/a_estudos.htm
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Figura 2 -   Complexo lacustre do PERD com destaque para a Lagoa Carioca 

(detalhe). Fonte: IEF – Coordenadoria de Monitoramento (www.ief.mg.gov.br). 

Detalhe modificado de Barbosa et al.(2005). 
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fonte: modificada da EMBRAPA (http://www.embrapa.gov.br). 

 

Figura 3A: Localização e nomes de parte do sistema lacustre do médio rio Doce-MG 

indicando os lagos amostrados. Esquema extraído do Relatório 2003 do PELD 

(http://www.icb.ufmg.br/~peld/ufmg/) 
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Fonte: modificada de Paula et al. (1997). 

Figura 3B - Localização das sub-bacias e as estações de amostragens (pontos 

lóticos) no trecho médio da bacia do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Os pontos em 

negro, representam as estações de coletas. 
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Tabela 1A - Coordenadas geográficas dos lagos amostrados (coordenadas 

geográficas dos) pontos de coleta em ambientes lênticos. 

 

Tabela 1B - Localização das estações de amostragem nos ambientes lóticos da bacia do 

médio rio Doce. 

 
 Rios Datas das 

Coletas 
 
Latitude 
 

 
Longitude 

1 Caraça 13/08/2004 7776047 
20º06’00’’S  

0659528 
43º29’09’’W 

2 Barão de Cocais 13/08/2004 7792500 
19º57’27’’S  

0659747 
43º28’24’’W 

3 Santa Bárbara 13/08/2004 7806279 
19º50’01’’S   

0672550 
43º21’14’’W 

4 Peixe 15/08/2004 7815780 
19º44’35’’S  

0707415 
43º01’16’’W 

5 Severo 14/08/2004 7827260 
19º36’57’’S  

0728996 
42º50’50’’W 

6 Piracicaba 14/08/2004 7842933 
19º29’25’’S  

0760578 
42º31’08’’W 

7 Rio Doce 14/08/2004 7861628 
19º19’12’’S 

0776953 
42º21’52’’W 

8 Ipanema 14/08/2004 7845021 
19º28’14’’S   

0759089 
42º32’01’’W 

  

 Ponto  
Latitude 

 
Longitude 

Profundidade 
máxima(m) LAGOAS 

1 Lagoa Águas Claras 
 

S 19º 49’ 1,7’’ W 42º 35’ 47,5’’ 8,5 

2 Lagoa Amarela 
 

S 19º 49’ 38’’ W 42º 34’ 51’’ 2,5 

3 Lagoa Carioca 
 

S 19º 45’ 26,3’’ W 42º 37’ 6,2’’ 11,80 

4 Lagoa Dom Helvécio 
 

S 19º 46’ 56,7’’ W 42º 35’ 29,1’’ 32,5 

5 Lagoa Gambazinho 
 

S 19º 47’ 10,6’’ W 42º 34’ 48,3’’ 10,3 

6 Lagoa Jacaré 
 

S 19º 48’ 4,1’’ W 42º 35’ 56,5’’ 9,8 

7 Lagoa Palmeirinha 
 

S 19º 49’ 44,5’’ W 42º 36’ 22,4’’ 6,5 
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As coletas de amostras de água, sedimento e demais análises biológicas bem 

como a realização de medições in loco das características dos corpos d’água foram 

realizadas em julho/2004, janeiro/2005 e agosto/2005, compreendendo, portanto, 

dois períodos dentro da estação seca, ou seja, durante o inverno (julho/04 e 

agosto/05) e um período no verão, durante a estação chuvosa  (janeiro/05) (Tabelas 1 

A e 1 B). 

 

COLETAS EM AMBIENTES LÊNTICOS 

 

Foram selecionadas três lagoas no PERD (Dom Helvécio, Carioca e Gambazinho) e 

quatro lagoas no seu entorno, ou seja, as lagoas Amarela, Águas Claras, Jacaré e 

Palmeirinha (Fig. 3A) (Tab. 1 A). A lagoa do Dom Helvécio é o maior lago do sistema 

(6,87 km
2
 de superfície, 32,5 m de profundidade máxima), é aberto a turistas para pesca 

desportiva, banho e passeios de barco. A lagoa Carioca (0,13 km
2
 de superfície, 11,8 m 

de profundidade máxima) não é aberta a visitantes, apresentando-se mais preservada. A 

lagoa Gambazinho, também fechada à visitação, é a única dos ambientes amostrados 

que não tem histórico de introdução de espécies de peixes exóticas.  

Dos lagos no entorno do PERD, a lagoa Amarela é a menor e mais rasa  contando 

com cerca de 0,11 km
2
 de superfície e  2,0m de profundidade máxima, estando hoje 

colonizada por uma densa comunidade de macrófitas aquáticas emersas e submersas, 

sendo provavelmente o lago mais eutrófico do sistema.  

A lagoa Águas Claras apesar de situada em área de plantação de Eucalyptus spp. É 

tida ainda como uma lagoa menos impactada mas no presente estudo iremos mostrar 

que, ao contrário, ela já apresenta muitos sinais de clara degradação de sua qualidade de 

água. A lagoa Palmeirinha é pequena mas sofre também a influência direta de uma 

carvoaria. Finalmente, a lagoa Jacaré (1,03 km
2
 de superfície, 10 m de profundidade 

máxima), além de circundadas por monoculturas de Eucalyptus spp., está em região de 

fácil acesso ao longo da estrada que vai a Cel. Fabriciano, abrigando clubes de pesca e 

recebe ainda lançamentos intermitentes de efluentes domésticos não tratados. 
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COLETAS EM AMBIENTES LÓTICOS 

 

Os ambientes lóticos estudados (Figura 3B) foram representados por oito estações 

de amostragem das sub-bacias dos rios Caraça, Barão de Cocais, Sta. Bárbara, Peixe, 

Severo, Piracicaba, Ipanema e Doce (Tab 1B). Este trecho possui regiões com diferentes 

características ambientais compreendendo desde áreas protegidas por unidades de 

conservação até áreas sujeitas a diferentes graus de impacto antrópico, o que possibilita 

estudos comparativos. Nos pontos de amostragem, o rio Caraça é um trecho de 2
a
 

ordem; os rios Barão de Cocais, Severo e Ipanema são de 3
a
 ordem; o rio Peixe é de 4

a
 

ordem; o rio Sta. Bárbara é de 5
a
 ordem e os rios Piracicaba e Doce de 6

a
 e 7

a
 ordens, 

respectivamente. 

Apesar de estar contido na sub-bacia do rio Sta. Bárbara, o ribeirão Caraça pode ser 

tratado isoladamente por se localizar em uma unidade de conservação (Parque Natural 

do Caraça, município de Santa Bárbara), o que lhe confere uma condição particular em 

função da maior proteção, maior altitude e cobertura vegetal distinta. O impacto de 

atividades urbanas e de serviços é pequeno, restringindo-se a atividades orientadas de 

turismo e lazer, concentrados em feriados e fins-de-semana. Localizada a 1200 m de 

altitude, esta estação de coleta possui águas predominantemente frias, ácidas e pobres 

em nutrientes, constituindo um ambiente bastante diferenciado dos demais. 

No ribeirão Barão de Cocais, a jusante da cidade de Barão de Cocais, está situada 

uma estação de amostragem que sofre os impactos do esgoto doméstico sem tratamento 

dessa cidade, somados aos despejos industriais (fenóis e amônia, principalmente) 

provenientes das atividades siderúrgicas. 

A estação de coleta do rio Santa Bárbara se apresenta em uma situação melhor, em 

parte por possuir uma vazão superior à do Ribeirão Barão de Cocais, seu afluente. 

Localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, a jusante do Reservatório de 

Peti, esta a estação de amostragem apresenta a extração localizada de areia do leito do 

rio como o principal impacto. 

A estação de coleta do rio Piracicaba, dentro de Ipatinga, recebe o enorme impacto 

derivado das atividades industriais da planta da USIMINAS, além de parte do esgoto 

urbano de Coronel Fabriciano e de pequena parte dos esgotos de Ipatinga. 

A sub-bacia do rio do Peixe drena parte do município de Itabira. O ponto de coleta 

localizou-se um pouco antes de sua confluência com o Rio Piracicaba. O rio sofre 

principalmente o impacto decorrente da atividade de mineração da Companhia Vale do 
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Rio Doce, muito concentrada no minério de ferro, mas também na exploração de ouro. 

Recebe também parte do esgoto urbano do município de Itabira. 

O ribeirão Severo representa uma pequena sub-bacia que sofre relativamente poucos 

impactos antrópicos e apresenta-se numa situação relativamente estável. O ponto de 

coleta está no município de António Dias e tem como principais atividades do seu 

entorno a agropecuária de subsistência, concentrada em pequenas propriedades, e o 

reflorestamento com monocultura de Eucalyptus spp. Esta sub-bacia não apresenta 

grandes concentrações urbanas, com exceção das três pequenas sedes administrativas, 

nem atividade mineradora significativa. A topografia da região é bastante acidentada, o 

que contribui para a autodepuração do rio. 

O ribeirão Ipanema drena a totalidade do município de Ipatinga, apresentando altos 

níveis de degradação ambiental. O ribeirão Ipanema é hoje caracterizado como o coletor 

da grande massa de esgotos domésticos de Ipatinga, além dos efluentes de diversas 

pequenas indústrias como curtumes, matadouros, empresas de transporte, entre outras. 

Este rio tem grande parte do seu percurso canalizado e retificado, inclusive no ponto de 

coleta deste estudo. A situação geral da qualidade da água neste ribeirão pode ter 

sofrido importantes alterações com a instalação da Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE) a partir de setembro de 2002. 

A estação de coleta localizada no rio Doce, está à jusante dos lançamentos de 

efluentes da empresa Companhia Celulose Nipo-Brasileira (CENIBRA), imediatamente 

abaixo da Cachoeira Escura, elemento natural importante para a recuperação da 

qualidade das águas do Rio Doce a partir deste trecho. 
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METODOLOGIA 

 

Toda a metodologia de coletas usada bem como os detalhes do processamento 

das amostras para cada um dos grupos biológicos poderá ser vista no relatório final 

(http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/rf_cnpq301798.pdf). 

 

BANCO DE DADOS  

Foi implementado um servidor de mapas ligado a um banco de dados. Os seguintes 

programas (softwares) foram utilizados: 

 Servidor Linux/Intel Debian 2.4.27-1-386; 

 Banco de Dados PostgresSQL 7.4; 

 Editor de Mapas ArcGis 8.3; 

 Servidor de Mapas MapServer/MapScript 4.6.1; 

 Conversor de Projeções Proj4; 

 Linguagem de Programação Java 1.5. 

 

Parte desta arquitetura também foi contemplada pelo projeto SinBiota, 

financiado pela FAPESP
3
. 

 

 

Figura 4 -  Diagrama de Fluxo de Dados. 

 

Inicialmente, o banco de dados será alimentado com as informações de dados 

                                                 
3
 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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físico-químicos e biológicos, que serão coletadas semestralmente em diferentes pontos 

na bacia, com um total anual de duas campanhas de amostragem. Estas coletas 

ocorreram nos meses de janeiro e julho, contemplando, desta forma, a sazonalidade 

expressa na abundância e na escassez de chuvas.  O banco de dados já está 

disponibilizado no seguinte endereço (URL):  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/pesquisas.jsp (endereço desativado a 

partir de 2010, por falta de recursos para a sua manutenção). 

 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/pesquisas.jsp
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RESULTADOS 

BIOLOGIA E ECOLOGIA DA BIOTA AQUÁTICA  

IMPACTOS ECOLÓGICOS DAS ESPÉCIES EXÓTICAS 

A análise integrada dos diferentes compartimentos da biota do médio rido Doce 

permitiu-nos revelar para a comunidade científica o fato de que os impactos ambientais 

que certas ações antrópicas que ocorrem na região são muito mais graves do que se  

originalmente se supunha. Esse tipo de afirmação é particularmente relevante quando 

analisamos os efeitos das introduções de espécies exóticas de peixes nos lagos da 

região. Já se sabia que essas introduções haviam causado grandes perdas de diversidade 

na ictiofauna. Entretanto, as pesquisas anteriores não conseguiram revelar o fato (agora 

constatado) que essas perdas se propagam em toda a cadeia trófica atingindo mesmo a 

comunidade planctônica. E não somente isso: nossas pesquisas revelaram que o 

funcionamento dos ecossistemas lacustres do rio Doce foi profundamente afetado por 

essas introduções. Essas efeitos estão sumarizados nas figuras 5 e 6, abaixo.  

Existe uma marcante diferença na presença de guildas tróficas na comunidade 

do micro e mesozooplâncton em lagoas com ou sem a presença de peixes exóticos. 

Quando as lagoas possuem elevadas densidades de peixes exóticos tais como as lagoas 

da Carioca ou Águas Claras, existe uma forte dominância da guilda de predadores 

invertebrados na comunidade do mesozooplâncton (Fig. 5). Essas diferenças sugerem 

que os impactos das introduções de espécies exóticas de peixes vão muito além do seu 

nível trófico. 

A introdução de peixes exóticos piscívoros causou, além de uma série de 

extinções de espécies nativas da ictiofauna (vide acima), causou também o 

“relaxamento ecológico” na pressão de predação por vertebrados na comunidade o que 

levou a um substancial aumento nas abundâncias dos predadores invertebrados, os 

chaoboridae (Fig. 6).  
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Figura 5 – Abundância de diferentes guildas tróficas na comunidade do zooplâncton de 

dois lagos do distrito lacustre rio Doce: lagoa da Carioca (onde os peixes exóticos estão 

presentes) e lagoa do Gambazinho (onde os peixes exóticos estão ausentes). Legenda 

para as guildas: meso-fit: organismos filtradores do mesozooplâncton; meso-pred: 

predadores do mesozooplâncton, micro-filtradores: organismos filtradores do 

microzooplâncton; micro-pred: predadores da fração do microzooplâncton. Dados de 

julho de 2004 e janeiro de 2005. 
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Figura 6 – Cadeia de eventos associados a introdução de espécies exóticas de peixes 

que levaram a um aumento da eutrofização na lagoa da Carioca. Essa cadeia de eventos 

causou exatamente os efeitos opostos aos que são previstos pela teoria da cascata trófica 

(Carpenter, 1988). Assim, estamos propondo um novo conceito teórico, a “cascata 

trófica invertida”, para explicar os eventos descritos A teoria da cascata trófica é muito 

importante em Ecologia já que é a base teórica para outros conceitos importantes tais 

como a biomanipulação. A teoria que descobrimos nos lagos do médio rio Doce poderá 

levar a uma ampla reformulação do entendimento dos efeitos da predação em lagos e 

reservatórios tropicais. 

 

 

 Essas observações e constatações somente foram possíveis de serem feitas 

quando várias comunidades aquáticas foram estudadas simultaneamente em um 

conjunto de lagos cuidadosamente selecionado e que tinha representantes com e sem os 

diversos tipos de impactos ambientais comumente observados na região. Outro mérito 

da presente pesquisa foi o de selecionar as metodologias apropriadas para se estudar os 

efeitos da predação em comunidades planctônicas tal como o uso de redes amostradoras 

de plâncton de grande porte, com grande capacidade de filtração em detrimento das 
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tradicionais bombas de sucção de plâncton que sabidamente sub-amostram importantes 

componentes do mesozooplâncton. Nossas pesquisas no âmbito dessa bolsa do CNPq 

resultaram na publicação de um artigo que considero o mais importante artigo de toda 

minha carreira científica:  

1) Pinto-Coelho, R.M., J.F. Bezerra-Neto, F. Miranda, T.G. 

Mota, A.M. Santos, P. Maia-Barbosa, N. Mello, M.M. 

Marques, M. Campos & F.A. Barbosa. 2008. The inverted 

trophic cascade in tropical planktonic communities: impacts 

of exotic fish introduction in the middle rio Doce lake 

district, Minas Gerais, Brazil. Brazilian Journal Biology, 68 

(4,Suppl.):1025-1037. 

Esse artigo propõe uma nova teoria que provavelmente extrapola o caráter regional das 

pesquisas aqui relatadas. Tenho recebido diversas indicações de colegas limnólogos de 

diversas partes do globo de que essa contribuição talvez possa ser considerada como  

um avanço significativo para o conhecimento do funcionamento de lagos e reservatórios 

tropicais. É muito importante destacar aqui que tenho sido convidado a diversas 

conferencias nacionais e internacionais (Canadá, China, Chile, Alemanha) para falar 

sobre a teoria da “cascata trófica invertida” que foi o objeto da publicação acima. 

 É interessante ainda mencionar que essa teoria não esgota a interpretação da 

grande quantidade de dados coletados na presente pesquisa. Como um exemplo, eu 

citaria a pesquisa da mestranda Fabricia Miranda que encontrou padrões 

comportamentais muito interessantes nos ostrácodes associados aos lagos rodeados com 

Eucalyptus. Outro exemplo, seria a possibilidade de usar os dados coletados nos 

diversos rios e ribeirões da região para melhor quantificar os impactos antrópicos 

existentes. 

Todos os demais resultados referentes a parte biológica e ecológica dessas 

pesquisas pode ser visto com detalhes no relatório final 

(http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/rf_cnpq301798.pdf). 

 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/art_pdf/art_65a.pdf
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BANCO DE DADOS 

 

O banco de dados desse projeto vem sendo alimentado e deverá conter não 

somente todos os dados coletados nas diferentes coletas dos diferentes grupos de 

organismos nas estações de coletas em rios e lagos, mas também disponibilizará aos 

seus usuários toda uma base de informações constando de referências bibliográficas na 

íntegra, no formato PDF, já publicados e que foram compiladas e digitalizadas no 

presente projeto. Essa base de dados inclui dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, artigos publicados em periódicos, revisões bibliográficas, bancos de 

fotografias digitais e outras publicações avulsas tais como relatórios, monografias de 

bacharelado, etc.  

Uma das principais características desse banco de dados é a sua interface com a 

saída GIS, um banco de planos de informações georreferenciadas que possibilita a 

plotagem nesses planos de resultados de busca lógica de dados dentro do banco de 

dados. 

 

Observação importante: A maioria dos links de acesso ao banco de dados está 

atualmente (fev 2012) inativa. Isso é devido ao fato de que atualmente não disponho de 

recursos adequados para manter esse portal ativo em sua plenitude. Espero, em breve, 

enviar uma solicitação ao CNPq para recolocar esse banco de dados novamente em 

serviço bem como ampliar seu escopo.  
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 O banco de dados é acessado a partir da web site do projeto (Fig. 7) que está 

alocada na seguinte URL:  

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/index.htm.  

 

Nessa página, os usuários têm acesso às seguintes opções: introdução, projeto, área de 

estudo, grupos de organismos, equipe de trabalho, links de interesse e banco de dados. 

 

 

 

Figura 7 – Tela inicial da web site do projeto. 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/RioDoce/website/index.htm
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A partir da homepage do projeto Rio Doce, o usuário pode acessar diretamente o 

banco de dados (Fig. 8). A tela de entradas inicial do banco de dados está na seguinte 

URL:  http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/? 

 

 

Figura 8 – Tela inicial do Banco de dados 

 

A partir dessa tela, o usuário tem as seguintes opções: (a) listar coletas a partir 

dos grupos (picoplâncton, fitoplâncton, perifíton, microzooplâncton, mesozooplâncton, 

peixes, macrófitas, e zoobêntos). Ele pode ainda ter acesso à saída SIG (visualizar 

mapa). Finalmente, existe uma opção destinada exclusivamente aos usuários 

credenciados, opção essa acessível através do link “acesso restrito”  que somente é 

acessada com o uso de senhas específicas. Os usuários credenciados a povoarem o 

banco de dados, realizarem correções, etc. poderão realizar o seu login na seguinte tela 

(Fig. 9): 

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/
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URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/login.jsp 

 

 

Figura 9 – Tela para o login de usuários credenciados a operar como o banco de dados. 

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/login.jsp
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Assim que ele efetivar o seu login, ele terá acesso à seguinte página, disponível  

URL abaixo (Fig. 10).  

 

URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/login.do 

 

Figura 10 – Opções de ações dos usuários credenciados a operar com banco de dados. 

 

Nessa tela, o usuário credenciado poderá ter acesso às seguintes opções: (a) 

inserir coletas, (b) editar coletas, (c) inserir local, (d) editar local, (e) inserir espécie, (f) 

editar espécie além da opção da saída SIG (visualizar mapa).  

A primeira opção, permite ao usuário inserir uma coleta. Essa opção está 

disponível na seguinte tela (Fig. 11).  

  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/login.do
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URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertColeta.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tela de inserção de coleta. 

 

A segunda opção é a de editar a coleta.  A tela correspondente a essa opção pode 

ser visualizada na figura abaixo (Fig. 12). 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertColeta.jsp
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URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/selectColeta.jsp 

 

 

Figura 12 – Tela de edição de coletas. 

 

Nessa tela, ao clicar na opção com a lente de aumento, o usuário abre uma tela 

específica para cada um dos locais amostrados no projeto. Ao clicar na opção “lagoa de 

Águas Claras”, a seguinte tela fica disponível (Fig. 13): 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/selectColeta.jsp
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URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/updateColeta.jsp?id=1 

 

 

Figura 13 – Tela de edição da coletas tendo como exemplo a lagoa de Águas Claras. 

 

A partir dessa tela, o usuário pode não somente colocar todos os dados sobre a 

coleta, mas também inserir e editar seja os dados biológicos (opção “ocorrências”) ou os 

dados físico-químicos (opção “Físico-químico”). 

A terceira opção no menu dos usuários com senha é a opção <inserir local>. 

Essa opção abre a seguinte tela (Fig. 14): 

 

 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/updateColeta.jsp?id=1
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URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertLocal.jsp 

 

Figura 14 – Tela para inserção de local de coleta. 

 

Nessa tela, existem janelas de texto específicas para a inserção do nome do local 

de coletas, latitude, longitude e também uma entrada de URL para que o usuário possa 

entrar com qualquer informação relevante sobre o local que esteja disponível em uma 

URL. Pode ser um texto em PDF, uma foto do local, uma dissertação de mestrado 

conduzida no local, etc. 

  

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertLocal.jsp
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A quarta opção do menu dos usuários credenciados, acessar uma tela destinada a 

edição dos locais de coletas (Fig. 15). 

 

URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/selectLocal.jsp 

 

 

Figura 15 – Tela de seleção de locais de coletas para a sua posterior edição. 

 

Nessa tela, o usuário poderá clicar em qualquer dos locais de coletas já 

existentes para fazer qualquer alteração que deseja sobre os locais de coletas. Por 

exemplo, ao acessar a opção “Águas Claras”, a seguinte tela deverá aparecer (Fig. 16): 

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/selectLocal.jsp
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Figura 16 – Tela para a edição dos locais de coletas. 

 

A quinta opção permite ao usuário, a inserção de uma dada espécie em uma 

coleta (Fig. 17). 

 

URL: http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertEspecie.jsp 

 

Figura 17 -  Tela para a inserção de organismos em um dado local de coletas. 

 

http://ecologia.icb.ufmg.br:8080/editor/insertEspecie.jsp
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Nessa opção, o usuário credenciado deverá primeiro escolher o grupo de 

organismos ao qual espécie a ser introduzida pertence.  A sexta opção (não representada 

porque gera uma tabela muito longa), permite ao usuário escolher um dado organismo e 

editar a sua ocorrência. 

 

 

 

 

 

SAÍDA SIG 

 

 

Assim que o usuário comum acessa uma das saídas SIG do banco de dados, ele 

verá algo como está descrito na figura abaixo. A figura inicial define a área enfocada na 

ferramenta a partir da qual todos os planos de informação foram confeccionadas (Fig. 

18). A partir dela, o usuário define quais os planos de informação deseja adicionar ao 

sistema. As possibilidades são inúmeras: divisão política, sedes municipais, hidrografia, 

unidades de conservação, modelo digital de terreno, imagens Landsat, dentre outros.  
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O usuário pode representar áreas particulares usando a ferramenta “zoom” ou 

ainda mover-se de uma sub-região para outra. Uma das ferramentas mais interessantes 

(e inovadora) consiste na realização de pesquisas lógicas no banco de dados com a 

posterior representação (dados de presença) dos dados na saída SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Saída inicial da ferramenta SIG.  
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Uma das possibilidades de saídas SIG é aquela contendo os planos de 

informação (malha viária e as siglas das rodovias) (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 -  Saída SIG contendo os planos de informação (malha viária e as siglas das 

rodovias). 
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Umas das mais importantes saídas SIG refere-se aos planos de informação 

contendo os elementos da hidrografia. Existe ainda a possibilidade de impressão de 

mapas com os nomes dos rios e dos principais lagos da região (Figs 20 a e b). 

 

 

 

Figura 20 – Cartogramas ilustrando duas possibilidades de saída de dados sobre a 

hidrografia com (esq.) ou sem (direita) os nomes dos rios e lagos da região. 
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Uma das saídas SIG é aquela contendo as divisões políticas (nomes dos 

municípios, localização das sedes municipais e divisões dos estados MG, BA, ES e RJ 

(Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Saída SIG contendo as divisões políticas (nomes dos município, localização 

das sedes municipais e divisões dos estados MG, BA, ES e RJ: 
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Outra interessante possibilidade, é a representação dos polígonos das principais 

unidades de conservação da região do médio rio Doce (parques estaduais, estações 

ecológicas, RPPN´s, etc.) (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Saída SIG, com o plano de informações contendo as unidades de 

conservação da região do médio rio Doce. 
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A saída SIG permite a correta visualização dos pontos de coletas lóticos e lênticos, 

dando uma noção exata da região abrangida pelas amostragens desses sistemas (os 

pontos de Coletas estão representados como pontos circulares) (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Saída SIG com os planos de informação de hidrografia, nomes dos rios, 

lagos e rede amostral usada no projeto. Os pontos de amostragem estão representados 

em círculos. 
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A partir da saída original, o usuário pode ir paulatinamente ampliando as 

imagens, enfocando regiões particulares dentro da bacia do rio Doce. No exemplo 

abaixo, uma primeira tentativa de aproximação do distrito lacustre do rio Doce, A saída 

reúne dois planos de informação: lagos e rede hidrográfica (Fig 24) 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Rede hidrográfica e lagoas na região do médio rio Doce. No cartograma, 

existem três planos de informação, ou seja, a cartografia e os polígonos dos lagos e os 

pontos de coletas do presente projeto. Nessa escala, é possível a visualização dos lagos 

em relação ao rio Doce e aos seus principais tributários, os rios Matipó e Casca.  
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A saída SIG oferece o recurso do zoom até uma escala apropriada para a correta 

visualização dos pontos de coletas nos lagos estudados dentro do PERD (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Saída SIG mostrando um foco ainda maior (zoom) na região lacustre 

estudada com os pontos de coletas. Nesse caso, apenas a rede hidrográfica local é 

mostrada, o ribeirão Mombaça. 
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Pode-se, por exemplo, usar a ferramenta do zoom nesse caso enfocado com 

maiores detalhes apenas os lagos estudados dentro do PERD. No exemplo abaixo, uma 

sobreposição de um plano de informação contendo uma imagem Landsat sobreposta a 

rede hidrográfica (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Saída SIG mostrando a sobreposição de dois planos de informação: imagem 

landsat com a hidrografia e os lagos da região do PERD e de seu entorno imediato. 
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Outra possibilidade muito interessante consiste na representação do modelo digital de 

terreno (MDT) que permite, entre outras coisas, delimitar com precisão cada uma das 

sub-bacias do vale do rio Doce (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Planos de informação contendo a hidrografia, os lagos, os pontos de coletas 

e o modelo digital de terreno da região do médio rio Doce. 
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A próxima Saída SIG traz um “zoom” ainda maior no PERD, enfocando apenas os 

lagos estudados dentro do PERD com uma sobreposição do plano de informação 

contendo o polígono com os limites do PERD (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Saída SIG contendo os planos de informação da hidrografia, lagos, e 

polígono do PERD.   
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O sistema permite operações lógicas entre o banco de dados e o servidor de 

mapas. O exemplo abaixo traz a tela de pesquisas no banco associada a saída SIG. A 

pesquisa abaixo utilizou um componente importante das lagoas do sistema lacustre do 

médio rio Doce: o copépode Thermocyclops sp. A figura abaixo (Fig. 29) ilustra  a saída 

SIG (ao centro) bem como a direita, em baixo, a lista dos nomes das lagoas 

(Palmeirinha, Jacaré, Carioca e Gambazinho) onde o copépode foi encontrado.  

 

 

 

Figura 29  – Saída SIG acoplada ao banco de dados mostrando os resultados (mapa e 

lista à direita, em baixo) da pesquisa feita no banco de dados sobre a ocorrência do 

copépode Thermocyclops, um importante componente do zooplâncton (Nem todos os 

dados estavam presentes no banco de dados quando a pesquisa foi realizada em julho de 

2006). 
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CONCLUSÕES GERAIS  

 

As mudanças recentes observadas nos lagos e rios da região “médio rio Doce” 

são certamente o resultado da ação cumulativa e sinérgica de vários fatores ambientais 

associados ao homem. Muitos desses fatores estão diretamente associados ao intenso e 

não planejado desenvolvimento humano verificado nessa parte da bacia do rio Doce. 

Esses fatores incluem, dentre outros, a poluição atmosférica, os efeitos de uma intensa 

ocupação de grandes áreas por monocultivos Eucalyptus (e o desmatamento associado a 

esse ciclo econômico) e a introdução de espécies exóticas. 

O presente projeto demonstrou que o “relaxamento ecológico” dos chaoboridae 

pode ser um efeito direto da introdução das espécies exóticas de peixes. A maior 

proporção de ostrácodes nas lagoas situadas em regiões de intenso cultivo de 

Eucalyptus pode ser um reflexo direto do impacto desse tipo de cultivo nos lagos da 

região.  

Essa pesquisa ainda demonstrou de forma clara a grande associação entre a 

depreciação da qualidade de água em diversos tributários e no próprio rio Doce e a 

degeneração da estrutura das comunidades de organismos bentônicos nesses ambientes. 

Em suma, a pesquisa demonstra existir uma “crise” ambiental nos recursos 

hídricos do médio rio Doce o que impõem às autoridades responsáveis a imediata 

adoção de medidas visando mitigar, regularizar e mesmo recuperar essa grande 

degradação ambiental. 

A pesquisa ainda propõe uma nova teoria ecológica, ou seja, o conceito da 

“cascata trófica investida” que procura explicar os impactos ecológicos que são 

advindos da introdução de peixes exóticos piscívoros nos lagos da região. Essa teoria 

explica o fato de que os lagos afetados pelas introduções de piranhas e tucunarés estão 

se eutrofizando naturalmente mesmo sem o aporte externo de nutrientes.  

O relatório ainda traz uma discussão onde são colocados argumentos e citações 

bibliográficas que procuram justificar o fato de que os mecanismos e teorias aqui 

propostos possam estar operando em uma escala geográfica muito maior do que a região 

do médio rio Doce. 

 Essa pesquisa gerou finalmente um banco de dados bastante inovador que além 

de albergar dados primários, hospeda ainda dados secundários e têm como a sua 



49 

 

principal característica uma saída gráfica contendo uma interface com um sistema de 

informações geográficas que permite a espacialização de operações lógicas.  

 Os fundamentos do banco de dados (sistema operacional LINUX, com códigos 

abertos) e o uso combinado da interface da web acoplada à ferramentas SIG que permite 

ao usuário “montar” a sua própria saída de dados, foi inovador na sua época de 

concepção (2004). Esse tipo de abordagem está cada vez mais presente na gestão de 

diversos bancos de dados tais como os bancos de dados dos Ministérios do Meio 

Ambiente (IBAMA), Ministério da Pesca além de estar presente em outros bancos de 

dados regionais de biotas espalhados pelo país. É interessante notar que uma das nossas 

colaboradoras na criação desse banco de dados, a Dra. Patrícia Rizzi é hoje uma 

pesquisadora do centro de sensoriamento remoto do IBAMA, tendo obtido uma das 

primeiras colocações em concurso público para essa posição, o que ocorreu logo após a 

sua atuação nesse projeto. O Dr. Alex Borges, outro colaborador na formulação desse 

banco de dados, é professor substituto do LCC-UFMG e atua com destaque em vários 

programas de EAD da UFMG. 
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PRINCIPAIS PRODUTOS GERADOS 

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

A figura abaixo sintetiza os principais produtos gerados e que estão associados direta ou 

indiretamente a presente bolsa de produtividade científica do CNPq (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30 – Principais produtos acadêmicos gerados pela bolsa de produtividade 

científica concedida no processo 301794/2004 do CNPq. 

 

 

 

Abaixo, é fornecida a lista completa das publicações e dos demais produtos acima 

assinalados. 
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FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Uma das características mais positivas da presente bolsa de produtividade 

científica fornecida pelo CNPq foi a de permitir a orientação de um grande número de 

bolsistas de pós-doutoramento,  doutoramento, mestrado e ainda monografias de 

bacharelado. A grande maioria desses orientandos ocupa, hoje (2012) posições de 

destaque na academia (Fig.31) 

 

 

Figura 31 – Principais orientações a bolsistas de pós-doutoramento, doutoramento, 

mestrado e alunos de bacharelado diretamente associadas ao presente benefício. Todos 

os bolsistas acima fizeram suas pesquisas no médio rio Doce e os resultados de suas 

pesquisas foram consolidados no banco de dados, objeto do presente benefício. 

 

 

 

A seguir, fornecemos a lista completa com os nomes, projetos e grau acadêmico 

obidos pelos bolsistas. 
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