PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ZOOLOGIA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

ANA PAULA DOS PRAZERES MACHADO

Avaliação do efeito de métodos de recuperação florestal sobre a fauna de
mosquitos (Diptera:Culicidae) em áreas de pós mineração na floresta
amazônica

Belém,
2019

ANA PAULA DOS PRAZERES MACHADO

Avaliação do efeito de métodos de recuperação florestal sobre a fauna de
mosquitos (Diptera:Culicidae) em áreas de pós mineração na floresta
amazônica

Dissertação apresentada ao Programa de Pósgraduação em Zoologia, do convênio da
Universidade Federal do Pará Curso e do
Museu Paraense Emílio Goeldi, como
requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Zoologia.
Área de concentração: Biodiversidade
Linha de Pesquisa: Ecologia

Orientador: Prof. Dra. Maria Cristina Esposito
Co-orientador(a): Prof. Dra. Ivoneide Maria da Silva

Belém,
2019

FOLHA DE APROVAÇÃO

ANA PAULA DOS PRAZERES MACHADO

Avaliação do efeito de métodos de recuperação florestal sobre a fauna de
mosquitos (Diptera:Culicidae) em áreas de pós mineração na floresta
amazônica
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Zoologia,
do convênio da Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio
Goeldi, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Zoologia, sendo a COMISSÃO JULGADORA composta pelos
seguintes membros:
_________________________________________________
Orientador: Profa Dra. MARIA CRISTINA ESPOSITO
Universidade Federal do Pará, UFPA

_________________________________________________
Coorientador: Profª Dra. IVONEIDE MARIA DA SILVA
Universidade Federal do Pará, UFPA

__________________________________________________
Prof. Dr.FERNANDO DA SILVA CARVALHO FILHO
Museu Paraense Emilio Goeldi, MPEG

______________________________________________
Prof. Dr.RAPHAEL LIGEIRO
Universidade Federal do Pará, UFPA

Dedico a Deus, meu pai celestial, que foi
minha sabedoria, força, refrigério e meu
melhor amigo.

AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente a Deus por todas as graças alcançadas durante a minha jornada até aqui.
A minha mãe Jucinéia e família pelo amor, cuidado e orações para que este sonho se tornasse real.
Ao meu marido Joaldo, por ser meu amigo, amor, equilíbrio, sensatez e felicidade, e por me levar a
Paris hahaha. Te amo!!
A minha coorientadora Profª Ivoneide Silva pelos ensinamentos, puxões de orelhas e amizade. Por
ser minha referência de honestidade, justiça e perseverança nesse mundo da pesquisa. Pela coragem
de se aventurar naquele mundão de PRADs, off roads e mina 1,2,3 e sabe-se lá quantas mais hahaha
para coletar esses dados. Te agradeço profa!!
A minha orientadora professora Drª Maria Cristina Esposito pela dedicação, leveza e carinho ao
longo dessa jornada.
A minha doce amiga Ingrid, que viveu comigo todas as etapas desse trabalho, com certeza sem sua
ajuda esse trabalho não seria possível.
As minhas queridas amigas Carla Ingrid, que foi minha companhia diária, responsável por tantos
momentos felizes durante esse ano de 2018. E Fernanda, pelas dicas, ajuda e brincadeiras, sendo
essa amiga companheira de tantos anos.
Aos colegas de campo Cássio, Juliana, Lélio, Cinthia e funcionários da mineradora Hydro, vocês
me ensinaram muito, esse trabalho só foi possível porque vocês estavam lá.
Aos meus amigos da Célula BRT, que oraram e sempre me motivaram através de seus
testemunhos, palavras de carinho, amor e fé.
Aos professores do programa, pela atenção, sempre dispostos a ajudar.
A todos aqueles cujos nomes não foram citados, mas que direta ou indiretamente colaboraram com
minha caminhada até aqui.

Deus abençoe a todos!

SUMÁRIO
RESUMO ..................................................................................................................................... 8
ABSTRACT ................................................................................................................................. 9
INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 10
MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................................... 14
ÁREA DE ESTUDO ........................................................................................................................ 14
MÉTODOS DE COLETA ................................................................................................................. 16
TIPOS DE AMBIENTES ESTUDADOS .............................................................................................. 17
DESENHO AMOSTRAL .................................................................................................................. 18

Variáveis ambientais ................................................................................................................................19
ANÁLISE ESTATÍSTICA................................................................................................................. 20

RESULTADOS.......................................................................................................................... 21
PADRÕES DE RIQUEZA ................................................................................................................. 21
PADRÕES DE ABUNDÂNCIA .......................................................................................................... 24
COMPOSIÇÃO E SIMILARIDADE DE ESPÉCIES ENTRE OS TRATAMENTOS ................................... 25
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS TRATAMENTOS ............................................................................ 26

DISCUSSÃO .............................................................................................................................. 29
CONCLUSÕES ......................................................................................................................... 33
REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 33
ANEXOS .................................................................................................................................... 41

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Área de estudo: (A) Vista do Sítio de extração mineral de bauxita, áreas de recuperação
florestal e Matriz florestal do entorno; (B) localização do município de Paragominas no estado do
Pará (BR)..............................................................................................................................................15

Figura 2- Métodos de captura utilizados para coleta de mosquitos: (A) Puça; (B) Armadilha CDC;
(C) Armadilha de Shannon..................................................................................................................16

Figura 3- Mapa de localização das 33 áreas estudadas no Sítio de extração mineral de bauxita,
Paragominas, Pará, apresentando a delimitação das áreas de floresta e de recuperação florestal
referente aos métodos de plantação tradicional antigo (PTA) e recente (PTR); regeneração natural
antigo (RNA) e recente (RNR); e nucleação recente (NUR). Áreas do Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD) dos diferentes métodos de recuperação que não foram amostrados estão
apresentadas em tons de cinza..............................................................................................................18

Figura 4: Curvas de rarefação de culicídeos dos 6 tratamentos do Sítio de extração de mineral de
bauxita, Paragominas, Pará. Valor base para a comparação entre os tratamentos foi de 30 indivíduos
no cálculo da rarefação.........................................................................................................................22

Figura 5- Riqueza rarefeita média de espécies (+ desvio padrão) presentes nos tratamentos de floresta
(FL) e recuperação florestal pelos métodos de plantação tradicional antigo (PTA) e recente (PTR),
regeneração natural antigo (RNA) e recente (RNR) e nucleação recente (NUR). As letras sobre as
barras comparam as médias entre si. Letras iguais indicam médias sem diferença estatisticamente
significativa..........................................................................................................................................23

Figura 6- Abundancia média (+ desvio padrão) de mosquitos presentes nos tratamentos de floresta
(FL) e recuperação florestal pelos métodos de plantação tradicional antigo (PTA) e recente (PTR),
regeneração natural antigo (RNA) e recente (RNR) e nucleação recente (NUR). As letras sobre as
barras comparam as médias entre si. Letras iguais indicam médias sem diferença estatisticamente
significativa..........................................................................................................................................24

Figura 7- Escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para os 6 tratamentos estudados no
sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará, baseado na composição de espécies de
culicídeos. Stress = 25...............................................................................................................25

Figura 8- Ordenação dos 6 tratamentos estudados no sítio de extração mineral de bauxita,
Paragominas,

Pará,

em

relação

às

variáveis

ambientais,

realizada

através

PCA............................................................................................................................................27

da

8

RESUMO
A floresta amazônica tem sofrido grandes alterações na sua paisagem natural e consequente perda
da biodiversidade local em decorrência da intensa exploração dos seus recursos naturais. A
mineração tem sido uma das atividades que mais alteram o ambiente natural, como por exemplo, a
extração de bauxita, minério de importância mundial no país. Frente a esta realidade, alguns
métodos de recuperação florestal para áreas degradadas têm sido testados, dentre eles: plantação
tradicional, regeneração natural e nucleação. Independentemente do método de recuperação é
necessário avaliar o sucesso e eficiência das técnicas utilizadas, bem como a idade das áreas em
recuperação. Diante disso, organismos bioindicadores têm sido utilizados como mecanismo de
avaliação em processos de recuperação florestal. Entre eles, os dípteros da família Culicidae. Estes
insetos são indicadores de alterações ambientais, pois determinadas espécies estão associadas a
ambientes preservados e outras a alterados. Além disso, são vetores de agentes causadores de
doenças ao homem e aos animais silvestres. Nesse sentido, objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito de diferentes métodos de recuperação florestal sobre a comunidade de culicídeos em áreas de
pós mineração de bauxita na Amazônia brasileira. Foram avaliados três métodos de recuperação
florestal (plantação tradicional-PT, regeneração natural-RN e nucleação-NU) com idades de
implantação diferentes (um, três, cinco e sete anos) e áreas de floresta-FL. A área de estudo fica
localizada em um sítio de extração mineral de bauxita, no município de Paragominas, Pará. As
coletas de culídeos foram realizadas no período diurno e noturno, através de armadilhas de Puçá,
Shannon e CDC. No total, foram coletados 1.186 espécimes de culicídeos distribuídos em 48
espécies. Os padrões de riqueza diferiram entre os tratamentos (ANOVA, F= 5.849; p =0,001). O
tratamento FL apresentou uma riqueza significativamente maior que PTA, PTR, RNA, RNR e NUR
(tukey.p < 0,05). Houve diferença significativa na abundância de mosquitos entre os tratamentos
RNR e PTR (Tukey, p < 0,018). A comparação mostrou que RNR obteve uma abundância
significativamente maior que PTR. O tempo de implantação dos métodos de recuperação não afetou
os padrões de riqueza e abundância de mosquitos. A composição de espécies das áreas de FL foi
diferente das áreas de PTA (FL vs PTA : p= 0,001), PTR (FL vs PTR: 0,041), RNA (FL vs RNA :
p= 0,038), RNR (FL vs RNR : p= 0,035) e NUR (FL vs NUR : p= 0,022). E a variabilidade
ambiental foi diferente entre as áreas de florestas e as áreas em recuperação florestal (p<0,05),
sendo similar apenas com PTA. Conclui-se que o método de PTA foi o mais eficiente na
recuperação de áreas degradadas em função da composição arbórea. Todavia, o método de RNR
quando comparado com PTR, apresentou melhores condições ambientais para a sobrevivência dos
culicídeos.
.

Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas; Culicídeos; Mineração; Mosquitos.
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ABSTRACT
The Amazon rainforest has undergone great changes in its natural landscape and consequent loss of
local biodiversity due to the intense exploitation of its natural resources. Mining has been one of the
activities that most alter the natural environment, such as the extraction of bauxite, ore of
worldwide importance in the country. Faced with this reality, some methods of forest recovery for
degraded areas have been tested, among them: traditional planting, natural regeneration and
nucleation. Regardless of the recovery method, it is necessary to evaluate the success and efficiency
of the techniques used, as well as the age of the areas in recovery. Therefore, bioindicators
organisms have been used as an evaluation mechanism in forest recovery processes. Among them
are the diptera of the Culicidae family. These insects are indicators of environmental changes,
because certain species are associated with preserved environments and others are altered. In
addition, they are vectors of agents that cause diseases to the man and the wild animals. In this
sense, the objective of this work was to evaluate the effect of different forest recovery
methodologies on the culicidae community in areas of post-mining bauxite in the Brazilian
Amazon. Three methods of forest recovery (traditional planting-PT, natural regeneration-RN and
NU nucleation) with different implantation ages (one, three, five and seven years) and forest-FL
areas were evaluated.The study area is located in a bauxite mineral extraction site in the
municipality of Paragominas, Pará. The collections of culicídeos were realized during the day and
at night. , through puçá, Shannon and CDC traps. In total, 1,186 Culicidae specimens distributed in
48 species were collected. Wealth patterns differed between treatments (ANOVA, F = 5.849, p =
0.001). The FL treatment had a significantly higher richness than PTA, PTR, RNA, RNR and NUR
(tukey p <0.05). There was a significant difference in the abundance of mosquitoes between RNR
and PTR treatments (Tukey, p <0.018). The comparison showed that the execution time of the
recovery methods did not affect the richness and abundance patterns of mosquitoes.The species
composition of the FL areas was different from the areas of PTA (FL vs PTA : p= 0,001), PTR (FL
vs PTR: 0,041), RNA (FL vs RNA : p= 0,038), RNR (FL vs RNR : p= 0,035) e NUR (FL vs NUR :
p= 0,022). And the environmental variability was different between the forest areas and the areas in
forest recovery (p <0.05), being similar only with PTA. It is concluded that the PTA method was
the most efficient in the recovery of degraded areas as a function of tree composition. However, the
RNR method when compared to PTR, presented better environmental conditions for the survival of
culicidae.

Keywords: Recovery of degraded areas; Culicidae; Mining; Mosquitos.
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INTRODUÇÃO
A floresta amazônica é considerada um dos biomas terrestres com a maior diversidade
biológica, conhecida mundialmente por concentrar uma das mais ricas fauna e flora do planeta
(Albagli, 1998). Ao longo dos anos, este bioma tem sofrido fortes pressões antrópicas, com intensa
exploração dos recursos naturais, em função das instalações de projetos, tais como, de geração de
energia hidroelétrica, agropecuária extensiva, abertura de rodovias, atividades de extrativismo
vegetal e projetos de mineração, causando grandes alterações na sua paisagem natural e
consequente perda da biodiversidade (Marinelli et al., 2008)
A mineração é uma das que mais se destaca pela extensão dos seus danos ao meio ambiente,
gerando impactos na paisagem, em função da morte das comunidades de espécies vegetais e
animais, alteração no relevo pela modificação da topografia, desestruturação do solo, erosão,
assoreamento do sistema de drenagem, perda de matéria orgânica, além de que é considerada como
uma das principais fontes de emissão de metais pesados no ambiente (Mechi & Sanches, 2010).
Como exemplo, temos a mineração de bauxita, principal matéria-prima utilizada na produção de
alumínio metálico (Barreto, 2001). Esse tipo de mineração promove a supressão total da vegetação,
alterando ecossistemas raros, causando perda de espécies endêmicas, além de remover o solo
superficial de maior fertilidade conhecido como “topsoil” das áreas florestais (Reis, 2006).
Frente a esta realidade, a recuperação florestal das áreas mineradas, tornou-se, uma
condicionante indispensável para o licenciamento das minas. É exigido por lei, que as empresas
mineradoras promovam a reabilitação das áreas impactadas pelas atividades da mineração, de
acordo com um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), previamente elaborado e
aprovado pelo órgão governamental competente (DNPM, 2000). Nesse sentido, essas empresas
estão buscando cada vez mais o aprimoramento de práticas que visam à obtenção de melhores
resultados na recuperação e manejo das áreas degradadas (Balensiefer, 1998).
O reestabelecimento de um ecossistema florestal está ligado diretamente ao processo de
sucessão ecológica, caracterizado por mudanças no ecossistema, resultante da modificação do
ambiente físico pela comunidade biológica, culminando em um tipo de ecossistema persistente,
denominado clímax (Odum, 1988). No início desse processo, ocorre uma colonização da área por
espécies que apresentam um rápido crescimento e altas taxas de dispersão, conhecidas como
pioneiras. Elas alteram as condições e disponibilidade de recursos do habitat favorecendo o
estabelecimento de outras espécies, que apresentam um crescimento mais lento, conhecidas como
secundárias, de forma que ao longo do tempo as condições ambientais se tornem cada vez mais
estáveis culminando na comunidade clímax (Matthes & Martins, 1997).
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Como parte dos esforços, alguns métodos de recuperação florestal de áreas degradadas
foram propostos e testados, baseados nos conceitos de restauração ecológica, que podem ser
utilizados em diferentes situações (Almeida, 2016). Dentres eles, três se destacam: plantação
tradicional, regeneração natural e nucleação, compostos por diferentes técnicas, custo de aplicação e
manutenção, assim como na eficiência e velocidade em recuperar o ecossistema.
A plantação tradicional tem sido um dos métodos mais comumente utilizado nos processos
de restauração florestais por apresentar fácil operacionalização e controle da densidade de plantio,
embora apresente um alto custo de aplicação e monitoramento (Silva, 2013). Baseia-se na fixação
localizada de mudas de espécies arbóreas nativas da flora regional e espécies exóticas por meio de
plantação manual (Bitar, 1997; Moreira, 2004). Este método tem como objetivo principal acelerar
os estágios de sucessão natural, proteger rapidamente o solo contra a erosão e garantir a aceleração
e sucesso da recuperação (Almeida, 2016).
Outro método bastante utilizado é o de regeneração natural, que não envolve o plantio de
mudas, sendo a área deixada para se recuperar naturalmente a partir do banco de sementes presente
no solo superficial (“topsoil”), devolvido à área após a finalização do processo de mineração, e pela
dispersão de espécies do entorno (Almeida, 2002). É um processo considerado lento, pelo qual os
ecossistemas se recuperam através dos mecanismos de sucessão ecológica (Damasceno, 2005). A
aplicação deste método apresenta um baixo custo quando comparado aos demais, e tem por
finalidade aproveitar o potencial de auto recuperação que a área ainda possui (Martins, 2009;
Almeida, 2016).
Aplicar princípios ecológicos relacionados à produtividade de diferentes níveis tróficos,
incluindo o fluxo de energia e demais relações, é essencial em projetos que buscam recuperar áreas
degradadas (Odum, 1988). É necessário que o processo de restauração ambiental considere as
interações intraespecíficas e interespecíficas dos organismos que fazem parte do ecossistema a ser
recuperado. Por isto, ambientes restaurados que utilizam apenas mudas têm demonstrado baixa
diversidade de espécies arbóreas e espécies vegetais originalmente existentes na floresta nativa
dentro de um determinado tempo (Essert, 2012). Esses processos são altamente dependentes da
qualidade da paisagem onde estão inseridos e da migração de propágulos de fragmentos vizinhos
através de espécies dispersoras de sementes e polinizadores. Nesse sentido, áreas desmatadas há
mais tempo, ou a ausência de espécies chaves podem retardar ou mesmo impedir o processo de
sucessão natural da área (Almeida, 2016; Magnano et al., 2012 ).
Considerando isso, o terceiro método que vem sendo utilizado em programas de restauração
ambiental é o da nucleação. Baseado na formação de núcleos que podem ser compostos por
combinações de técnicas como: instalação de poleiros artificiais, transposição de galharia, e plantio
de mudas nativas de espécies pioneiras e não pioneiras (Reis & Tres, 2007). Apesar de recente, tem
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sido bastante utilizado por se tratar de técnicas práticas de baixo custo a serem aplicadas em
projetos de restauração de áreas degradadas (Mariot et al., 2008).
Segundo Tres (2006) e Reis et al. (2006) a nucleação induz a uma heterogeneidade de
núcleos com distintos ritmos sucessionais, formando microhabitats que proporcionam nichos
ecológicos, condições de abrigo, alimentação e reprodução, para as diferentes formas de vida,
promovendo o fluxo gênico entre as populações dos fragmentos mais próximos e levando a uma
maior resiliência ambiental. Outros autores a enxergam como “ilhas de diversidade”, onde as ilhas
criadas seriam responsáveis pela disseminação de propágulos e presença de espécies chaves para
atração de fauna (polinizadores e dispersores) levando a uma significativa melhoria nas qualidades
ambientais, permitindo um aumento na probabilidade de ocupação deste ambiente por outras
espécies (Yarranton & Morrison, 1974; Almeida, 2016).
Nos processos de recuperação florestal, independentemente do método empregado, é
importante avaliar o sucesso e eficiência das técnicas utilizadas de modo a afirmar se o processo de
restauração está constituindo um novo ecossistema capaz de realizar as mesmas funções ecológicas
das florestas naturais (Kageyama & Gandara, 2004). Além disso, é necessário um monitoramento
de áreas em recuperação florestal com intervalos de idades distintos, sendo possível avaliar a
eficiência do processo de sucessão ecológica do ambiente em recuperação ao longo de um
determinado tempo (Damasceno, 2005)
Uma das alternativas para medir o sucesso de um programa de restauração é avaliar a
biodiversidade local de áreas recuperadas utilizando organismos como indicadores ambientais, ou
seja, grupos capazes de responder a diferentes alterações ambientais (Paoletti, 1999). Para tal, é
importante ter nas imediações das áreas em recuperação, um ecossistema referência, com suas
funções ecológicas preservadas, pois, por estarem inseridas dentro do mesmo contexto regional,
acredita-se que essas as áreas em recuperação poderão apresentar um pool de diversidade
semelhante ao encontrado nesse ecossistema (Galanes & Thomlinson 2009; Kauano et al., 2013).
Os organismos bioindicadores são componentes vivos de um ambiente e peças chave para
avaliar as transformações e seus efeitos, e no caso da recuperação de áreas degradadas, monitorar os
processos de remediação em diferentes partes da paisagem (Paoletti, 1999). Na maioria dos casos,
os estudos têm se apoiado no uso de animais vertebrados, tais como aves e mamíferos, considerados
bons indicadores ecológicos de determinadas perturbações (Lewinsohn et al., 2005). No entanto, a
utilização de invertebrados como bioindicadores tem respondido a diferenças mais sutis tanto de
habitat quanto de intensidade de impacto (Oliver et al., 1998).
Estudos utilizando indivíduos da ordem Diptera foram desenvolvidos ao longo dos anos,
pois são animais que encontram-se distribuídos em todos os continentes, com alta capacidade de
colonização e importantes funções ecológicas, agindo como decompositores, polinizadores e
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controladores biológicos (Triplehorn & Jonsson, 2011). Dentre eles, os dípteros da família
Culicidae, conhecidos popularmente como mosquitos, muriçocas ou carapanãs.
Os culicídeos são insetos holometábolos, com um ciclo de vida composto por estágios de
ovo, quatro estádios larvais, pupa e adultos alados, com formas imaturas aquáticas e os adultos
terrestres. São capazes de produzir diversas gerações em curto espaço de tempo, com oviposições
tanto em criadouros artificiais, formados a partir do acúmulo de água em recipientes oriundos das
atividades antrópicas, como pneus e garrafas; e os naturais, a partir do acúmulo de água sobre partes de
plantas (axilas foliares de bromélias) ou sobre o solo (poças d’água) (Forattini, 2002).

Com exceção do gênero Toxorhynchites, as fêmeas apresentam hábito hematófago,
alimentando-se do sangue de hospedeiros vertebrados. Alguns gêneros, como Uranotaenia e
subgênero Microculex costumam sugar animais de sangue frio, como anfíbios, outros são mais
ecléticos quanto aos hospedeiros podendo atacar aves, roedores, preguiças, marsupiais, macacos e o
homem. Devido à hematofagia, algumas espécies desempenham importante função como vetores de
múltiplas infecções de agentes causadores de doenças ao homem e aos animais, como a malária,
dengue, zika, chikungunya, febre amarela e filariose (Forattini, 2002; Consoli & Oliveira, 1994).
Os padrões de riqueza e abundância desses animais são altamente influenciados por fatores
ambientais como tipologia florestal, precipitações pluviométricas, umidade relativa e temperatura
(Mataveli et al., 2018; Ajuz e Vestena, 2014).

Segundo Forattini (2002), os mosquitos são

adaptados a climas quentes e úmidos, com temperaturas entre 24 e 28°C, sendo valores abaixo dos
15º C considerados deletérios para a maioria das espécies. Em períodos de maior intensidade das
chuvas pode ocorrer um aumento populacional das espécies, visto que possibilita a formação de
novos criadouros favorecendo a eclosão dos ovos (Consoli & Oliveira, 1994). Algumas espécies
costumam apresentar preferência por locais onde haja alto grau de vegetação arbórea em função das
suas características silvestres (Gomes & Forattini,1990).
De acordo com Dorvillé (1996) o conhecimento da fauna de Culicidae pode ser utilizado
para avaliar o grau de alterações ocorrido em determinada região, pois algumas espécies são
bioindicadoras de ambientes preservados, enquanto que outras são típicas de ambientes alterados.
Por exemplo, os mosquitos dos gêneros Sabethes, Anopheles e Hemagogus costumam ser
encontrados em ambientes preservados, por serem mais seletivos e sensíveis a modificações
ambientais, geralmente são acrodendrófilos, e criam-se em recipientes naturais, como buracos de
árvore, internódios de bambu e axilas de folhas (Consoli & Oliveira, 1994). Por outro lado, as
espécies dos gêneros Mansonia, Culex, Aedes e Coquillettidia são mais adaptadas a ambientes
antropizados, consideradas generalistas devido não apresentarem grandes exigências quanto às
condições ambientais, podendo criar-se tanto em criadouros naturais como artificiais, ocupando
ambientes domiciliares, peridomiciliares e florestais, além de serem considerados antropofílicos
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(Forattini & Massad, 1998; Marchi 2014).
Destaca-se ainda, a importancia desses insetos nas ações de monitoramento e prevenção de
possíveis surtos ou epidemias que podem ocorrer por conta das modificações antrópicas dos
ambientes naturais. Essas alterações desencadeiam diversos desequilíbrios ecológicos, dentre eles, a
falta de abrigo e recursos alimentares para os culicídeos nas áreas florestais, fazendo com estes
migrem para áreas urbanas em busca de alimento, facilitando assim, a disseminação de diversas
doenças entre a população humana (Guimarães et al., 2003).
Dentro desta perspectiva, este estudo buscou por meio da avaliação da comunidade de
culicídeos, analisar a eficiência de diferentes métodos de recuperação florestal em áreas de pós
mineração de bauxita na Amazônia brasileira. Foram comparadas comunidades de culcídeos
presentes em áreas submetidas a três métodos de recuperação florestal (plantação tradicional,
regeneração natural e nucleação), com idades de implantação diferentes (um, três, cinco e sete
anos), com aquelas presentes em áreas de floresta adjacentes. Dessa forma, o trabalho buscou
responder às seguintes perguntas: 1- Qual dos métodos de recuperação florestal será mais eficiente
na recuperação de áreas degradadas, restabelecendo padrões de riqueza, abundância e composição
de culicídeos semelhantes aos observados nas áreas de floresta? 2- Esses padrões de riqueza,
abundância e composição avaliados para as comunidades de mosquitos presentes nas áreas em
recuperação serão influenciados ao longo do tempo de um, três, cinco e sete anos de recuperação?
Esperamos que o método de recuperação por nucleação apresente maior eficiência na recomposição
da fauna de mosquitos, apresentando valores de riqueza, abundância e composição semelhantes com
a comunidade referência, visto que este método oferece desde o início do processo um ambiente
fisicamente mais complexo, o que pode acelerar a sua recuperação. Além disso, espera-se que, com
o passar do tempo, as comunidades presentes nas áreas de recuperação apresentarão maior riqueza e
abundância de mosquitos, tendendo a se assemelhar com os padrões apresentados pelas
comunidades presentes nas áreas de floresta.

MATERIAL E MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
O presente estudo foi realizado nas áreas de recuperação florestal pós mineração do sítio de
extração mineral de bauxita, pertencente à Mineração Paragominas S.A., inserido em um platô
Miltônia 3 (3°15'38"S e 47°43’28”O) (Hydro, 2015), e áreas de Floresta da matriz florestal das
imediações do sítio de extração da mineração (3°14'05.38"S e 47°41'22.25”W) (Figura 1A). O sítio
de extração de bauxita está localizado no município de Paragominas, sudeste do estado do Pará,
distante 70 km da sede municipal de Paragominas (Figura 1B).
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A

B

Figura 1: Área de estudo: (A) Vista do Sítio de extração mineral de bauxita, áreas de recuperação florestal e Matriz florestal
do entorno; (B) localização do município de Paragominas no estado do Pará (BR).
Fonte: (A) Google Earth; (B) Google imagens

De acordo com a classificação de Köppen, o clima dessa região é característico da região
tropical úmido, com temperaturas médias em torno de 26ºC, com máximas de 32,7ºC e mínimas de
21,7ºC. A umidade relativa do ar é elevada, em média 80%, aumentando para 87% nos períodos
chuvosos. A distribuição de chuvas no ano revela dois períodos distintos, um chuvoso (dezembro a
maio), concentrando 84% das precipitações anuais, e outro menos chuvoso (junho a dezembro),
com 16% das precipitações anuais. A precipitação média anual está em torno do 1.800 mm3
(Amorim, 2010).
A vegetação natural da região é caracterizada por Floresta Ombrófila Densa Submontana,
Floresta Ombrófila Densa de terras Baixas e Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Veloso et al.,
1991). A Floresta Amazônica nesta região apresenta um histórico de desmatamento desde a década
de 60, devido à intensa pressão de atividades econômicas implantadas no município, como a
extração madeireira, a agricultura, a pecuária e a mineração, promovendo a degradação de grande
parte da floresta nativa, restando, no ano de 2008, apenas 55% da vegetação original (Pinto et al.,
2009). Apesar dos investimentos em regeneração da sua vegetação, o município continua sofrendo
uma grande perda dos recursos florestais, com o avanço da pastagem sobre os desflorestamentos
recentes e cedendo área para agricultura e vegetação secundária.
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MÉTODOS DE COLETA

Foram utilizadas as seguintes metodologias para as coletas dos mosquitos:
(a) Puçá - Consiste de um funil de fundo fechado, feito de tecido telado, com uma abertura de 20cm
de diâmetro, preso a um pequeno cabo (Figura 2A). O puçá é utilizado para coleta ativa de
mosquitos que se aproximam do coletor (Sakagami et al., 1967). Os mosquitos capturados são
aspirados com aparelhos de sucção oral e armazenados em copos de transporte.
(b) Armadilha luminosa tipo CDC (Figura 2B) (Sudia & Chamberlain, 1962) - Essas armadilhas
atraem os insetos por meio de uma pequena fonte de luz, sugando-os por uma ventoinha para um
saco coletor.
(c) Armadilha de Shannon (Figura 2C) (Shannon, 1939) - Também utiliza atração luminosa. Os
insetos são atraídos para um tipo de tenda de tecido onde ficam retidos, devendo ser aspirados, com
aparelhos de sucção oral e armazenados em copos de transporte.

A

B

C
Figura 2- Métodos de captura utilizados para
coleta de mosquitos: (A) Puça; (B) Armadilha
CDC; (C) Armadilha de Shannon.
Fotos: A.P.Machado.
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TIPOS DE AMBIENTES ESTUDADOS

A fauna de culicídeos foi avaliada em quatro tipos de ambientes distintos encontrados na
área de estudo: a floresta nativa, representando o ambiente controle e três tipos de ambientes em
processo de restauração, utilizando diferentes métodos de recuperação florestal 1-plantação
tradicional, 2-regeneração natural e 3-nucleação. Estes ambientes foram definidos da seguinte
forma:
1-Floresta (FL) - classificada como floresta secundária composta por uma vegetação
remanescente de Floresta Ombrófila Densa (Martins et al., 2018). Estas áreas fazem parte dos 389
ha de áreas de preservação permanente, localizadas nas imediações da Mineração Paragominas S.A
(CAR, 2016);
2-plantação tradicional (PT) - áreas em recuperação florestal através do método de plantação
tradicional se baseiam na plantação localizada de mudas de espécies arbóreas nativas da flora
regional e espécies exóticas, por meio de plantação manual (Bitar, 1997; Moreira, 2004);
3-regeneração natural (RN) - áreas em recuperação florestal através do método de
regeneração natural que consiste na não interferência humana no processo de recuperação da área
sendo permitido que esta área se recupere naturalmente a partir do banco de sementes do “topsoil” e
pela dispersão de espécies do entorno, não envolvendo o plantio de mudas (Almeida, 2002);
4-nucleação (NU) - áreas em recuperação florestal através do método de nucleação. Este
método é composto por diferentes técnicas, como instalação de poleiros artificiais pela transposição
de galharia relacionada ao acúmulo de galhos, resíduos florestais, tocos, resíduos agrícolas ou
amontoados de pedras dispostos na forma de aglomerados ou em forma de leiras; e plantio de
mudas nativas (Reis & Tres, 2007).
As áreas em processo de restauração florestal sofreram durante o processo de extração da
bauxita, supressão total da vegetação, com retirada da biomassa vegetal e da camada superficial do
solo, denominada de “topsoil”. Após finalizada a extração mineral, se iniciou o processo de
reconformação topográfica e espalhamento do “topsoil” para a aplicação de um dos métodos de
recuperação. A restauração florestal de áreas na Mineração Paragominas S.A. começou a ser
implantada a partir do ano de 2009 com o estabelecimento de vários fragmentos em restauração a
cada ano.
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DESENHO AMOSTRAL

Este estudo teve como universo amostral 33 áreas, sendo 03 de Floresta e 30 abrangendo os
três tipos de recuperação florestal (plantação tradicional, regeneração natural e nucleação) com
diferentes intervalos de tempo de implantação: antigos (7 e 5 anos, áreas estabelecidas em 2010 e
2012, respectivamente); recentes (1 e 3 anos, áreas estabelecidas em 2016 e 2014, respectivamente).
Para as coletas de culicídeos, estas áreas foram categorizadas em seis tratamentos com seis
réplicas de cada, com exceção da floresta, que apresentou três réplicas: Floresta (FL); (2) plantação
tradicional antigo (PTA); (3) plantação tradicional recente (PTR); (4) regeneração natural antigo
(RNA); (5) regeneração natural recente (RNR) e (6) nucleação recente (NUR) (Figura 3). Cada uma
dessas réplicas representou a unidade amostral independente.

Figura 3: Mapa de localização das 33 áreas estudadas no Sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará,
apresentando a delimitação das áreas de floresta e de recuperação florestal referente aos métodos de plantação
tradicional antigo (PTA) e recente (PTR); regeneração natural antigo (RNA) e recente (RNR); e nucleação recente
(NUR). Áreas do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos diferentes métodos de recuperação que
não foram amostrados estão apresentadas em tons de cinza.
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Foram realizadas duas expedições de coleta, a primeira no período de outubro/2017 e a
segunda em maio/2018, com duração de, aproximadamente, 22 dias cada.
As espécies de culicídeos possuem diferentes horários de atividades. Sendo assim, para se
amostrar as espécies presentes nas áreas estudadas, as capturas foram realizadas no período diurno e
noturno, ao nível de solo. Durante o período diurno, das 06:00 às 9:00 horas da manhã, os
mosquitos adultos foram coletados usando o método de busca ativa com puçá, totalizando 3h de
captura por área e 9 horas de captura por tratamento.
As coletas noturnas foram realizadas por armadilhas luminosas CDC e Shannon, sendo
realizada uma coleta por Shannon em cada área, das 18:00 às 21:00h, totalizando 3h de captura
/área e 9 horas de captura por tratamento. Foram instaladas, a 1 m de altura do solo, três (3)
armadilhas CDC por área, às 18:00h e recolhidas no dia seguinte, às 06:00h, por três noites
consecutivas, totalizando 108h de coleta por área (3 CDCs x 12horas x 3 dias) e 324h por
tratamento (108h/área x 3áreas/tratamento).
Os mosquitos capturados foram mortos com acetato de etila e acondicionados em pequenos
tubos contendo naftalina e identificados com informações do local, método de captura e data de
coleta. Os exemplares foram encaminhados para o laboratório de Parasitologia do ICB/UFPA, onde
foram triados e identificados ao nível de espécie ou morfo-espécies. A identificação foi feita através
de comparação dos caracteres morfológicos ao microscópio estereoscópio, utilizando-se a chave de
Consoli & Oliveira (1994).

Variáveis ambientais

Visando caracterizar o ambiente das áreas estudadas, em cada área foram implantadas 3
parcelas de 5 x 5 m, separadas 200m entre si, onde foram coletadas as seguintes variáveis
ambientais: cobertura de dossel, complexidade de sub-bosque, número de árvores grandes
(DAP>15cm) e pequenas (DAP<15cm), altura de dossel (m), altura de serapilheira (cm),
temperatura e umidade do ar.
Para medir a cobertura de dossel e complexidade de sub-bosque foi usada a metodologia
adaptada de Marsden et al, (2002). As medidas foram obtidas a partir de fotos de máquina
fotográfica digital. Para a cobertura de dossel as fotos foram tomadas nos quatro cantos de cada
parcela a 1,20m acima do solo no sentido vertical, gerando um total de quatro fotos por parcela,
enquanto que, para a complexidade de sub-bosque obteve-se uma foto por parcela, no sentido
horizontal da vegetação, a 2m de distância do fundo do tecido branco em cada parcela. As imagens
obtidas foram importadas para o programa ENVI 4.5 (ITT Visual Information Solutions, Boulder,
CO, USA), e convertidas em escalas de cinza para realização do cálculo da porcentagem de pixels
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brancos na figura. A porcentagem de cobertura de dossel de cada área foi obtida através da média
das 04 fotos tiradas em cada canto do plote.
Para verificação do número de árvores grandes (DAP>15 cm) e pequenas (DAP<15cm) em
cada parcela, foram realizadas medições do diâmetro das árvores com auxilio de uma fita métrica.
A altura do dossel(m) foi realizada através estimativas visuais. Para a altura de serapilheira foram
realizadas medidas nos quatro cantos de cada parcela com auxilio de uma régua de 15 cm. A
temperatura (ºC) e umidade (%) das parcelas foram obtidas à partir da média de duas mensurações,
uma realizada no inicio da manhã (entre 6h e 7h) e outra no fim da tarde (entre 17h e 18h), com o
uso de um aparelho termohigromêtro.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A riqueza estimada para as áreas estudadas foi calculada através do método de rarefação
(Hurlbert, 1971), a partir de um total padronizado de 30 indivíduos, usando uma matriz modo Q
(amostras nas linhas), o pacote “vegan” e a função “rarefy” no programa estatistico R (R Core
Team, 2014). Este método é utilizado na comparação de diversidade entre comunidades de
diferentes números de indivíduos, e consiste em calcular o número esperado de espécies em cada
amostra para um tamanho de amostra padrão (em termos de número de indivíduos). As curvas de
cada tratamento foram elaboradas a partir dos programas BioDiversity Pro 2.0 (Mcaleece et
al.,1997) e Microsoft Excel 2013.
Para comparar a abundância total e riqueza rarefeita entre os tratamentos, os dados foram
submetidos a transformações logarítmicas e análises de variância (ANOVA one-way) com o teste a
post hoc de Tukey.
Para avaliar a similaridade da fauna entre os tratamentos, os dados de abundância (número
individuos) em cada tratamento de todas as espécies foram logaritimizados e submetidos a uma
análise de ordenação Escalonamento Multidimensional não-métrico (NMDS: non-metric
multidimensional scaling), utilizando o índice de Bray-Curtis. A distorção da resolução em duas
dimensões da ordenação é expressa pelo valor S (chamado stress) que quanto mais próximo de zero,
melhor o ajuste entre a distância original dos objetos e a configuração obtida (Legendre &
Legendre, 1998). Para testar possíveis diferenças na composição de espécies entre os tratamentos
foi realizada uma PERMANOVA, com comparações par-a-par, tendo como base a matriz de
dissimilaridade de Bray-Curtis, com nível de significância em α <0,05 e testes com 9999
permutações. Estas análises foram calculadas pelo pacote estatístico Primer versão 5 (Clarke &
Gorley, 2001).
Os valores representativos das variáveis ambientais de cada área foram obtidos pela média
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dos valores das três parcelas. As variáveis ambientais de cada tratamento (árvores grandes e
pequenas, altura dossel, serrapilheira, temperatura, Umidade, cobertura dossel e complexidade subbosque) foram submetidas a uma análise de componentes principais (PCA), seguida de uma análise
de variância multivariada permutacional (PERMANOVA) com comparações par-a-par, tendo como
base a matriz de distância “euclidean” objetivando verificar a distinção ambiental entre os
tratamentos.

RESULTADOS
Tabela 1- Lista de espécies e abundância de culicídeos presentes nas áreas de floresta (FL) e áreas de recuperação
florestal pelos métodos de plantação tradicional antigo (PTA) e recente (PTR); regeneração natural antigo (RNA) e
recente (RNR); e nucleação recente (NUR).
Es pé cie s
Aedeomyia sp1.
Aedeomyia squamipennis
Aedes ( Ochl. ) taeniorhynchus
Aedes (Ochl.) scapularis
Anopheles (Nys) sp1.
Anopheles trianullatus
Anopheles brasiliensis
Anopheles medipunctatos
Anopheles oswaldoi
Coquilletidia venezuelensis
Coquillettidia albicosta
Coquillettidia nigricans
Coquillettidia sp1.
Culex (Cux) sp1.
Culex (Cux) sp2.
Culex (Cux) sp3.
Culex (Cux) sp4.
Culex (Cux) sp5.
Culex (Cux) sp6.
Culex (Cux) sp7.
Culex (Mel) sp1.
Culex (Mel) sp2.
Culex (Mel) sp3.
Culex (Mel) sp4.
Culex (Mel) sp5.
Culex (Mel) sp6.
Culex (Mel) sp7.
Culex (Mel) sp8.
Culex portesi
Culex spissipes
Culex (Ano.) sp1.
Limatus durhamii
Limatus sp1.
Mansonia pseudotitilans
Mansonia sp1.
Mansonia sp2.
Mansonia sp3.
Mansonia titilans
Psorophora ferox
Psorophora cingulata
Psorophora dimidiata
Psorophora sp1.
Sabethes cyaneus
Sabethes quascyaneus
Uranotaenia calosomata
Uranotaenia sp1.
Wyeomyia aporonoma
Wyeomyia sp1.
Total de individuos
Total de e s pé cie s

PTA
1
3
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
3
2
4
0
36
4
1
9
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
14

PTR
0
5
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
5
1
2
0
6
0
6
1
4
2
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
15

Tratame ntos
RNA
RNR
3
0
2
5
0
0
0
0
0
0
0
12
0
1
0
0
0
0
5
48
0
0
0
42
0
0
64
53
9
98
4
33
20
93
2
120
4
3
1
0
2
8
2
4
0
4
0
2
0
3
2
11
0
7
4
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
11
0
1
0
2
0
1
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
126
571
16
25

NUR
0
41
3
0
0
0
1
0
0
60
0
2
0
25
5
2
11
5
9
2
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
176
21

FL
0
0
0
0
3
3
0
1
2
7
0
0
0
66
8
0
3
20
7
4
11
16
17
1
4
0
0
2
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
1
1
3
1
2
4
197
30

Total
4
56
3
1
3
15
2
1
2
124
1
45
1
216
123
45
127
189
27
14
32
33
24
3
8
19
7
6
1
3
4
1
1
12
1
2
2
5
2
5
1
1
1
1
4
1
2
5
1186
48

Legenda: subgêneros Ochlerotatus (Och.); Nyssorhynchus (Nys.); Culex (Cux.); Melanoconion (Mel.); Anoedioporpa
(Ano.).
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PADRÕES DE RIQUEZA

Foi observado que as áreas de floresta apresentaram uma riqueza de espécies maior que os
métodos em recuperação. No total, foram registradas 48 espécies, sendo 30 espécies nas áreas de
floresta (FL), seguidas das áreas de regeneração natural e nucleação recentes (com 25 e 21 espécies,
respectivamente), pelas áreas de regeneração natural antigas e plantação tradicional recente (16 e 15
espécies, respectivamente) e pelas áreas de plantação tradicional antiga apresentando 14 espécies
(Tabela 1).
A estimativa de riqueza de espécies de culicídeos para cada tratamento, pelo método de
rarefação, para um total padronizado de 30 indivíduos coletados, indicou um mínimo de sete
espécies para PTA e o máximo de 12 espécies para FL (Figura 4). Os valores de riqueza rarefeita a
partir de 30 indivíduos padronizados para cada unidade amostral estão apresentados no Anexo I.
As curvas de Rarefação geradas para os 11 tratamentos não apresentaram sinais de
estabilização ao nível de 30 indivíduos. Os tratamentos que obtiveram uma melhor razão espéciesindivíduos foi o de floresta (FL), seguido de NUR, apresentando uma maior tendência a aumentar o
número de espécies caso ocorra um aumento de esforço amostral. Todavia, as curvas representadas
pelos demais tratamentos provavelmente não alcançariam mudanças significativas na razão
espécies-indivíduos (Figura 4).
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Número de indivíduos
Figura 4-Curvas de rarefação de culicídeos dos 6 tratamentos do Sítio de extração de
mineral de bauxita, Paragominas, Pará. Valor base para a comparação entre os
tratamentos foi de 30 indivíduos no cálculo da rarefação.
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Ao comparar a riqueza rarefeita entre os tratamentos, observou-se diferença significativa
entre eles (ANOVA, F= 5.849; p =0,001). A riqueza rarefeita para o tratamento floresta foi
significativamente superior aos tratamentos de recuperação florestal PTA, PTR, RNA, RNR, e NUR
(Tukey, p < 0,05). Nas áreas de floresta foram registrada uma riqueza média de 8 espécies a mais
em relação às áreas de PTA (Tukey.p < 0,001), 9 espécies a mais do que as áreas de PTR (Tukey.p
< 0,001), 8 espécies a mais que as áreas de RNA (Tukey.p =0,002), 5 espécies a mais do que as
áreas de RNR (Tukey.p =0,04), e 6 espécies a mais do que as áreas de NUR (Tukey.p = 0,013)
(Figura 5). Para as comparações entre os demais tratamentos não houve diferença significativa
(p>0,05).
Ao avaliar a influência do tempo de implantação dos métodos de recuperação florestal sobre
o número de espécies, observou-se que não houve diferença significativa na riqueza de espécies de
culicídeos entre os tratamentos de recuperação florestal antigo e recente (Tukey. p >0,05) (Figura
5).

Riqueza média rarefeita

18

b

16
14
12
10
8
6

a

a

PTA

PTR

a

a

RNR

NUR
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4
2
0
RNA

FL

Tratamentos
Figura 5- Riqueza rarefeita média de espécies (+ desvio padrão) presentes nos tratamentos
de floresta (FL) e recuperação florestal pelos métodos de plantação tradicional antigo
(PTA) e recente (PTR), regeneração natural antigo (RNA) e recente (RNR) e nucleação
recente (NUR). As letras sobre as barras comparam as médias entre si. Letras iguais
indicam médias sem diferença estatisticamente significativa.
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PADRÕES DE ABUNDÂNCIA

Os tratamentos RNR e FL apresentaram os maiores valores de abundância de culicídeos
(571 e 197 indivíduos, respectivamente), seguidos pelos tratamentos NUR e RNA (176 e 126
indivíduos, respectivamente), em contraste os tratamentos de PTA e PTR apresentaram os menoreas
valores de abundância (75 e 41 indivíduos, respectivamente). Observou-se tanto nas áreas de
floresta como nas áreas em recuperação florestal, que entre as espécies mais abundantes, quatro
pertencem ao gênero Culex, subgênero Culex (morfoespécies 1, 5, 4 e 2 com 216; 189; 127 e 123
indivíduos, respectivamente) e Coquilletidia venezuelensis (124 indivíduos) (Tabela 1).
Ao comparar a abundância observada entre os tratamentos, observou-se diferença
significativa entre eles (ANOVA, F= 3.804; p =0,009). As áreas de regeneração natural recentes
apresentaram abundância de culicídeos significativamente maior em relação às áreas de plantação
tradicional recentes (Tukey, p < 0,018). Em média o tratamento RNR apresentou 80 mosquitos a
mais quando comparado ao ambiente PTR. Não foi observada diferença significativa entre os
demais tratamentoss (p > 0,05) (Figura 6).
Ao avaliar a influência do tempo de implantação dos métodos de recuperação florestal sobre
a abundância de mosquitos, observou-se que não houve diferença significativa no número de
mosquitos coletados entre os tratamentos com anos de implantação dos métodos de recuperação
antigos e recentes (Tukey, p > 0,05) (Figura 6).
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Figura 6- Abundancia média (+ desvio padrão) de mosquitos presentes nos tratamentos de
floresta (FL) e recuperação florestal pelos métodos de plantação tradicional antigo (PTA)
e recente (PTR), regeneração natural antigo (RNA) e recente (RNR) e nucleação recente
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médias sem diferença estatisticamente significativa.
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COMPOSIÇÃO E SIMILARIDADE DE ESPÉCIES ENTRE OS TRATAMENTOS

Foram coletados 1.186 culicídeos, pertencentes a duas subfamílias (Culicinae e
Anophelinae), 11 gêneros e 48 espécies. A subfamília Culicinae foi a que apresentou maior riqueza
de espécies, com 43 espécies, enquanto que Anophelinae obteve um total de apenas cinco (Anexo
II).
Ao avaliar a estrutura das comunidades de culicídeos e a similaridade dos seis tratamentos,
observamos que a composição de espécies foi distinta entre os tratamentos (Pseudo F= 1.259;
p=0,025). Através da ordenação da NMDS observou-se que as áreas dos tratamentos formaram
agrupamentos distintos, o que traduz uma menor similaridade na estrutura da fauna que habita estes
ambientes (Figura 7). As áreas de floresta apresentaram uma composição diferente das áreas em
recuperação florestal de PTA (FL vs PTA : p= 0,001), PTR (FL vs PTR: 0,041), RNA (FL vs RNA
: p= 0,038), RNR (FL vs RNR : p= 0,035) e NUR (FL vs NUR : p= 0,022). Não houve diferença
significativa para as comparações entre os demais ambientes (p>0,05).
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Figura 7- Escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para os 6 tratamentos estudados
no sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará, baseado na composição de espécies de
culicídeos. Stress = 25

Nas áreas de FL, foram registradas 13 espécies exclusivas e 17 espécies compartilhadas com
os demais ambientes, enquanto as áreas de PTA registraram 1 espécie exclusiva e 13
compartilhadas, PTR

obteve 2 espécies exclusivas e 13 compartilhadas . As áreas de RNA

apresentram apenas espécies compartilhadas, com um total de 16 espécies, as áreas de RNR
apresentaram 3 espécies exclusivas e 22 compartilhadas, e as áreas de NUR registraram 2 espécies
exclusivas e 19 compartilhadas (Tabela 2).
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Tabela 2. Composição das espécies exclusivas e compartilhadas de culicídeos nos tratamentos de
recuperação florestal e floresta do sítio de extração de bauxita, Paragominas, Pará, Brasil.

Espécies
Anopheles (Nys) sp1.
Anopheles medipunctatos
Anopheles oswaldoi
Culex portesi
Culex spissipes
Limatus durhamii
Limatus sp1.
Psorophora ferox
Psorophora sp1.
Sabethes cyaneus
Sabethes quascyaneus
Uranotaenia sp1.
Wyeomyia aporonoma
Coquillettidia albicosta
Aedes (Ochl.) scapularis
Coquillettidia sp1.
Culex (Mel) sp7.
Mansonia sp1.
Mansonia sp2.
Aedes ( Ochl. ) taeniorhynchus
Psorophora dimidiata
Culex (Mel) sp4.
Culex (Mel) sp8.
Anopheles trianullatus
Psorophora cingulata
Wyeomyia sp1.
Uranotaenia calosomata
Aedeomyia sp1.
Culex (Ano.) sp1.
Mansonia pseudotitilans
Mansonia sp3.
Anopheles brasiliensis
Culex (Mel) sp5.
Culex (Cux) sp4.
Aedeomyia squamipennis
Coquillettidia nigricans
Culex (Cux) sp3.
Culex (Mel) sp6.
Mansonia titilans
Coquilletidia venezuelensis
Culex (Cux) sp1.
Culex (Cux) sp2.
Culex (Cux) sp5.
Culex (Cux) sp6.
Culex (Cux) sp7.
Culex (Mel) sp1.
Culex (Mel) sp2.
Culex (Mel) sp3.

FL

PTA

Tratamentos
PTR
RNA

RNR

NUR

27
AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS TRATAMENTOS

A análise de componentes principais (PCA) aplicada às métricas das variáveis ambientais
(Anexo III) demonstrou que a porcentagem da variância total explicada pelos dois primeiros eixos
foi de 65,4%. No primeiro eixo foi explicada uma variação de 41,8% da variação dos dados, e as
variáveis que mais contribuíram positivamente foram temperatura e negativamente cobertura de
dossel, umidade e altura de dossel. O eixo 2 explicou 23,6% da variação dos dados e as variáveis
que mais contribuíram para a formação do eixo foram o número de árvores grandes (DAP>15cm) e
pequenas (DAP<15cm), ambas negativamente (Figura 8; Tabela 3).
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Figura 8- Ordenação dos 6 tratamentos estudados no sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará,
em relação às variáveis ambientais, realizada através da PCA.
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Tabela 3. Variáveis ambientais mensuradas nas áreas de cada tratamento estudado no sítio de extração mineral de
bauxita, Paragominas, Pará e os dois eixos da PCA com suas porcentagens de explicação.

Variáveis ambientais

Eixo 1

Eixo 2

Dap>15 (%)

-0.23579

-0.94105

Dap<15 (%)

-0.21248

-0.94466

Altura Dossel (m)

-0.90487

0.100097

Serrapilheira (cm)

-0.59936

-0.21115

Temperatura (°C)

0.727476

-0.42633

Umidade (%)

-0.92619

0.190692

Cobertura Dossel (%)

-0.9316

0.037574

Complexidade sub-bosque(%)

-0.38268

-0.16512

Broken-Stick

2.470779

1.561688

% Explicação

41.81987

23.6291

Ao comparar a variabilidade ambiental entre os tratamentos observou-se uma diferença
significativa entre eles (Pseudo F= 2.425; p=0,001). As áreas de florestas foram distintas
ambientalmente em relação às áreas em recuperação florestal (p<0,05), com exceção das áreas
representadas pelo tratamento PTA que demonstraram uma maior semelhança entre si. Não houve
diferença significativa (p>0,05) para as comparações entre os demais tratamentos (Anexo IV).
Na ordenação da PCA (Figura 13) as amostras das áreas de floresta formaram um
agrupamento distinto das áreas em recuperação florestal. Na ordenação o tratamento FL foi
influênciado pelas as váriáveis ambientais de umidade, cobertura dossel, Dap>15cm, Dap <15cm e
altura de dossel, enquanto que as outras amostras foram afetadas pela temperatura, com exceção de
uma amostra de PTA, que demonstrou semelhança com as amostras de FL (Figura 13).
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DISCUSSÃO
Os resultados demostraram uma riqueza de culicídeos elevada (48 espécies) sendo grande
parte dessa riqueza associada às áreas de florestas (30 espécies), que correspondeu ao ambiente
controle, com o maior grau de preservação. Cabe enfatizar que a análise das curvas de rarefação
sugere que um aumento de esforço amostral aumentaria o número de espécies amostradas na
floresta. Estes dados demonstram a importância desta região e a necessidade de manutenção de sua
integridade ambiental.
Vários estudos ressaltam a grande biodiversidade dos ambientes florestais amazônicos.
Confalonieri & Neto (2012), por exemplo, encontraram uma riqueza de 55 espécies de culicídeos na
Floresta Nacional de Caxiuanã, município de Melgaço, Pará, na Amazônia brasileira. Cantuária
(2012) encontrou uma riqueza de 39 espécies em uma área de floresta na cidade de Macapá (AP).
Da mesma forma, Vieira & Gorayeb (2007) encontraram uma riqueza de 27 espécies em
fragmentos florestais na cidade de Belém (PA). Costa (2013), buscando conhecer a culicidofauna de
fragmentos florestais no Maranhão, encontrou um número de 35 espécies de culicídeos.
O maior número de espécies nas áreas de FL em relação aos ambientes em recuperação
florestal pelos métodos de PT, RN e NU já era esperado em função da qualidade ambiental
apresentada por ambientes florestais, que possuem, em geral, habitats mais complexos
proporcionando uma maior diversidade de nichos, sob a forma de fontes alimentares como
mamíferos, aves e anfíbios; condições de abrigos, esconderijos e áreas para a interação com outras
espécies, abrigando assim, um maior número de espécies (MacArthur, 196, Consoli & Oliveira,
1994). Marcuzzo et al. (2014) comparando áreas em restauração florestal com áreas de floresta no
sul do Brasil, verificaram que a estrutura e diversidade da vegetação apresentaram valores
expressivamente maiores nas áreas de floresta natural. Daronco et al. (2013), mostraram que a
comunidade arbórea de áreas em restauração apresentaram estrato regenerante com densidade muito
inferior à observada no ecossistema florestal de referência na região de Cerrado, Assis, São Paulo.
Nesse sentido, a maior riqueza nas áreas de FL pode está relacionada ao clima tropical
úmido encontrado nesta região, bem como, suas características ambientais como cobertura de
dossel, complexidade de sub-bosque e altura de dossel. Acredita-se que essas características foram
condicionantes para a presença de espécies intimamente associadas a ambientes mais preservados,
pois, das 13 espécies encontradas exclusivamente nas áreas de floresta, 12 pertencem a gêneros de
mosquitos considerados assinantrópicos, como Sabethes, Limatus e Uranotenia. Estas diferenças
foram comprovadas nas análises de comparação das características ambientais entre os tratamentos.
Vários estudos já foram realizados demonstrando a associação de determinadas espécies de
mosquitos à ambientes naturais. Marchi et al. (2010) analisando o nível de preservação de duas
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áreas da Mata Atlântica através da composição da fauna de Culicidae, mostrou a espécie Limatus
durhami relacionada à mata com maior nível de preservação. Rebelo et al. (2007) ao estudarem a
distribuição das espécies do gênero Anopheles no Estado do Maranhão, revelaram que a espécie
Anopheles mediopunctatus demonstrou nítida preferência por ambientes silvestres. Dorvillé (1996)
avaliando o nível de degradação em áreas de floresta tropical no sudeste do Brasil usando espécies
bioindicadoras de mosquitos, concluiu que espécimes do gênero Sabethes são bastante associados a
ambientes florestais.
A abundância de mosquitos coletados durante o estudo foi relativamente baixa (1.186 ind.).
Tal fato pode está relacionado ao baixo nível de precipitação durante as coletas, visto que o índice
pluviométrico é um dos fatores determinante para a distribuição das espécies de mosquitos. Estudos
têm demonstrado que culicídeos adultos podem desaparecer completamente das coletas durante
períodos mais seco, revelando um aumento populacional em períodos de maior intensidade das
chuvas, pois possibilita a eclosão dos ovos e a formação de novos criadouros (Urbinati et al., 2007;
1998; Cantuária, 2012). Guimarães et al. (2000) ao realizarem estudos para verificar a influência
exercida pelos elementos climáticos na freqüência da fauna de mosquitos em uma área do Parque
Nacional da Serra da Bocaina/SP, mostraram que maiores índices de precipitação pluviométrica
favoreceram a incidência dos mosquitos Anopheles fluminensis e Wyeomyia pilicauda. Souto (1994)
estudando a sazonalidade de culicídeos em uma floresta e savana no estado do Amapá observou que
a maior abundancia das espécies do gênero Sabethes ocorreu no período chuvoso.
As espécies Coquilletidia venezuelensis e do subgênero Culex (Cux) foram as mais
abundantes na área de estudo, e mostraram ser um componente indicativo importante de
modificações ambientais na região. Essas espécies são consideradas oportunistas e costumam ser
encontradas em ambientes altamente modificados devido à sua grande plasticidade ecológica de
adaptação a variações nas condições ambientais, além de apresentarem comportamento
sinantrópico, podendo frequentar os mais diversos habitats (Forattini, 2002; Consoli & oliveira,
1994). Sendo que alguns representantes do subgênero Culex (Cux) também podem ser vistos em
ambientes mais preservados.
Dorvillé (1996) ao classificar os mosquitos em três classes bioindicadoras de ações
antrópicas atribuiu a presença da espécie Culex (Cux.) quinquefasciatus à ambientes com alto grau
de antropização. Montes (2005) estudando a fauna Culicidae em fragmento de mata inserido no
ambiente urbano da região metropolitana de São Paulo constatou alteração ambiental pela presença
da espécie Coquillettidia venezuelensis. Forattini et al. (1987) estudando áreas antropizadas no Vale
do Ribeira, Estado de São Paulo, obtiveram as espécies Coquillettidia venezuelensis e Culex (Cux.)
quinquefasciatus entre as espécies mais frequentes. Em contraste, Barbosa et al. (2008) no estado
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do Amazonas, compararam áreas de peridomicílio, intradomicílio e mata, e verificaram maior
abundância de culicídeos do subgênero Culex (Cux) em ambientes florestais.
A diferença na abundância de mosquitos entre os tratamentos de RNR e PTR pode ser
atribuída ao número de indivíduos de espécies generalistas como Coquilletidia venezuelensis e do
subgênero Culex (Cux) (morfo-espécies 5, 2, 4, 3 e 1) encontrado nas áreas de RNR. Sugere-se que
essas áreas oportunizaram condições mais favoráveis para o desenvolvimento das formas imaturas
desses culicídeos, pois são espécies que costumam se dispersar com maior facilidade em busca de
locais para oviposição e fontes alimentares, conduzindo, assim, em um aumento na abundância
dessas espécies (Sousa et al., 2015). As áreas de RNR apresentaram uma maior complexidade de
sub-bosque e aporte de serrapilheira, o que pode ter favorecido o acumulo de água, e consequente
formação de novos criadouros, e valores de temperaturas e umidades dentro da faixa considerada
ótima para sobrevivência dos mosquitos. Como comprovadas nas métricas das variáveis ambientais
dos tratamentos (Anexo III).
A ausência de influencia do tempo de implantação dos métodos de recuperação florestal
sobre os padrões de riqueza e abundância de culicídeos podem ser atribuída ao pouco tempo de
estabelecimento destas áreas. Mudanças nos padrões de abundância e diversidade de espécies ao
longo dos anos costumam acompanhar o desenvolvimento dos estágios sucessionais da vegetação,
que passa a ser mais significativo ao longo de 10 a 20 anos (Little et al.,2005). Por isso, supõe-se
que áreas em recuperação florestal com idades mais recentes demorem a apresentar influência sobre
esses padrões.
Damasceno (2005) estudando a macrofauna edáfica de áreas em restauração florestal com
plantio misto com idades de 6, 11 e 16 anos na região de Pontal, Paranapanema, SP, observou que a
diversidade e abundância desses animais apresentaram maiores diferenças nos plantios mais
antigos. Este estudo mostrou também que plantios com seis anos de idade não registraram
mudanças significativas quanto à composição florística de espécies pioneiras e secundárias iniciais,
por se tratar de um plantio recente. Nóbrega et al. (2008) estudando áreas em regeneração natural
com sete e 13 anos de restauração, no Estado de São Paulo, encontraram maior diversidade de
espécies arbóreas em áreas mais antigas.
A composição de espécies nos tratamentos estudados apresentou tanto espécies seletivas,
quanto espécies generalistas, sendo estas últimas em maior abundância. Nesse sentido, pode-se
inferir que em ambientes mais antropizados o número de espécies seletivas foi reduzido, enquanto
que as espécies generalistas conseguiram explorar melhor estes locais. As comunidades de
culicídeos presentes nas áreas de FL apresentaram diferenças na composição de espécies em relação
às áreas em recuperação florestal pelos métodos de PT, RN e NU.
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As comunidades de culicídeos das áreas de FL foram compostas por espécies mais seletivas
e sensíveis a modificações ambientais. Dentre elas: Anopheles mediopunctatus, Anopheles
oswaldoi, Anopheles (Nys.) sp1, Limatus durhami, Limatus sp1 Sabethes cyaneus, Sabethes
quascyaneus, Wyeomyia aporonoma, Psorophora ferox, Culex spissipes, Culex portesi e
Uranotaenia sp1, enquanto que as áreas em recuperação florestal pelos métodos de PT, RN e NU,
foram compostas por espécies mais generalistas, como Aedes (Och.) scapulares, Coquilletidia
venezuelensis, Mansonia titilans, Mansonia pseudotitilans e Psorophora cingulata (Dorvillé, 1996;
Forattini, 2002).
A presença de espécies de culicídeos mais seletivas nas áreas de floresta pode ter ocorrido
em função de suas preferências alimentares e locais para oviposição, que geralmente são
oportunizados por ambientes mais preservados. Por exemplo, alguns mosquitos do gênero Sabethes
são frequentemente acrodendrófilos e criam-se em recipientes naturais, quase sempre em buracos de
árvore, internódios de bambu e axilas de folhas. As espécies do gênero Uranotaenia costumam
buscar coleções líquidas no solo, ricas em vegetação, sombreadas e permanentes para o
desenvolvimento de suas formas imaturas, além disso, as fêmeas sugam animais de sangue frio,
especialmente os anfíbios, não tendo interesse pelo sangue humano (Forattini & Massad,1998;
Consoli & Oliveira, 1994).
Os padrões ambientais encontrados nas áreas de floresta diferiram dos demais tratamentos,
sendo similares apenas as áreas de PTA. Essa similaridade pode ser atribuída à estrutura da
vegetação das áreas de PT antiga, que apresentaram valores mais próximos de cobertura de dossel,
altura de dossel e complexidade de sub-bosque com FL (Anexo III). Além disso, essas áreas
obtiveram maiores números de árvores grandes e pequenas, e depois da FL, foram as que
apresentaram maiores alturas de dossel.
Damasceno (2005) mostrou que plantios com intervalos de seis anos começaram a
apresentar similaridades com ambientes florestais à medida que ocorriam incrementos de suas
estuturas florestais como, densidade e altura dos indivíduos plantados. Nichols & Nichols (2003)
revelaram que similaridades entre áreas pós-mineradas em processos de recuperação florestal e
florestas preservadas ocorrem em função do desenvolvimento da estrutura vegetal dessas áreas que
passa a ocorrer ao longo dos anos de reabilitação. Dessa forma, pode-se inferir que a composição
arbórea foi o fator responsável tanto pela distinção como aproximação entre os tratamentos.
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CONCLUSÕES
De modo geral, os resultados deste estudo demonstram que as áreas de FL apresentaram
uma maior diversidade de culicídeos, composta por espécies mais seletivas e sensíveis a
modificações ambientais, geralmente associadas a ambientes preservados, enquanto que as áreas em
recuperação florestal apresentaram espécies mais generalistas e adaptadas a ambientes alterados.
Estes resultados sugerem que a matriz florestal do entorno apresenta-se em bom estado de
preservação e parece ser a principal responsável pela manutenção da fauna local, fato este que pode
ser muito importante para o sucesso nas ações de recuperação das áreas mineradas. A RNR quando
comparada com PTR, foi o método que apresentou melhores condições ambientais para a
sobrevivência dos culicídeos. Entretanto as áreas de plantação tradicional mais antigas (PTA)
apresentaram maior eficiência na restauração de áreas degradadas pela mineração de bauxita quanto
à estrutura florestal. Pelo fato das áreas de recuperação florestal estudadas terem pouco tempo de
estabelecimento, não foi possível observar influência do tempo nos padrões de riqueza e abundância
de culicídeos.
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ANEXOS
Anexo I. Composição e abundância das espécies de culicídeos das áreas de
recuperação florestal e floresta do sítio de extração de bauxita, Paragominas,
Pará, Brasil.
Subfamílias
Culicinae

Espécies

Total

Aedeomyia n. sp1

4

Aedeomyia squamipennis (Lynch Arribálzaga,

56

1878)
Aedes (Och.) taeniorhynchus (Wiedemann, 1821)

3

Aedes (Och.) scapularis (Rondani, 1948)

1

Coquilletidia venezuelensis (Theobald, 1912)

124

Coquillettidia albicosta (Peryassu, 1908)

1

Coquillettidia nigricans (Coquillet, 1904)

45

Coquillettidia n. sp1

1

Culex (Cux.) n. sp1

216

Culex (Cux.) n. sp2

123

Culex (Cux.) n. sp3

45

Culex (Cux.) n. sp4

127

Culex (Cux.) n. sp5

189

Culex (Cux.) n. sp6

27

Culex (Cux.) n. sp7

14

Culex (Mel.) n. sp1

32

Culex (Mel.) n. sp2

33

Culex (Mel.) n. sp3

24

Culex (Mel.) n. sp4

3

Culex (Mel.) n. sp5

8

Culex (Mel.) n. sp6

19

Culex (Mel.) n. sp7

7

Culex (Mel.) n. sp8

6

Culex portesi (Senevet & Abonnenc, 1941)

1

Culex spissipes (Theobald, 1903)

3

Culex (Ano.) n. sp1

4

Limatus durhami (Theolbald, 1901 )

1

42

Anophelinae

Limatus n. sp1

1

Mansonia pseudotitilans (Theolbald, 1901)

12

Mansonia n. sp1

1

Mansonia n. sp2

2

Mansonia n. sp3

2

Mansonia titilans (Walker, 1848)

5

Psorophora ferox (Humboldt, 1819 )

2

Psorophora cingulata (Fabricius, 180)

5

Psorophora dimidiata (Cerqueira, 1943)

1

Psorophora n. sp1

1

Sabethes cyaneus (Fabricius, 1805)

1

Sabethes quasicyaneus (Peryassui, 1922)

1

Uranotaenia colosomata (Dyar & Knab, 1907)

4

Uranotaenia n. sp1

1

Wyeomyia aporonoma (Dyar & Knab, 1906)

2

Wyeomyia n. sp1

5

Anopheles (Nys.) n.sp1

3

Anopheles triannullatus (Neiva & Pinto,1922)

15

Anopheles braziliensis (Chagas, 1907)

2

Anopheles mediopunctatus (Theobald, 1903)

1

Anopheles oswaldoi (Peryassu, 1922)

2

Total geral

1.186
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Anexo II- Riqueza observada e estimada de culicídeos coletados nas 33 áreas de
recuperação florestal e floresta do sítio de extração de bauxita, Paragominas, Pará, Brasil.
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Anexo III-. Médias das variáveis ambientais mensuradas nas áreas dos seis tratamentos estudados
no sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará. Os tratamentos combinam os diferentes
métodos de restauração florestal [plantação tradicional antigo (PTA) e recente (PTR); regeneração
natural antigo (RNA) e recente (RNR); e nucleação recente (NUR)] e áreas de Floresta (FL).

Tratamentos

Variáveis Ambientais
Dap>15

Dap<15

Altura

Serrapilheira

Temp

Umidade Cobertura Complexidade

(%)

(%)

dossel (m)

(cm)

(°C)

(%)

dossel (%)

sub-bosque

PTA

13

4.3

4.5

5

26

72

42

35

PTR

0.65

0.34

4

2

29

64

38

18

RNA

0.52

0.25

2.3

7

28

70

38

29

RNR

0.48

0.46

1.4

8

27

80

28

24

NUR

0.22

0.47

2

1.5

28

64

10

21

FL

0.63

0.36

17

9

23

83

80

39

45

Anexo IV- Resultados das comparações par a par do teste PERMANOVA para os 6 tratamentos
amostrados no Sítio de extração mineral de bauxita, Paragominas, Pará. Valores em negrito indicam
diferenças significativas para p < 0,05.

Comparações

t

P(perm) P(MC)

PTA- PTR

1.9008

0.092

0.061

PTA- RNA

1.2888

0.103

0.218

PTA- RNR

1.5153

0.204

0.147

PTA- NUR

0.7834

0.679

0.559

PTA- FL

1.1183

0.309

0.333

PTR-RNA

0.7523

0.589

0.251

PTR-RNR

2.2123

0.309

0.333

PTR-NUR

0.7071

0.788

0.668

PTR-FL

2.3416

0.072

0.002

RNA-RNR

1.7363

0.201

0.087

RNA-NUR

1.0578

0.497

0.38

RNA-FL

2.5034

0.093

0.023

RNR-NUR

1.5353

0.115

0.122

RNR-FL

2.5959

0.111

0.015

NUR-FL

2.5855

0.092

0.017

