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RESUMO 

Os solos florestais tropicais apresentam concentrações até 10 vezes maiores de mercúrio 

que em solos de regiões temperadas (mais industrializadas) e boreais, discrepância esta, também 

encontrada para os valores de Hg na serapilheira. A serapilheira além de ser produzida em maior 

quantidade nestas florestas, possui também mais Hg biocaumulado em suas folhas, uma vez que 

as principais vias de entrada são a captura pelos estômatos e a adsorção foliar. A abordagem 

quantitativa das reservas ecológicas de mercúrio é crucial para o conhecimento do ciclo deste 

elemento, assim como, o estudo de seus fluxos entre os diferentes compartimentos. Este mercúrio 

estocado nos solos florestais ao longo de milhares de anos pode, a princípio, ter dois destinos: 1. 

Imobilização no solo nas camadas inferiores e 2. Re-emissão na forma gasosa para atmosfera 

durante queimadas ou erodido/lixiviado quando da substituição de florestas por pastagens e/ou 

outro uso do solo. Portanto, este elemento tóxico, uma vez liberado dos solos, pode atingir os 

cursos d’água, sofrer metilação e biomagnificar-se ao longo da cadeia trófica. No Parque Nacional 

do Itatiaia (PNI), em uma bacia hidrográfica com grande cobertura de mata nativa, foram 

avaliadas a produção, as concentrações e fluxos de Hg da serapilheira. Foram utilizados coletores 

de serapilheira durante 2 anos com amostragem quinzenal de 3 tipos sucessionais distintos. A 

densidade arbórea ao longo dos tipos sucessionais foi avaliada. Quinze espécies arbóreas foram 

escolhidas para análise das concentrações de Hg, assim como foram quantificadas in situ suas 

produções fotossintéticas máximas, transpiração e condutância estomática. Uma investigação do 

transporte do Hg via serapilheira fluvial foi realizada afim de quantificar a esta transferência 

dentro da microbacia. A produção de serapilheira foi de 6 ±0,15 t.ha-1.ano-1, média de todas as 

áreas florestais. A média da concentração de Hg total na serapilheira foi de 59±7,6 ng.g-1. O fluxo 

de Hg na serapilheira florestal foi de 34,6±1,2 µg.m-2.ano-1. Estes valores são condizentes com os 

valores encontrados em outras regiões tropicais como na Amazônia, porém ainda acima da média 

para os biomas temperado e boreal. Houve superioridade na captação de Hg pelas espécies que 

realizam mais trocas gasosas com o micro-ambiente e assim alta transferência ao solo de Hg. As 

florestas dos trópicos definitivamente são mais especializadas em sorver metais traço da atmosfera 

como o Hg. Os diferentes tipos sucessionais, pelo caráter fisiológico de suas espécies, também 

seqüestram diferentes quantidades de Hg de acordo com seu etágio.  Espécies pioneiras de rápido 

crescimento, alta taxa fotossintética e curto tempo de vida foliar são as maiores sequestradoras de 

Hg atmosférico. A transferência realizada pelas florestas tropicais no Brasil foi estimada em 

aproximadamente 200 toneladas anuais e deve ser considerada nos balanços globais de Hg. 

 

Palavras-chave: Ciclo do Hg. Mata Atlântica. Bioacumulação de metais traço. 

 



  

ABSTRACT 

The tropical forest soils have been shown mercury concentration 10 times higher than 

temperate and boreal zones soils (more industrialized), this disparity have been found if 

compared to the Hg litterfall values. The litterfall besides being produced more in these 

forests has more foliar Hg bioaccumulated. The main entrance way is by photosynthetic gas 

exchanging and by foliar surface adsortion. The quantitative approach, from Hg ecological 

pools and the fluxes between compartments, is crucial to understand the cycle of this metal. 

The Hg stocked into tropical soils along thousands of years, may have two fates: 1. 

Immobilization inside the forestsoil, into lower layers e 2. Re-emission on gaseous form to 

atmosphere occurred during forest burn or erosion/leaching when pastures and/or another soil 

use suppress the forests. Therefore, this potentially toxic metal, once free to soils can reach 

the watercourses; suffer methylation and biomagnification, along trophic web. At Itatiaia 

National Park (PNI), inside a native forested watershed, was assessed the total Hg from litter, 

the litter and Hg litter fluxes. During two years the litter baskets collected the litterfall at 3 

different stages from ecological succession. The tree density form each successional type was 

evaluated. Fifteen tree species were chosen for Hg concentration tests, likewise, were 

analysed in situ the photosynthetic maximum rate, transpiration and stomatal conductance 

from these trees. The transference from Hg trough the litterfall carried by the river was 

quantified. The mean litterfall flux was 6,1±0,15 t.ha-1.ano-1, while the mean Hg concentration 

was 59±7,6 ng.g-1, and the litter Hg flux was 34,6±1,2 µg.m-2ano-1. These values are in 

agreement with others found at tropical areas like Amazon, but they were higher than the 

means assessed at Temperate and Boreal biomes, the major Hg capture by tropical species and 

the high transference to soil, can be explained by the highest gaseous change done by these 

forests. The different successional forest stages, due the species physiological fitness, capture 

more Hg when are composed by species with more photosynthesis assimilation and a short time 

life span. Therefore pioneers species with fast growing are more able to capture Hg. Brazilian 

Tropical forests maybe capture 200 tons of mercury from the atmosphere. This transference must 

be considered on the Hg global balance. 

 

Keywords: Hg Cycle. Atlantic Forest. Trace metal bioaccumulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Recentemente foi destacada para as zonas temperadas e boreais, a importância dos 

biomas florestais na ciclagem atmosfera/solo do mercúrio (Hg) elementar através da captação 

foliar e posterior transferência desta ao solo pela produção da serapilheira (ERICKSEN et al., 

2003; FLECK et al., 1999; GRIGAL, 2002; LINDBERG et al.,1991; REA et al., 2002; ST-

LOUIS et al., 2001). Durante a pedogênese destes solos e com a permanência concomitante 

da cobertura florestal, ocorre o sequestro do Hg em horizontes mais profundos (ALMEIDA, 

2005). No entanto, há carência de pesquisas quantitativas para o grupo de biomas de maior 

produtividade de serapilheira do mundo: a Floresta Tropical. Trabalhos recentes no Brasil 

(OLIVEIRA et al., 2006; SILVA-FILHO et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2012), apontam para 

um importante papel destes biomas, principalmente a Mata Atlântica, com altas concentrações 

de Hg na serapilheira. A Mata Atlântica assim como outras Florestas Tropicais, possui solos 

pobres em fito-nutrientes e, depende em parte da entrada de elementos oriundos da atmosfera, 

para seu balanço nutricional (WARING, 1985).  

Este trabalho tem como meta estimar a quantidade total de mercúrio em sua forma 

elementar (Hg0) na serapilheira produzida em terra firme e na mata ciliar, coletada durante 

dois anos na região de transição entre a floresta ombrófila alto-montana e a floresta ombrófila 

montana (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000) no município de Bocaina de Minas, MG, 

dentro dos limites do Parque Nacional do Itatiaia (PNI) próximo a divisa com o estado do Rio 

de Janeiro. Esta área, apesar de longe de fontes poluidoras tradicionais, vive atualmente um 

franco processo de desenvolvimento de atividades urbanas e turísticas em seu entorno com 

crescente expansão da degradação do ecossistema florestal, ainda com não mais que 5.000 

habitantes residentes. Por tratar-se de uma região situada entre três estados fortemente 

industrializados (Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo) e sob determinadas condições 
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climáticas únicas devido ao seu relevo montanhoso. Essa barreira orográfica recebe as frentes 

marítimas do Sul e as continentais oriundas do Norte, podendo interceptar poluentes 

transportados a longa distância, como já observado no Parque, oriundos principalmente de 

queimadas no oeste de São Paulo (canaviais) e Brasil central  (COSTA; DE MELLO, 1997). 

Os dados levantados por este estudo serão comparados aos de estudos realizados em outras 

áreas florestais e servirá para um melhor entendimento do papel de alguns parâmetros no ciclo 

atmosférico do mercúrio em florestas tropicais. 

 

1.2 QUALIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA A SER ABORDADO 

 

1.2.1 A Ciclagem Biogeoquímica do Mercúrio 

 

O Hg0, devido a algumas de suas propriedades tais como baixa reatividade e baixa 

solubilidade em água, apresenta um tempo de residência na atmosfera da ordem de um ano, 

facilitando a sua distribuição e deposição numa escala global, razão pela qual este elemento 

foi definido como “poluente global” (SCHROEDER; MUNTHE, 1998). É encontrado na 

atmosfera, em sua maioria (95%) na forma elementar (FITZGERALD et al., 1998), o restante 

está na forma gasosa reativa e particulada (SCHROEDER; MUNTHE, 1998). Várias 

pesquisas indicam que atividades naturais e antrópicas podem redistribuir este elemento nos 

ecossistemas terrestres, atmosférico e aquáticos com uma combinação complexa de 

transformações e transporte (ALMEIDA, 2005). Desde a revolução industrial, pela suas 

propriedades físico-químicas (massa específica elevada, resistência elétrica baixa, volume de 

expansão constante), o mercúrio foi largamente empregado na indústria, e como resultado de 

seus usos, a quantidade de mercúrio mobilizada e liberada na atmosfera aumentou em 

comparação aos níveis pré-industriais (SANTOS et al., 2001), estando correlacionado com as 

emissões antrópicas de CO2.  

Apesar de toda a utilidade tecnológica proporcionada pelas propriedades do mercúrio 

e, também, por ser um efluente não desejado em muitos processos industriais e artesanais,  

seus danos ambientais foram ignorados ou negligenciados. Dentre as espécies químicas do Hg 

o metilmercúrio é o mais tóxico dos alquil-mercuriais e constitui o mais importante composto 

a base de mercúrio com relação à sua contaminação no meio ambiente. Isto ocorre devido ao 

processo de biometilação o qual o mercúrio sofre, isto é, o mercúrio inorgânico pode ser 

metilado no ambiente aquático por bactérias tornando-se assim biodisponível. Devido a sua 

capacidade de acumular em tecidos biológicos durante a vida, além de haver a disseminação 
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do metilmercúrio ao longo da cadeia trófica, terá sua concentração potencializada entre os 

níveis tróficos, processo esse denominado biomagnificação trófica. A exposição humana a 

esta espécie de mercúrio acontece principalmente através do consumo de peixes e derivados 

(FITZGERALD; CLARKSON, 1991). A contaminação por metilmercúrio ficou conhecida 

como "doença de Minamata". Entre 1950 e 1975, a liberação de grande quantidade de 

metilmercúrio por indústrias, provocou severos efeitos e muitas mortes em Minamata e 

Niigata, no Japão e, outros acidentes também ocorreram na mesma década, no Iraque 

(BAKIR, 1973; SANTOS et al.,  2003). 

Recentemente foi descrita para as zonas temperadas e boreais, a importância dos 

biomas florestais na ciclagem atmosfera/solo do mercúrio (Hg) elementar através da captação 

foliar e posterior transferência desta ao solo pela serapilheira (ERICKSEN et al., 2003; 

GRIGAL, 2002; REA et al., 1996; SCHWESIG; MATZNER, 2001; SHEEHAN et al., 2006). 

No entanto, pouco se conhece sobre o papel do bioma de maior produtividade de serapilheira 

do mundo, a floresta tropical, no ciclo do mercúrio. A quantificação do Hg em serapilheira 

tropical, por exemplo, foi feita apenas em oito levantamentos, quatro destes na floresta 

amazônica e quatro referentes à mata atlântica (FOSTIER et al., 2003; DE FRANÇA et al., 

2004; OLIVEIRA et al., 2005; SILVA-FILHO et al., 2006; TEIXEIRA et al., 2012), embora 

somente três destes estudos analisassem um ano de deposição compostas por coletas mensais, 

mesmo assim, todos revelaram concentrações superiores em até 10 vezes a média para altas 

latitudes (GRIGAL, 2002). Outro fator importante na quantidade de Hg na serapilheira são os 

valores bem distintos encontrados pela análise por espécie arbórea nos trópicos (MÉLIÈRES 

et al., 2003), chegando a variar perto de quatro vezes sua concentração dependendo da 

espécie, mostrando que provavelmente a grande diversidade de espécies no bioma tropical 

pode ser chave na eficiência de captação. Esta diferença entre os biomas deve estar associado 

ao período de vida foliar, ao estado fisiológico da planta e possivelmente, com características 

morfológicas tais como: tricomas, ceras epicuticulares e densidade/condutividade estomática 

de cada espécie (SILVA-FILHO et al., 2006). Assim, existe uma aparente relação positiva 

entre alta diversidade ecofisiológica das espécies e as altas concentrações de Hg nas florestas 

tropicais, em contrapartida à baixa diversidade e baixa concentração de Hg encontrada nas 

florestas temperadas e boreais. Estas últimas apresentam baixas concentrações mesmo 

vivendo sob níveis semelhantes ou maiores de mercúrio atmosférico (MILLHOLLEN et al., 

2006b).  

A abordagem quantitativa é de suma relevância, pois conhecendo o ciclo deste 

elemento, e suas vias de entrada, pode-se avaliar a origem das altas concentrações de Hg nos 
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solos florestais, na serapilheira e na deposição atmosférica ocorrida nos trópicos. Porém há 

grande variação nos dados levantados in situ, em regiões amazônicas por exemplo, chegam a 

variar até 10 vezes mais que as concentrações de Hg encontradas no solo de regiões 

temperadas (mais industrializadas) e nórdicas (De OLIVEIRA et al., 2001; GRIGAL, 2002). 

Nos solos onde há predominância de cobertura vegetal pelo bioma Mata Atlântica, as 

concentrações em áreas remotas não ultrapassam 200 ng/g. No Estado do Paraná, no horizonte 

B dos solos, a concentração média de mercúrio é de 103 ng/g (PLAWIAK et al., 2006), 

variando de 33 à 219 ng/g. Em Piracicaba, Estado de São Paulo, foram encontrados valores 

médios entre 35±14 e 109±61 ng g−1 em solos superficiais. A deposição atmosférica também 

apresenta um quadro semelhante quando comparado as zonas temperadas e boreais. As altas 

taxas de deposição atmosférica de Hg registradas em testemunhos retirados no alto do Maciço 

do Itatiaia, com aproximadamente 80 anos, variam entre 15 - 30 μg m-2 y-1 (LACERDA; 

RIBEIRO, 2004). A deposição atmosférica de Hg teve seu ápice durante o processo de 

industrialização da região, e, mesmo antes, já possuía valores de 3 à 6 vezes maiores que os 

encontrados para o Hemisfério Norte. Os autores creditam este aumento, em um primeiro 

momento a mineração de ouro e prata, e seguida da exportação atmosférica de Hg oriundo do 

Hemisfério Norte industrializado a mais tempo. Como a ciclagem do Hg em ambiente 

florestal ainda era ignorado pelos autores, estas deposições podem estar relacionadas também 

com desequilíbrios no processo de estocagem do Hg na biota.  

Esse mercúrio estocado nos solos florestais ao longo de milhares de anos pode a 

principio ter dois destinos: 1. Imobilização quando atinge camadas de solo ricas em ferro e 

alumínio (ALMEIDA, 2005) e 2. Reemitido na forma gasosa para atmosfera durante 

queimadas ou erodido e lixiviado quando da substituição de florestas por pastagens e/ou outro 

uso do solo. Esse mercúrio uma vez liberado pode atingir os cursos d’água, pode sofrer 

metilação e uma vez incorporado por organismos ser transferido ao longo da cadeia trófica e 

atingir o ser humano.   

Neste sentido, o estudo do ciclo do Hg é fundamental para predizer seu potencial de 

causar danos ecológicos e ao ser humano, a fim de se propor possíveis ações mitigadoras 

como até mesmo a criação de um mercado de mercúrio a exemplo do carbono. 

 Estes dados acrescentam também detalhes à pesquisa de base para a preservação, 

conservação e valoração da mata atlântica, que é tida como um “hotspot” da biodiversidade 

(MYERS et al., 2000) título dado a uma área fortemente ameaçada, com alto grau de 

endemismo. A biodiversidade relativa pode ser em algumas áreas mais elevada que a da 

Amazônia. Mesmo sob ameaça constante, a Mata Atlântica brasileira se encontra em franco 
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desenvolvimento, tendo em sua maior área sobrevivente, florestas secundárias com grandes 

taxas de crescimento (produção de serapilheira) e de endemismo. A provável associação da 

significativa diversidade de espécies das florestas tropicais e sua maior eficiência na captação 

de mercúrio atmosférico impõe a necessidade de se discutir a ecofisiologia e o fluxo de 

mercúrio deste bioma tropical concomitantemente. 

 

 

1.2.2 O ecossistema florestal e a poluição atmosférica 

 

Na Mata Atlântica do Sudeste brasileiro é significativo o crescimento atingido pela 

floresta das encostas voltadas para o oceano, principalmente a face voltada para o Sul 

(OLIVEIRA et al., 1995). E, como descrito anteriormente, a Mata Atlântica assim como 

outras Florestas Tropicais, possui solos pobres em fito-nutrientes e, depende em parte da 

entrada destes elementos através da atmosfera, para seu balanço nutricional (WARING, 

1985). A floresta é dependente também da reciclagem e de outros mecanismos conservadores 

para manter os nutrientes biodisponíveis dentro do compartimento florestal, sendo capaz de 

minimizar a lixiviação constante destes elementos dos ecossistemas tropicais. Através desta 

entrada, elementos poluentes ou não, são incorporados, como: Br, Ca, Co, Cs, Hg, K, Na, Pb, 

Rb, Sr and Zn (DE FRANÇA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005) tanto através da deposição 

úmida quanto da seca.  

As conseqüências da poluição atmosférica nos ecossistemas florestais podem 

manifestar-se pela eliminação de espécies sensíveis à contaminação do ar; pela eliminação 

seletiva de plantas emergentes; pela redução da produção de biomassa, diminuindo o estoque 

de nutrientes disponível no ecossistema, e pela maior incidência de pragas e doenças 

(KOZLOWSKI, 1980). Dependendo da carga de poluição, a comunidade florestal pode sofrer 

grandes alterações na sua estrutura florística, resultando num empobrecimento da 

biodiversidade dos ecossistemas, diminuindo os valores de densidade, altura e dominância das 

árvores que, em consequência, provocam uma diminuição da biomassa aérea e subterrânea 

(LIMA, 1980). Esses desdobramentos ocorrem devido à fotossíntese ser o processo 

metabólico mais atingido pelos efeitos da poluição atmosférica (INOUE; REISSMANN, 

1991) 

Os ecossistemas florestais envolvidos em poluição são submetidos às tensões dos 

efeitos fitotóxicos diretos dos poluentes do ar, causados pelo aumento dos processos erosivos, 

pelo aumento da lixiviação de nutrientes, pela redução do pH, levando a um agravamento dos 
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processos de degradação do ambiente, o que pode tornar-se um processo irreversível. Na 

figura 1, verificam-se as tensões resultantes dos efeitos diretos dos poluentes do ar sobre as 

florestas como possíveis tensores. 

 

 

FIGURA 1 - Esquema das principais alterações provocadas pela poluição do ar na região da 
Mata Atlântica, em Cubatão-SP.  
Fonte: POMPÉIA, 1998. 

Um exemplo de tensor ambiental é a chuva ácida, em que elementos não reativos se 

transformam em espécies químicas reativas, acarretando a entrada de uma série de poluentes 

atmosféricos. Porém, o Hg foliar é composto em sua maioria por Hg0, disponibilizado pela 

deposição seca (REA et al., 2001). Sua passagem pela cutícula da epiderme foliar pode ser 

composta por diversas camadas, como mostra a figura 2, existentes na superfície com 

estruturas químicas e morfológicas interespecificamente diversas. Já as células da parede da 

câmara subestomática são finas facilitando as trocas gasosas (Figuras 3 e 4). Segundo Miller e 

Mc Bride (1975), durante os processos de absorção de CO2 e de liberação de vapor de água, 
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na presença de luz, outros gases presentes próximos à folha serão também absorvidos pelos 

estômatos.  

 

 

 
FIGURA 2: Esquema geral da cutícula.  
Fonte: COSTA, 2007.  

 
FIGURA 3: Disposição do estômato na superfície foliar e suas partes.  
Fonte: COSTA, 2007. 
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FIGURA 4 - Interação entre as moléculas dos poluentes gasosos com a folha.  
Fonte: SILVA-FILHO, 1988. 
 

A quantidade de poluentes atmosféricos transferidos para o interior da folha é 

controlada por uma série de resistências:  

1- atmosférica, sendo alguns dos fatores controladores a velocidade de vento, 

tamanho e geometria da folha, difusividade e viscosidade do gás; e segundo Hanson et al. 

(1995), no caso do mercúrio, depende inversamente da concentração deste elemento na 

atmosfera. Ou seja, quanto maior a pressão parcial de Hg no ambiente menor será a 

resistência atmosférica para a entrada na folha.  
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2- estomática, que é regulada pela abertura dos estômatos, sendo influenciada pelo 

déficit hídrico, concentração de CO2, estado nutricional da planta, intensidade luminosa e 

também pelo déficit de pressão de vapor na atmosfera;  

3- mesofílica, regulada pela solubilidade do gás na água, difusão líquida do gás e 

metabolismo das folhas (SILVA-FILHO, 1988). 

Portanto, um momento ótimo da troca gasosa estomática está nas manhãs ensolaradas 

e com suprimento de água abundante, isso acontece quando a radiação solar incidente na folha 

favorece altas taxas de fotossíntese, já que a demanda por CO2 dentro da folha é alta e por 

isso o poro estomático permanece amplamente aberto. De noite quando não há fotossíntese e, 

portanto, não há demanda por CO2 dentro da folha, a abertura estomática fica pequena ou 

fechada. Como demonstrado por Frescholtz e Gustin (2004) em um experimento com câmaras 

para análises das trocas gasosas, foram encontrados fluxos próximos a zero durante a noite em 

uma espécie de angiosperma do gênero Aspen. Já em uma gimnosperma estudada do gênero 

Pinus foram encontrados fluxos presentes, ainda que menores do que os diurnos, mesmo 

durante a ausência da fotossíntese, justificado pela disposição e maior eficiência no 

fechamento dos estômatos do primeiro grupo. Na maioria das plantas do grupo das 

angiospermas os estômatos ficam na parte inferior da folha (abaxial) facilitando sua proteção. 

O advento da industrialização tem levado a significantes aumentos na emissão global 

de substâncias gasosas (CO, NOx , CH4, etc.) e material particulado atmosférico. A 

concentração atmosférica de muitos elementos traços tem sido significativamente afetada por 

atividades antrópicas (AL-MOMANI, 2003), o mercúrio, por exemplo, aumentou 3 vezes seu 

nível de background atmosférico devido a fontes antrópicas, em um período muito curto 

(USEPA, 1997).  

Todo esse rápido acréscimo das concentrações atmosférica de poluentes pode 

representar, considerando as devidas proporções, um grande desafio para a biota exposta, 

principalmente pelo tempo de vida dos indivíduos de grande porte dos ecossistemas florestais 

que podem não acompanhar a velocidade desta mudança atmosférica em seu metabolismo. 

Como, até agora não se conhece nenhuma utilidade deste elemento para as plantas e muito 

provavelmente pela não abundância deste elemento na natureza e em processos co-evolutivos 

com a vegetação (Figura 5), não há vias bioquímicas de armazenamento e excreção, 

conhecidas hoje, que sejam exclusivas para ele, como as proteínas especializadas no 

transporte de metais em organismos, as metalotioneínas. Desta maneira produzindo acúmulo 

nas folhas por onde predomina sua entrada. A fotossíntese, ocorrida principalmente nas 

folhas, é o principal processo metabólico afetado por contaminação de mercúrio em testes in 
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vitro e in vivo, porém quantidades muito acima do background foram utilizadas para tais 

testes (> 20ppm) (PATRA; SHARMA, 2000). As espécies químicas de mercúrio parecem 

estar intimamente ligados aos grupos sulfidrilas –SH, presentes em todo o arcabouço de 

aminoácidos que constituem as células. Porém, somente a inibição da catálise foi comprovada 

pela exposição ao vapor de mercúrio, igualmente em quantidades extremas (PATRA; 

SHARMA, 2000).  

 

FIGURA 5 - Sistema Biológico dos Elementos construído a partir da correlação de dados da 
função fisiológica dos elementos individuais em organismos vivos, do desenvolvimento 
evolutivo do ambiente inorgânico e de informações da absorção dos elementos pela planta 
(molécula simples ou troca de íons). Os elementos H e Na exercem várias funções no sistema 
biológico, por isso não são fixos no sistema. Outros não foram posicionados devido à 
ausência de informações. 
Fonte(FRÄNZLE; MARKERT, 2000 apud DE FRANÇA, 2006). 
 

As plantas tolerantes bioacumuladoras de mercúrio possuem grande potencial para a 

fitoremediação de solos contaminados, inclusive há ensaios bem sucedidos mostrando a 

potencialidade de plantas modificadas geneticamente em reduzir Hg(II) para mercúrio 

elementar, espécie mais inerte (RUGH et al., 1998). 
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1.2.3 A fisiologia vegetal e a produção de serapilheira 

 

A serapilheira é composta pelas partes do vegetal caídas no solo, coletivamente 

composta de folhas, galhos e elementos reprodutivos. A queda das folhas por senescência é 

um processo controlado pela planta, que ou sazonalmente (decíduas) ou intermitentemente 

separa suas folhas do caule, preparando assim o indivíduo para as restrições climáticas de 

determinada estação, para as restrições fisiológicas de uma fenofase específica e para o 

próprio crescimento do indivíduo. Em caso de estresse hídrico, essa separação também ocorre 

evitando perdas excessivas de água. A disponibilidade luminosa também é, responsável pela 

reorientação da área de cobertura do dossel, em detrimento de outras partes que se atrofiam. A 

separação não natural pode ocorrer devido a ventos muito fortes ou por parasitas e predadores, 

porém muito pouco representativo na produção da serapilheira.  

Segundo Raven et al. (2001), a abscisão das folhas é desencadeada pela inibição da 

auxina juntamente com a produção de etileno, um gás fitorregulador (hormônio vegetal) que 

desencadeia um processo enzimático responsável pela transferência de elementos, 

aminoácidos e carboidratos para outras partes ainda vivas da planta. A formação de um 

conjunto de células na base da folha, chamada zona de abscisão é responsável pelo 

rompimento desta separando a folha do caule. Isso garante à planta o estoque de alguns 

nutrientes importantes e concentra outras moléculas (metabólitos secundários), que podem ter 

relevantes interações ecológicas com as outras espécies. Esta “maquinaria” florestal pode ser 

comparada a filtros atmosféricos descartáveis com área de superfície e peculiaridades morfo-

anatômicas diversas.  

As folhas das árvores das florestas tropicais exibem diferentes características 

morfológicas e anatômicas, variando estas formas entre espécies de um mesmo gênero e até 

mesmo durante a fases de vida do indivíduo. As folhas deste bioma podem exibir um grande 

número de tricomas (“pêlos foliares”) e outras estruturas anatômicas em sua epiderme celular. 

Além disso, podem apresentar rugosidades na camada mais externa da folha (Figura 2) devido 

a formação de ceras epicuticulares com diversas composições químicas. Todas estas 

peculiaridades influenciam a adsorção e dessorção de elementos na superfície foliar, ou seja, 

na concentração total de um elemento por grama de folha analisada.  

Outro ponto que evidencia a contribuição da diversidade dos trópicos sobre os altos 

valores de Hg foliar é a correlação positiva entre a concentração de mercúrio e o tempo de 

vida das folhas para espécies das zonas temperadas e boreais (MILLHOLLEN, 2006b). 

Apesar de não existir estudos em zonas tropicais para esta variação temporal, o mesmo 
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processo de acúmulo progressivo estaria acontecendo. Essa absorção foliar é muito utilizada 

na agricultura tradicional, principalmente em espécies tropicais onde há mais densidade de 

poros nas folhas do que em espécies das zonas temperadas e boreais (LARCHER, 2000). Em 

locais onde há uma diversidade fenológica interespecífica bem maior como nos trópicos, é 

provável que existam também, grandes diferenças entre as concentrações por espécie, já que 

as folhas de cada espécie teriam tempos de vida distintos também. Portanto, a serapilheira 

corresponde a um filtro onde se encontra o registro temporal (aproximadamente de 1 ano nas 

decíduas e >1 ano para as não decíduas) do acúmulo de Hg atmosférico, referente ao período 

de vida das folhas, oriundo de um equilíbrio dinâmico da troca gasosa entre planta/atmosfera.  

O monitoramento da dinâmica da serapilheira tem sido um dos métodos mais 

utilizados para avaliar a produtividade florestal e o fluxo de Hg.  Isso ocorre por ser um 

método não destrutivo e, quando associado a outros dados ecológicos, permite avaliar a 

resposta da floresta às alterações ambientais. Na região Sudeste brasileira, estudos da 

dinâmica da serapilheira em áreas protegidas de Mata Atlântica com diferentes históricos de 

uso reportaram valores de produção de serapilheira que variam de 6,0 t. ha-1.ano-1 até valores 

superiores a 11,0 t. ha-1.ano-1 (ABREU, 2006; CUSTODIO-FILHO et al., 1997; DINIZ; 

PAGANO, 1997; MARTINS; RODRIGUES, 1999). 

 

1.2.4 A transpiração, fotossíntese e a abertura estomática 

 

A transpiração que apesar de ser essencial para o transporte de nutrientes pode ser 

extremamente danosa para uma planta. Quando ocorre este estresse hídrico a perda de água 

pelos estômatos excede a absorção, logo prejudicando a entrada de nutrientes, retardando o 

crescimento e podendo levar o indivíduo a morte. Porém, além de arrefecer as folhas, deslocar 

a seiva com nutrientes e metabólitos a transpiração ajuda a manter uma turgidez ótima onde as 

células trabalham a abertura estomática (Figura 6). Na câmara subestomática por onde ocorre 

parte predominante da transpiração, também acontece a entrada do CO2 na planta para a 

fotossíntese. Por isso para a planta viver ela tem que deslocar água dos solos para a atmosfera 

(RAVEN et al., 2001). O que compensa essa perda e otimiza a absorção de CO2 é um 

complexo sistema fisiológico, montado sobre um arcabouço genético e morfológico, que 

responde: ao clima, a disponibilidade da entrada de nutrientes do solo/ar e a disponibilidade 

qualitativa e quantitativa de luz recebida por cada folha do individuo.  
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FIGURA 6 – Fotomicrografias eletrônicas de um estômato aberto (A) e fechado (B).  
Fonte: RAVEN et al., 2001. 
 

Todos os fatores exógenos e endógenos que afetam a transpiração estão sujeitos a 

alterações durante o dia, originando uma periodicidade diurna na taxa a que este processo 

ocorre. Para a maior parte das plantas durante a noite a taxa de transpiração é geralmente 

baixa, perto de zero, aumentando depois do nascer do sol até atingir um máximo ao meio-dia. 

Na parte da tarde a transpiração começa a diminuir até atingir, ao entardecer, os valores 

mínimos semelhantes aos da noite. 

O crescimento e desenvolvimento de árvores in situ experimentam períodos ocasionais 

de stress hídrico dependendo da habilidade do estômato em controlar a perda de água 

enquanto mantém o crescimento. Mesmo quando o potencial hídrico das células (a capacidade 

que a célula têm para receber a água através de uma gradiente) diminui drasticamente, devido 

à perda de turgidez ou diminuição do potencial osmótico, o sistema contínuo de água na 

planta permite o fornecimento de água para as células nos locais de evaporação (MEIDNER; 

SHERIFF, 1976). A taxa de transpiração pode ser mantida até ser alcançada uma quantia 

crítica de umidade do solo (DUNIN; ASTON, 1984), após esse ponto haveria a queda das 

taxas de transpiração. Quando o potencial hídrico da folha decresce, a abertura estomática 

diminui, reduzindo a transpiração e permitindo que o potencial hídrico foliar se restabeleça. O 

potencial hídrico foliar per se não é o transdutor desta resposta estomática perante o estresse 

hídrico (GOLLAN et al., 1986; HINCKLEY et al., 1978), mas em geral, normalmente há um 

intervalo onde o potencial hídrico foliar varia sem que haja alterações na condutância 

estomática. Quando um determinado limite do potencial hídrico é alcançado, a fotossíntese 

declina por respostas enzimáticas, a concentração de CO2 interno então aumenta e o estômato 

fecha de um modo linear ou curvilíneo até a condutância estomática aproximar-se de zero 

(SCHULTE et al., 1987; WANG et al., 1988; DE LÚCIA; HECKATHORN, 1989). 

A B 
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1.2.5 Parâmetros meteorológicos 

 

1.2.5.1 Radiação solar 

 

Quase a totalidade da energia utilizada nos processos do sistema Terra-atmosfera é 

fornecida pelo Sol, essa energia atinge a superfície do planeta em forma de ondas 

eletromagnéticas, que se propagam a aproximadamente 299.300 km/h. De toda essa energia 

emitida pelo Sol, a Terra, intercepta somente 4,5X10-8 % . Porém, nem todas as ondas que 

alcançam a Terra exercem a mesma influência sobre os processos do sistema Terra-atmosfera, 

isso será determinado pelo seu poder de trabalho distinguível pela assinatura de seu 

comprimento de onda (λ). Quase 99% da radiação Solar está dentro da faixa do curto 

comprimento de onda, de 0,15 a 4,0μm. Segundo Sellers (1965) poderíamos dividir a 

composição espectral da radiação solar em: 9% ultravioleta (λ≤0,4μm), 45% faixa visível 

(0,4μm ≤λ≤0,74μm) e 46% infravermelhos (λ >0,74μm).  

Levando em consideração dados precisos do local de estudo, os processos fisiológicos 

aqui estudados estão intimamente relacionados com essa energia seja direta ou indiretamente. 

As características que determinam à quantidade de radiação incidente sobre um ponto da 

superfície terrestre em determinado momento são produto da confluência principalmente, dos 

determinados fatores (AYOADE, 2010): 

• A posição da Terra em relação a sua órbita em torno do Sol 

• A posição da superfície terrestre em relação ao movimento de rotação. 

• A latitude em que se encontra este ponto em relação à Terra 

• O output Solar 

• A composição atmosférica sobre este ponto 

Existe também a contra-radiação que chega a superfície depois de ter sido refletida 

pelas camadas gasosas e de particulados da atmosfera, por sua vez estes raios podem ser 

originários da reflexão, determinada pelo albedo da superfície, ou refletidos de outras 

camadas atmosféricas inferiores. A radiação global ao atravessar as camadas atmosféricas 

passa pelo processo de absorção e reflexão, o mesmo ocorre quando as reflexões e emissões 

terrestre de infravermelhos retornam da superfície terrestre para a atmosfera. Este 

aprisionamento atmosférico temporário da radiação leva ao efeito estufa natural da Terra, 

tendo sido amplificado pelo homem nas últimas décadas. Como a reação da matéria da 

superfície terrestre à insolação é muito distinta pelo seu estado líquido ou sólido, há grande 
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diferença entre as superfícies continentais e marítimas quanto à absorção e re-emissão da 

radiação incidente. Com relevância também está à diferença do albedo entre o material da 

cobertura da superfície terrestre em determinado ponto, e, varia também quanto ao material, o 

tempo de retenção de calor e de sua liberação, levando a uma variação diária. De dia a 

superfície se aquece e de noite se arrefece com determinada velocidade a ponto de gerar uma 

emissão terrestre de calor, mesmo depois de ter ocorrido o pôr-do-sol. O relevo montanhoso 

pode também interferir na distribuição da insolação devido a menor quantidade de camadas 

atmosféricas. E, também, influenciar na sazonalidade da duração da insolação diária 

provocada pelo bloqueio solar sobre as vertentes viradas aos pólos nas montanhas localizadas 

nas médias latitudes, quando o Sol fica mais a Norte as encostas e escarpas voltadas ao Sul 

recebem menos horas de Sol durante o Inverno do hemisfério Sul, acontecendo o contrario no 

Verão, onde o fotoperíodo é maior. 

 

1.2.5.2 Temperatura 

 

Físico-quimicamente a temperatura pode ser definida pelo grau de agitamento das 

moléculas que compõe a matéria. Porém, usualmente esta energia é medida através da 

comparação entre objetos distintos, ou partes destes, sendo a condição que determina o fluxo 

de calor entre estes objetos, transferindo-se do corpo com maior temperatura para o de menor 

temperatura. O termômetro é o instrumento que mede o grau de calor de determinado corpo, 

existem diversas escalas utilizadas por convenção em determinados países, assim como 

diversos tipos de termômetros variando o meio usado para medir as mudanças nas 

temperaturas em determinadas amplitudes.  

A distribuição espacial e temporal da temperatura são fundamentais para o 

entendimento meteorológico e microclimático, porém não temos aqui o nosso foco a 

espacialidade e sim a temporalidade deste fator. A temperatura do ar à superfície terrestre 

pode variar segundo (AYOADE, 2010): 

•     Quantidade de insolação recebida 

•     Natureza da superfície         

•     A distância a partir de corpos hídricos 

•     O relevo 

•    Natureza dos ventos predominantes 

•   Correntes oceânicas  
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1.2.5.3 Precipitação 

  

A precipitação pluvial nos trópicos é normalmente representativa de toda precipitação, 

pois no local não possui histórico de neve, apesar de, em 1985 ter nevado na região do Pico 

das Agulhas Negras. A precipitação pode ser: do tipo convectivo associado a instabilidade da 

convecção térmica; do tipo ciclônico associado com a convergência em uma depressão e; a 

orográfica que está associada às área acidentadas ou montanhosas. Outra característica 

importante é que as montanhas a barlavento recebem precipitações mais abundantes que os de 

sota-vento. O acúmulo anual da precipitação varia espacialmente, sendo maior em baixas 

latitudes e em montanhas. O padrão de distribuição das chuvas ao longo do ano, varia 

latitudinalmente também, sendo de chuvas fortes de verão e com inverno seco para a latitude 

próxima aos 20o Sul (AYOADE, 2010). 

 

 

1.2.5.4 Umidade 

 

A atmosfera está constantemente recebendo umidade da superfície terrestre, através da 

evaporação da água do solo nu, dos corpos hídricos e através da transpiração das plantas. 

Cada parte da superfície terrestre possui uma dinâmica de retenção dessa umidade em sua 

troposfera local, que é dependente da existência de umidade na superfície e posteriormente a 

capacidade da atmosfera de vaporizar a água, remover e translocar o vapor. A quantidade de 

vapor d`água presente na atmosfera é inversamente proporcional à altitude. Mas, se houver 

constante evaporação e, os ambientes próximos não forem de superfície seca ou de ar frio, a 

quantidade de vapor d`água será elevada. Outros fatores que influenciam a evaporação local 

são radiação solar, temperatura, a velocidade do vento e a umidade local. Como a dificuldade 

de medir a umidade absoluta é grande, e a relação da umidade e a precipitação são muito 

íntimas e significativas como um parâmetro meteorológico a umidade relativa é mais usual 

em relatórios. A umidade relativa  se trata da razão entre o conteúdo real de umidade de uma 

amostra de ar e a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na 

mesma temperatura e pressão quando saturado.  
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1.2.5.5 Ventos 

 

A causa primordial do movimento do ar é o deslocamento e a manutenção de um 

gradiente de pressão horizontal, que funciona como a força motivadora para o ar se deslocar 

de áreas de alta pressão para áreas de menor pressão. Além do movimento vertical de larga 

escala, podemos destacar para o deslocamento horizontal quatro principais fatores: a força de 

gradiente de pressão, a força de Coriolis, a aceleração centrípeta e a força de fricção 

(AYOADE, 2010). Além de frentes e depressões de larga escala, podemos destacar a 

temperatura, sua dinâmica espacial e temporal, como grande promotora do deslocamento do 

ar em micro escala. Ventos de montanha e vale podem desenvolver-se em nas irregularidades 

do relevo e são particularmente fortes e regulares nos trópicos, e em parte são de origem 

térmica. Ventos anabáticos de vale que se elevam verticalmente quando este se aquece ao 

longo do dia são muito comuns. A floresta e sua rugosidade provocam efeitos de 

turbilhonamento e frenam o vento de superfície. 

 

  



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

2  JUSTIFICATIVA:  

 

Esse estudo torna-se fundamental para melhor embasar as discussões sobre a ciclagem 

de um metal pesado, poluente e, que apresenta sérios riscos à saúde de toda a biota. Uma vez 

que, trará em seus resultados dados quantitativos do mercúrio na serapilheira e em seus 

estoques, irá formar um quadro mais preciso (valores background) dos fluxos entre a 

interface atmosfera/floresta/solo em ambientes tropicais. Portanto, podemos destacar as 

seguintes contribuições que são necessárias para definir o papel da Mata Atlântica neste 

sequestro: 

1- O inventário das reservas de elementos potencialmente tóxicos no Meio Ambiente 

é de suma importância para a gestão pública da biodiversidade, prevenindo danos ambientais 

futuros causados pelo desequilíbrio da dinâmica destes na interface estudada, ou; 

possibilitando o manejo florestal com espécies sequestrantes.  

2- À partir dos resultados aqui obtidos, das relações entre produção primária 

(fotossíntese, transpiração e condutância estomática) e os níveis de Hg por espécie, será 

possível discernir o grau de participação da fisiologia no sequestro de Hg. Destacando 

assim, a importância da floresta tropical e de sua produtividade em diversos processos 

naturais. Prestando os serviços ambientais de: regularizar os níveis de elementos tóxicos 

na atmosfera da superfície terrestre e, de amenizar seus efeitos por sequestrar boa parte do 

Hg impedindo que este chegue aos corpos hídricos. 
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3  OBJETIVOS  

 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um levantamento quantitativo, ao 

longo de 2 anos hidrológicos, da concentração de Hg total encontrado na serapilheira do 

ecossistema da Mata Atlântica no PNI.  A principal hipótese a ser testada é, se o fitness 

ecológico (estratégias de sucessão) dos tipos florestais e de seus indivíduos, estaria alterando 

a concentração de Hg incorporado na serapilheira. O que comprovaria por conseguinte que o 

Hg da deposição seca penetra as folhas pelo estômato principalmente durante a fotossíntese, 

sendo este o mecanismo central de entrada atmosfera/planta/solo. Definindo os agentes 

promotores destas fases do ciclo e suas potencialidades podemos apontar qual é o papel atual 

da Mata Atlântica no sequestro de Hg atmosférico, e, criar novas hipóteses sobre o passado e 

o futuro da ciclagem geoquímica do Hg neste bioma. 

 

Como objetivos específicos buscou-se:  

1. Coletar, processar e apresentar os dados meteorológicos dos 2 anos de 

funcionamento da estação meteorológica instalada dentro da micro-bacia; 

2. Determinar as concentrações de Hg em folhas de espécies arbóreas, participantes na 

produção da serapilheira no PNI; assim como: a fotossíntese máxima, a transpiração e a 

condutância estomática destas espécies. 

3. Determinar a concentração de mercúrio na serapilheira e a produção de serapilheira, 

para que se possa obter também o fluxo de Hg mensal dos diferentes tipos sucessionais e da 

mata ciliar; 

4. Mensurar os estoques de Hg em perfis de solo sob floresta primária que sejam mais 

representativos da bacia hidrográfica; 

5. Analisar a influência da cobertura arbórea dos diferentes tipos sucessionais na 

produção de serapilheira e do fluxo de Hg. 
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6. Quantificar o fluxo de mercúrio transportado pela serapilheira fluvial ao longo da 

bacia de drenagem, através da análise da concentração de Hg na serapilheira, do peso seco e 

da serapilheira transportada.  Para isso é necessário avaliar a morfometria da bacia e a vazão 

do Ribeirão Santa Clara durante o período de estudo.  
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A área de estudo pertence a serra da Mantiqueira, cadeia montanhosa que se encontra 

na região sudeste brasileira e que abrange os estados de Minas Gerais, Rio de janeiro e São 

Paulo. O presente trabalho foi realizado dentro do estado de Minas Gerais, na divisa desse 

com o estado do Rio de Janeiro, dentro do município de Bocaina de Minas-MG. A área 

pertence ao Parque Nacional de Itatiaia (PNI) e está localizada no trecho limite nordeste da 

unidade de conservação de uso integral, que está referenciado nas coordenadas 22º18’56”S e 

44º35’45” W (Figura 7).  

 
FIGURA 7 – PNI destacado em cor preta com área de estudo em vermelho.  
Fonte: MORIN; BARROSO, 2007. 
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Apesar da região estar localizada entre três grandes centros poluidores atmosféricos, 

as cidades de Belo Horizonte (250km) , Rio de Janeiro (200Km) e São Paulo (300Km), em 

suas redondezas não existem centros poluidores expressivos. Suas cidades mais próximas 

voltadas para o lado do Vale do Paraíba do Sul são Resende e Itatiaia,  a aproximadamente 50 

Km, localizadas no estado do Rio de Janeiro. Elas possuem pequenas manchas urbanas com 

um pequeno centro industrial, composta por um polo metal-mecânico e farmacoquímicas. 

Após o término deste trabalho em 2012, este pequeno polo recebeu diversas indústrias 

siderúrgicas de maior porte. Já os outros municípios da área pelo lado mineiro, Bocaina de 

Minas, Alagoa e Itamonte, têm sua principal vocação a produção agropastoril. Sua população 

é maioria rural, não apresentando indústrias expressivas, nem mesmo a de laticínios, hoje em 

declínio.  

 

4.2 GEOLOGIA E RELEVO  

 

A geologia do PNI é única e diversa, sua formação remonta uma série de processos 

geológicos que compõem essa diversidade. Basicamente, pode ser dividido em três eventos 

geológicos principais. O primeiro é representado pelas rochas intrusivas alcalinas que são 

encontradas nos maciços de Itatiaia, datada de eventos ocorridos no Cretáceo Superior. 

Subjacente a essas rochas tem-se gnaisses-granitóides do embasamento cristalino de idade 

pré-cambriana. Representando um período mais recente, no Quaternário, existem as áreas 

com depósitos detríticos coluvionares e aluvionares que estão associados aos grandes corpos 

de tálus e planícies fluviais (FBDS, 2001). 

O embasamento cristalino do PNI, associado a toda Serra da Mantiqueira, tem suas 

origem nos movimentos epirogenéticos derivados da reativação das antigas zonas de 

cisalhamento do Brasiliano-Panafricana, com falhamentos normais que deram origem ao rift 

continental, onde são encontrados hoje as feições horst da Serra do Mar, semi-horst da Serra 

da Mantiqueira e graben do vale do Paraíba. Posterior a isso, o soerguimento pleistocênico 

acentuou as diferenças de altitude entre os compartimentos, elevando a serra da Mantiqueira 

(MODENESI-GAUTTIERI; NUNES, 1998). 

O outro processo ocorrido na geologia do PNI, que lhe confere grande peculiaridade, é 

representado pelas intrusões alcalinas, encontradas ainda nos maciços de Itatiaia e Passa-

Quatro. Eles pertencem à série de maciços alcalinos da região sudeste que tem origem 

provável na passagem de um “Hot Spot” por essa região. Essa passagem dilacerou os gnaisses 
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Mantiqueira formando o edifício rochoso Itatiaia - Passa Quatro. Sua altitude que há 70 

milhões chegava a quilômetros de altura, atualmente apresenta altitude entre 2200 e 800m, 

decorrente do intenso processo erosivo, marca da região (TEIXEIRA; LINSKER, 2007).  

Outros exemplos dessa passagem podem ser vistos em Poços de Caldas e Cabo Frio. 

O último evento está representado por depósitos recentes ocorridos no período 

quaternário. Que são representados por depósitos detríticos coluvionares e aluvionares, o 

primeiro sendo originado por ação da gravidade e o segundo por interferências fluviais. Hoje 

são vistos como depósitos de tálus e planícies fluviais . 

Na área do Parque, ocorrem os seguintes tipos de rochas e depósitos (Figura 8): Gnaisses, 

Nefelina-sienitos, Quartzo-sienitos, Granito Alcalino, Brecha Magmática, Sedimentos 

Coluvionares e Aluvionares. (FBDS, 2001) 

 
FIGURA 8 - Mapa geológico do FBDS delimitando o PNI, e apresentando a correspondência 
geológica do Rib. Santa Clara (quadrante superior à direita). 
Fonte: FBDS, 2001. 
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Os Gnaisses predominam na parte norte do Parque, na área de estudo, e também em 

pequenas faixas nos limites sudoeste e sudeste do Parque. “São rochas de granulação média a 

grossa, textura granoblástica e xistosidade nítida. São constituídas por ortoclásio, plagioclásio 

e quartzo, biotita e hornblenda, tendo como acessórios granada e illmenita.” (FBDS, 2001). 

Os gnaisses são mais representativos geologicamente sob a Mata Atlântica que as rochas 

alcalinas, principalmente no Sudeste brasileiro. Em um zoneamento realizado pelo CPRM a 

região de estudo foi classificada como tendo em seu embasamento principal um ortognaisse 

migmatítico datado de quase 1 bilhão de anos (CPRM, 2003). 

Os Nefelina-sienitos são as rochas predominantes no Parque, constituindo trechos das 

escarpas e as serras do Lambari, Palmital, Negra e do Picu. Essas rochas tem granulação 

variável de fina a grossa, textura granular ou granular-traquitóide e cores claras a cinza. São 

constituídas por micropertita, albita, nefelina e sodalita, tendo como acessórios hornblenda, 

biotita, titânita, apatita, magnetita e, raramente, zircão. (FBDS, 2001) 

Os Quartzos-sienitos ocorrem na porção central do PNI, onde se localiza as Prateleiras 

e o pico das Agulhas Negras. São rochas claras, de granulação grossa a média. Sua 

composição mineralógica apresenta minerais como a micropertita e quartzo. Elas apresentam 

grandes resistências aos processos intempéricos, por isso representam os grandes maciços 

rochosos. (FBDS, 2001) 

O granito alcalino é pouco representativo no parque, ele é um corpo restrito que ocorre 

no maciço das Prateleiras. Sua coloração é clara, sua granulação média, equigranular e de 

textura granofírica. Sua constituição é praticamente micropertita e quartzo, tendo como 

acessórios a biotita, magnetita, titânita, siderita e, subordinadamente, apatita, fluorita, opala e 

molibdenita. (FBDS, 2001) 

As brechas magmáticas são representadas por dois corpos distintos na parte central do 

Parque e apresentam características geológicas e petrográficas semelhantes. Elas têm grande 

variedade na forma e dimensão de seus fragmentos, desde microscópicos até fragmentos com 

20 a 50 cm de diâmetro, com predominância de 1 a 5 cm. Sua matriz é constituída por uma 

massa fina microcristalina, podendo apresentar textura granular, traquitóide ou ainda fluidal 

de natureza feldspática, contendo ainda: clorita, pirita, magnetita, calcita, sericita, apatita e 

biotita. Os fragmentos mais comuns são de grandes cristais de ortoclásio ou de anortosito, e 

de rochas alcalinas traquitóides ou afaníticas. (FBDS, 2001) 

Os sedimentos coluvionares são formados por corpos de tálus de grandes dimensões, 

constituídos predominantemente por blocos e matacões de rochas alcalinas, sendo os de 

gnaisse menores e menos frequentes. A matriz que envolve os blocos é de natureza argilosa 
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ou conglomerática. Podem ser observadas na região do PNI, pelo menos duas gerações desses 

depósitos, uma mais antiga que sustenta morros e morrotes, com muitos matacões nas 

encostas, sendo mais comum no sopé da serra da Mantiqueira. Já a geração mais recente 

ocorre ao longo das principais drenagens, sendo os principais depósitos de tálus do PNI os dos 

rios Campo Belo, Preto, Bonito e Aiuruoca. Eles são depósitos formados por matriz argilosa 

e/ou argilo-silto-arenosa, arenosa arcoseana ou arenosa, de cor ocre a marrom, com seixos, 

blocos e matacões (FBDS, 2001). 

Por fim, os sedimentos aluvionares são encontrados nos rios Campo Belo, Aiuruoca e 

Preto.  Onde há presença de planícies fluviais, estreitas e isoladas, preenchidas por sedimentos 

arenosos e areno-argilosos, ricos em matéria orgânica, e ocasionalmente cascalhos, 

inconsolidados, observando-se áreas alagadiças com sedimentos turfosos (FBDS, 2001). 

 

 

4.3  GEOMORFOLOGIA  

 

As premissas do mapeamento geomorfológico no Brasil tendem a ordenar os fatores 

geomorfológicos segundo critérios temporais e espaciais. Para a diferenciação dessas 

unidades são utilizados parâmetros causais de natureza estrutural, litológica, pedológica, 

climática e morfodinâmica (IBGE, 2009). Esses fatores que são responsáveis pela evolução 

das formas de relevo e pela composição da paisagem no decorrer do tempo. 

A distinção da geomorfologia no Brasil segundo o Manual Técnico do IBGE (2009) 

pode ser caracterizada em diversos níveis. Hierarquicamente o primeiro compartimento é 

formado pelos domínios morfoestruturais, onde a área de estudo está localizada em um 

Cinturão Móvel Neoproterozóico. Descendo uma categoria na hierarquia de classificação se 

tem as regiões geomorfológicas, que representam um conjunto litomorfoestrutural, onde a 

área de estudo está localizada na Serra da Mantiqueira, rodeada pelo planalto do alto do Rio 

Grande e do sul de minas e o Vale do Paraíba (Figura 9). Depois como as unidades 

geomorfológicas, ou compartimentos do relevo, que apresentam arranjos de formas 

altimétricas e fisionômicas semelhantes, as quais são classificadas para a área de estudo três 

unidades básicas: o Planalto Andrelândia, o Planalto Itatiaia e a Depressão do Médio Paraíba 

do Sul. Por fim há os modeladores e formas de relevo, na qual o principal modelador 

visualizado é a dissecação causada pelos seus corpos hídricos e a alta declividade.  
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FIGURA 9 – Mapa esboço da compartimentação do relevo regional.  
Fonte: IBGE, 2009. 
 

Basicamente o relevo encontra-se em área escarpada da Serra da Mantiqueira (Figura 

10), com domínio montanhoso e muito acidentado, com predomínio de amplitudes 

topográficas maiores que 400m e gradientes elevados a muito elevados, com ocorrência de 

colúvios, depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos rochosos. Suas vertentes são 

predominantemente retilíneas ou côncavas, com escarpas e topos de cristas alinhados. 

Ocorrem seções de morros e/ou colinas em compartimentos alveolares nos vales principais.   

Seus vales encontram-se muito encaixados, com predomínio de controle 

morfoestrutural (Figura 11). A densidade de drenagem é alta com padrões variáveis de 

dentrítico a treliça ou a retangular. 
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FIGURA 10- Mapa geomorfológico do PNI, representando o relevo declivoso em que se 
insere o Rib. Santa Clara (quadrante superior à direita).  
Fonte: FBDS, 2001. 
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FIGURA 11 – Vales da Bacia do Rib. Santa Clara mostrando o controle estrutural sobre o 
relevo e a Pedra Selada em segundo plano a Leste. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

4.4 HIDROGRAFIA 

 

A área estudada trata-se de um corte seccional da microbacia do Ribeirão Santa Clara, 

os pontos de estudo estão localizados no terço superior ao médio do ribeirão. O Ribeirão 

Santa Clara apresenta uma morfometria de 3ª ordem (HORTON, 1945;  STRAHLER, 1957) 

até seu encontro com o Rib. do Morro Cavado onde se torna de 4a ordem e em poucos 

quilômetros encontra o Rio Preto que nesta altura esta em 5a ordem. Seu curso tem orientação 

geográfica Norte – Sul, apresentando um eixo central com grande tendência retilínea (Figura 

12).  
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FIGURA 12 – Mapa hidrológico do Rib. Santa Clara com seus principais canais de drenagem 
intermitentes, pontos cegos a aproximadamente 2000m de altitude e a foz da secção a 1200m. 
Fonte: Adaptado da carta imagem ortorretificada 1:25.000, IBGE, 2009. 
 

A variação altimétrica é de aproximadamente 1000m, sendo sua nascente a 2100 e sua 

foz no Alto Rio Preto a 1100m (Figura 13). Para limitar a seção mais especificamente a área 

de estudo foi até 1180m onde o Rib. Santa Clara ainda não recebe o afluente Rib. do Morro 

Cavado. 
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FIGURA 13 – Perfil longitudinal do Rib. Santa Clara dentro da área de estudo. 

 

O Ribeirão Santa Clara é um afluente do Rio Preto, sua foz está a 1100m, localizada 

no início do trecho médio do terço superior do Alto Rio Preto. Ele se configura um dos 

afluentes mais expressivos dessa parte alta. 

Por sua vez, o Rio Preto é um subafluente do Paraíba do Sul, importante bacia 

hidrográfica do sudeste brasileiro, que tem uma área aproximada de 57.000Km². O Rio Preto 

tem suas nascentes localizadas no planalto rochoso do Itatiaia nas agulhas negras a 2787m de 

altitude e corre em sentido sudoeste até desaguar no Paraibuna que por sua vez desaguará no 

Paraíba do Sul. O Rio Preto é utilizado como elemento marco da fronteira dos estados de 

Minas Gerais e Rio de Janeiro (ANA, 2007).  A hidrologia será tratada de forma mais 

aprofundada nos resultados. 

    

                        

4.5 SOLOS 

 

A cobertura pedológica da região que está inserida a bacia do Ribeirão Santa Clara é 

formada basicamente pela associação entre Cambissolos associados a Latossolos e outros 

trechos dessa mesma combinação acrescentado de afloramentos rochosos, investigados no 

mapa de solos de IBGE como +CX3 e CX14 (IBGE, 2001). 

As especificidades da região é a predominância de texturas médias nos solos, com 

argilas de atividade baixa (com baixa capacidade de troca catiônica) intercaladas com 

afloramentos rochosos. 
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4.5.1 Cambissolos 

 

São solos caracteristicamente encontrados em regiões montanhosas e serranas (Figura 

14). Podem apresentar uma estrutura pedregosa, cascalhenta ou mesmo rochosa. Sua 

profundidade pode variar bastante, indo de rasos a profundos. São constituídos por material 

mineral, e apresentam como característica predominante a presença do horizonte B incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Apresenta três subordens: Húmicos - 

quando o horizonte A é húmico; Flúvicos - quando apresenta características flúvicas (não 

sendo encontrado neste trabalho); ou Háplicos - que representam o restante dos solos. 

                     
FIGURA 14 – Foto dos perfis de solo encontrados na Bacia da Santa Clara, à equerda 
Cambissolo Húmico encontrado próximo à nascente (2000m de altitude) e à direita 
Cambissolo Háplico (1400m de altitude). 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.5.2 Latossolos 

 

Esse tipo de solo é um dos maiores representantes dos solos brasileiros, sua 

distribuição se dá por todo território nacional. Suas principais características são níveis 

grandes de intemperização o que leva esses solos apresentarem boa profundidade e um 

aspecto homogêneo na sua estrutura e uma boa drenagem. Ele é constituído por material 

mineral, apresenta um horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de 

horizonte A. Suas subordens são geralmente distinguidas pela cor de seu horizonte 

diagnóstico, podem ser: Brunos, Amarelos, Vermelhos e Vermelho-Amarelos.  

Os Latossolos estão associados a relevos mais intemperizados e antigos (Figura 15), 

isso pode ser observado por sua maior profundidade e baixa presença de minerais primários. 

São geralmente encontrados em declividades menores. Já os Cambissolos são associados a 

relevo mais jovens, menos desenvolvidos, com profundidades variáveis e cascalhosos (Figura 

15). São encontrados geralmente em declividades mais acentuadas. Como as áreas de coletas 

estavam localizadas basicamente em áreas declivosas, as três amostras foram de Cambissolo. 

Porém isso não retira a possibilidade de existência de Latossolos na área estudada, porém sua 

presença diminui em relação ao aumento da altitude e consequente aumento da declividade. 

Outra presença rara, mas existente, é a dos Neossolos. 
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FIGURA 15- Outros perfis de solos ocorridos na região com menor freqüência, à esquerda 
Neossolo encontrado próximo as calhas dos rios onde há maior proximidade com a rocha-mãe 
ou em terrenos muito declivosos. À direita um típico Latossolo Vermelho-Amarelo 
encontrado em topos de morros mais planos, principalmente na área de ocupação humana – 
Baixo Santa Clara. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

4.6 VEGETAÇÃO 

 

A floresta encontrada na microbacia do Rib. Santa Clara pode até ter sido desmatada 

ou incendiada, e inúmeras vezes lavada à erosão máxima pelos eventos extremos que a 

sulcaram desde o último grande movimento geomorfológico à sua morfometria atual, porém 

não há registros de ocupação da maior área da microbacia por qualquer uso antrópico. Este 

levantamento foi feito através dos registros históricos da região, que contou com acesso aos 

documentos do período de colonização depositados no Museu Bühler na vila de Maringá, no 

mesmo município do Vale da Santa Clara, distante 6Km. Além de entrevistas semi-

estruturadas realizadas com moradores (técnica do informante-chave ver apêndice da tese) 

permitiu precisar duas ocupações pós-indígenas nos dois últimos séculos, até a vinda do 
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turismo, que ocorreu décadas após a criação do Parque. A mudança do uso do solo de maneira 

expressiva só se inicia no séc.XX com a chegada dos fazendeiros mineiros de gado leiteiro, 

após a falência dos colonos europeus do Núcleo Colonial de Visconde de Mauá (ROCHA, 

2001). Na região de Visconde de Mauá já houve histórico de carvoaria, porém como o vale da 

Santa Clara se encontra mais distante de Resende onde escoava a produção de carvão, em 

todo o solo da microbacia não há registros etnopedológicos e muito menos relatos de antigos 

moradores sobre o encontro desses solos antrópicos na localidade. 

Portanto, além destes pontos, a floresta predominante do vale do Ribeirão da Santa 

Clara pode ser considerada em processo avançado de conservação sem grandes interferências 

humanas. Como descrito por Teixeira e Linsker (2007) as encostas da vertente em direção à 

Visconde de Mauá se localizam uma mata muito bem preservada, existe um continuum entre a 

mata do Rib. Santa Clara até o Planalto do Itatiaia, formando um semicírculo que passa pelo 

alto do Rib. do Morro Cavado, do Rio Preto acima da Maromba e o Vale das Cruzes, sempre 

recortado pelo campo de altitude nos divisores de drenagem.  Esta floresta apresenta um alto 

grau de preservação, porque além de apresentar indivíduos em alto grau de desenvolvimento, 

com DAP máximo médio de até 120cm e  média geral de 32,4cm, pode possuir até seis 

estratos de cobertura vegetal arbórea em muitas áreas. Apesar da presença de bambuzais e 

lianas, estes estão restritos a determinadas áreas, como a mata ciliar e áreas de clareiras 

naturais na mata. Há também a grande distribuição de bromélias e orquídeas por todo vale. 

Boa parte desta preservação é fruto da ocupação territorial do Parque Nacional do Itatiaia, que 

tem grande área do vale da Santa Clara desde que foi criado. Esta bacia de muitas nascentes é 

divulgada por projetos ligados ao PNI, em placa próximo ao ponto turístico mais atrativo do 

Vale, como “Berço das Águas”, uma referência a importância da Mantiqueira. Sendo este um 

vale bem característico dessa Serra, possuindo no início da vertente oposta ao Rib. Santa 

Clara (à Norte), um lugar conhecido como Alto dos Brejos, com floresta alto-montana típica. 

A grande área florestada com predominância de florestas secundárias tardias e clímax, está 

situada em áreas de difícil acesso, sem trilhas internas, com o rio encachoeirado, formando a 

partir de 1600m, paredões de gnaisse de até 11 metros donde o rio desce. Estes altos degraus 

subsequentes formam pequenos poços nos intervalos, com grande diferença física entre estes 

micro-ecossistemas. A dificuldade na locomoção pela mata se dá pela quantidade de 

lambedeiras (Merostachys sp. Spreng.), bambus com estípulas de tricomas urticantes e 

pontiagudos que agarram e ferem a pele, levando a um posterior inchaço e formação de casca. 

Estas lambedeiras pendem sobre o rio retendo a serapilheira transportada até as próximas 

enxurradas. Não é incomum encontrar a temida, Urutu (Bothrops alternatus), tida pelos 
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moradores locais como cobra muita agressiva, que de dia se encontrada enrolada em pequenas 

gretas, porém quase imperceptível pela sua cor escura no contraste com as rochas e o solo 

umbroso da floresta.  Há uma única servidão pelo continuum florestal a qual esta mata faz 

parte e está ligada até o Planalto do Itatiaia. Esta trilha se trata de uma única passagem 

centenária para pedestres e mulas de tropeiros que trazem mel e queijo de uma região ao 

Norte (vilas Dois Irmãos e Fragaria) para serem vendidos na região de Visconde de Mauá. 

Esta trilha de 1 metro de largura em média, se encontra a Noroeste do eixo axial do Rib. Santa 

Clara, e sua entrada é fechada, somente permitida a passagem pelos moradores tradicionais 

que tenham direito por lei, o fluxo é menor do que 20 travessias por mês segundo o dono da 

Propriedade Santuário, onde há a entrada da servidão.   

Os fatores climáticos são determinantes para a exuberância da mata, repleta de 

espécies higrófitas, que se encontram regionalmente no limite do ecótono com a mata semi-

decidual montana e a conhecida como cerradão (RIZZINI, 1997). Como os meses frios 

coincidem com os meses secos, nas vertentes voltadas para o estado mineiro (orientação N) há 

maior déficit hídrico desfavorecendo o franco desenvolvimento da floresta ombrófila densa 

montana, sendo substituída por outros ecotipos, como a floresta estacional semi-decídua.  Em 

oposição na determinação dos ecotipos é o favorecimento da vertente Sul, como na bacia em 

estudo, em receber os aerossóis marinhos e as massas de ar frio do Oceano Atlântico Sul, 

ricas em nutrientes e úmidas. Apesar de não ser tão superior em produção quanto às outras 

florestas ombrófilas densas do Sudeste, ela possui um fluxo anual hídrico alto relativo à sua 

localização altimétrica e condizente com as encostas à barlavento do Sudeste. O índice 

pluviométrico é considerado alto para a Região Sudeste, porém condizente com as áreas de 

montanha da Região, não tendo nenhum déficit hídrico pronunciado repetido nos dois anos. 

Edaficamente apresenta um solo castigado pela lavagem a jatos de chuvas fortes e intensas 

durante os “meses das águas” (Set-Mar), com eventos históricos extremos entre Dezembro e 

Janeiro, com uma grande rede de cursos d´água alimentado por nascentes perenes. A 

profundidade média do solo foi de 1,27m, apresentando rochas metamórficas em 

decomposição, com fissuras nos blocos e com saprólitos fraturados, muito superficiais devido 

ao perfil do relevo inclinado.  

A região está inserida totalmente no domínio do bioma Mata Atlântica na sua porção 

austral desse extenso bioma. Essa região representa um dos poucos refúgios protegidos desse 

bioma no sudeste, com uma área contígua de mata de floresta de aproximadamente 21.700 

hectares (TEIXEIRA; LINSKER, 2007). Uma das prova da representatividade dessa área é a 

sobreposição de importantes unidades de conservação federais, o PNI e a APA Mantiqueira.  
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Pela localização da área, em uma cadeia montanhosa, como a serra da Mantiqueira, as 

áreas florestais remanescentes estão todas praticamente acima de 800m, área de domínio da 

APA Mantiqueira. Além disso, a área apresenta grande variação altimétrica, de 

aproximadamente 2000m. Como resultado se tem uma grande interferência da altitude 

modificando as condições edafoclimáticas, que por sua vez restringem a composição e por 

conseguinte, dão forma a fitofisionomia dos diferentes estandes florestais da Mata Atlântica. 

Além disso, podem ser observadas modificações de acordo com a orientação da vertente na 

fitofisionomia da floresta como dito anteriormente.  

A vegetação local pode ser classificada a partir de alguns estudos. Serão discutidas as 

classificações a partir de Velloso et al., (1991), de Oliveira e Fontes (2000) e Peixoto et al., 

(2002). Para Velloso et al., (1991). A floresta nessa região tem características de floresta 

ombrófila, com carcaterísticas ombrotérmicas, ou seja, seus fatores climáticos tropicais são de 

elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação bem distribuída durante o ano 

(de 0 a 60 dias secos).  Em sua subdivisão da floresta ombrófila, esse tipo vegetacional foi 

subdividido em cinco formações por Velloso et al., (1991), ordenadas segundo hierarquia 

topográfica e que refletem fisionomias diferentes, de acordo com as variações ecotipicas 

resultantes de ambientes distintos em altimetria. Sua variação se dá de 1°C para cada 100m de 

altitude. Onde para a latitude (16° a 24°S) da área de estudo, segundo Velloso et al. (1991), é 

possível observar os seguintes ecotipos: Formação Aluvial – sempre presente nos terraços 

aluviais dos fluvios. A Formação das terras baixas presente de 5 a 50m; A formação 

submontana - situada nas encostas dos planaltos e/ou serras, a partir de 50 até 500m; A 

formação montana - situada no alto dos planaltos e/ou serras, de 500 até 1500m; E a formação 

alto-montana acima da montana. 

A área estudada está localizada aproximadamente a 1100 a 2100m, logo podemos 

classificá-la como Floresta Ombrófila Densa Montana/Alto Montana (Figura 16). A presença 

desse ecotipo florestal está associada, geralmente, a relevos dissecados e solos delgados, 

apresentando uma variação do tamanho dos indivíduos florestais de acordo com o aumento da 

altitude.  
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FIGURA 16 – Foto do ponto culminante do divisor de drenagem do Ribeirão Santa Clara, 
mostrando à esquerda ao fundo. Em primeiro plano, flora do campo de altitude do Alto dos 
Brejos. Vertendo à direita ao fundo a Floresta Alto Montana/Montana. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Já para Oliveira e Fontes (2000), que também utilizou a classificação de Velloso, o 

que se tem é uma floresta de transição entre Ombrófila Mista Alto-Montana e Floresta 

Ombrófila Mista Montana. Esse autor introduz a discussão da existência da Araucária ou 

Pinheiro do Paraná na região, que será retomada por Peixoto et al. (2002). Há conflito no 

meio acadêmico sobre a ocorrência desse pinheiro na região, com alguns autores defendendo 

que é uma relíquia paleoclimática brasileira e outras linhas de pensamento defendendo que ela 

foi introduzida por via antrópica na região.  

A classificação proposta por Peixoto et al. (2002) leva em consideração a classificação 

proposta por Rizzini (1997), onde a mata atlântica de uma forma geral é vista como Floresta 

Pluvial Atlântica, e sua proposta para a mata atlântica considera a topografia e a altitude. 

Peixoto et al. (2002) caracteriza cinco formações florestais predominantes na Mata Atlântica: 

Floresta de Planície, Floresta de Encosta, Floresta de Altitude e Floresta de Tabuleiro e Brejo. 

A área apresenta ecotipo similar a Floresta de Altitude, que segundo as autoras apresentam 

geralmente escarpas que atingem altitudes em torno de 1100m, possui uma vegetação de 

baixa estatura arbórea, grandes presença de epífitos avasculares, como liquens e musgos e de 

vasculares representados por bromélias e pteridófitas. 
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Com as várias observações feitas em campo e os estudos de florística da região 

(PEREIRA et al., 2006) e também, a partir da classificação de Velloso et al. (1991), podemos 

definir o estande principal da área de estudo como Floresta Ombrófila Densa Montana (Figura 

17). Pois tanto as espécies, como a altura média dos indivíduos, o tamanho de suas copas, 

espécies epífitas, e outras características do dossel se aproximam das descrições feitas no 

trabalho de Velloso et al. (1991). Porém é importante destacar que ocorre uma gradual 

modificação nas características da floresta de acordo com a elevação da altitude na área, onde 

ocorre a mudança desses fatores de classificação destes ecotipos para Alto Montana (Figura 

18) e nas cristas do divisor de drenagem o Campo de Altitude (Figura 16). 

 

 
FIGURA 17 – Foto mostrando o dossel estratificado da Floresta Ombrófila Densa Montana, 
câmera posicionada aproximadamente há 2 metros do solo em ângulo de 60o. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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FIGURA 18 – Distribuição arbórea dentro da Floresta Alto Montana próximo as nascentes 
centrais do Rib. Santa Clara a aproximadamente 1800m. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com a elevação da altitude, algumas espécies deixam de habitar a floresta, além do 

porte da maior parte dos indivíduos diminuírem, altura e o diâmetro à altura do peito (DAP). 

Sua composição passa a se aproximar de arboretas, com características esclerófilas, 

apresentando galhos retorcidos, menor área foliar e folhas coriáceas (Figura 19). Quando 

chega-se ao topo do relevo, a vegetação passa a ser arbustiva, a paisagem transforma-se em 

grandes campos de altitude permeados por pequenas “ilhotas” de floresta esclerófilas, com 

muitas epífitas rentes ao solo.  
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FIGURA 19 – Ilhota de Floresta Alto Montana ou Floresta Baixa de Altitude cercada por 
campos de altitude (não enquadrado nesta foto) no topo do divisor de drenagem da Bacia do 
Rib. Santa Clara, à aproximadamente 2050m. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

4.6 CLIMA 

 

O clima da região é Tropical com características de mesotérmico (Cwa pela 

classificação de Köppen). Seu inverno é seco e frio, mas o verão quente e com elevados 

índices de umidade/pluviosidade. Informações sobre média histórica de temperatura foram 

obtidas no Parque Nacional e apresentam dados de uma área com altitude menor do que a área 

estudada, portanto os dados são referentes a parte alta do PNI. A média anual da temperatura 

é de 2, e a média de julho é de 12,8ºC e a média de janeiro é de 19,7ºC. Já a pluviosidade 

média anual  é de 2459 mm, na altitude de 2.250m  a S 22o20’ O 44o36’ (PEREIRA et al., 

2006).  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 COLETA DOS DADOS METEOROLÓGICOS 

           

5.1.1 Localização da estação meteorológica 

 

A estação meteorológica, está localizada na parte central da bacia do Rib. Santa Clara, 

a precisamente à 1320m S 22°18'37,97" e O 44°35'31,91". Como o objetivo de seu uso foi a 

captação dos dados do interior do vale, a direção e velocidade dos ventos podem sofrer 

contudo alterações significativas se comparados com os dados da região sem a interferência 

do relevo. O local escolhido, além de observado os parâmetros de instalação e distância, se 

localiza em local central da micro-bacia do Ribeirão Santa Clara, mais precisamente à 

planície mais próxima ao ponto médio entre a jusante e a montante deste rio. Sabemos que há 

influências microclimáticas consideráveis em um vale cunhado na vertente sul da Mantiqueira 

entre 1200 e 2000 metros de altitude que são peculiares a este microclima. Portanto, há 

certamente uma maior confiabilidade nestes dados para correlações com as concentrações e 

fluxos de Hg do período devido à proximidade com o local de estudo. 

 

 

5.1.2 Descrição dos parâmetros da estação 

 

Os parâmetros analisados e suas unidades foram: a radiação solar - Wm-2, temperatura 

-oC, umidade relativa - %, direção - 0o à 360o e velocidade dos ventos - m/s (média e rajadas) 

e precipitação acumulada - mm.  

A medição da radiação neste estudo foi realizada pelo piranômetro (KERR et al., 

2003) CS300® da Campbell-Scientific cujo espectro de luz captado se encontra entre 0,3μm 

≤λ≤1,1μm. A unidade utilizada para apresentação dos dados foi de MJ m-2 e  estes foram 
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registrados pelo aparelho com a radiação solar acumulada a cada quinze minutos em Wm-2. 

Seu somatório nos fornece as quantidades horárias, diárias e mensais da insolação dentro 

deste espectro para o local. A acurácia absoluta do equipamento é de ±5% e seus limites de 

detecção vão de 0 até 2000 Wm-2. 

A escala utilizada nesta pesquisa para aferir a variação da temperatura foi a de graus 

Celsius e o termômetro acoplado a estação trata-se de um Sensirion SHT75 a base de 

mercúrio, com uma amplitude de captação que varia entre -40oC até 70oC com uma acurácia 

podendo oscilar entre ±0,4oC.  

A precipitação foi aferida pelo pluviômetro de báscula da Campbell Scientific, modelo 

TE525. A precisão do instrumento é de 1% a 10 mm/h de chuva e 5% a 76 mm/h de chuva. A 

resolução é a quantidade de uma virada da báscula, o que representa 0,1 mm. 

  A umidade relativa calculada pela proveta da estação da Campbell Scientific, pelo 

sensor  Sensirion SHT75, é fornecida pela porcentagem oriunda da razão entre o conteúdo 

real de umidade de uma amostra de ar e a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar 

pode conservar na mesma temperatura e pressão quando saturado.  

 Os ventos foram calculados em orientação e velocidade pelo Young Wind Sentry Set 

03002. Instalado a uma altura de 3 metros da superfície,  e afastado mais de 10 vezes a 

distância de sua altura, de qualquer obstáculo próximo. Porém, devemos considerar o efeito 

de rugosidade e turbilhonamento que o vento realiza ao passar pelo vale, influenciando na 

aleatoriedade dos ventos de superfície. Portanto não serão consideradas as direções e 

velocidades pra as correlações com a produção de serapilheira nem entre as correlações com o 

Hg. A direção dos ventos será apresentada em quadrantes cardeais 

 

5.1.3 Apresentação dos dados da estação 

 

Os dados da estação meteorológica são apresentados nos resultados a fim de que se 

possam discutí-los em suas correlações, definindo assim o microclima local deste pequeno 

vale. Estes dados foram registrados em memória na própria estação e coletados por um 

computador portátil externo a cada quinze dias. Também eram realizados concomitantemente 

a coleta a  aferição dos instrumentos e  das variações da energia de alimentação da placa solar, 

fornecidas em relatório pela própria estação.  

Os dados eram ordenados em meses em planilhas do programa Statistica 6.0®. Assim 

eles eram triados mais uma vez a partir da identificação da duração do dia em horas e período 

de insolação da área estudada (duração da radiação global diária). Dessa forma: a precipitação 
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acumulada diurna, a radiação fotossinteticamente ativa diária, a média da umidade diurna, e a 

precipitação diurna foram organizadas em separado mais uma vez.  

A memória da estação met. armazena os dados registrados a cada 15 minutos, 

produzindo um relatório com a média ou a soma dependendo da variável. Estes dados, a cada 

mês eram coletados com um computador portátil e tratados estaticamente e organizados em 

planilhas dos programas Excel® e do Statistica®. Cada parâmetro foi organizado a despeito 

com o interesse da pesquisa, ex:. Horas de chuva durante o período diurno acumulados por 

mês, média de temperatura mensal noturna ou máxima de chuva acumulada por dia mensal. 

 

 

5.2  COLETA DAS AMOSTRAS VEGETAIS 

 

5.2.1 Produção fotossintética 

 

A taxa de fotossíntese líquida máxima (Pnmax), a taxa de transpiração (E) e a 

condutância estomática (Gs) foram registradas em 4 folhas completamente expandidas de 

cada 3 indivíduos da mesma espécie no período da manhã, das 9 às 10 horas, em dias de sol 

pleno e nos períodos seco e chuvoso, utilizando o analisador infravermelho de gases portátil 

CIRAS-2 (PPSystems Inc.). O CIRAS-2 possui quatro analisadores emissores e detectores de 

comprimentos de onda específicas, dois para H2O e dois para CO2. O aparelho possui 

regulador de CO2 interno da cuveta ajustado para o presente trabalho em 380 ppm, os valores 

de temperatura foliar variaram entre 20 – 25oC e a umidade relativa entre 55-70% dentro da 

cuveta de análise do aparelho. A radiação fotossinteticamente ativa variou entre 800 à 1200 

w/m2 durante as baterias realizadas durante o intervalo relatado acima. 

O índice de área foliar (IAF) e a cobertura arbórea foram mensurados pelo imageador 

digital de dossel CID-110. Este aparelho consiste de uma câmera digital tipo olho-de-peixe, 

software analisador de dossel (desenvolvido igualmente pela CID.Inc.). O software do 

analisador calcula os coeficientes de transmissão da radiação difusa e a fração visível do céu 

sobre o dossel. Fornecendo também o Índice de Área Foliar e a média do ângulo da folha do 

dossel.  No caso do IAF dos indivíduos das espécies listadas foi amostrado a cada seis meses 

para o acompanhamento do crescimento vegetal juntamente com o diâmetro à altura do peito 

(DAP). Todos os indivíduos foram assinalados por GPS e para a coleta dos dados no dossel 

foram usados equipamentos de arborismo segundo a técnica de Oliveira e Zaú (1995).  



 

 

54 

Realizou-se a coleta do material botânico de cada indivíduo amostrado, através de 

uma tesoura de alta poda (tipo ¨podão¨), com 5 m de altura, usada também na estimativa da 

altura das árvores, juntamente com uma atiradeira e linha de nylon. A identificação do 

material botânico foi feita por meio de bibliografia especializada, por consultas a 

especialistas e/ou por comparação em herbários institucionais (HPNI- Herbário do Parque 

Nacional de Itatiaia; RB- JBRJ – Jardim Botânico do Rio de Janeiro). 

 

 

5.2.2 Amostragem da produção de serapilheira  

 

A serapilheira amostral dos diversos estágios em que a mata se encontra foram 

amostradas com o uso de coletores de resíduos florestais (PROCTOR, 1983), construídos a 

partir de anéis circulares de tubo de 1/2 polegada de PVC, costurados a este, um fundo de tela 

de polietileno com malha de 2mm (Figura 20). As amostras de serapilheira das decíduas 

anuais e da folhagem (folhas retiradas mecanicamente da árvore antes da abscisão com 1 

ano), de 14 espécies da Mata Atlântica e de uma espécie exótica (Tabela 1), foram coletadas 

mensalmente direto das árvores ou de seu entorno assim que caídas. O período de coleta de 

todo o material vegetal foi de junho de 2008 ao final de maio de 2011. 

 

  
FIGURA 20 – Coletor circular de serapilheira sobre o Rib. Santa Clara à 1600m de altitude. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Cada um foi afixado ao solo por meio de estacas, posicionados a 0,7 m do chão da 

floresta, visando evitar a contaminação por respingos e/ou suspensos a 2 m por cordas de 

nylon quando sobre a superfície do rio. Foram utilizados 32 coletores distribuídos de modo a 

preencher representativamente a área amostral. Esta grande área foi arbitrariamente dividida 

em 4 segundo seu tipo sucessional secundária inicial, tardia ou primária, acrescida da mata 

ciliar antrópica o tipo mais impactado de todos. Cada área recebeu 8 coletores em linha. 

como descrito a seguir (Figura 21): 

- MCA - Mata Ciliar Antrópica – Floresta de caráter secundário inicial/tardia, que 

segue o perfil longitudinal do rio entre 1200m à 1300m de altitude, localizada em local com 

impacto de atividade antrópicas. Descontínua e com espécies pioneiras, somente 

possibilitando a evolução sucessional quando o trecho marginal se encontra em local de 

difícil acesso e unido a outros estandes. Os motivos de usos antrópicos se tratam desde 

recreativos, à exploração turística, 2 trutários, e alguns pequenos e declivosos pastos para 

cavalos e bois. Espécies encontradas: Croton floribundus, Soroceae sp., Cedrela fissilis, 

Nectandra sp., Araucaria angustifolia, Tibouchina sp., Machaerium sp., Rapaneae sp., Ingá 

sessilis, Alsophila elegans e Alchornea sp. 

- FSI – Floresta Secundária Inicial (S 22°18'28.35" e O 44°35'31.79") – Estande em 

forma de ilha vegetacional cercado por quintais, habitações e estradas que o impede de se 

conectar a qualquer estande maior, possui cerca de 200m2 de área. O último corte raso 

ocorreu em 1987 segundo o proprietário, desde então vêm se desenvolvendo livremente sem 

intervenções. Há estatura média do estande é de 20metros, DAP. de ~20 cm e há domínio de 

Alchornea glandulosa e Croton floribundus  no dossel superior, não há dossel médio e no 

dossel inferior além do recrutamentos das espécies citadas há presença de espécies do gênero 

Soroceae. Há também presença de taquaras e lianas. Localiza-se em meio ao núcleo 

domiciliar denominado “Zé Charas”. 

- FST – Floresta Secundária Tardia (S 22°18'10.84"  e O 44°35'16.64") – Floresta 

com mais de 30 anos, possui grande heterogeneidade de espécies, com árvores chegando até 

80cm de DAP e 30m de altura, com diversas espécies representanes das famílias Malvaceae, 

Lauraceae, Fabaceae, Meliaceae, Melastomataceae e Rubiaceae. Há grande estratificação do 

dossel, com muitas epífitas vasculares e avasculares, grande diversidade de bromélias e 

orquídeas.  

- FCC - Floresta Clímax e Ciliar (S 22°17'19.10" e  O 44°35'55.35") – Esta floresta 

apresenta continuidade ininterrupta com a área florestada do resto do PNI. Entre 1400 e 
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1700m de altitude, apresenta características Montana e em menor grau Alto Montana, este 

estande possui uma cobertura vegetal altíssima (~30 metros), mesmo sobre os canais de água 

onde o solo é muito estreito sobre a rocha.  As espécies arbóreas estão representadas pelas 

famílias citadas em FST, ressaltando por importância de seus DAPs que chegam até 130cm e 

30m de altitude. Indivíduos da família Vochysiaceae e também do gênero Aspisdosperma e 

Ocoteae, se destacam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 – Fotosatélite da Microbacia da Santa Clara indicando as 4 áreas de coleta da 
serapilheira. FCC – Floresta Clímax e Ciliar; FST – Floresta Secundária Tardia; FSI – 
Floresta Secundária Inicial; MCA – Mata Ciliar Antrópica. O planalto contíguo ao divisor de 
drenagem a Norte chama-se Alto dos Brejos e é a montante do vale do Rio Grande tributário 
da Bacia do Prata, cuja Foz está no extremo Sul do Brasil.   
Fonte: Google earth® versão 2012. 
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TABELA 1 - Espécies identificadas botanicamente para amostragem do Hg foliar: 

Espécie (autor) Nome Popular Família 

Cedrela fissilis (Vell.) Cedro Meliaceae 

Alchornea glandulosa subsp. Iricurana 

((Casar). Secco) 

Boleiro 

 

Euphorbiaceae 

Croton floribundus (Spreng) Capixingui Euphorbiaceae 

Rapanea gardneriana ((A.DC.) Mez) Capororoca Myrsinaceae 

Ingá sessilis ((Vell.) Mart.) Ingá Fabaceae 

Nectandra oppositifolia (Nees)  Canela Amarela Lauraceae 

Casearia sylvestris (Sw.) Guaçatonga Salicaceae 

Araucaria angustifolia (O. Ktze) Araucária Araucariaceae 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera)  Candeia Asteraceae 

Ocoteae odorifera (Vell.) Rohwer)  Canela Sassafrás Lauraceae 

Bathysa australis ((A.St.-Hil.) K.Schum.)  Macuqueiro Rubiaceae 

Vochysia tucanorum (Mart.) Pau-de-tucano Vochysiaceae 

Alsophila elegans (Mart.)  Samambaiaçu Cyatheaceae 

Cabralea canjerana ((Vell.) Mart.)  Canjarana Meliaceae 

 Platanus sp.  (L.) Plátano Platanaceae 

 

As folhas destas espécies foram marcadas no dossel, assim que brotavam com lacre 

anelador enumerado e, retiradas após um ano de crescimento a partir da data de brotação. 

Quando a folha por senescência, caía antes da coleta, eram amostradas folhas da espécie 

recém caídas (o mesmo para árvores decíduas) nos arredores do indivíduo. 

As amostras de serapilheira foram coletadas e separadas, usando-se luvas 

descontaminadas, em: folhas, galhos (menores que 2 cm de diâmetro), materiais reprodutivos 

e lixo (miscelânea de restos vegetais não identificáveis), e, mantidas em estufa a temperatura 

menor que 60 oC até peso constante. A partir dos valores de peso seco por área do coletor, 

foram extrapoladas as médias mensais em t/ha, assim como seus respectivos desvios.  

 

5.2.3 Amostragem do transporte  da serapilheira fluvial 

 

Para coletarmos a serapilheira transportada pelo curso d’água foram utilizadas telas de 

polietileno com malha de 2 mm cobrindo toda a secção transversal do rio, em episódios de 
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vazão normal e de chuvas em dois períodos: estação seca e úmida. Total de 120 baterias por 

ano. As vazões foram mensuradas a partir dos dados da velocidade fornecida por um 

fluxômetro e pela medida da área da secção transversal do rio.  

A Vazão foi medida em 2 pontos do principal curso de água do Rib. Santa Clara: 1- 

MCA- sob a ponte que liga à região das araucárias à 1190m a 5 km de distância do divisor  de 

drenagem, onde se localiza pousada homônima (S 22o18’ 51,94”  W 44 o35’24,34”), a ponte 

foi cimentada na base existindo um vertedouro plano, ótimo para o cálculo da secção da área 

para vazão 2- FCC- a aproximadamente 3 km de distância do divisor de drenagem, sob a 

ponte que dá acesso a propriedade da Sra. Verena à 1350m, onde se inicia a mata ciliar do 

setor FCC. A seção foi resultado da soma de subseções da área, pois esta não era plana, 

formada por matacões. Para a medida de vazão utilizou-se um correntômetro (fluxômetro) da 

General Oceanics 2030. Medidas que geraram as médias das velocidades tinham 

espaçamento de 15 cm, ao longo da uma seção transversal do rio, com profundidade 

aproximada de 15 cm.  O tempo de retenção de cada bateria foi de 60 e de 300s, e após obter 

a média da massa de serapilheira transportada por segundo era mensurada a massa de Hg 

total no material coletado. Com estas medidas Com a vazão simultânea conhecida foi 

possível deduzir o fluxo de Hg exportado serapilheira transportado pelo rio. no Rib. da Santa 

Clara.  

 

Eq. 1 (HATJE et al.,1998): Fluxo (g.s-1)   =   Concentração (g.m-3)   x   Vazão (m3.s-1)  

 

 

5.3 ANÁLISE QUÍMICA 

 

5.3.1 Análise em tecido vegetal 

 

A determinação das concentrações de Hg total foram feitas a partir de 1,0 g das 

amostras secas após extração em ataque ácido de 2:1 HNO3: H2SO4 dentro de um sistema 

fechado à vapor frio (MALM, 1992) para posterior determinação do mercúrio em 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica a Vapor Frio (EAA-VF, Bacharach – Coleman 

modelo MAS -50B) após redução do Hg2+ com SnCl2. Brancos analíticos eram analisados 

juntamente as baterias das amostras, examinando assim a precisão do método, nunca 

apresentando sinal superior a 0,2% da média dos valores das amostras por bateria. Cada 

amostra era realizada em duplicata ou em triplicata. Para averiguar a exatidão do processo 
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analítico, amostras de material certificado foram analisadas (NIST SRM 1515 – folhas de 

maçã) obtendo uma média de recuperação de 93,5%. 

 

5.3.2 Análise dos solos 

 

O solo foi coletado em 20 pontos em perfis de 80 à 120 cm de profundidade divididos 

em horizontes para facilitar sua caraterização, conforme metodologia padronizada pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (EMBRAPA, 2006) , mais o horizonte 

“0” (serapilheira recém caída). Trabalhos na Mata Atlântica mostraram ser necessários menos 

de 12 perfis por tipo de solo para se obter homogeneidade e significância amostral (CECON, 

2003) Como os solos mais profundos que 80cm só apresentavam saprólitos foi considerado a 

profundidade média de 80cm. Foram coletados manualmente com pá reta dentro da área 

denominada FCC entre 1400 à 1600m no PNI, possuindo um cambissolo háplico, o tipo 

dominante dessa faixa altitudinal da floresta primária. Os perfis foram fatiados de 5 em 5cm e 

retirado alíquotas de 1,0 g de amostra de cada fatia correspondente de cada perfil, e, após 

homogeneizá-los, foi retirada uma amostra composta de 1g em 3 replicatas. Essas amostras 

compostas após liofilização, foram usados para análise da quantidade de Hg nos solos. Foram 

digeridas com água régia por 1 hora a 60°C em sistema fechado e a determinação quantitativa 

do mercúrio foi feita por espectrofotometria de absorção atômica com Vapor Frio (CVAAS) 

após redução do Hg2+ com SnCl2. A repetibilidade das replicatas foi <10%. Para averiguar a 

exatidão do processo analítico, foram realizadas análises simultâneas do material certificado 

Buffalo River Sediment (SEM-2704, NIST, USA), com recuperação de 97,5% em n=10.  

 

 

5.4  ANÁLISE ESTATÍSTICAS DOS DADOS 

  

Foram analisadas as correlações entre os parâmetros climatológicos, de produção e de 

Hg analisados no trabalho. Os dados foram também submetidos ao teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de diferenças significativas entre as medias mensais entre os 

tipos sucessionais e o outro da pesquisa com o teste “t” de Student. Os dados brutos foram 

interpretados através da análise descritiva dos dados. Para a confecção dos gráficos foi 

utilizado o software Microsoft Excel V. 2011 e para a realização das análises estatísticas e de 

alguns gráficos foi utilizado o Software Statistica V. 6.0. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1  RESULTADOS METEOROLÓGICOS E CORRELAÇÕES PARA UM ESTUDO 

MICRO-CLIMÁTICO 

 

Este subcapítulo apresenta os resultados obtidos em 48 meses ininterruptos de coleta 

dos dados meteorológicos na bacia do Rib. da Santa Clara, cujo vale possui sua vertente 

orientada para o quadrante Sul. Nesta mesma direção que está orientada seu eixo principal, se 

traçarmos uma linha reta até o Oceano Atlântico, se encontra distante apenas 80km do mar da 

Baía da Ilha Grande em Angra dos Reis, RJ. Os dados gerados pela estação completa da 

Campbell Scientific S.A (Figura 20), foram monitorados em boletins gerados a cada quinze 

minutos de dados. Dentre eles: a radiação solar, temperatura, umidade relativa, direção e 

velocidade dos ventos (média e rajadas) e precipitação acumulada.  

Utilizamos neste subcapítulo dados fornecidos pelas instituições públicas brasileiras 

de meteorologia e clima regional (INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INMET- 

Instituto Nacional de Meteorologia) para que se testassem as correlações entre: sistemas 

climáticos controladores locais e regionais com alguns fenômenos micro-meteorológicos da 

microbacia estudada. Estes dados forneceram a base meteorológica para a discussão do último 

subcapítulo sobre a biogeoquímica florestal do Hg foco deste trabalho.  
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FIGURA 20 – Estação metereológica fixada em proeminência rochosa, ao fundo floresta 
secundária inicial (FSI) antrópica, com araucárias plantadas. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 

6.1.1 Radiação solar 

 

A comparação dos valores médios mensais de radiação global acumulados mostra uma 

grande variação durante o ano, já o segundo ano apresentou uma maior entrada de radiação do 

que o primeiro. Uma vez que, as alterações da radiação em meses do output solar são 

negligenciáveis e no intuito de discernir as causas desta diferença, levamos em consideração 

as características meteorológicas da atmosfera sobre o ponto de coleta de dados para tal fim. 

Portanto, os dias com alta umidade (é comum a formação de neblina) e os de precipitação 

durante o período de insolação diária foram analisados para que fossem medidas as suas 

influências sobre a radiação. Tomando o mês de fevereiro para comparação, onde a diferença 

das médias mensais de radiação diária acumulada foi cerca de 10 MJ m-2 entre fev/2011 e o 

fev/2010 (Figura 21). Podemos certificar que houve diferença significativa entre os anos, e, a 

umidade média durante o período de insolação pouco variou, somente 1,62% (79,9% para 

2010 e 81,6% para 2011). Porém, a precipitação diurna em fev/2010 foi de 90%(203mm) 

relativa ao total acumulado neste mês, enquanto que em fev/2011 foi de apenas  

58,7%(135mm) do total, ou seja, como a radiação global é a que incide na superfície, o tempo 
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de bloqueio da insolação pelas nuvens, normalmente de formação cumulus, leva a uma baixa 

neste parâmetro (AYOADE, 2010). Em geral três meses se distinguiram estatisticamente 

quando comparados entre a distribuição média da radiação acumulada diária entre os meses 

correspondentes dos dois anos da pesquisa, foram eles: dezembro, janeiro e fevereiro. A 

comparação das médias mensais revela o mesmo que a acumulação anual, mostrando ambas 

um acréscimo significativo da radiação entre os anos.  Quando comparada com valores de 

outras estações as médias diárias de radiação global são próximas as de Resende INMET e 

não diferem também dos dados de outros trabalhos compilados segundo o Atlas da Radiação 

elaborado pelo Lab. de Energia Solar da UFSC.  

 

 
FIGURA 21 – Distribuição bianual da média mensal da radiação global diária acumulada e do 
período de insolação diário. Linha – Média mensal do total de horas de insolação diária. 
Coluna – Média mensal da acumulação diária da radiação global em MJ.m-2. 
 

Os meses de outono, do verão e o de agosto obtiveram as maiores taxas mensais de 

radiação diária acumuladas, porém as máximas se destacam nos referidos meses no segundo 

ano de pesquisa, destes meses somente outubro manteve seus altos valores os dois anos. Os 

regimes de chuva como explicitado anteriormente, durante o primeiro ano, levaram a um 

menor índice médio diário de radiação global, quando comparado os dois ciclos anuais 

(13,50MJ m-2 em 2009/10 e 15,7MJ m-2 em 2010/11),  houve diferenças significativas entre 

as médias do primeiro ano quando comparados com a do segundo ano (gl=22, p=0,028 t= -

2,34). Quando analisado as correlações das variações diurnas de radiação com: umidade , 

precipitação e temperatura; encontrou-se correlação negativa significativa entre umidade e 

radiação, em 23 dos 24 meses de estudo (Tabela 2 e 3). A precipitação com a radiação 

correlacionaram-se inversamente, em 15 dos 24 meses, além da temperatura que manteve 

correlação positiva com a radiação em 17 dos 24 meses (n=dias do mês). Congruentemente, a 
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radiação global, para uma máxima incidência na superfície, depende indiretamente da 

concentração volumétrica do vapor d´água na atmosfera (AYOADE, 2010). A dinâmica diária 

da radiação temporariamente influencia a temperatura (Tabela 2 e 3) o que altera a umidade 

relativa (Figura 22) próxima a superfície.  

 

TABELA 2 – Valores das correlações entre radiação global versus temperatura, 
precipitação e umidade no primeiro ano de pesquisa. Primeira linha de cada mês 
representa valor de r e em destaque estão as correlações significativas. N variou entre 
300 e 390 observações relativa as horas de cada mês. 
 

 Temp. Prec. Umid.  Temp. Prec. Umid. 
Jun.09 -0,148 -0,527 -0,825 Jul.09 -0,130 0,076 -0,083 
 p=0,43 p=0,00 p=0,00  p=0,53 p=0,71 p=0,68 
Ago.09 0,435 -0,105 -0,592 Set.09 0,663 -0,575 -0,768 
 p=0,02 p=0,58 p=0,00  p=0,00 p=0,01 p=0,00 
Out.09 0,602 -0,362 -0,784 Nov.09 0,607 -0,354 -0,707 
 p=0,00 p=0,05 p=0,00  p=0,00 p=0,05 p=0,00 
Dez.09 0,675 -0,347 -0,783 Jan.10 0,870 -0,457 -0,812 
 p=0,00 p=0,06 p=0,00  p=0,00 p=0,01 p=0,00 
Fev.10 0,891 -0,115 -0,900 Mar.10 0,852 -0,449 -0,768 
 p=0,00 p=0,56 p=0,00  p=0,00 p=0,02 p=0,00 
Abr.10 0,421 -0,341 -0,907 Mai.10 0,338 -0,247 -0,711 
 p=0,02 p=0,07 P=0,00  p=0,06 p=0,18 p=0,00 
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TABELA 3 – Valores das correlações entre radiação global versus temperatura, 
precipitação e umidade do segundo ano de pesquisa. Primeira linha de cada mês 
representa valor de r e, em negrito estão as correlações significativas. N variou entre 300 
e 390 observações relativa as horas de cada mês. 
 

 Temp. Prec. Umid.  Temp. Prec. Umid. 
Jun.10 0,426 -0,601 -0,826 Jul.10 0,195 -0,508 -0,857 
 p=0,02 p=,000 p=,000  p=0,29 p=0,00 p=0,00 
Ago.10 0,661 -0,446 -0,906 Set.10 0,687 -0,433 -0,909 
 p=0,00 p=0,01 p=,000  p=0,00 p=0,02 p=0,00 
Out.10 0,494 -0,342 -0,745 Nov.10 0,804 -0,486 -0,956 
 p=0,01 p=0,06 p=0,00  p=0,00 p=0,01 p=,000 
Dez.10 0,853 -0,089 -0,850 Jan.11 0,647 -0,536 -0,749 
 p=0,00 p=0,64 p=0,00  p=0,00 p=0,00 p=0,00 
Fev.11 0,814 -0,333 -0,861 Mar.11 0,806 -0,521 -0,874 
 p=0,00 p=0,08 p=0,00  p=0,00 p=0,00 p=0,00 
Abr.11 0,741 -0,694 -0,875 Mai.11 0,338 -0,247 -0,711 
 p=0,00 p=0,00 p=0,00  p=0,06 p=0,18 p=0,00 

  

 
FIGURA 22 – Gráfico das correlações referentes ao fotoperíodo diário, dos dois anos, com as 
seguintes variáveis: temperatura em oC, umidade relativa em % e radiação w/m2. 
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O vale recebe frentes frias polares (Figura 23) e também frentes quentes úmidas 

(Figura 24) oriundas da descida dos ventos da ZCIAS (Zona de Convergência Intertropical do 

Atlântico Sul) (TALJAARD, 1972). Esta ciclicamente oscila abaixo do equador mais ao Sul, 

forçando frentes úmidas do Noroeste até o Rio, que carregam sobretudo partículas como 

mostrado por de Mello, nos estudos atmosféricos no planalto do Itatiaia no PNI na região do 

planalto do Itatiaia (COSTA; DE MELLO, 1997). 

  
FIGURA 23- Imagem-seqüência do satélite Goes12 da Região Sudeste brasileira no dia 
23/06/2010 em intervalos de 1 hora à partir das 0hs. Frente fria avançando sobre a região 
Fonte: INPE/CPTEC, 2010. 
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FIGURA 24 – Imagem-seqüência do satélite Goes12 da América do Sul, referentes ao dia 
14/12/2010 entre 14 e 17 horas, mostrando a influência das ZCIAS durante o verão.  
Fonte: INPE/CPTEC, 2010.  
 

O vale exporta convectivamente parte de sua umidade através da evaporação diária, 

onde, a baixada alagada, devido as suas propriedades hidrotermodinâmicas com maior tempo 

de retenção e maior área de superfície, se aquece durante o dia e no início da noite ainda está 

quente, perdendo lentamente seu calor. Esse processo leva a existência de uma área de baixa 

pressão na baixada e o ar se desloca ascendentemente na vertical, através de um processo 

adiabático, se resfria até o ponto de orvalho, havendo nuvens em contato com o relevo de 

maior altitude e atmosfera mais fria. Este fluxo de umidade e calor dos vales são alimentadas 

também pela transpiração da mata. Enquanto que os cumes, mesmo com mais tempo de 

insolação, são menos retentores de água e também possuem capacidade menor de retenção do 

calor, quando o sol se põe esfria-se rapidamente. Esses topos de morro são formados por solos 

rasos, ás vezes até rochosos, e o calor em sua matéria é mais rapidamente liberado à atmosfera 

durante o final da tarde. Porém a presença de nuvens orográficas (quando há precipitações são 

normalmente de 0,1mm) interfere na radiação incidente, fica nítido quando comparamos os 

dias com chuva e a radiação, mesmo com pouca precipitação ou até nenhuma, mas com 
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elevada umidade relativa, há bloqueio da radiação pelas moléculas de vapor d´água. Um 

exemplo oposto dessa influência, de uma troposfera com baixa concentração de vapor d´água 

foi o mês de agosto/10, que como os meses de inverno tipicamente secos, houveram 28 dias 

sem chuva consecutivos, levando a segunda maior radiação global acumulada do primeiro 

ano, e a menor umidade relativa diurna.  

Na região, principalmente em áreas planas e abertas, há ocorrências de geadas (Figura 

25), porém não se pôde quantificá-las através da estação, mas segundo moradores ocorreram 

em número inferior a dez em cada ano. Bem mais comum foram as neblinas orográficas na 

região, que ocorrem principalmente no período das águas: Set-Abr. Outra mudança temporal 

na paisagem ocorre após uma noite fria, ou dias precedentes frios e nublados, há muito 

deslocamento descendente do vento frio e úmido dos cumes penetrando densamente a manhã, 

formando um mar de nuvens (Figura 26), que, se alimentado por frente frias do sul, pode 

perdurar dias.   

 
FIGURA 25 – Geada ocorrida no campo de altitude do divisor de drenagem 
durante o mês de junho de 2009. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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FIGURA 26 – Vista para o SE do Vale da Santa Clara, ao fundo mar de nuvens e 
neblinas orogênicas. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Essas correlações demonstram que a formação diurna de nuvens no primeiro ano foi 

decisiva para a ocorrência de dias com menores radiações globais acumuladas. Assim entre 

2009/2010, houve poucos dias sem chuva no período diurno (185 dias contra 214 dias sem 

chover em 2010/11) o que levou a dias mais encobertos no primeiro ano. 

 

 

6.1.2 Temperatura 

 

Tomada as devidas considerações sobre a radiação incidente no sub-capítulo anterior 

para a área estudada, e visto que as interferências quanto a natureza da superfície 

temporalmente não mudam, iremos ao fator influenciador mais importante, o relevo. A região 

de estudo localizada entre os 1500m, apesar de estar entre os trópicos, possui médias mensais 

não uniformes quanto a sua distribuição temporal ao longo de um ciclo hidrológico. A altura é 
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determinante nesta diferença tão pungente, uma vez que em média a temperatura cai 0,6oC a 

cada 100m ascendido. Comparando com Resende que está a aproximadamente 800m de 

altitude temos uma amplitude altitudinal de 700m o que levaria a um resfriamento de 4,2oC. 

Outro ponto de influência do relevo na temperatura são as variações diurnas desta ao longo 

das estações do ano, se a estação seca coincide com o inverno, como no caso da região 

estudada, há grande perda de calor a noite devido a ausência de nuvens na troposfera as quais 

impediriam o escape rápido do calor acumulado durante o dia, levando a uma maior 

amplitude térmica diária. A localização da encosta, se a barlavento ou sotavento, também 

influenciam a amplitude térmica, uma vez que determinadas massas de ar atingirão 

frontalmente a encosta a barlavento determinando trocas de calor que podem ser dominantes 

na temperatura local. Como o Sudeste brasileiro sofre fortes influências sazonais da massa de 

ar Tropical marítima e, levando em consideração que a bacia hidrográfica está voltada 

justamente para o Sul, há influência desta massa na temperatura quando esta se encontra mais 

atuante. Como descrito por Nobre (2010) sobre a Região Sul e Sudeste do Brasil os efeitos 

dos fenômenos El Niño-Oscilação Sul (ENOS) se fazem sentir de modo mais intenso, tanto 

nos campos de anomalias sazonais de precipitação como temperatura do ar, embora existam 

evidências observacionais de que a variabilidade das TSM sobre o Atlântico Sul influencia o 

clima da Região Sul e Sudeste do Brasil, e Uruguai (DIAZ; STUDZINSKI, 1994).  

A temperatura média mensal dos dois anos foi de 17,01 ± 2,7 oC, os meses mais 

quentes foram Janeiro e Fevereiro enquanto os mais frios Junho, Julho e Agosto (Figura 27). 

As médias anuais não diferiram significativamente 2009/10= 17,3± 2,7 oC, 2010/11= 16,8± 

2,9 oC. A máxima total registrada foi de 31,6 oC (20/11/2010 às 15:00)  e a mínima total 

registrada foi de -0,5 oC (19/08/2010 às 6:30). A variação média diária de temperatura entre o 

período de insolação (Figura 28) e penumbra foi de 4,01± 2,7 oC, sendo maior nos meses de 

inverno onde a maior perda de calor acontece à noite devido ao menor acúmulo da 

concentração volumétrica do vapor d´água na atmosfera. A média da temperatura diurna do 

biênio foi de 19,68 ± 2,4 oC, não houve diferença significativa entre os anos. Quando 

comparada a outros registros para a região de Visconde de Mauá (PEREIRA et al., 2006), 

próxima 15Km da Santa Clara e a 2250m de altitude, o mês de julho foi de 0,7oC acima 

enquanto janeiro 0,8 oC mais quentes. Já a média anual foi de 0,5 oC acima do registrado nesta 

estação no maciço do Itatiaia.  

A análise da temperatura revela sua relação íntima com a umidade relativa diária e a 

precipitação (r=0,77 p=0,000; r=0,61 p=0,002), mostrando que dias mais quentes são os mais 
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chuvosos mantendo a relação com a evapotranspiração local, meses de maior produção e 

radiação global. As massas de ar úmidas tropicais continentais também nutrem a bacia dos 

ventos regionais na mesma estação quando há altas temperaturas médias, de acordo com o 

posicionamento e força dos anticiclones, há encontros de frentes sobre o Sudeste brasileiro 

com grande instabilidade principalmente nos meses de verão (AYOADE, 2010). 

 

 

 
FIGURA 27 – Médias mensais da temperatura do ar na bacia do Rib. Santa Clara. 

 

 
FIGURA 28 – Médias mensais diurnas da temperatura do ar e das médias mensais da duração 
da insolação diária, em horas. 
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6.1.3 Precipitação 

 

A precipitação anual média foi de 2141mm para os dois anos de pesquisa, no ano de 

2009/10 foi de 2089mm e de 2192mm entre 2010/11 (Figura 29). Comparando as médias 

mensais interanuais, os meses com maiores acúmulos foram Janeiro, Março e Dezembro, 

enquanto os de menor acúmulo foram Maio e Agosto. Segundo uma extensa revisão realizada 

entre as características ecológicas ligadas aos tipos ecológicos do bioma Mata Atlântica, a 

estação seca ecológica pode ser marcada pelos meses com acúmulo menor do que 60mm 

(RIZZINI, 1997), portanto os meses secos foram: maio, junho e agosto de ambos os anos, e 

abril(2011) e julho(2010). A diferença de abril (2010/11) foi muito grande se comparada a 

diferença entre julho (2009/10) quando a precipitação acumulada foi de 50,4 e 65,7 

respectivamente. Dentro deste preceito podemos incluir maio, junho, julho e agosto como os 

meses ecológicos secos. A figura abaixo apresenta a distribuição mensal da chuva ao longo 

dos anos. 

 
FIGURA 29 – Acúmulo mensal da precipitação durante o período estudado. 

 

A normal climatológica para a precipitação pôde ser fornecida pelo levantamento de 

médias históricas trimestrais pela estação meteorológica localizada a 2250m de altitude 

aproximadamente no alto do planalto do Itatiaia, próximo ao Pico das Agulhas Negras, porém 

está atualmente desativada (PEREIRA et al., 2006). A média anual de 2459mm é maior que a 

encontrada por este trabalho, e as trimestrais são idênticas para JJA 43mm, e para DJF foi 

maior, 380mm contra apenas 317mm. Essa tendência de haver mais chuvas em altitude 

superior se correlaciona com o decréscimo da temperatura e durante os meses secos estes 

valores caem mas a altitude não influência tanto na diferença da precipitação, tendo origens 

menos locais (orográficas e tempestades tropicais) atingindo igualmente todas as regiões. 
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Se compararmos os valores daqui com as das Isoietas totais entre o período de 1977-

2006 pelo mapa de 1 para milionésimo do Estado de Minas Gerais fornecido pelo CPRM 

(2009),  temos uma estimativa do acumulado anual médio de 2100mm, e pela divisão em 

trimestres forneceu-nos os seguintes valores trimestrais: JFM-900mm, AMJ-200mm, JAS-

175mm e OND-800mm. Estas normais são mais próximas aos valores obtidos a esta altitude, 

pois se tomarmos os valores da estação pluviométrica mais próxima sem ser a do Pico das 

Agulhas (~2000m) localizada em Resende a 800m (INMET) teremos: JFM-639mm, AMJ- 

141mm, JAS- 106mm e OND-569mm. Enquanto os valores acumulados na bacia do Rib. Sta. 

Clara (1500m) por trimestre foram de JFM-993mm, AMJ- 167mm, JAS- 190mm e OND-

790mm (Figura 30).  A comparação entre as normais e a média dos 2 anos pode ser vista no 

gráfico abaixo: 

 
FIGURA 30 - Acúmulo da precipitação trimestral na região de estudo, dados das isoietas 
correspondentes  
 

As chuvas que ocorreram durante o período noturno foram superiores ao diurno em 

75% dos meses (Figura 31), quando comparados em um teste t, as percentagens dos meses de 

chuva noturna ou diurna, referentes ao acúmulo total, revelaram diferenças significativas entre 

os anos, mostrando que realmente choveu mais à noite (t=3,33 g.l.=46 p=0,002). O segundo 

ano de pesquisa é mais homogêneo quanto à distribuição, considerado seus desvios padrões 

mensais. Com exceção de fevereiro, quando em 2010 choveu cerca de 90% das chuvas 

durante o dia, os meses seguiram esta homogeneidade na distribuição das chuvas (Figura 32 e 

33). O mês foi marcado por pancadas de chuva em curto intervalo de tempo, típicas das tardes 

de verão. 
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FIGURA 31 – Precipitação acumulada durante o período de insolação diária dos dois anos de 
coleta no Rib. Santa Clara.  
 

 
FIGURA 32- Freqüência mensal da distribuição das chuvas entre o período diurno (insolação) 
e o noturno no primeiro ano de pesquisa. 

 
FIGURA 33- Freqüência mensal da distribuição das chuvas entre o período diurno (insolação) 
e o noturno no segundo ano de pesquisa. 
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de baixa precipitação acumulada também tiveram pouca frequência de eventos de chuva 

(Figura 34), ou seja, com uma maior sequência subsequente de dias sem precipitação.   

 
FIGURA 34 – Distribuição mensal dos dias com ausência de precipitações durante os dois 
anos de coleta. 
 

Através da comparação entre o balanço hídrico, a precipitação e a evapotranspiração 

potencial calculada pela equação de Tornthwaite, utilizando fatores de correção para a latitude 

em estudo e, mesmo considerando suas incertezas (FERNANDES; FOSTER, 2006), temos 

que: os meses tradicionalmente secos do estudo poderiam representar, dentro de uma pequena 

variação, um estresse hídrico para área (Figura 35 e 36). Além de, coincidir com os meses de 

baixa precipitação (maio, junho, julho e agosto), também aponta que em agosto de 2010 foi 

um mês de estresse hídrico pronunciado, neste mês inclusive foi registrado grande ocorrência 

de incêndios (Figura 37) no PNI o que não ocorreu na estação seca de 2009. 

 

 

 
FIGURA 35 – Balanço hídrico – representando a evapotranspiração potencial e a precipitação 
mensal do primeiro ano de estudo. 
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FIGURA 36 – Balanço hídrico – representando a evapotranspiração potencial e a precipitação 
mensal do segundo ano de estudo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 37 – Incêndio no Vale do Marimbondo, em (agosto/2010), distante 5km à Oeste da 
Santa Clara, fotografia tirada do centro urbano de Visconde de Mauá. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.1.4 Umidade  

 

A média bianual da umidade relativa do estudo foi de 88% (Figura 38), variando entre 

os anos em menos de 5% (09/10-85,7 10/11-89,5), porém estatisticamente díspares 

(p=0,000038), está em concordância com o maior fluxo de água na interface atmosfera/solo 

(Figura 39).   

 

 
FIGURA 38 – Umidade relativa mensal dos dois anos de estudo no vale do Rib. da Santa 
Clara. 
 
 

 
FIGURA 39 – Gráfico da correlação da umidade e precipitação mensais nos dois anos de 
estudo. Eixo x – Umidade em % e eixo y – Precipitação acumulada em mm. 
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A média de umidade diurna é mais baixa que a média noturna, uma vez que o 

aquecimento da atmosfera durante a insolação faz com que a umidade relativa caia 

acompanhando o pico de tempertura, Portanto numa visão nictmeral as noites de inverno 

respondem pelo balanço de umidade, perdendo umidade de dia mais intensamente que nos 

dias de verão (Figura 40). Mesmo com temperaturas mais baixas no inverno a montanha em 

dias sem nuvens, perde vapor d´água para as camadas superiores a partir das camadas 

atmosféricas inferiores. Em um processo de feedback positivo, não conservando umidade não 

conserva calor, e quando a noite com a temperatura cai drasticamente no inverno, o vapor 

d´água se prende a superfície mais fria formando neblinas, orvalhos e geadas.   Precipitações 

de 0,1mm em intervalos de 15 minutos são muito freqüentes quando estes fenômenos 

ocorrem, com umidade acima dos 98%.  

 
FIGURA 40 – Distribuição mensal da umidade relativa durante o período de insolação diário. 

 

 

6.1.5 Ventos 

 

Se tirarmos a média anual das freqüências por quadrante da direção dos ventos, temos 

a seguinte divisão: N-27%, E-28%, S-16%, O-29%, com desvio padrão mensal médio de 

10%. Portanto não houve predominância de nenhum quadrante sobre o Vale da Santa Clara. 

Se dividirmos por estações seca e chuvosa temos: Seca:- N-31%, E- 27%, S-11% e O-30%; 

Chuvosa: N-24%, E-29%, S-18% e O-29%. Mostrando uma predominância dos ventos NO na 

estação seca (61%) (Figura 41 e 42). Como esta direção é contraria aos ventos de superfície 

regionais (NOBRE, 2010) que estão bem mais influenciados pelos ventos do Sul, existe a 

influência do efeito térmico de vale/montanha (AYOADE, 2010) já descrito no início deste 

capítulo. 
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FIGURA 41 – Distribuição da freqüência percentual da direção dos ventos dentro da bacia do 
Rib. Santa Clara no primeiro ano de estudo. 
 

 
FIGURA 42 – Distribuição da freqüência percentual da direção dos ventos dentro da bacia do 
Rib. Santa Clara no segundo ano de estudo. 
 

Como o vale está orientado N-S e a N se encontra um extenso planalto, a 

predominância de ventos N é confirmada pelas imagens de satélite para ventos de superfície 

quando a frente dominante é a continental tropical. Porém os ventos de superfície oriundos do 
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e da variabilidade interanual da temperatura da superfície marítima e dos ventos à superfície 

sobre o Atlântico apresentam uma estrutura norte-sul mais pronunciada do que a estrutura 

leste-oeste e são determinantes para a o clima da região estudada. Estes sistemas sinóticos, da 

atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul e à passagem de frentes frias são os 

principais controladores dos grandes eventos de precipitação da região Sudeste (SELUCHI, 

2011). 
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Além do relato dos moradores que apontam as principais chuvas e deslocamento de 

nuvens vindos do quadrante N e o crescimento de galhos das árvores do divisor de drenagem 

na mesma direção (Figura 43), podemos afirmar que localmente devido ao relevo essa é a 

principal direção dos gases e partículas que estão na troposfera local. 

 

 
FIGURA 43 Árvores do divisor de drenagem mostrando o anemotropismo indicador da 
freqüência direcional dos ventos sobre o vale. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Quanto à freqüência das ocorrências dos ventos em intervalos de quinze minutos, 

medidos pela estação, por mês, variou de 745 eventos em abril de 2010 a 2050 em outubro de 

2010. A velocidade média destas ocorrências foi de 1,9m/s, variando de 1,39±0,48 para 

2,40±0,66m/s do primeiro para o segundo ano respectivamente (Figura 37). 

As rajadas de vento foram decisivas neste incremento de um ano para o outro, com 

média bianual de 6,8 m/s, suas médias anuais foram de 3,8±1,2 e 9,9±2,7m/s respectivamente 

(Figura 43). A radiação global mais intensa no segundo ano pode ter influenciado neste 

aumento da intensidade e frequência do deslocamento do ar neste período. 



 

 

80 

 
FIGURA 43 – Distribuição mensal da velocidade média dos ventos registrados pela estação. 

 

 

 
FIGURA 44 – Distribuição mensal da velocidade máxima média dos ventos (rajadas) 
registrados pela estação. 
 

 

 

6.2 RESULTADOS ECOFISIOLÓGICOS 
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apresentarem lento crescimento/longo TVF (média do tempo-de-vida foliar em meses) / baixa 

fotossíntese e, por sua vez, há relação entre espécies pioneiras em ter rápido crescimento/curto 

TVF/alta fotossíntese. Havendo assim, uma correlação positiva entre a fotossíntese máxima 

(Amáx) de cada espécie e a sua tolerância à radiação solar. Ou seja, dependendo do fitness 

que estas espécies possuem para serem pioneiras ou não-pioneiras no processo de sucessão 

florestal (estrategistas “r”/ “k”)(ODUM, 1986), haverá a possibilidade do seu aparecimento e 

continuidade no estágio climácico, secundário tardio ou inicial.  

As espécies pesquisadas em particular podem ser encontradas listadas abaixo (Tabela 

4) assim como suas características fisiomorfológicas e outros parâmetros ecológicos in situ. 

Como não houve acompanhamento de todo o fotoperíodo da planta, foram mensuradas entre 

9-11 horas da manhã de dias ensolarados para que se obtivesse uma média máxima da 

fotossíntese (Figura 45), com baterias amostrais durante a estação seca e a chuvosa.  Em 

relação às espécies dioicas, ou seja, que possuem distinção de gênero por indivíduo, como a 

Araucaria angustifolia e a Alchornea glandulosa, foram representadas as médias de ambos os 

sexos, sem distinções significativas. Todas as espécies são nativas exceto Platanus sp. A área 

foliar (Figura 46) foi medida com uso de paquímetro universal Pantec® e fitas métricas, 

aferidas pela comparação com áreas idênticas de folhas de papel com peso conhecido, para 

obtenção da área total da folha. No caso de folhas com divisões e subdivisões (acículas, 

pínulas, folíolos e foliólulos) foram consideradas as menores divisões para as medições.  
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FIGURA 45 – Medidas de fotossíntese em campo com o aparelho CIRAS-2. Acessando, à 
aproximadamente 15 metros de altura folhas do dossel de N. oppositifolia e  C. canjerana 
pelo método de Oliveira e Zaú (1995). 
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TABELA 4 – Lista de espécies arbóreas, suas famílias e parâmetros de crescimento 
utilizadas neste estudo para medição de Hg. 

ESPÉCIES ARBÓREAS DAP ES TVF S 

Cedrela fissilis  73,65 P/NP 9 D 

Alchornea glandulosa subsp. Iricurana  39,78 P 12 SV 

Croton floribundus  28,39 P 10 SD 

Rapanea gardneriana  13,70 P 9 D 

Ingá sessilis   27,91 P >24 D 

Nectandra oppositifolia  36,34 P >24 SV 

Casearia sylvestris  29,87 P 21 SV 

Araucaria angustifolia  70,56 P >24 SV 

Gochnatia polymorpha 42,45 P 10 SD/D 

 Ocoteae odorifera  75,85 NP >24 SV 

Bathysa australis 23,76 NP >24 SV 

Vochysia tucanorum 35,34 P/NP >24 SV 

Alsophila elegans  10,45 NP 14 SV 

Cabralea canjerana  70,43 NP 10 D 

Platanus sp. 36,87 P 9 D 

DAP (diâmetro altura do peito em cm.), ES (estratégia sucessional; pioneira/tolerante = P e 
não-pioneira/não-tolerante = NP), TVF (média do tempo-de-vida foliar em meses), S 
(senescência; decídua- D, semi-decídua-SD ou sempre-verde-SV). 
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FIGURA 46 – Média da área foliar das espécies estudadas do Rib. Santa Clara. Era utilizado a 
menor unidade foliar, podendo ser: folha simples, exceto em A. angustifolia: acícula, em C. 
fissilis, C. canjerana, I. Sessilis, C. sylvestris e V. tucanorum: folíolo ou em A. elegans: 
foliólulo). 
 

As espécies escolhidas foram selecionadas pelo critério de importância na distribuição 

na Mata Atlântica de altitude (RIZZINI, 1997; BRADE, 1956; FBDS 2001; PEREIRA et al., 

2006), algumas, características exclusivamente da floresta ombrófila montana/alto-montana, 

outras de maior plasticidade entre as tipologias florestais e também, foi aproveitada a 

oportunidade de averiguar uma espécie exótica a Platanus sp. Apesar de não ser nativa, os 

moradores locais a cultivam com grande êxito a mais de 50 anos em seus jardins, existindo 

alguns exemplares abandonados em capoeiras recém regeneradas. Apesar de não integradas a 

nenhuma floresta, estas porém, se tornam valiosas na análise de Hg por espécies, uma vez que 

pode ser comparada com outros trabalhos realizados com espécies e o Hg encontrados nas 

Zonas Temperadas (BUSHEY et al., 2008; RASMUSSEN et al., 1991) - valores médios entre 

10 – 30 ng.Hg.g-1 de amostra.  
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As espécies com as maiores taxas fotossintéticas máximas (Figura 47) (Amáx) foram C. 

fissilis e C. floribundus. Enquanto as de menores Amáx foram Platanus sp. e B. meridionalis. 

Segundo Larcher (1996) os valores estão dentro da amplitude encontrada em outros trabalhos 

nas florestas tropicais, outros artigos também suportam esta afirmação (MORAES et al., 

2000; PONS; WELSCHEN, 2003; TRIBUZY, 2005). As espécies arbóreas pioneiras 

obtiveram uma média de taxa assimilatória maior que as não-pioneiras, esta diferença foi 

significativa entre estes grupos (t=4,02 p=0,002 g.l.=10 - não foram incluídas A. Elegans e A. 

angustifolia por pertencerem a outros grupos fotossinteticamente distintos, pteridófitas e 

gimnospermas respectivamente, e, Platanus sp, por ser exótica). Esta relação vai de encontro 

com a literatura existente, que afirma que a taxa fotossintética das estrategistas de longo termo 

as condiciona a uma produção/crescimento menos acelerado do que as das pioneiras (Figura 

48), relacionando assim também, ao tempo de vida foliar (TVF) (REICH et al.,1992).  

 

 
FIGURA 47 – Médias da taxa fotossintética máxima (Amáx) das 15 espécies arbóreas usadas 
neste estudo. 
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FIGURA 48 – Correlação entre fotossíntese e tempo de vida foliar das espécies arbóreas 
(exceto Platanus sp. selecionadas do Rib. Santa Clara.  
 

As espécies com as maiores condutividades estomáticas (Gs) foram C. fissilis e I. 

sessilis. Enquanto as de menor Gs foram Platanus sp. e A. angustifolia (Figura 49). Os 

valores variaram de 0,025 até 0,9 μmol.m-2.s-1, próximos aos valores encontrados para outras 

espécies tropicais (TRIBUZY, 2005).  Em um estudo utilizando mudas de 1 ano de Populus 

tremuloides e Pinus ponderosa sob câmaras controladas foi visto que a condutância 

estomática se correlacionou fortemente com o fluxo de Hg sentido planta-atmosfera 

(FRESCHOLTZ; GUSTIN, 2004). Porém não se correlacionou as concentrações médias de 

Hg nestas espécies com a condutância. 
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FIGURA 49 – Média da condutância estomática (Gs) por espécie amostrada. 

 

As espécies com as maiores taxas de transpiração foliar (E) foram C. fissilis e 

C.floribundus (Figura 50). Enquanto as de menor E foram V. tucanorum. e A. angustifolia. Os 

valores variaram de 1,2 até 4,8 mmol.m-2.s-1.  
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FIGURA 50 – Média da transpiração foliar (E) das espécies amostradas. 

 

 

6.2.2 O seqüestro de Hg por espécies arbóreas do PNI 

 

As espécies arbóreas da floresta montana e alto-montana se permeiam em faixas 

ecótonas destes ecossistemas, sendo necessária a observação crítica para o discernimento de 

um ou de outro ecotipo.  Foi realizado um extenso levantamento florístico por Pereira et al. 

(2006) em 5 pontos; 3 em Bocaina de Minas, 1 em Visconde de Mauá e 1 em Itatiaia, ambas 

dentro do PNI. Apesar de o levantamento indicar que em Visconde de Mauá se encontra uma 

floresta ombrófila mista alto-montana, particularmente nas encostas do vale Santa Clara não 

encontramos nenhum agrupamento natural de araucárias, as que se encontram foram 

plantadas em função da demarcação fronteiriça de propriedades e replantios por 

compensações ambientais, sem araucárias de D.A.P. acima de 1m. Porém, na vertente Norte 
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oposta ao estudo, em um planalto chamado Alto dos Brejos existe um local chamado de 

rancho das Macieiras onde há grande população dominante de araucárias e com D.A.P. médio 

próximo ao 1,5m. A araucária foi escolhida para medição de Hg primeiramente por ser 

gimnosperma, um grupo de parâmetros fisiológicos distintos, além de ser encontrada em 

ecótonos da Mata Atlântica e também, pois há ocorrência dela na região do PNI com grande 

incorporação cultural, que incluem festas e festivais gastronômicos, sendo um símbolo de 

preservação local. 

As florestas do Vale da Santa Clara, no entanto, são consideradas ombrófilas densas 

montana e alto-montana pela ausência de populações da Auraucaria angustifolia. Pela 

amplitude altimétrica do estudo (1200/1600m) a floresta esperada era a alto-montana, porém 

há um gradiente de transição, onde certas espécies da floresta montana coexistem com 

algumas específicas da alto-montana. A exposição de vertentes em cadeias de montanha pode 

ter um papel fundamental na definição de padrões de precipitação e temperatura e, por 

conseguinte, na distribuição de espécies de plantas (HUGGET, 1995).  

O microclima do vale como visto, contrapõe-se a sazonalidade bem definida das 

chuvas, uma vez que recebe mais chuvas do que a vertente N da Mantiqueira ao longo do ano, 

onde a floresta semi-estacional começa a surgir. No complexo da Mantiqueira, em geral, as 

chuvas tem uma distribuição mais estacional nas vertentes continentais que nas oceânicas 

(OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000), assim podemos considerar a Bacia do Rib. Santa 

Clara como tal. Não podemos deixar de mencionar o grande corpo d’água no início do divisor 

de drenagem na vertente N aos 2000m até os 1950m, o Alto dos Brejos. Ele inclusive pode 

exercer influência na termodinâmica adiabática dos ventos e no abastecimento das nascentes 

do vale da Santa Clara, promovendo saturação do solo no divisor de drenagem, com nascentes 

surgindo a 30m abaixo do divisor. 

As espécies escolhidas representam a Mata Atlântica de altitude no PNI e foram 

selecionadas em sua maioria pela importância em sua distribuição neste bioma como um todo, 

a fim de avaliarmos a bioacumulação média espécie-específica de Hg.  

As espécies que apresentaram maiores valores de bioacumulação de Hg total em suas 

folhas foram C. fissilis, C. floribundus, A. glandulosa, I. sessilis, N. oppositifolia e R. 

Gardneriana (Figura 51), todas pioneiras e com crescimento rápido. Os parâmetros de 

crescimento: fotossíntese (r=0,96; r2=0,92), condutância estomática (r=0,77; r2=0,59) e 

transpiração foliar (r=0,78; r2=0,61) se correlacionaram positivamente com os valores de Hg, 

em todos os casos p<0,01 (. Provavelmente as baixas trocas gasosas e  capacidade 

fotossintética limitada do Samambaiaçu (A. elegans) deve-se a ausência de vasos complexos 
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condutores de seiva e conferiu sua baixa captação de Hg. A canjarana (C. canjerana) apesar 

de sua média capacidade fotossintética possui um valor alto de Hg para uma não-pioneira de 

crescimento lento. Isto pode ser justificado pela característica decídua anual da canjarana, o 

mesmo fator que eleva acima da média o Hg de C. fissilis (123±9 ng.g-1), outra decídua anual.  

 
FIGURA 51 – Valores de Hg em folhas de um ano de vida retiradas do dossel ou recém 
caídas (decíduas anuais). 
 

Em trabalho realizado por Teixeira et al. (2012) as espécies da Mata Atlântica: 

Alchornea iricurana e Piptadenia gonoachanta, obtiveram os maiores acúmulos de Hg em 

um inventário de 5 spp. Neste inventário, a partir da análise anatômica foliar das spp, o autor 

descreveu a possibilidade dos tricomas de P. gonoachanta estar influenciando o seu alto valor 

de Hg, uma vez que das 5 spp. possuía poucos estômatos por peso amostrado. Com pouca 

área de superfície e mesmo assim obtendo alto acúmulo de Hg em sua folha a alta densidade 

de tricomas poderia estar servindo de sítio para a adsorção. Porém, com o estudo 

fotossintético mostrando que é o maior influenciador deste seqüestro, temos que P. 

Gonoachanta é uma pioneira que possui um crescimento muito rápido em campo e 

0 50 100 150 200

Concentração de Hg ng.g-1 



 

 

91 

possivelmente uma alta taxa fotossintética também, logo a densidade estomática por área 

específica foliar não poderia ser correlacionada tão diretamente com a concentração de Hg.  

Em outro levantamento de Hg foliar acumulado por espécies, realizado por De França 

et al. (2004), em floresta remota da Mata Atlântica de altitude (800m) valores entre 29 e 180 

ng.g-1. Houve um mesmo gênero pesquisado neste trabalho, Bathysia meridionalis, 

apresentando 38±17 ng.g-1 não havendo diferença significativa do encontrado no presente 

trabalho para Bathysa australis com 40±9 ng.g-1. Porém em comparação, não se observou 

nenhuma relação nos valores de Hg em espécies da mesma família, mas sim, de gêneros 

diferentes, isso aponta para as características específicas que padronizam o seqüestro de Hg. 

Espécies do mesmo gênero podem ter uma mesma aptidão na captura do Hg, assim como, 

compartilhariam outras características morfo-fisiológicas por filogenia. Corroborando para 

este padrão o gênero Alchornea, também estudado anteriormente por Teixeira et al. (2012), 

apresentou um dos maiores valores entre as espécies estudadas de seu sítio, o mesmo ranking 

alcançado no presente trabalho. Porém os valores são 2 vezes maiores na espécie da Mata 

Atlântica de área industrializada no Rio de Janeiro do que na floresta do PNI em Bocaina de 

Minas. As espécies já investigadas na Mata Atlântica (TEIXEIRA, et al., 2012; De FRANÇA 

et al., 2004), incluindo as deste trabalho, possuem uma média de 79 ± 10 ng.Hg.g-1 (n=29), de 

folhas retiradas do dossel.  

A análise da espécie exótica Platanus  sp. no PNI, revelou valores superiores aos 

estudos de seqüestro de Hg quando comparada a outro estudo de espécie deste mesmo gênero 

em seu habitat na Hungria, (SIEGEL et al., 1981). Nesse trabalho realizado com espécies de 

Platanus occidentallis, foi destacado uma anomalia ocorrida em um lago (Balaton) com solo 

sedimentar onde diversos indivíduos vegetais traziam uma concentração de Hg fora do 

padrão. No caso desta espécie, superior 80 vezes as que cresciam em um solo vulcânico a 

120Km deste lago em Budapeste. Descartando os valores extremos do campo de anomalia de 

83,5 ng.Hg.g-1, podemos descrevê-la como pouco sequestrante em condições normais com 

valor de 1,5 ng.g-1 encontrado pelo mesmo autor. O valor médio aqui encontrado foi de 32±9 

ng.Hg.g-1, mostrando que este gênero pode apresentar grandes variações em sua concentração, 

além de poder apresentar valores maiores quando adaptada aos trópicos. 
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FIGURA 52 – Concentração média do mercúrio foliar de espécies da Mata Atlântica de três 
ecotipos da Mata Atlântica. ✕ Rio de Janeiro, RJ – Floresta Ombrófila Densa Submontana à 
200m de altitude (TEIXEIRA et al., 2012).  São Miguel Arcanjo, SP - Floresta 
Ombrófila Densa Baixo-montana à 800m de altitude (DE FRANÇA et al., 2004). 
Bocaina de Minas, MG - Floresta Ombrófila Densa Montana à 1300m de altitude. 
 

Quando comparada às concentrações de mercúrio nas folhas de espécies de árvores 

contra os valores das concentrações encontradas na serapilheira destes mesmos locais temos 

um incremento de 1,5 a 2 vezes. Isso pode acontecer uma vez que, a folhagem recolhida no 

dossel ainda irá acumular mais Hg ao longo de sua vida até se tornar serapilheira, variando 

conforme o tempo de vida foliar das espécies. A média de Hg nas folhas  para outros 

levantamentos em zonas temperadas e boreais é de 24 ng.g−1 (GRIGAL, 2002) com um 

intervalo de variação de 10-50 ng.g−1. Enquanto as concentrações em serapilheira possuem 

uma média de 50 ng.g−1. Nestas zonas, as espécies analisadas são poucas devido a baixa 

diversidade arbórea, logo há uma grande facilidade em amostrar os contribuintes da 

serapilheira florestal porém, em uma floresta tropical esse trabalho seria árduo (chegando até 

à 420 espécies/hectare). No estudo realizado por Teixeira et al. (2012) no Parque Estadual da 

Pedra Branca – Rio de Janeiro – havia um sucinto levantamento fitossociológico onde 

puderam se prever os maiores contribuintes da serapilheira local pelo Valor de Importância 

das espécies. Assim, analisando as concentrações de Hg nas folhas das 5 espécies mais 

representativas e da serapilheira obteve-se um incremento de 1,6 vezes, isso vai de encontro 
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aos dados já mencionados acima. No presente estudo não possuímos dados das espécies 

representativas do mesmo local de coleta por levantamento fitossociológico prévio.  Assim 

utilizando-se da média da concentração de Hg das folhas de algumas espécies comumente 

encontradas no PNI (Tabela 4) e nos coletores, amostrados aleatoriamente, temos um valor 

estaticamente equivalente ao encontrado na serapilheira (58,3±14 e 59±14ng.g-

1 respectivamente). Não há enriquecimento evidente da serapilheira, pois não se pôde precisar 

se estas espécies são grandes contribuintes dos 32 coletores das 4 áreas amostrais, até porque, 

as espécies são de diferentes tipos sucessionais, possuindo variadas estratégias de absorção e 

adsorção dos constituintes atmosféricos. 

  

 

6.2.3 Cobertura arbórea 

 

O grau de cobertura arbórea pôde ser dividido segundo as 4 áreas de coleta da 

serapilheira, relembrando: Mata Ciliar Antrópica (MCA), Floresta Sec. Inicial (FSI), Floresta 

Sec. Tardia (FST) e Floresta+Mata Ciliar Clímax (FCC), respectivamente: 35%±14%, 

42%±13%, 67%±16% e 92%±11% (Tabela 5). As coberturas foram inversamente 

proporcionais às alterações antrópicas. Locais mais sombreados encontram-se também em 

altitudes mais elevadas. Como as medições em locais mais primitivos não excederam 1700m 

e sabendo que a tipologia florestal muda a partir daí (~1500) para Floresta Alto-Montana há 

um decréscimo nesta cobertura uma vez que a altura das espécies diminui levando a uma 

menor estratificação do dossel. O dossel da Floresta Alto-Montana é composto por galhos 

mais finos e folhas com menor área, o que leva a uma maior economia de energia e nutrientes, 

mais escassos a estas altitudes. Segundo análises prévias de outros estudos fitofisionômicos 

da floresta no PNI (FBDS, 2001), através do uso de imagens de satélite, foi estabelecido para 

a região que os locais com estimativa acima de 90% para a cobertura são áreas primitivas 

deste ecotipo.  O grau de cobertura vegetal na mata ciliar antrópica (MCA) é o mais baixo e se 

distingue pelo grande espaçamento do dossel, uma vez que sua densidade arbórea também é 

muito baixa, possui muitos acessos as áreas de lazer no rio, até pastos que dificultam a 

regeneração. Já na floresta ciliar clímax (FCC), vimos que em 70% das observações o grau de 

cobertura vegetal esteve entre 75 a 100%, sendo este estande florestal o mais antigo, com 

maior densidade arbórea e conservação, portanto um maior aproveitamento da área sobre a 

superfície, por galhos e folhas.  A importância da entrada de serapilheira pela mata ciliar nos 
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rios é inversamente proporcional ao tamanho dos cursos d`água (GAMA, 1999), logicamente 

se não há mata ciliar conservada essa importância também diminui.  

 

 

TABELA 5 - Divisão da cobertura vegetal arbórea em 5 classes por áreas amostrais 

 n 0<5% 5<25% 25<50% 50<75% 75<100% 

MCA 

Pontos amostrados 

Porcentagem relativa % 

 

20 

100 

 

0 

0 

 

5 

25 

 

12 

60 

 

3 

15 

 

0 

0 

FSI 

Pontos amostrados 

Porcentagem relativa % 

 

20 

100 

 

0 

0 

 

2 

10 

 

14 

70 

 

3 

15 

 

1 

5 

FST 

Pontos amostrados 

Porcentagem relativa % 

 

20 

100 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

7 

35 

 

11 

55 

 

2 

10 

FCC 

          Pontos amostrados 

Porcentagem relativa % 

 

20 

100 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

6 

30 

 

14 

70 

 

 

 

6.3 RESULTADOS DAS CONCENTRAÇÕES E FLUXOS DE Hg NA SERAPILHEIRA 

 

6.3.1 Produção de Serapilheira  

 

O fluxo médio total acumulado da serapilheira florestal, incluindo as áreas FSI, FST e 

FCC, no período do estudo foi estimado em 5,97 t.ha-1.ano-1, sendo dividido em: 79,6% 

folhas, 12,3% galhos, 8,1% elementos reprodutivos mais resíduos. Em um levantamento feito 

por Abreu (2005) a média retirada de 16 artigos sobre produção de serapilheira em diversas 

regiões do Sudeste Brasileiro (Tabela 6) apontou para uma fração de folhas de 68,2% ± 5,5, 

diferenciando estatisticamente (p=0,01) do encontrado pelo presente trabalho no período 

estudado.  
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A produção elevada da fração folhas revela a grande influência deste parâmetro sobre 

a produção total da serapilheira. A fração galhos e elementos reprodutivos contribuíram 

significativamente abaixo da média quando comparadas aos valores de outras regiões do 

Sudeste brasileiro (Tabela 5). Custódio Filho et al. (1997), consideram que tempestades 

poderiam acarretar em maior queda de ramos e elementos reprodutivos. A estrutura e a 

composição da vegetação são fatores que podem explicar esta alta produção de folhas na área. 

O grande número de espécies nas encostas da Mata Atlântica, juntamente com a alta 

declividade, levaria a uma maior diversificação da fisionomia das copas e folhas, o que se 

traduziria num melhor aproveitamento da luz na área, e, portanto, numa alta produtividade 

(JANZEN, 1980; ABREU, 2006). 

Os meses com os maiores e menores deposições de serapilheira pelos 3 estágios 

sucessionais foram março(2011), abril(2010/11), maio(2011) e junho(2010/11) com 

aproximadamente 0,3 t.ha-1 e agosto(2010), setembro(2010/11), outubro(2009/10) e 

novembro(2009) com 0,6 t.ha-1 (Figura 53) respectivamente. Os meses de maior contribuição 

coincidem com os de maior intensidade dos ventos, além disso, outro ponto fator de 

influência sobre esta maior produção é que ela ocorre em meses subsequentes aos meses frios, 

de menor fotoperíodo e secos. Este pulso demonstra a influência do ecótone entre floresta 

ombrófila e estacional, o que influencia também a temporalidade do fluxo de Hg. 

Se considerarmos a área florestada total do Parque como uma distribuição igual entre 

os 3 estágios sucessionais abordados (FSI+FST+FCA) (21.800ha) (TEIXEIRA; LINSKER, 

2007)  teremos aproximadamente 1,3 x 105 t de serapilheira produzida anualmente por este 

remanescente florestal da Mata Atlântica. Mais adiante, veremos o cálculo da produção total 

do Parque considerando seu estágio sucessional mais encontrado – floresta secundária tardia. 

 

 
FIGURA 53 - Variação de 24 meses de produção da serapilheira do PNI. 
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6.3.1.1  Produção de serapilheira na floresta secundária inicial 

 

O fluxo médio total acumulado da serapilheira da floresta secundária inicial (FSI), 

conhecida também por capoeira ou mata desgarrada, com menos de 25 anos, foi estimado em 

4,8 t.ha-1.ano-1, não havendo diferença significativa entre os anos (Figura 54 e 55) (2009/10- 

4,79 e 2010/11- 4,80 t.ha-1.ano-1). Apesar de haver 8 coletores por área, houve nesta, desvios 

padrões elevados em algumas quinzenas que compunham a média mensal.  Estes desvios se 

encontram principalmente nos meses onde ocorreram perda de folhas em maior grau pelas 

semidecíduas (Tabela 4). 

 
FIGURA 54 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FSI durante o primeiro ano do 
estudo. 
 
 
 
 
  

 
FIGURA 55 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FSI durante o segundo ano do 
estudo.  
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

D
ep

os
iç

ão
 S

er
. (

t.h
a-

1)
 

FSI - 2009/10 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

D
ep

os
iç

ão
 S

er
. (

t.h
a-

1)
 

FSI - 2010/11 



 

 

98 

6.3.1.2 Produção de serapilheira na floresta secundária tardia 

 

Estande florestal mais fechado que o secundário inicial, onde a maior densidade da 

cobertura vegetal se destaca como visto no capítulo anterior, além de estar em contato com os 

limites do PNI. Podendo aferir sua idade entre 30 anos sem desbaste, coincidindo com a 

última ampliação e demarcação dos limites do PNI nesta área. Trata-se de uma APP (Área de 

Preservação Permanente) dentro de uma propriedade limítrofe ao PNI, sem usos humanos 

onde há coletores. Mais abaixo, nos primeiros 200m deste estande, há uma pequena trilha de 

uso exclusivo e tendo por seu fim a captação de água. Este curso d`água, donde desce 

pequeno córrego, deságua no Ribeirão Santa Clara na cota de 1350m sendo afluente deste ao 

sudeste do vale, com orientação NE-SO. Os 8 coletores foram distribuídos em parcelas distas 

250m compondo uma área amostral de 2000m2.  

O fluxo médio total acumulado da serapilheira da floresta secundária tardia (FST), 

conhecida também por capoeirão, foi estimado em 7,3 t.ha-1.ano-1, não havendo diferença 

significativa entre os anos (2009/10- 7,39 e 2010/11- 7,21 t.ha-1.ano-1) (Figura 56 e 57). 

 

 
 
FIGURA 56 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FST durante o primeiro ano do 
estudo.  
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FIGURA 57 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FST durante o segundo ano do 
estudo.  
 

 

6.3.1.3  Produção de serapilheira na floresta primária 

 

Esta área apresenta a maior estratificação do dossel, com alta cobertura vegetal acima 

dos coletores, houve, porém uma menor contribuição de serapilheira comparada com FST e 

maior que FSI. Apesar de possuir estratos a mais que FST (Tabela 5) as espécies pioneiras 

grandes produtoras de folhas não são encontradas aqui, o tempo de vida foliar (TVF) cresce 

consideravelmente além da umidade e temperatura mais constantes, causadas pela ausência do 

efeito de borda. A produção de serapilheira dos 4 tipos florestais não se correlacionou com a 

cobertura vegetal destes, uma vez que a floresta climax produziu menos do que a floresta 

secundária tardia (r=0,63, r2=0,41 e p=0,36). 

O fluxo médio total acumulado da serapilheira da floresta clímax e da mata ciliar 

(FCC), conhecida também por primitiva ou virgem, foi estimado em 5,5 t.ha-1.ano-1, havendo 

diferença significativa entre os anos (2009/10- 6,12 e 2010/11- 4,97 t.ha-1.ano-1 p=0,04) 

(Figura 58 e 59). Este estande não responde a seca pronunciada do fim do inverno/início da 

primavera de 2010 com maior produção de serapilheira, enquanto é visto um acréscimo linear 

em FSI e FST nesta época. Não há grandes desvios entre as médias dos coletores, mostrando 

uma maior homogeneidade fenológica da área. 
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FIGURA 58 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FCC durante o primeiro ano do 
estudo.  
 

 
FIGURA 59 – Distribuição da produção de serapilheira pelo FCC durante o segundo ano do 
estudo.  
 

 

6.3.2 Concentração de mercúrio na serapilheira 

 

A média anual da concentração de Hg na serapilheira depositada no período de junho 

de 2009 até o final de maio de 2011, na floresta do Ribeirão da Santa Clara - PNI, foi de 59 ± 

7,6ng.g-1 (incluído aqui também, os valores médios do estágio Mata Ciliar Antrópica- MCA).  

Tendo como valor mensal mínimo 48,22 ng.g-1 e máximo de 72,93 ng g-1 (Figura 60), 

pertencentes ao mês de março/2010 e setembro/2009 respectivamente. As maiores 

concentrações mensais concomitantes aos tipos florestais e que ocorreram sucessivamente 

foram observadas nos meses de agosto a outubro de 2009, e em outubro/2010 a janeiro/2011. 
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Os meses com as mais elevadas concentrações tiveram pulsos que chegaram a durar 4-

5 meses seguidos. Em setembro no primeiro ano e em junho no segundo, podemos relacionar 

a deciduidade acentuada primeiramente aos ciclos fitorreguladores de senescência das 

espécies caducas pois são meses com menor insolação diária, também podendo haver estresse 

hídrico (seca) e serem afetadas por geadas (frio) na área de estudo (Figura 61). Assim, 

podemos ver uma interferência das espécies pioneiras/curto TVF/Alta Anet que ao 

descartarem suas folhas nesta época influenciam a média das concentrações nesta época a 

supervalorizando, no primeiro ano: em setembro/2009 e no segundo ano: em junho/2010. O 

acúmulo de particulados também pode interferir no conteúdo de mercúrio sobre a epiderme 

foliar pois aumenta (REA et al., 2000) durante a seca. Há outra interferência, porém negativa, 

na dinâmica dos pulsos de concentração causada pela lavagem excessiva da folha, como 

relatado por Rea et al. (2000). Na estação chuvosa houve concentrações mínimas no primeiro 

ano em março/10 e no segundo ano em janeiro/2011 (Figura 62). Durante este último mês, 

juntamente às outras tempestades tropicais houve um evento de chuva catastrófico que atingiu 

todo o Sudeste do Brasil, aqui, foram registrados em um período de 30 horas, dois grandes 

eventos de chuva forte e longa, num total de 120mm acumulados. Esta chuva causou sérios 

danos na região serrana Fluminense (Friburgo, Teresópolis e Petrópolis) e no sul de Minas 

(Andrelândia, Carvalhos e Bom Jardim de Minas), provocando um desmonte hidráulico em 

morros da Serra do Mar, próxima a região. 

 
FIGURA 60 – Concentrações de Hg na Serapilheira coletada na Bacia do Ribeirão Santa 
Clara . 
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FIGURA 61  – Temperaturas mensais dos anos de estudo e médias mensais do período de 
insolação diário (Eixo “y” à esquerda: temperatura oC e eixo“y” à direita: intervalo em horas). 
 

 
FIGURA 62 – Distribuição mensal das concentrações de Hg na serapilheira e a precipitação 
no Rib. Santa Clara. 
 

Um exemplo da influência climática do ambiente externo da folha sobre o sequestro 

de Hg gasoso pode ser ilustrado da seguinte maneira: no período estudado por Oliveira et al. 

(2005) na Floresta do Camorim no Rio de Janeiro, RJ, houve apenas 1187 mm de precipitação 

em 12 meses do que no estudo realizado 2 anos depois (TEIXEIRA et al., 2012) quando 

verificou-se uma entrada de 1620 mm no mesmo intervalo. O que pôde ter colaborado para 

um menor stress hídrico, maior produção primária e maior abertura estomática em períodos 

pós-chuva no intervalo estudado, levando a um incremento no seqüestro de Hg. A diferença 

destes estudos para o realizado na Ilha Grande (SILVA-FILHO et al., 2006) quanto a 

precipitação é perto de 2000mm inferior, porém os valores de Hg em serapilheira nesta ilha 

são inferiores, mostrando que outros parâmetros como fontes locais de poluição e tipo 

florestal podem estar interferindo quando não há estresse hídrico. Os trabalhos realizados em 
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locais de maior temperatura média anual também apresentaram maiores valores de Hg em 

serapilheira na Mata Atlântica. Isso vai de encontro com as descobertas em pesquisas de 

deposição do Hg atmosférico em que demonstram que em maiores temperaturas as deposições 

são mais elevadas, com uma maior deposição do mercúrio gasoso (SCHROEDER; 

MUNTHE, 1998), além de uma maior difusão do Hg entre as células das folhas neste clima.  

Um fator primordial controlador do clima é a radiação global, esta manteve a 

correlação mais próxima significativamente da concentração do Hg na serapilheira  (r=0,38 e 

p=0,062), nenhum outro parâmetro microclimático se aproximou desta correlação. Apesar do 

espectro da radiação solar, captada pelo piranômetro da estação meteorológica, ir um pouco 

além do raio de espectro da radiação fotossinteticamente ativa (PAR em inglês), há uma clara 

relação entre a fotossíntese e a radiação, devido a dependência desta ao crescimento das 

plantas. Esta correlação só não foi mais exata, primeiro, pelas interferências da massa de Hg 

oriundas da adsorção, e possivelmente pela pouca influência exercida pela radiação global na 

floresta primária, onde a radiação difusa predomina. Já, nas florestas secundárias, há uma 

tendência para esta correlação mas não significativa. Se retiramos um mês com valor extremo 

da produção (set09)  temos as seguintes correlações para n=23: FSIxRad. r=0,41 e p=0,048; 

FSTxRad. r=0,34 e p=0,112; FCCxRad r=0,06 e p=0,754. Como a radiação é a ativadora da 

fotossíntese, sua dinâmica está associada com o sequestro de Hg de maneira preponderante. 

Portanto a deposição atmosférica seca principal do Hg se dá através da ação dos estômatos 

das árvores, que são regidos direta e indiretamente pela dinâmica da radiação solar global. 

Quando comparamos os valores de concentração de Hg em serapilheira de diversos 

locais e tipos florestais, para se distinguir se a maior via de entrada é por 

estômato/fotossíntese ou por adsorção foliar esta correlação com a radiação global se mostra 

muito reveladora, não extinguindo as dinâmicas importantes da adsorção foliar. Se somente 

considerarmos os níveis de [Hg] atmosféricos e o fluxo de Hg foliar como sugerido por 

Hanson (1995) na estimativa de um ponto de compensação, não haveria grandes 

concentrações (MÉLIÈRES et al., 2003; ROULET, et al., 1998) em florestas distantes das 

áreas urbanas, onde se encontram níveis baixos de Hg na atmosfera. Porém, Graydon (2006) 

considera que eventos de deposição seca apesar de mais raros são muito significativos para o 

balanço positivo do seqüestro foliar de Hg. Em contrapartida, o mesmo autor sugere um ponto 

de saturação, demonstrando que quando houvesse altas concentrações atmosféricas de Hg, 

cessaria o acréscimo à superfície foliar, como resposta a saturação dos sítios de ligação para o 

elemento no interior do tecido vegetal. Portanto por considerarmos o presente sítio em estudo, 

um local remoto e com grande lavagem do dossel, apontamos para uma maior participação da 
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fotossíntese no Hg pelas folhas acumulado, e, que as espécie aqui presentes com maiores 

níveis de Hg possuem baixo ponto de compensação a este elemento.  

Os valores médios encontrados para a concentração de Hg dos 3 tipos sucessionais da 

floresta do PNI estão próximos aos valores encontrados em trabalhos realizados no 

Hemisfério Norte (GRIGAL et al., 2000; GRIGAL, 2003; SCHWESIG; MATZNER, 2001; 

St. LOUIS et al., 2001). Porém em uma extensa revisão sobre o tema em florestas Boreais e 

Temperadas do Hemisfério Norte, os valores do presente estudo são 2 vezes maiores que os 

valores das concentrações de Hg em serapilheira encontradas em 80% das 11 observações em 

estudos na América do Norte e Europa  analisadas em uma grande revisão por Grigal (2002). 

Quando comparados com os dados das regiões tropicais, a média encontrada neste estudo 

difere significativamente dos valores encontrados no sudeste brasileiro (FOSTIER et al., 

2003; OLIVEIRA et al., 2005; SILVA-FILHO et al., 2006) como mostrou a tabela 6, são no 

mínimo 2 vezes maiores. Apenas o estudo realizado em Cunha, SP, aos 1000m de altitude, 

houve valores próximos aos deste levantamento.  Os valores para concentração encontrados 

na Amazônia são mais próximos dos encontrados aqui, apesar de serem inferiores a média 

para a Mata Atlântica, o que nos leva a uma regionalização por altitude das concentrações de 

Hg na serapilheira, assim como as divisões de ecotipos na fisionomia florestal deste bioma. 

Um valor alto pôde ser encontrado em uma floresta subtropical mista da China localizada a 

mais de 1600m de altitude, 137ng/g (WANG et al., 2009), apesar de haver somente este 

levantamento, podemos acreditar que esteja havendo alguma interferência (poluição) 

atmosférica nesta área, sabendo que a China é uma das maiores contribuintes para o pool 

atmosférico global de Hg (LIN et al., 2009). 

A contribuição fisiológica das plantas está indiretamente explícita nas diferenças entre 

médias de áreas da Zona Boreal e Temperada, quando comparadas aos valores de áreas 

tropicais (Tabela 7). Em latitudes elevadas, mesmo em áreas poluídas (GRIGAL, 2002), não 

existem valores de concentração superiores aos encontrados nos trópicos. Mesmo a 

concentração de Hg foliar em áreas remotas nos trópicos, como na floresta Amazônica da 

Guiana Francesa (MÉLLIÈRES et al., 2003), foi próxima aos maiores valores de Hg 

encontrados em florestas temperadas e boreais (Tabela 7).  

As concentrações por estágios sucessionais (FSI, FST e FCC) da floresta em estudo 

revelaram a seguinte divisão respectivamente: 74,12±12ng/g; 52,17±11ng/g; 48,37±9ng/g. Se 

considerarmos as distribuições das espécies e suas estratégias durante o fenômeno de 

sucessão, podem explicar a diferença significativa entre FSI e os outros tipos sucessionais, 

pois as espécies pioneiras deste são mais competentes em sequestrar o Hg do que as espécies 
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encontradas no FST e FCC, onde não houve diferença significativa entre os tipos (n=24 

t=2,00 p=0,06).  

 

TABELA 7 - Concentração média e fluxo anual de Hg em diversos ecossistemas 

florestais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*estimado a partir de seis meses de coleta ** estimado a partir de um mês de coleta a relativa 
às folhas vivas do dossel. 
 

Os desvios padrões relativamente altos (Tabela 8) encontrados nas concentrações de 

duplicatas das amostras quinzenais (subamostras retiradas da homogeneização escolhidas 

aleatoriamente) refletem a dificuldade encontrada na homogeneização (REA et al., 1996), 

conseqüência da não completa trituração de partes como vasos xilemáticos e pecíolos, que 

diferem negativamente da concentração obtida exclusivamente das lâminas foliares 

(MÉLIÈRES et al., 2003). Neste trabalho como obtivemos médias quinzenais, pôde-se gerar 

médias mensais mais precisas a partir das médias quinzenais.  

Tipo florestal Referências ng Hg g-1 

µg Hg 

m-2 ano -1 

Floresta Temperada Grigal et al., 2000 38 + 1,4 12 

Floresta Boreal Mista (Coréia) Han et al., 2011  10 

Floresta Boreal Mista (Canada) St. Louis et al., 2001 42 + 2,2 12 

Floresta Boreal de Coníferas 
Schwesig; Matzner, 

2001 
70 + 2 15 

Floresta Amazônica Roulet et al., 1998. 92 + 1 52* 

Floresta Amazônica Mélières et al., 2003. 64 + 1 a 45** 

Floresta Amazônica Magarelli, 2006 48 ± 1 43 ± 1* 

Mata Atlântica – Bocaina de Minas, MG presente estudo 59 ±1 34 

Mata Atlântica – São  Paulo, SP Fostier et al., 2003 97 72 ± 5* 

Mata Atlântica – Cunha, SP Fostier et al., 2003 70 60 ± 4* 

Mata Atlântica – Ilha Grande, RJ 
Silva-Filho et al., 

2006. 
131+ 7 122 

Mata Atlântica – Rio de Janeiro, RJ Oliveira et al., 2006. 170+ 7 128 

Mata Atlântica – Rio de Janeiro, RJ Teixeira et al., 2012 237 +7 184 

Floresta Subtropical Mista – NE – China Wang et al., 2009 137  
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TABELA 8 – Valores do Erro relativo à partir de algumas duplicatas das amostras 

mensais escolhidas ao acaso. 

 

a Erro relativo é definido como a diferença entre as concentrações das duplicatas divididas pela 
média respectiva, apresentado em porcentagem. 
 

As folhas das espécies florestais dos trópicos, como demonstrado pelas análises de 

folhas vivas do dossel, apresentam grandes diferenças em suas concentrações podendo variar 

entre 32–114 ng g_1 (n=11) (MÈLIÈRES et al., 2003), como na região Amazônica, por 

exemplo. E em contrapartida, variam entre 13,3 até 49,1 ng g_1 (n=4) para espécies da zona 

temperada (MILLHOLLEN et al., 2006b). Esse alto desvio encontrado entre as espécies de 

estudos deve-se a alta diversidade de espécies. Isso contribui para uma concentração média na 

serapilheira com grande variação devido aos valores discrepantes das espécies produtoras. 

Como, cada planta sempre-verde, controla a abscisão de suas folhas em um processo contínuo 

e complexo variando com a brotação (FERRAZ et al., 1999) existem concentrações distintas 

de Hg na serapilheira em conseqüência do tempo médio de vida das folhas e ainda às diversas 

características morfológicas; tricomas, rugosidades e ceras epicuticulares (JORDAN et al., 

1980; REA et al., 2002), os quais podem variar até mesmo de indivíduo para indivíduo. A 

presença de espécies decíduas poderia diluir as concentrações mensais já que estas perante as 

espécies sempre verdes, teriam menores níveis de mercúrio (RASMUSSEN et al., 1991).   

Duplicata referente as coletas de: [Hg] ng. g-1 Diferença entre 
duplicatas 

Erro relativoa 

Jun-2009 48,57 -13,85 25% 
 62,43   
Mar-2010 43,87 4,79 12% 
 39,08   
Jul-2010 43,67 -0,01 0,04% 
 43,69   
Set-2010 48,58 -0,03 0,1% 
 48,61   
Dez-2010 34,36 -9,27 24% 
 43,63   
Fev-2011 48,69 9,44 21% 
 39,24   
Mai-2011 48,59 4,61 10% 
 43,98   
Média do erro relativo   12% 
Desv. padrão do erro   10% 
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Outro fator importante a ser lembrado quando discutimos concentrações de mercúrio 

em folhas, é o de que a serrapilheira possui concentrações maiores que as folhas vivas do 

dossel (REA et al., 2001). A translocação dos compostos químicos dentro da folha antes de 

sua queda (REA et al., 2002), faz com que se concentrem elementos não essenciais para as 

plantas na massa foliar, como o mercúrio, já que há a retirada de elementos essenciais devido 

a essa translocação. O acúmulo superficial de Hg no período entre coletas, descrito por Rea et 

al. (1996) em que, as amostras ficaram em campo durante o intervalo de dois meses, poderia 

justificar valores mais elevados. Evidenciando, por tanto, a importância da maior frequência 

das coletas para os estudos de análise quantitativa de elementos na serapilheira. Porém, neste 

trabalho, a serapilheira permaneceu no máximo duas semanas em campo. 

Estas elevadas concentrações na Mata Atlântica refletiriam uma maior captura de Hg 

via estômatos pelas plantas tropicais, já que esta é a principal via de entrada de Hg nas folhas 

(ERICKSEN et al., 2003; GRIGAL, 2002; St.-LOUIS et al., 2001), juntamente com o fato da 

floresta tropical ter uma área de superfície porosa (relativa aos estômatos) quase 3 vezes 

maior do que das florestas temperadas e boreais (LARCHER, 2000). Outro ponto que 

corrobora para essa diferença entre biomas na média das concentrações entre latitudes, é a 

disponibilidade do mercúrio oriundo da deposição seca, que como visto na literatura 

(LINDBERG et al., 1991), correlaciona-se positivamente com a temperatura. Apontando 

concomitantemente para a possibilidade desse input  de ser responsável por 70% - 80% do Hg 

que entra no sistema florestal via atmosfera (REA, 1999). Estas condições térmicas também 

estariam influenciando as médias mais baixas do PNI, devido a sua baixa temperatura média 

anual, quando comparado a outros valores do mesmo bioma. 

  

6.3.3 Fluxo de mercúrio pela serapilheira  

 

Para a determinação do fluxo foram utilizados os valores mensais da concentração de 

Hg na serapilheira total e os da produção de serapilheira total do mesmo período. A média do 

fluxo mensal foi de 2,8 µg m-2, tendo como valor mínimo 0,7 µg m-2 em junho/10 e máximo 

de 7,5 µg m-2 em setembro/11 (Figura 63). Os valores máximos sempre se repetiram entre 

set/out. e os mínimos entre mai/jun, para outros estudos na Mata Atlântica da região sudeste 

(TEIXEIRA et al., 2012; SILVA-FILHO et al., 2006), sugerindo uma forte congruência entre 

fenologia/produção/sequestro. O fluxo anual de Hg calculado a partir da soma dos fluxos 

mensais de Hg na serapilheira no período estudado foi de 33,9 + 1,32 µg m-2 que corresponde 

a 3,4+1 g ha-1ano-1. 
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FIGURA 63 – Fluxo mensal de Hg na serapilheira do PNI (µg m-2). 

. 

 

Correlacionando os fluxos mensais de Hg com os das produções mensais de cada 

fração da serapilheira não encontramos nenhuma relação significativa, exceto pela fração 

folhas com r de pearson igual a 0,9253 e nível de p= 0,004. Esta fração apresenta uma 

dinâmica de produção mensal muito similar à do fluxo total de Hg pela serapilheira, uma vez 

que esta é a fração dominante e considerando que nesta fração está concentrada quase que a 

totalidade do Hg incorporado (SILVA-FILHO et al., 2006) pelo vegetal.  

 

 
FIGURA 64 – Valores mensais relativos ao fluxo de Hg na serapilheira e o fluxo de 
serapilheira produzida.   Produção de serapilheira em toneladas.ha-1  Fluxo de Hg 
pela serapilheira µg m-2. 
 

 

Como apresentado pela figura acima (Figura 64) a correlação encontrada entre o fluxo 

de Hg e a produção da serapilheira total foi positiva e estatisticamente similar a anterior com 

r= 0,88 e p<0,01 (Figura 65). A correlação entre a concentração e o fluxo de Hg também foi 
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significativa (Figura 66), porém com menor grau de certeza r=0,61 e p<0,01, estaria havendo 

assim uma diluição ou superconcentração do Hg na serrapilheira em alguns meses.  

 
FIGURA 65 – Correlação entre o fluxo de Hg pela serapilheira e o fluxo de serapilheira no 
PNI. 

 

 
FIGURA 66 – Correlação entre as concentrações de Hg da serapilheira e o fluxo de Hg 
através da serapilheira (n=24 meses). 
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Estes valores de correlação divergem dos encontrados por Silva-Filho et al. (2006), em 

floresta primária de Mata Atlântica na Ilha Grande, RJ. Naquela floresta a temporalidade da 

produção da serapilheira não domina a dinâmica de distribuição anual do fluxo de Hg e sim as 

concentrações de Hg na serapilheira, o fazem com r=0,88  p<0,001, uma vez que o fluxo de 

Hg na serapilheira é produto da produção de serapilheira e das concentrações de Hg. Já em 

trabalhos feitos em latitudes mais elevadas (SHEEHAN et al., 2006; ST-LOUIS et al., 2001) e 

em outro trabalho da Mata Atlântica em floresta urbana do município do Rio de Janeiro 

(TEIXEIRA et al., 2012), a dominância da produção da serapilheira sobre o fluxo de Hg em 

relação à concentração é mais significativo. Como não há possibilidade de se obter 

correlações entre estes parâmetros para outros trabalhos realizados para os trópicos, fica o 

questionamento até onde a floresta primária e sua dinâmica influencia à dominância da 

concentração sobre o fluxo de Hg? Já, que a estratégia de reposição de folhas mais vantajosa 

numa planta perene, em um ambiente não-estacional, seria a retenção e a manutenção da 

atividade fotossintética de folhas velhas até o crescimento das folhas novas (JACKSON, 

1978) e como o metabolismo das espécies clímax é menor levaria mais tempo concentrando 

Hg nas folhas. Será que a floresta primária possui uma média maior de tempo de vida foliar, o 

qual poderia estar influenciando altas concentrações em períodos de menor produção total da 

serapilheira? E na floresta secundária haveria uma maior freqüência na queda das folhas 

devido ao seu metabolismo mais intenso, sendo composta por pioneiras e secundárias, 

fazendo com que folhas de vida curta se intercalem com de vida longa levando a correlação 

mais forte com o fluxo da serapilheira total do que com a concentração? As espécies pioneiras 

e secundárias iniciais apresentam como características gerais, um crescimento muito rápido e 

um lapso de vida curto, investindo pesadamente na produção de biomassa (BUDOWSKI, 

1965; VÁZQUEZ-YANNES, 1980; KAGEYAMA; CASTRO, 1989), o que permite gerar um 

grande aporte de serapilheira. Baseado na extensa revisão realizada por Reich et al. (1992), 

onde relatam estas associações entre tempo de vida foliar/fotossíntese/produção podemos 

responder estas perguntas de maneira mais confiante, e pontuarmos que: os diversos tipos 

sucessionais da Mata Atlântica, de acordo com as estratégias de suas espécies, apresentam 

diferentes capacidades sequestrantes do Hg na atmosfera, e que a floresta ombrófila montana 

apresentou uma menor capacidade dentre os outros ecotipos da Mata Atlântica já estudados, 

correlacionado com a baixa fotossíntese/produção das suas espécies. 

Contudo, é notável a diluição da concentração de Hg na serapilheira nos meses 

próximos a setembro, tanto para Ilha Grande quanto para o PEPB (Parque Estadual da Pedra 



 

 

111 

Branca) no Rio de Janeiro, estando evidente também a contribuição da massa de serapilheira 

mais pobres em Hg, vindo das árvores com o tempo de vida foliar relativamente menor. Esta 

diluição obedece a uma sazonalidade referente aos dias de fotoperíodo mais curtos do ano. 

Esta sazonalidade é seguida por algumas espécies da Mata Atlântica embora, em número 

muito reduzido em florestas ombrófilas densas como as discutidas aqui. Ferraz et al. (1999) 

demonstraram não haver sazonalidade na freqüência da queda das folhas de 6 espécies 

sempre-verdes da Mata Atlântica em São Paulo, exceto Cordia ecalyculata, apresentou 

correlação entre queda de folhas a precipitação e a temperatura. Dois dos gêneros (Cordia e 

Alchornea) avaliados neste estudo fenológico também são representativos da floresta do 

Camorim no PEPB e importantes no fluxo de Hg como apresentado mais a frente.      

A radiação global foi o único parâmetro meteorológico a se correlacionar com os 

fluxos de Hg entre os tipos florestais (Figuras 67 e 68), havendo assim uma maior influência 

da produção/fotossíntese no seqüestro de Hg em FSI e FST (Figura 67), estando de acordo 

com as estratégias sucessionais dos indivíduos de cada tipo já discutidas anteriormente. O 

controle da radiação sobre o fluxo de Hg através da serapilheira aos solos é resultado 

diretamente do sequestro estomático, resultado da fotossíntese, e indiretamente da dinâmica 

da produção da serapilheira.  Indiretamente, pois a produção é influenciada por parâmetros 

ecofisiológicos complexos que em muitos deles, como: a temperatura, a umidade relativa, a 

intensidade dos ventos e até o regime da precipitação são regulados principalmente pela 

radiação global acumulada diariamente.  
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FIGURA 67 – Correlações entre os fluxos de Hg pela serapilheira (µg m-2) nos tipos florestais 
MCA (a) e FSI (b) e os valores mensais acumulados de radiação global incidente (MW m-2) 
no Rib. Santa Clara. 
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FIGURA 68 – Correlação entre os fluxos de Hg pela serapilheira e os valores acumulados de 
radiação global incidente no Rib. Santa Clara. 
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Quando comparamos os valores deste trabalho com outros existentes, o fluxo 

acumulado anual de 34 µg m-2 y-1 é aproximadamente 3 vezes maior que a média de 10 µg m-

2 y-1 , encontrada por Grigal (2002) ao analisar o fluxo em 21 trabalhos de Hg pela 

serapilheira em florestas das Zonas Temperadas e Boreais do Hemisfério Norte. Está também 

próxima aos valores encontrados em uma floresta de coníferas no Canadá de mais de 75 anos 

(ST.-LOUIS et al., 2001). Em comparação ao fluxo encontrado nos trabalhos nas florestas 

Tropicais (SILVA-FILHO, 2006; FOSTIER et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2005) podemos 

afirmar que é o menor valor encontrado. 

Já os valores encontrados, tanto em São Paulo quanto em Cunha, são mais próximos 

dos valores encontrados no presente estudo (CECON, 2003; FOSTIER et al., 2003). É preciso 

levar em consideração o período menor de amostragem para estas duas últimas áreas no caso 

do levantamento inicial publicado por Fostier et al. (2003), relativo a cinco meses de coletas. 

Como a variabilidade mensal é grande talvez tenham sido perdidos pulsos significativos para 

o fluxo de Hg anual. Para testarmos esta hipótese, realizamos um teste “t” entre as médias de 

6 meses e 12 meses encontrados por Cecon (2003), que completou a amostragem anual dando 

continuidade aos meses levantados por Fostier et al. (2003) nos mesmos sítios. Estas 

estimativas não resultaram em diferenças significativas entre as médias para São Paulo, porém 

para Cunha, com 95 % de confiança podemos afirmar que houve diferença das médias devido 

ao tempo de amostragem. Faz-se necessário a padronização da frequência da amostragem para 

regiões com tantas espécies e variações mensais de fluxo compondo a serapilheira.  

A amostragem em 12 meses do ano aumentaria a precisão da média do fluxo de Hg 

anual devido a possíveis omissões de valores significativos para o fluxo da serapilheira 

(produção de serapilheira e concentração de Hg), que ocorreriam durante uma amostragem em 

um período menor. A metodologia usada para a estimativa anual do fluxo de Hg também pode 

ocasionar em diferenças no resultado, enquanto neste trabalho e nos demais (OLIVEIRA et 

al., 2005; SILVA-FILHO et al., 2006; ST.-LOUIS et al, 2001) os fluxos mensais são somados 

para compor o valor anual, porém em Cecon (2003) foram utilizados a média semestral dos 

fluxos multiplicada por seis (meses) estimando o fluxo semestral que era somada ao outro 

semestre resultando no fluxo anual. No entanto diferenças metodológicas não são as únicas 

responsáveis pela discrepância entre os fluxos encontrados entre os levantamentos feitos no 

Estado do Rio e de São Paulo. Fatores climáticos podem estar influenciando já que a 

formação florestal de Cunha localiza-se a 1050m de altitude, enquanto da cidade de São Paulo 

fica a 798m e estão distantes do mar 15 e 50 km respectivamente.  
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As concentrações de Hg em ambas as áreas no Estado de São Paulo são 

aproximadamente 2 vezes maiores que as do presente estudo, e no caso da área de Cunha-SP 

menor valor e também mais alta (~1000m) o que sugere uma menor capacidade de captação e 

difusão de Hg pelas folhas da floresta de altitude da Mata Atlântica. Considerando que o Hg 

atmosférico em Cunha e no PNI estão nos níveis de background, a produção de serapilheira e 

a capacidade de trocas gasosas foram decisivas para a diferença dos fluxos. 

Devido ao número restrito de trabalhos nesta região ainda não há comparações 

padronizadas entre florestas fisionomicamentes similares, dentro da própria Mata Atlântica. 

Mas, devido à diversidade às vezes alcançada pela Mata Atlântica, de até 450 espécies/ha, 

quanto maior o número de coletores, mais acuradas serão as médias estimadas para a floresta 

estudada. Pois, também, a distribuição das espécies na área amostral se dá mais adensada ou 

mais dispersa segundo a estratégia espacial de dispersão de cada espécie. Assim se as espécies 

contribuintes da serapilheira coletadas forem fracas seqüestradoras de Hg, pode haver uma 

representatividade inferior do fluxo médio para a floresta. Outro ponto que pode ser destacado 

é a amostragem por estágios sucessionais, uma vez que pode haver um grande desvio padrão 

entre estes, e a representatividade da área total pode melhor ser estimada, uma vez que há 

florestas com mais ou menos tipos sucessionais. 

O fluxo de Hg no presente trabalho esteve também correlacionado com a produção da 

serapilheira, portanto é fundamental levarmos também em consideração a dinâmica deste 

processo nos trópicos e no mundo. Para entendermos a temporalidade deste processo dentro 

da visão da produtividade primária, é necessário padronizar a freqüência da amostragem para 

regiões tropicais, com fortes influências da radiação, precipitação, e com grande 

biodiversidade de espécies diferentes, contribuindo para grandes variações mensais/anuais da 

produção de serapilheira, refletindo diretamente no fluxo do Hg em larga escala. Wood et al. 

(2005) relataram a influência de eventos com temporalidades maiores do que de um ano, 

como o El Niño, na produção de serapilheira. Neste trabalho não destacamos essa variação 

interanual no total da produção, mas houve uma distribuição entre os meses divergentes por 

um mês de atraso. Pulsos de 4 meses para a concentração e anuais para os fluxos foram 

detectados.  Este trabalho confirma a amostragem em 12 meses do ano e não pôde confirmar 

se a coleta durante mais de um ano, evitaria o erro devido ao desvio interanual, uma vez que 

este foi muito baixo aqui. A amostragem durante doze meses é o mínimo em freqüência 

amostral para o Hg na serapilheira, pois está consoante com o ano hidrológico. Para o estudo 

Geoquímico do Hg o interesse está no levantamento das taxas anuais de acúmulo, essa 

amostragem, em comparação as amostragens temporalmente inferiores aumenta a precisão da 
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medida do fluxo de Hg anual. Assim sendo, a amostragem padrão de um ano é a mais 

adequada devido as não omissões de valores significativos do fluxo da serapilheira ou da 

concentração (quando esta influencia mais no fluxo de Hg do que o fluxo de serapilheira). 

Além do que, a avaliação mensal e a detecção estacional revelam outras influências da 

concentração e do fluxo de Hg. 

 

 

 

6.3.4  Concentração de Hg em solo de floresta montana primária 

 

Os solos da região foram classificados pelas suas características pedológicas em 

campo segundo o sistema brasileiro de classificação de solos (EMBRAPA, 2006).  Dos 4 

tipos de solos destacados na descrição da área de estudo, escolhemos o Cambissolo Háplico 

para realizarmos as determinações de mercúrio total por ser o mais representativo da área 

florestada.  A média da concentração de Hg do Horizonte O, ou seja da primeira camada 

composta por serapilheira fragmentada, macro e microbiota detritívora, microbiota 

decompositora, carcaças e fezes, foi de: 57,5±7,5 ng.g-1  (Oi). Este valor é muito próximo a 

média de 59±14 ng.g-1. Encontrada para serapilheira neste estudo, o que reflete ser a própria 

serapilheira recém caída e fragmentada. Nos primeiros 20 cm deste solo 93,74±44,3 ng.g-1  

(respectivos ao horizonte A húmico), estes valores estão próximos aos encontrados na região 

Sudeste brasileira, como em Fostier et al. (2005), que nos primeiros 20 cm de solo 

encontraram uma média de 110ng.g-1
. Este enriquecimento é o resultado do aumento da 

densidade da amostra, perda de matéria orgânica sem Hg, e concentração de Hg vindo de 

outras fontes deposicionais. Já Fiorentino et al. (2006) encontraram valores médios de até 51 

ng.g-1 nos primeiros 10 cm em um perfil de 6 m de Latossolo, tendo o diabásio como a rocha 

matriz, porém não se tratava de solo florestal.  

Neste estudo, em horizontes mais profundos, há uma diminuição progressiva da 

concentração de Hg até chegar no horizonte C. No horizonte C mais profundo as amostras, em 

contato com a rocha matriz, apresentaram os menores valores, próximos aos limites de 

detecção da absorção atômica. A concentração encontrada para o saprólito do presente estudo 

não difere dos valores de mercúrio em outras matrizes de rochas encontradas no Brasil, como 

em basaltos, onde foram encontrados de 1-10 ng/g (TERASHIMA, 1994), em granitos em 

torno de 10 ng/g (TELMER et al., 2006), e em diabásio uma media de 1 ng/g. Já em rochas 
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sedimentares como em folhelhos negros, ocorrem normalmente ao redor de 400 ng/g 

(TUREKIAN; WEDEPOHL, 1961).  

 

 

TABELA 9 - Concentrações de Hg total e seus respectivos desvios em ng.g-1 em perfil de 
Cambissolo Háplico 

 
Profundidade Concentração  

Hg  ng.g-1 

Desvio 

Padrão 

O i 57,5 7,5 
0 > 5 cm 155,07 13,2 

5 > 10 cm 53,2 9,1 
10 > 15 cm 71,6 3,5 
15 > 20 cm 95,1 7,4 
20 > 25 cm 40,66 4,3 
25 > 30 cm 46,61 7,4 
30 > 35 cm 73,7 23,3 
35 > 40 cm 98,32 16,3 
40 > 45 cm 29,2 4,6 
45 > 50 cm 18,4 4,4 
50 > 55 cm 13,8 6,2 
55 > 60 cm 13,8 7,4 
60 > 65 cm 10,7 3,5 
65 > 70 cm 4,9 2,6 
70 > 75 cm 8,5 3,1 
75 > 80 cm 4,4 1,6 

 Saprólito 5,6 2,1 
 

Estes valores porém ainda são inferiores aos encontrados na região Amazônica, 

considerada como naturalmente enriquecida por Hg como foi descrito por Fadini e Jardim 

(2001). Na região do altiplano do maciço do Itatiaia, a única descrição existente na literatura 

levantada foram a análise do testemunho de sedimentos de um lago, onde a deposição 

atmosférica era o fator de deposição principal no qual os valores encontrados variaram de 30 à 

420 ng.g-1 (LACERDA; RIBEIRO, 2004).  

Os valores mais pronunciados no topo do perfil dos solos tropicais revelam uma 

influência da deposição atmosférica direta (deposição seca + transprecipitação) e da indireta 

(através da serapilheira, que enriquece essa transferência pela biocaumulação ocorrida nas 

A 

B 

C 

R 
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folhas, que arrasta o Hg atmosférico adsorvido nestas em direção ao solo). O destino do Hg 

uma vez que atinge o solo florestal é distinto para a transprecipitação e para a serapilheira 

devido as suas espécies de Hg dominantes. A transprecipitação é constituída dos produtos da 

lavagem predominantemente da espécie do mercúrio gasoso Hg(II), que fora adsorvido na 

superfície do dossel como Hg(II) ou do Hg (0) oxidado na camada limítrofe das folhas e 

também adsorvido externamente (REA et al., 2001). O mercúrio gasoso reativo (Hg(II)) 

também é predominante na precipitação direta. Enquanto que o Hg (0) predomina na 

serapilheira, quase 80% oriundo da deposição seca (REA et al., 2000) devido a sua retenção 

pelos complexos estomáticos e sua entrada no mesofilo, tecido interior da folha.  

Em relação às reações químicas que ocorrem no solo podem ser citadas as reações de 

metilação do Hg2+, desmetilação do CH3Hg+ e (CH3)2Hg, e oxidação do Hg0 (CARPI; 

LINDBERG, 1998). Além destas, umas das reações mais importantes refere-se à redução do 

Hg2+ a Hg0. Diversas vias de redução e oxidação do Hg, portanto serão mediados no processo 

de incorporação deste ao solo, realizado por bactérias, pela luz e também por redutores como 

Fe2+ e ácidos fúlvicos e húmicos. Todavia, é importante conhecer o comportamento de cada 

espécie no solo para definir sua retenção potencial, caso esse, fomentador de grandes 

discussões da comunidade científica devido a sua complexidade. Os processos que envolvem 

a adsorção do mercúrio, por exemplo,  em partículas minerais e orgânicas no solo 

correlacionam-se com a área superficial das partículas, seu conteúdo orgânico e a capacidade 

de troca catiônica. Como resultado, solos argilosos e com alto teor orgânico possuem uma alta 

capacidade de adsorver e reter o mercúrio que é depositado atmosfericamente. Os 

componentes orgânicos do solo são melhores adsorventes em ambientes ácidos (MARK; 

WILLIANSON, 2004; MIRETZKY et al., 2005), logo o Hg tem sua mobilidade e presença 

relacionada aos mesmos parâmetros da matéria orgânica dissolvida (DOM) ou do carbono 

orgânico dissolvido (DOC) em solos tropicais (ROULET et al., 1998). 

Além disso, a lixiviação do Hg dos solos não está correlacionada com a deposição 

úmida (MUNTHE; HULTELBERG, 2004; SCHWESIG; MATZNER, 2001) o que restringe 

ainda mais a sua mobilização. Em trabalho realizado por Almeida (2005) foi demonstrado em 

perfis de áreas florestadas da Amazônia que, ao chegar aos solos mais profundos, o Hg poderá 

ser mineralizado no processo pedogenético, segundo o autor os altos valores de Fe e Al nos 

horizontes mais profundos imobilizariam o Hg transferido de horizontes mais superficiais que 

seriam em parte, retidos na presença de óxidos-hidróxidos de ferro e alumínio. A mesma 

associação foi encontrada no Rio Tapajós na mesma bacia amazônica (ROULET et al., 1998). 
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A menor mobilidade da espécie Hg(0) oriunda da serapilheira fica reforçada também 

pela sua menor solubilidade em água quando comparado ao Hg(II) vindo da transprecipitação.  

Logo, juntamente com outros processos de redução de Hg (II) pelas bactérias, poderia ser a 

serapilheira a fonte de grande parte do Hg(0) associado a matéria orgânica do solo, 

permanecendo ali imobilizado até haver a retirada da cobertura vegetal (FOSTIER et al., 

2000; ROULET et al.,1998) e a remobilização do Hg, para os cursos hídricos, seja em 

partículas associadas ao Fe e Al ou a matéria orgânica. 

 

 

6.4 A HIDROLOGIA E O TRANSPORTE FLUVIAL DA SERAPILHEIRA 

  

6.4.1 Morfometria do Ribeirão da Santa Clara 

 

A bacia do Ribeirão Santa Clara (Figura 12 e 21) pode ser considerada de 3ª ordem 

(HORTON, 1945;  STRAHLER, 1957). E, geograficamente têm seu sentido de montante à 

jusante de N-S onde se encontra o eixo principal quase retilíneo deste curso perene. Portanto a 

classificação dos principais canais fluviais da bacia em questão segue o padrão retilíneo 

(IBGE, 2009). O relevo da bacia apresenta declividade média total maior que 35º, 

apresentando cristas, topos estreitos, vales e sulcos estruturais, este padrão de dissecação 

estrutural em rochas metamórficas é típica. 

Segundo Howard (1967), o padrão de drenagem desta bacia pode ser classificado 

como dendrítico, pois os canais se distribuem em todas as direções sobre a superfície e se 

unem formando ângulos agudos de graduações variadas, mas sem chegar ao ângulo reto. A 

microbacia em estudo possui uma área de 11,34Km2, perímetro de 12,27Km comprimento 

axial de 4,9Km. O desnível da nascente até a foz definida pelo estudo foi de 975m, com uma 

declividade de 200m/km. comprimento total dos cursos d´água a partir de um ponto cego foi 

de 23,94Km, sua densidade de drenagem calculada foi de 2,11 Km/Km2 e o fator de forma de 

0,47.  O tempo de escoamento superficial calculado da montante a jusante deste trecho foi de 

48 minutos obtida pela Equação de Giandotti (MATA-LIMA et al., 2007). A velocidade 

aproximada segundo o tempo de escoamento seria de 171 cm/s desconsiderando as retenções 

naturais (troncos, rochas e matacões (Figura 69) e antrópicas (na parte inferior do rio como 

represas, desvios, pontes e poços recreativos) a velocidade média foi de 86 cm/s medido com 

auxílio do fluxômetro, variando de 41 à 135 cm/s, da seca a estação chuvosa. Com 
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velocidades nas estações chuvosas maiores que 100 cm/s o rio tem caráter erosivo/torrencial o 

que leva ao aprofundamento das calhas hídricas.  

 

  
FIGURA 69 – Na área preservada da mata ciliar é comum o agrupamento de troncos caídos, 
vivos ou mortos, sobre o rio, como nesta foto. Outros retentores de serapilheira naturais são as 
“lambedeiras”, bambus escandantes (Merostachys sp. Spreng.) vistas no segundo plano,  que 
ao se projetarem sobre o rio, bloqueiam com seus tricomas, as folhas e outros fragmentos 
transportados pelo rio, formando pequenas represas superficiais de serapilheira.  
 

Sua paisagem é naturalmente conservada, mesmo nas áreas humanamente ocupadas, a 

altitude correlaciona-se positivamente com a dos níveis de preservação. Segundo o índice de 

preservação ambiental (IP) adaptado por Bitton (2000) a bacia possui em escala de 1 a 10, 

nota 9,6, demonstrando um ótimo grau de preservação com 87% de área florestada 

conservada desde as décadas de 70-80 nas bordas do Parque, já na montante em cotas acima 

de 1700m não houve desbaste nem outro registro de ocupação humana nos últimos séculos 

como descrito no capítulo 2. Devido ao Alto dos Brejos, bacia limítrofe à Norte do divisor de 

drenagem da santa Clara, receber esporadicamente a visita de bois fugidios, nas nascentes a 

2000m do Rib. Santa Clara são encontradas marcas das pegadas destes (Figura 70). 
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FIGURA 70- Uma das nascentes principais do Rib. Santa Clara a 1954m de altitude, 
mostrando vegetação higrófita típica. 

 

 

6.4.2 Produção da serapilheira da mata ciliar  

 

A produção anual de serapilheira média da mata ciliar foi de 4,2±0,16 t.ha-1.ano-1, 

sendo dividido em: 73,4% folhas, 17,2% galhos, 9,4% materiais reprodutivos e resíduos. 

Como a mata ciliar  sofre o impacto do vento diretamente, há uma maior quebra de galhos, o 

que contribui para  um aumento desta fração. Os meses com as menores produções foram 

junho e julho de 2009 e abril de 2010 (0,2 t.ha-1.ano-1) enquanto setembro e outubro de 2009 

foram os meses com maior produção (0,54 e 0,46 t.ha-1.ano-1 respectivamente) A produção de 

serapilheira do trecho Mata Ciliar Antrópica (MCA) e Floresta+Mata Ciliar Clímax. (FCC) 

foi de 2,88±0,1 e 5,5±0,2 t.ha-1.ano-1  respectivamente (Figura 71  e 72). Valores discrepantes 

entre si já esperados, uma vez que além do tipo sucessional ser diferente (MCA – Secundária 

inicial e FCC – Primária) as coberturas arbóreas destes trechos são totalmente diferentes 

(Tabela 4). Enquanto a cobertura entre estas matas ciliares variou 38% a produção de 

serapilheira anual variou 47%, ou seja, a ausência de uma mata ciliar preservada no trecho de 
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ocupação humana do vale da Santa Clara reduz quase pela metade o aporte de serapilheira 

caída sobre o rio. Do mesmo modo, quando comparado a produção de serapilheira das 

florestas adjacentes e a da mata ciliar, há uma maior produção nas florestas, como visto em 

muitos trabalhos em florestas tropicais na Austrália (CAMPBELL et al., 1992) e temperadas 

no Canadá (CONNERS; NAIMEN, 1984).   

 
FIGURA 71 – Distribuição mensal da produção de serapilheira do trecho MCA, n=8. 

 
FIGURA 72 – Distribuição mensal da produção de serapilheira do trecho FCC, n=8 

 

 

6.4.3 Concentração de Hg na serapilheira da mata ciliar 

 

A média anual da concentração de Hg na serapilheira da mata ciliar foi de 

55,7±14,7ng.g-1, tendo como valor mínimo mensal 36,3 ng.g-1 (Mar/2010) e máximo de 76,2 

ng.g-1 (Set/2009) (Figura 73). Houve diferença significativa entre os dois trechos (t= 3,95 

p<0,01) nos valores de concentração mensais, MCA-63,11±18ng/g e FCC-48,7±10ng/g 
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(Figura 74 e 75). As espécies arbóreas do trecho MCA são espécies já mencionadas aqui (as 

mesmas encontradas em FSI), típicas pioneiras, com curto tempo de vida foliar. Estas 

espécies diferentemente das não-pioneiras contribuem bastante no seqüestro atmosférico do 

Hg, com média próxima aos valores encontrados em Cunha, SP (CECON, 2003) e da 

Amazônia (MAGARELLI, 2006; MÉLIÈRES et al, 2003). A concentração destas espécies 

nas margens da MCA é evidente em campo e suas folhas estão sempre presentes nos 

coletores, mudando totalmente no FCC. As concentrações de Hg na MCA se correlacionaram 

negativamente com a precipitação (r=-0,415 p=0,044), o que pode se tratar de uma influência 

da lavagem excessiva das folhas neste período, o que levou a uma maior lixiviação foliar do 

Hg. A distribuição anual da concentração de Hg em FCC não se correlacionou com nenhum 

dado meteorológico, mostrando que há uma maior heterogeneidade neste grupo, o que leva a 

uma maior aleatoriedade das concentrações, ou que este estande florestal é controlado por 

outros fatores.  

 
FIGURA 73 – Concentrações mensais de Hg da serapilheira da Mata Ciliar do Rib. Santa 
Clara.  
 

 
FIGURA 74 – Concentrações de Hg da serapilheira do trecho MCA 
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FIGURA 75 – Concentrações de Hg da serapilheira do trecho FCC 

 

 

6.4.4 Fluxo de Hg pela serapilheira da mata ciliar 

 

O fluxo de Hg pela serapilheira dos dois trechos foi de 23,7±0,9 μg.m-2ano-1. Estes 

valores de concentração e fluxo de Hg estão mais próximos dos valores encontrados em 

trabalhos realizados no Hemisfério Norte (GRIGAL et al, 2000; SCHWESIG; MATZNER, 

2001; ST. LOUIS et al., 2001) e na Amazônia (ROULET et al., 1998. MÉLIÈRES et al., 

2003), diferindo significativamente dos valores encontrados no sudeste brasileiro (SILVA-

FILHO et al., 2006; FOSTIER, 2003; OLIVEIRA et al., 2005) como mostra a tabela 5. Porém 

se avaliarmos os estandes separados teremos: MCA 20,5 μg.m-2ano-1 e FCC 26,9 μg.m-2ano-1, 

estes valores são significativamente diferentes entre si (t=-2,5 p=0,02), mantendo a 

discrepância padrão entre os estandes uma vez que são dependentes dos valores anteriores de 

fluxo de serapilheira e concentração de Hg. Logo, apesar de MCA seqüestrar mais Hg 

atmosférico, FCC deposita mais Hg ao solo, demonstrando outra importância para as matas 

ciliares com maior grau de preservação. 
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6.4.5 Vazão e Transporte de Hg pela serapilheira fluvial 

 

As medidas de vazão do Rib. Santa Clara se correlacionam com as medidas de vazões 

da estação fluviométrica localizada em Visconde de Mauá da Agência Nacional de Águas 

(ANA, 2007) (Figura 76). A estação funciona desde 1951 no terço superior da Bacia do Alto 

Rio Preto (cód. da estação: 58525000) compondo o Sistema de Informações Hidrológicas da 

agência. Juntamente com o Ribeirão do Marimbondo e a parte Alta do Alto do Rio Preto 

(acima de Visc. de Mauá), o Ribeirão do Morro Cavado e o Ribeirão Santa Clara contribuem 

significativamente com o total da vazão medida pela estação fluviométrica. Em média foi de 

10 % a contribuição pelo Rib. Santa Clara com a vazão anual total medida pela estação em 

Visc. de Mauá.  

 
FIGURA 76 – Vazões (m3/s) históricas (eixo “y” à esquerda) e do período de estudo (eixo “y” 
à direita), da estação fluviométrica em Visconde de Mauá (Rio Preto) e deste estudo (Rib. 
Santa Clara) respectivamente. 
 

A vazão do Rib. Santa Clara teve uma média total de 0,53 m3/s, e esteve 

correlacionada positivamente com a precipitação (r=0,74 e p=0,00004), devido a declividade 

do seu perfil longitudinal muito pronunciada, o rio não é só torrencial, mas também o regime 

do escoamento é essencialmente pluvial (Figura 77). 
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FIGURA 77 – Correlação entre a vazão mensal e a precipitação no Rib. Santa Clara 

 

A partir das vazões médias concomitantes as coletas de serapilheira transportada pelo 

rio e das médias das coletas de vazões mensais e através do cálculo do peso seco médio de 

serapilheira fluvial encontrada na microbacia do Ribeirão Santa Clara:  0,04 g. m-3,  foi 

calculado um fluxo médio de 0,02 g. s-1, portanto em um ano de transporte temos 0,63 

toneladas de serapilheira, isto se, considerado todo o percurso, desde a nascente do rio até o 

ponto de coleta localizado no km 4,96 (MCA+FCC). Assim, ao considerarmos a concentração 

anual média de Hg em serapilheira deste estudo como base, a concentração de Hg fluvial 

transportado pela serapilheira é de 2,2 ng.m-3 (0,002 ng.L-1) e seu fluxo de 1,2 ng. s-1 , se 

considerarmos toda área da bacia seu fluxo foi de 3,3 μg Hg m2 ano-1 e, portanto, sua carga 

total exportada em um ano pela bacia foi de aproximadamente 38 mg de Hg pela serapilheira 

fluvial.  

Se compararmos esta concentração de Hg transportado pela serapilheira levada pelo 

rio com os dados fornecidos pela ANA para análises de metais em água, defrontaremos com 

um valor para o Hg nas águas do Rio Preto no ponto de Visc. de Mauá de 0,002 ng/ L-1.  Na 

Bacia do Rio Negro na Amazônia os valores vão de 0,01 até 1,63 ng L-1 . As concentrações 

encontradas em rios contaminados por garimpo podem chegar a médias de 0,6 ng.L-1 

(AMAROUX et al., 1999). Valores globais de referência (Background) para áreas não 

contaminadas vão de 0,002 até 0,2 ng L-1  (MASON et al., 1994). Portanto os valores 
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estimados aqui, para o fluxo de Hg  fluvial pela serapilheira em suspenção são similares aos 

encontrados na água do Rio Preto cujo Rib. Santa Clara é tributário. Também estão no limite 

inferior dos valores de referência comprovando o caráter da área como remota para o Hg. 

Assim, apesar de haver o breakdown das folhas e estas não permaneceram durante todo o 

percurso até Visconde de Mauá (ponto de coleta da ANA), a carga de Hg destes rios aponta 

para uma origem da própria ciclagem deste material orgânico proveniente das folhas e não de 

fontes antrópicas como já esperado.   

Quando analisado pelas 2 seções verticais que também delimitam os tipos sucessionais, não 

houve diferenças significativas na amostragem de serapilheira pelas coletas. Assim, 

justificamos a quase inexistente variação entre os dois pontos, pela sucessão ecológica atual 

dos trechos, a área MCA é a que detém a floresta secundária inicial intercalada com áreas 

muito antropizadas onde, esta mata é retirada para uma infinidade de usos; desde a completa 

obliteração para o acesso ao uso recreativo, à construções como canais artificiais e/ou 

habitações nessa área de APP (Área de Preservação Permanente). E, a FCC possui uma mata 

ciliar conservada quase em sua maioria primitiva acima dos 1500m com uma extensão de 3 

km até a nascente, mostrando um fluxo maior de Hg pela serapilheira da mata ciliar, devido a 

maior produção de serapilheira. Já que, a densidade arbórea do trecho FCC também é 

substancialmente maior que o da MCA.  

 

  

6.5 A BIOGEOQUÍMICA DO Hg NA MATA ATLÂNTICA  

 

 

Apesar de não existir na literatura uma quantidade robusta de dados de Hg para a Mata 

Atlântica, podemos estimar conservadoramente o balanço de massa para as áreas florestadas 

nos 98.878 km2 restantes, mesmo existindo algumas incertezas. Podemos dividir as entradas 

de Hg na bacia em: deposição seca, deposição úmida, serapilheira e transprecipitação; as 

saídas em: transporte fluvial, escoamento subsuperficial e emissão para atmosfera originada 

nos: solos, nos corpos hídricos e no dossel da floresta.  Assim, para a pequena bacia do Rib. 

Santa Clara podemos inferir sobre seus fluxos anuais (Tabela 10), à definindo como uma 

retentora de Hg ao longo do tempo. Isso se houver a permanência da floresta, pois, tanto a 

erosão resultante do desflorestamento ou, a queima, interfeririam drasticamente neste balanço 

(ALMEIDA, 2005; DICOSTY et al.,2006; OBRIST et al., 2008), chegando a discrepância de 

10 vezes mais Hg emitido pelo solo ao ar onde não há cobertura florestal.  
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TABELA 10 – Estimativas das entradas e saídas de Hg à partir de valores base de fluxo 
encontrados na literatura e de médias para a Mata Atlântica quando existentes. 

 

Baseado nos valores encontrados por: * FADINI; JARDIM, 2001 # MUNTHE et 
al., 2000 ♮ ALMEIDA, 2005 α FOSTIER et al., 2000 β LACERDA et al., 2002 γ 
St-LOUIS et al, 2001. 

 

 

O primeiro influxo, por grau de importância, de Hg para o sistema se trata da 

serapilheira. Se considerarmos a área florestada do PNI (218 Km².) (GUEDES-BRUNI, 

1998), teremos o aporte total de 7,3 kg de Hg anuais. Mas, se extrapolarmos este fluxo médio 

de Hg pela serapilheira dos trabalhos da Região Sudeste (100 µg m-2 ano_1), para toda a área 

remanescente de Mata Atlântica no Brasil (98.878km2) (MMA, 2000), incluindo todos os 

tipos florestais, teríamos aproximadamente 10 toneladas de Hg depositados anualmente. E, 

em um quadro mais conservador, utilizando a menor média de fluxo de Hg em serapilheira 

encontrada na Mata Atlântica de altitude (neste trabalho de 34 µg m-2 ano_1), teríamos 3,4 

toneladas sequestradas por este bioma. A média entre estas duas medidas pode ser mais 

condizente com a realidade devido a grande parte da Mata Atlântica se encontrar em escarpas 

 Fluxos da 

área da bacia 

em estudo 

Valores Base Estimativa para o 

Bioma M.A. 

 Entradas g.ano-1 μg.m-2ano-1 t.ano-1 

Dep. úmida 39 3 β 0,3 

Dep. seca 7 0,6 γ 0,1 

Serapilheira 1134 100 10 

Transprecipitação 522 43 α 4,5 

 Saídas   

 Emissão solo-ar 454 40♮  4 

Emissão corpos hídricos-ar ? ? ? 

Emissão floresta-ar  ? ? ? 

Transporte fluvial 0,04 3* 0,3 

Escoamento subsuperficial 157 14# 1,4 

 Taxa de acúmulo 1091 85 9 
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continentais em grandes altitudes, com temperaturas médias menores do que as encontradas 

na Ilha Grande e PEPB, no Rio de Janeiro.  

Essa estimativa para a Mata Atlântica de 6,7 t de Hg anuais, sem considerar a re-

emissão ou a lixiviação do mercúrio oriundo da serapilheira, durante o percurso até sua 

imobilização no solo, reflete uma pequena porção da emissão anual antropogênica, calculada 

em 2000-4000 toneladas/ano (MUNTHE, et al., 2001; PIRRONE et al., 1996; LACERDA, 

1997). Esse serviço ambiental poderia ser mais eficiente se não fosse o bioma tropical em 

estado mais crítico de degradação em todo mundo (VIANA; TABANEZ, 1996), com 8 % de 

sua área original preservada. Se utilizássemos os valores de área originais da Mata Atlântica, 

antes do processo de colonização, a contribuição de Hg pela serapilheira seria de 136 t Hg 

ano-1. 

Já para a transprecipitação, que é o enriquecimento da precipitação pela lavagem do 

dossel, encontramos uma taxa no Hemisfério Norte de 1,8 vezes maior do que a precipitação 

direta (GRIGAL, 2002), tendo como média 17 µg m-2 ano-1. Porém, em um raro estudo de 

transprecipitação em floresta tropical, Fostier et al., (2000) encontraram na Amazônia 72 µg 

m-2 ano-1 contra 18 µg m-2 ano-1 de precipitação direta. Esses valores de transprecipitação 

variaram 4 vezes sobre a precipitação encontrada na Amazônia, contra a relação de 1,8 vezes 

do Hemisfério Norte. Esse enriquecimento maior dos valores de transprecipitação frente aos 

de precipitação em florestas tropicais, mostra a importância da área de superfície do dossel 

das florestas tropicais que é ampliado devido a uma série de características morfológicas e 

fitofisionômicas das florestas tropicais (exemplos: presença de tricomas -pelos foliares- e 

densidade populacional). Se usarmos a média de 3,4 µg Hg m-2 ano-1 obtida na precipitação 

direta em áreas remotas do Sudeste brasileiro por Lacerda (2002), podemos manter de 

maneira conservadora a relação citada acima (4x), e assumir que, a contribuição anual da 

transprecipitação na bacia em estudo poderia ser de aproximadamente 13,6 µg Hg m-2 ano-1. 

Porém essa relação não foi encontrada quando comparada ao único valor de transprecipitação 

na Mata Atlântica, em um estudo realizado em uma floresta do município do Rio de Janeiro, 

no Parque Estadual da Pedra Branca), entre 2002 e 2003 (CINTRA, 2004). Quando houve 

uma concentração na transprecipitação de 20 µg Hg m-2 ano-1 contra 180 µg Hg m-2 ano-1 na 

precipitação direta. Estes valores não foram discutidos pelo autor quanto a sua alta taxa 

perante os valores mundiais, e nem se hipotetizou o porquê do empobrecimento do Hg na 

transprecipitação, um caso extraordinário. Dessa maneira a copa das árvores estaria 

interceptando o mercúrio da chuva, ao invés de enriquecê-lo; hipótese não considerada neste 

trabalho por esta ser a única exceção encontrada na bibliografia, além do fato de ser um valor 
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extremo mesmo para áreas poluídas. Assim usaremos portanto a média de 43 µg Hg m-2 ano-1 

obtida pelos dois valores disponíveis (estimativa pela razão média entre Hg na precipitação e 

transprecipitação encontrado na literatura: 13,6 Hg m-2 ano-1  e o valor amazônico único como 

referência in situ: 72 Hg m-2 ano-1). 

Para a deposição úmida existem dados para a região, inclusive para áreas remotas 

(LACERDA et al., 2002), mas pode variar até 76 µg Hg m-2 ano-1 (MARINS et al., 1996). A 

deposição seca de Hg, apesar de ser muito inferior que os valores da úmida, foi estimada aqui 

à partir dos dados encontrados em uma investigação sobre a transprecipitação e a deposição 

seca de Hg (St LOUIS et al., 2001). 

Quanto aos efluxos de Hg a emissão de Hg do solo para o ar e o escoamento 

subsuperficial são os maiores valores e realmente significativos deste balanço. Uma vez que a 

emissão floresta-ar não é conhecida ou seja insignificante, já que o balanço entre folha e ar é 

sempre positivo, e os corpos hídricos onde há floresta de Mata Atlântica são extremamente 

reduzidos ou cobertos por dossel de tão estreitos com perda insignificante. O escoamento 

subsuperficial é cerca de 30% do valor encontrado na transprecipitação (MUNTHE et al., 

2001). A emissão de Hg do solo é a mais pronunciada saída de Hg do sistema (GRIGAL, 

2002) como foi visto por muitos autores (ALMEIDA, 2005; MAGARELLI; FOSTIER, 2005; 

SILVA et al, 2009). A emissão escolhida foi a do trabalho realizado por Almeida (2005) na 

Amazônia, uma vez que não possuímos dados para a MA. 

Assim um cenário possível (Figura 79)  para a ciclagem de Hg na Mata Atlântica pode 

ser simulado na Figura 79, e estimado como uma retenção de 9,2 t Hg ano-1. Se tomarmos a 

área pré-colonização da Mata Atlântica (1.363.000km2) o total retido seria de 136 t Hg ano-1. 

Por maiores que sejam as incertezas nestes dados esses valores não podem ser negligenciados 

no balanço global de Hg.  
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FIGURA 79 – Cenário adaptado de Almeida (2005) demonstrando os fluxos entre 
compartimentos:  ar-floresta, floresta-solo, solo-ar, floresta-corpo hídrico adaptados para a 
Mata Atlântica e os estoques médios de Hg em cambissolo na área de estudo. * dados de Hg 
na transprecipitação retirados de FOSTIER et al., 2000. ** dados de Hg na precipitação 
retirados de LACERDA et al., 2002. *** dados da concentração atmosférica background de 
Hg retirados de ALMEIDA, 2005. **** fluxo anual da deposição seca ST-LOUIS et al., 
2001. 
 

Apesar de expressivo, os valores de sequestro pela serapilheira da Mata Atlântica 

estariam ainda muito distantes dos valores calculados para a extensa área verde ainda 

existente na Amazônia. Das florestas existentes em aproximadamente 4x109 ha da superfície 

terrestre, somente a Floresta Amazônica cobre 0,4x109 ha (INPE, 2000), ou seja, 10% de toda 

a área coberta por florestas no planeta. Se utilizarmos a média do fluxo de Hg pela 

serapilheira dos trabalhos já desenvolvidos neste bioma (MAGARELLI, 2006; MÉLIÈRES et 

al, 2003; ROULET et al., 1998), 46 µg m-2 ano-1 poderia se estimar um fluxo anual de 184 

toneladas de mercúrio.  
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Mesmo assim os fluxos de Hg das florestas tropicais das encostas do Atlântico 

representam um importante sumidouro atmosférico local com efeitos no ciclo do mercúrio 

local, regional e global. Esse sequestro retira parte da carga atmosférica local, o que faz muito 

relevante o estudo comparativo entre centros urbanos cercados por florestas e não florestados 

e seus estoques locais de Hg atmosférico. Uma vez que se diminua as fontes emissoras locais 

de Hg, que é depositado em sua maior parte num raio de 40Km (SCHROEDER; MUNTHE, 

1998) à partir da fonte (variando de acordo com o padrão dos ventos da região), os efeitos 

desta imobilização no compartimento solo-floresta podem ir até a escala global. Por ser um 

processo antigo e ininterrupto amortizaria o acréscimo regional e até mesmo o global, dos 

níveis atmosféricos de “background” do Hg.  
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7 CONCLUSÃO 

 
 

Os principais resultados quantitativos de dois anos de coleta na Bacia do Rib. da Santa 

Clara foram: produção de serapilheira de 6 t.ha-1.ano-1, concentração de Hg em serapilheira de 

59±7 ng.g-1 e o fluxo de Hg pela serapilheira de 34±1 µg m-2ano-1. A Mata Atlântica, com 

seus diversos ecossistemas florestais, variando fitofisionomicamente principalmente segundo 

a altitude e a continentalidade onde se encontram, possuem variados fluxos de Hg por 

serapilheira de acordo com cotas altitudinais: nível do mar, ~1000m e ~1500m. Estes valores, 

estão variando negativamente em relação: a altitude dos seu tipos florestais e a proximidade 

da fonte de poluição de Hg local. E, mesmo com valores baixos de concentração na 

serapilheira das florestas mais elevadas a média deste bioma está próxima aos 100ng/g, muito 

elevado em comparação a outros inclusive a Floresta Amazônica.  

Esta superioridade na captação de Hg pelas espécies tropicais e da alta transferência ao 

solo de Hg, pode ser explicada pela maior troca gasosa realizada por estas florestas dos 

trópicos. E intrinsicamente os diferentes tipos sucessionais, pelo caráter fisiológico de suas 

espécies, seqüestram mais Hg quando estes possuem mais espécies que fazem mais 

fotossíntese, possuem rápido crescimento e com curto tempo de vida foliar. A espécie Cedrela 

fissilis foi a que mais se destacou na transferência de Hg pela serapilheira, 123±9 ng.g-1, e 

também pelo seu caráter decíduo é potencial espécie para biomonitoramento anual do Hg 

atmosférico. 

A mata ciliar preservada e a exportação do Hg  devem ser melhor investigadas para 

que se tenha esclarecido se ela atenua o escoamento subsuperficial do Hg ou aumenta a 

exportação pelo transporte fluvial, mas, devem ser consideradas nos trabalhos de deposição 

atmosférica inferidas pela sedimentação. Os solos tropicais florestados, amazônicos ou da 

Mata Atlântica, através dos processos de decomposição, são retentores de Hg externos a esse 

compartimento, apesar de nem todo o Hg atmosférico ficar retido aí. Portanto, os solos são 
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inicialmente enriquecidos de Hg por processos biológicos mediados pela luz do sol  e 

finalmente imobilizados junto ao destino desta matéria orgânica por processos pedogenéticos. 

Isto iria de encontro com as descobertas de MUNTHE; HULTBERG (2004) que através de 

estudos em microbacias teste provaram não ser a deposição úmida o fator controlador da 

liberação do Hg do solo florestal para os corpos hídricos, e sim, processos de mineralização 

da matérica orgânica. 

Cenários futuros onde haja maior capacidade fotossintética, e até a troca de savana por 

floresta, poderá alterar este sequestro positivamente, aumentando a produção da serapilheira e 

o fluxo de Hg. A subtração das áreas florestadas, principalmente aquelas em regeneração, 

afetariam negativamente este processo. Assim podemos lançar questões para futuras 

abordagens: 

Qual será a capacidade de suporte (resiliência) das florestas neste papel de reservatório 

de Hg no solos tropicais? Que interferências essa relação do Hg com a produção primária 

florestal pode ter nas inferências sobre o ciclo deste elemento no passado? Qual foi a 

importância do manejo global antrópico das florestas na ciclagem do Hg? Sendo o solo 

florestal um depósito milenar de Hg atmosférico pela incorporação da serapilheira, poderia ser 

esta a razão principal pelas altas taxas de Hg nos solos da Amazônia?  
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ETNOECOLOGIA E GEOQUÍMICA APLICADA: UMA SÍNTESE INVESTIGATIVA 

PARA BIOMAS TROPICAIS.1  

 

 

RESUMO 

A etnoecologia é o estudo do conhecimento tradicional de populações humanas, resultantes de 

sua interação com o ambiente e as modificações provenientes desta interação. A Geoquímica 

investiga os processos dinâmicos por que passam os elementos químicos da Terra, sobre 

influências físicas variadas; grande enfoque é dado à crosta terrestre, à biosfera e ao habitat 

humano, em particular à contaminação ambiental resultante de tecnologias antrópicas. De 

acordo com as discussões sobre complexidade ambiental e interdisciplinaridade por que 

passam as Ciências Naturais, propomos uma metodologia complementar aos estudos da 

Geoquímica Ambiental, principalmente aos realizados em locais onde há resquícios de 

culturas tradicionais. Como ferramentas, sugerimos a realização de entrevistas etnocientíficas 

convencionais, com a integração de questionários em etno- hidrologia, pedologia e 

climatologia. Além disso, é indicada a construção de mapas-mentais com fluxos de mudança 

de uso da terra com especialistas locais. Dessa forma, podem ser cruzados dados entre as duas 

ciências, aumentando-se o poder de discussão das mesmas e abordando a realidade local de 

forma mais complexa, além de considerar o saber de grupos sociais que acumularam 

experiências ambientais na co-evolução com o seu meio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: etnoecologia, comunidades tradicionais, complexidade, 

etnogeoquímica 

 

 

 

 

 

 

1 –  (Nota do Autor) Este artigo ainda não publicado, foi desenvolvido previamente às coletas da tese, 
com o intuito de identificar a história ambiental da micro-bacia. Como, não foi encontrado na 
bibliografia existente, nenhum trabalho geoquímico que use um método etnocientífico contextualizado 
à geoquímica, surgiu a necessidade de se caracterizar teoricamente a etnogeoquímica como uma 
ferramenta exploratória e de análise.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A etnoecologia é o estudo das relações culturais humanas com o meio ambiente, tendo 

como foco a descrição de como certas populações percebem e manipulam seu ambiente. Esta 

ciência esteve inicialmente focada, principalmente, em análises lingüísticas sobre termos de 

plantas, animais, habitat e outros fenômenos ecológicos. Objetivando assim, revelar estruturas 

básicas do comportamento humano que possam influenciar na mudança do meio (FOWLER, 

1997). Tendo uma função de categorizar, descrever e sistematizar cientificamente todas as 

práticas e teorias relativas ao meio ambiente, originadas por experimentação empírica por 

culturas tradicionais, indígenas ou autóctones (HUNN, 1989). Por outro lado a ecologia 

cultural anteriormente apareceu nas ciências sociais analisando a etnografia vinda da realidade 

ambiental (CONKLIN, 1967) e da organização social do homem (FRAKE, 1962).  

Na última década, a geoquímica ganhou um status respeitado em todo o mundo; esclarecendo 

os impactos humanos em larga escala do aquecimento global por exemplo, ou, revelando a 

exposição a certos poluentes globais. Essas investigações usualmente começam como um 

velho debate entre o que seria natural e o que seria antropogênico? Povilitis (2002) por sua 

vez faz uma definição das áreas naturais e Denevan (2005) discorre sobre o Mito das áreas 

prístinas. Há, portanto, uma vasta literatura uma vez que, para a pesquisa a cerca da 

contaminação química se faz muito necessário se ter valores de background como referências 

(KEENE et al., 1983; NRIAGU et al., 1987). Embora, muitos trabalhos venham tentando 

responder a questão, através de análises de testemunhos sedimentares da superfície da crosta 

terrestre, a controvérsia persiste. Até porque não são todos os elementos que apresentam um 

ciclo bem definido.  

A história documentada revela algumas alterações no ambiente a partir da pintura 

rupestre e mais detalhadamente do início da escrita. Porém, muitas culturas não deixaram 

marcas evidentes em lugar algum, como é o caso de algumas culturas estabelecidas nos 

trópicos. Havendo assim, períodos históricos e costumes destes agentes transformadores do 

ambiente pretérito que permanecem ainda inacessíveis. Hoje, o conhecimento sobre o 

ambiente de uma cultura tradicional vem sendo cada vez mais estudado na tentativa de tomar 

melhores decisões sobre os meios para a conservação da diversidade dos trópicos . Desse 

modo podem ser citados os esforços realizados pela etnobotânica e pela etnofarmacologia 

(BEGOSSI, 1993). Mas, quais informações uma população tradicional detêm para auxiliar 

uma pesquisa geoquímica? E, como os cientistas adquiririam essas informações e as 

processariam? 
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Para se atingir melhores resultados foi levantada e discutida uma vasta literatura 

etnocientífica, selecionando assim alguns exemplos para ilustrar esta abordagem geoquímica.  

 

Uso da terra e a gestão do ecossistema 

 

No último século uma nova divisão política de território foi desenvolvida com a 

criação dos parques ecológicos para a conservação e preservação protegidos por lei, porém na 

prática existe uma incompatibilidade em proteger ou conservar uma determinada área em 

detrimento à presença humana. Essa visão conceitual em que a natureza pura seria livre da 

presença humana veio a ser conhecida como o Mito da Natureza Intocada (DIEGUES, 1994). 

Apesar das restrições ao uso, muitas comunidades habitam os arredores dessas unidades. 

Além da integração inevitável dentro do processo de globalização, ainda há grande influência 

das intempéries e benesses destes ambientes mais conservados ou preservados . Isso fica 

evidente quando contrastado com populações inseridas em áreas com grande obliteração do 

ecossistema local e domínio de ambientes urbanos, com paisagens quase que totalmente 

alteradas e de baixíssima diversidade biológica. 

Dasmann (1989), classificou as sociedades humanas segundo sua apropriação cultural 

do meio ambiente em dois tipos: população ecossistêmica, aqueles que vivem em certo grau 

de simbiose com o ecossistema endêmico da região e sobrevive ou completa suas 

necessidades com os recursos naturais; e população da biosfera, aqueles que vivem 

totalmente dentro de uma economia globalizada, com alto consumo de produtos 

industrializados e grande poder de transformação. Os cidadãos do entorno das florestas 

tropicais ficaram muitas vezes restritos a pequenas áreas, mas, com uma permanência 

contínua na área limítrofe as unidades de conservação. Não se pode negar que uma mudança 

inexorável caminha em diversos níveis do núcleo cultural destas sociedades, também na 

linguagem, economia local, trabalho e leis de uso da terra.  Isso ocorreu principalmente como 

resultado do processo de colonização que foi imposto em diversos países tropicais, levando a 

uma perda do conhecimento tradicional (BROSSIUS, 1997).  

Um exemplo, de pressão de uma cultura exótica sobre o ambiente, foram as técnicas 

agrícolas impostas pelo colonizador nos territórios da América do Sul, e às vezes repetidos até 

os dias de hoje, na qual o modelo de monocultura e de insumos externos foi implantada. 

Depois da queima/corte das Árvores ou mesmo do ecossistema local inteiro, além de 

problemas sociais, muitos processos físicos são alterados abruptamente quando a paisagem é 

modificada a pastos e campos agrícolas (CERRI et al., 1991; FARELLA et al., 2007; 
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MORAES et al.,1996). Nos trópicos, os eventos intensos de precipitação, quando não 

protegidos por vegetação, lavam os nutrientes dos solos muito mais intensamente do que nos 

campos europeus. Para evitar essa perda, em poucos anos depois do desbaste o agricultor 

tinha o trabalho de fertilizar o solo com fontes de insumos externas, sendo o processo 

dispendioso à produção. Isso se devia principalmente à uma retroalimentação positiva causada 

pela obliteração de elementos do ecossistema próprio da região, impedindo entre outras 

coisas, o processo biogeoquímico da ciclagem de nutrientes. Esta dinâmica conservativa nas 

florestas tropicais por exemplo se dá através de um consórcio natural das espécies distribuídas 

nos estratos da floresta, ricos em interação com maior produção de biomassa que qualquer 

outro ecossistema terrestre. Mimeticamente, algumas tribos indígenas das regiões tropicais da 

Terra, utilizam o modelo agrícola conservativo (ANDERSON; POSEY, 1989; DENEVAN; 

PADOCH, 1998; GROUBE, 1989), sendo datadas de no mínimo a partir do Pleistoceno 

Tardio. Mas ainda é usado por populações tradicionais pós-colonizadas, sendo uma base 

empírica para a Agrofloresta formalizada hoje, tanto academicamente quanto por Instituições 

Governamentais (SISTO, 1994). Conhecidos como SAFs – Sistemas Agroflorestais - são bem 

discutidos e revisados por periódicos nacionais e internacionais, sendo a alternativa menos 

impactante aos ecossistemas tropicais. 

A floresta Tropical ocupada pelos indígenas americanos revela uma poderosa 

interferência na estrutura fitossociológica da floresta, eles mudaram continuamente a 

distribuição das espécies em ordem de suas conveniências: alimentação, construção, medicina 

e plantas ritualísticas (ANDERSON; POSEY, 1989; BALÉE; GÉLY, 1989; OLIVEIRA, 

2008). As implicações biogeoquímicas destas pequenas, mas ininterruptas alterações, ainda 

não foram investigadas por estudos multidisciplinares. Mas, uma interessante abordagem 

etnopedológica teve seu foco sobre um uso da terra em longo-termo: a Terra Preta do Índio 

(ou antrosolos) na Amazônia Central (BALÉE, 1998; GLASER, et al., 2000; LIMA et al., 

2002). Esse solo antrópico foi formado por um longo tempo do consórcio entre corte, 

descanso e queima, o que implicava em elevação dos nutrientes do solo, como N, P, K e Ca, 

além de incorporar muitos elementos orgânicos, como o Black Carbon. Esta prática permitiu 

um método conservativo que, se encontra espalhado por mais de 500 ha de Amazônia, 

evitando a lixiviação intensa dos nutrientes deixando assim uma terra fértil, mesmo depois do 

processo de formação ter parado.  

Também no Brasil, na Mata Atlântica, outro bioma tropical considerado um Hot spot 

global para a conservação (MYERS, 2000), nós encontramos outra alteração típica de uso 

tradicional da terra em longo termo, mas nesse caso os objetivos eram a estrutura e 
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composição da floresta. Para alcançar sua sobrevivência e dar material para outras atividades, 

muitos colonos pós-colombianos controlaram a distribuição de espécies nativas, restringindo 

ou induzindo sua distribuição. Um exemplo espécie-específico é o uso de sementes de Angico 

(Anadenanthera colubrine) usada para pintar redes de pesca entre outras coisas. Eles 

espalharam intencionalmente em diferentes áreas para conservar o produto florestal. Esse 

evento foi identificado graças a estudos fitossociológicos que exibiram uma alta freqüência e 

distribuição nos território agrícolas desta população (OLIVEIRA; COELHO-NETTO, 2000). 

Esse grupo tradicional, da região costeira do Brasil, conhecido como Caiçaras, impôs, através 

da agricultura de rotações e de corte e queima, um clímax antropogênico a floresta 

(OLIVEIRA, 2002). Com um ritmo evolutivo lento da floresta secundária para a primária. Daí 

o corolário que essa interferência humana modifica a química da ciclagem dos elementos na 

floresta, devido à diversa composição química da serapilheira das espécies tropicais 

manejadas pelo homem.  

As inter-relações ecológicas de cada população tradicional modificam a longo termo a 

biogeoquímica do seu ambiente sendo muito proveitoso, portanto, estudá-las nas pesquisas 

geoquímicas dos trópicos. Devido a alta incorporação de elementos atmosféricos pela folha, 

rápida produção e decomposição da serapilheira e outros processos de fixação elementares 

(fixação de Nitrogênio pela raízes), uma variedade de elementos são transferidos aos solos 

tropicais. A variedade de espécies arbóreas leva a uma variedade de elementos e cargas 

destes, que podem ser incorporados por estes processos. Em trabalhos realizados na 

serapilheira e na folhagem de espécies da Mata Atlântica, revelaram uma grande variabilidade 

espécies-específicas de elementos (DeFRANÇA et al., 2004; MÉLIÈRES et al., 2003; 

TEIXEIRA et al., 2012), com diferenças do mesmo elemento de até duas ordens de grandeza. 

A diversidade de espécies arbóreas da Mata Atlântica chega a atingir 450 espécies por 

hectare, relativamente maior do que a densidade específica da floresta Amazônica. Essa 

riqueza poderia levar a múltiplos cenários de transferência e estoque de elementos químicos, 

considerando também que o destino destes elementos pode ser os mais diversos, como a 

reemissão à atmosfera, retenção no solo ou liberação em corpos d’água. Se as populações 

tradicionais interferiram na composição florestal priorizando espécies, eles seriam capazes de 

em longo prazo mudar a composição e dinâmica geoquímica de superfície, através do uso da 

terra em pequena escala. 
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A etnociência e a ciência ambiental: etnohidrologia e etnoclimatologia 

 

Além da etnopedologia citada anteriormente, podemos destacar também a 

etnohidrologia e a etnoclimatologia. Em um artigo de base, William Back (1981) decreveu a 

íntima relação entre os indígenas americanos e os recursos hídricos, com muitos exemplos de 

suas mitologias e práticas. Também pode ser encontrada neste trabalho uma profunda 

discussão de seus reservatórios hídricos, sistemas de irrigação e das alterações geoquímicas 

no solo. O suprimento de água aparece estar correlacionado com o desenvolvimento 

tecnológico das tribos, nações e impérios. Back conclui seu artigo dizendo: “ Parece 

imperativo que a compreensão dos processos de evolução cultural, seu desenvolvimento e 

comportamento; com a esperança que esse conhecimento demonstre escolhas racionais, 

afetem o progresso e o destino da nossa própria cultura.” Mas essa abordagem se baseou 

somente em registros da história passada e não concerniu a respeito da comunidades atuais 

que lá se encontram. 

A etnoclimatologia foi primeiro explorada nos Andes, quando foi demonstrada a 

relação entre a visibilidade do céu (brilho da constelação das plêiades) e a interferência 

climática causada pelos eventos do El Nino (ORLOVE et al.,2002), dessa maneira, os 

Andinos eram capazes de prever a qualidade da próxima colheita influenciada pelo regime 

pluviométrico. Outros exemplos de predição do clima por conhecimentos tradicionais, podem 

ser encontrados em Burkina Faso e Austrália ligados à agricultura também (RONCOLI et al., 

2002; WEBB, 1997). 

 

Etnoelementos potencialmente exploráveis durante uma pesquisa geoquímica - 

considerando uma bacia hidrográfica delimitada. 

 

Com o intuito de entender as alterações e interações com o ambiente, ligados a uma 

população tradicional podemos buscar na cultura presente resquícios das culturas 

antepassadas ou nas próprias relações inerentes ao espaço. Os limites de uma bacia 

hidrográfica, ou parte dela, são propositadamente potenciais neste estudo, uma vez que, 

muitos parâmetros físico-químicos são compartilhados pelo mesmo grupo uma vez que há 

dependências supridas da mesma maneira. Um exemplo disso é a necessidade da produção 

agrícola, intimamente ligada com o regime das chuvas, levando ao surgimento de vestígios na 

paisagem que ainda estão sendo descobertos na Amazônia por exemplo, chamados geoglifos. 
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Um dos primeiros povos latinos a serem investigados foram os movedores de terra na 

Amazônia boliviana. No estado de Beni, localizado entre os Andes e o rio Guaporé (um 

grande tributário do Amazonas), o regime de chuvas vai aos extremos. Em metade do ano se 

acumula toda precipitação anual e há muito escoamento da água de degelo, na outra metade, 

as condições são próximas ao deserto. Lá em uma abordagem ecológica da paisagem 

realizada por Denevan (1996), foram encontradas muitas paisagens alteradas, como: canais de 

transporte, montes piramidais, campos agrícolas suspensos, pedraplenes elevados, degraus 

agrupados, sulcos em zigue-zague através de savanas amazônicas (MANN, 2000). Os 

primeiros movedores de terra foram extintos a milhares de anos e hoje, outros grupos 

indígenas como o Sirionó estão locados sobre o mesmo sítio. A grande similaridade em seus 

usos da terra: queimadas, cobertura com palhas, terra e outros restos orgânicos; os quais 

formaram terras agrícolas férteis assim como em outros grupos tradicionais citados 

anteriormente, enriqueceram a diversidade florestal, formando florestas artefatuais (BALEÉ, 

1998). Logo, uma conclusão congênere desses estudos foi cunhada quando ecólogos 

conservacionistas tentavam manejar bacias hidrográficas tropicais: Os indígenas criaram parte 

do ambiente que, atualmente, muitos se esforçam a estudar e/ou proteger. Portanto, eles 

deveriam permanecer nas áreas de floresta enquanto nos resta tempo de aprender com eles 

como realizaram isso. 

 

2 FERRAMENTAS PARA UM LEVANTAMENTO ETNOGEOQUÍMICO 

 

Mapas Mentais 

 

O estudo da ecologia da paisagem é inerente a essa nova abordagem para a 

geoquímica, uma vez que, pode prover etnoinformações importantes sobre o uso da terra e seu 

possível manejo para a bacia delimitada. Davidson-Hunt & Berkes (2003), juntamente ao 

trabalho de Soini (2001), mostraram uma poderosa ferramenta para a construção do mapa 

mental, que pode guiar em uma investigação de curto-termo, o uso da terra realizado em 

determinada área. Principalmente, essa abordagem pode trazer relações biogeofísicas 

ordenadas por tipos de solo, vegetação e mudanças sócio-culturais do uso da terra. O tempo e 

o espaço constituem parâmetros essenciais para a acurácia deste método, gerando não só um 

mapa mental (Figura 1), mas um mapa de fluxo divididos em zonas ecológicas (Figure 2). 

Este zoneamento pode ser visto também em uma trabalho realizado na Amazônia Brasileira 

por Frechione et al. (1989) no Lago Coari. 
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FIGURA 1 - Mapa mental feito por indígenas norte americanos, Anishinaabe, baseado e suas 
relações de uso em uma transição entre floresta boreal / pradaria.  
Fonte: Davidson-Hunt; Berkes, (2003). 
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FIGURA 2 - Fluxos das mudanças no uso da terra ilustrados pelos indígenas norte 
americanos, Anishinaabe.  
Fonte: Davidson-Hunt; Berkes (2003).  
 

 

Entrevistas Etnogeoquímicas 

 

As entrevistas etnocientíficas evoluíram em grande parte dos estudos de campo da 

antropologia usados pelos etnógrafos (PUJADAS et al., 2004), ao longo da história desta 

ciência muitas metodologias foram criadas, os tipos de entrevista mais usuais são: não-

estruturadas, semi-estruturada e em grupo. Podem ser conduzidas tanto de forma quantitativa 

quanto qualitativa (COTTON, 1996). No primeiro caso o método de rankeamento, índices 

comparativos de diversidade amostral como Shannon, matriz de sinais e análise fatoriais 

(PCA) são os mais usados (MAGURRAN, 1998). Já o estudo qualitativo se mostra promissor 

na análise de zonas ecológicas específicas, unidades de paisagem diferenciadas, além da 

obtenção de informações sobre o uso e manejo do solo, atual e passado. 
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De um modo geral, para atingir os objetivos de uma pesquisa geoquímica, podemos recorrer 

as percepções dos moradores locais às alterações no ambiente físico, questionando e 

observando os seguintes pontos:  

• como as populações tradicionais obtêm seus recursos alimentares ou complementares 

a sua dieta (caça, pesca, culturas agrícolas e extração),  

• como as paisagens naturais e antropogênicas mudam e,  

• como determinado parâmetro ecológico muda ao longo do tempo dentro da área de 

cobertura da bacia hidrográfica (mudanças climáticas e meteorológicas, solo, vegetação, 

preferências comportamentais da fauna).  

Em congruência as exigências das pesquisas geoquímicas, uma metodologia rápida e 

de menor esforço para obter tais informações, seria trabalhar com entrevistados significativos, 

os informantes-chave (ALBUQUERQUE et. al., 2008; CASAS et al., 1997; THEILADE, 

2007; WONDIMU et al., 2007). Estes informantes são escolhidos por diversos critérios de 

confiabilidade, principalmente através da idade e de suas atividades dentro do universo 

amostral. Para facilitar a amostragem se torna conveniente a fusão desta última técnica com a 

“entrevista em grupo”, a qual pode ser realizada em um dia de trabalho em campo. 

Desvousges (1984) define a entrevista em grupo focal como uma “sessão informal, na qual 

um moderador habilitado organiza um grupo de indivíduos através da discussão de tópicos 

específicos para descobrir suas atitudes e opiniões.” Grupos focais são usados, entre outras 

atribuições, para enquadrar e definir o objeto da pesquisa e até para pré-testar questionários. 

 Através do uso destes métodos integrados o pesquisador pode adquirir informações 

etnoecológicas para estruturar sua pesquisa e, além disso, obter subsídios para cruzar os 

resultados quantitativos/qualitativos contra seus resultados enriquecendo sua discussão. Um 

questionário modelo foi construído de forma a guiar uma entrevista semi-estruturada em 

possíveis grupos focais (Anexo 1). Foi modulado para um ecossistema florestal dos trópicos, 

porém deverá ser um esforço do pesquisador guia as perguntas para o foco de sua pesquisa. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 

O uso de métodos da etnoecologia, qualitativos ou quantitativos, valida a aquisição de 

informações sobre o histórico da área para a pesquisa em geoquímica ambiental. Nesse 

sentido, a “etnogeoquimíca” possui grande potencial para trabalhos em áreas com resquícios 

ou presença de comunidades tradicionais, como em muitas Unidades de Conservação e em 

seu entorno. Podendo se tornar uma valiosa ferramenta para o entendimento da inter-relação 

entre o ser humano e processos da geoquímica ambiental, principalmente na interface 

solo/atmosfera. Além disso, integram o saber de grupos sociais que acumularam experiências 

ambientais no processo de co-evolução com seu meio, frequentemente não considerado na 

pesquisa acadêmica. 
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Questionário modelo para entrevistas etnogeoquímicas nos trópicos: 

 

 

Local:        Data:_____/_____/______ 

Mediador:________________________________________________________ 

Nome dos participantes do grupo:_____________________________________ 

 

 

Como e de onde você obtém sua água? Para que tipo de uso ela lhe serve? Qual a intensidade 

desse uso? 

 

O rio é o mesmo ao longo do ano? Quais são as cores do rio? Possui desvios/barragens em seu 

curso? Para quê uso são esses desvios? Qual a intensidade e ocorrência das enchentes/trombas 

d’água? 

 

Como vocês preveem as mudanças do tempo (chuvas, secas)? Existe algum sinal de fartura ou 

fracasso que identifique a sorte das próximas colheitas? 

 

Existem tipos diferentes de ventos?   Quais são os lugares onde eles ocorrem? As datas que 

mais venta? 

 

Que tipos de terra, barro ou areia (solos) vocês têm em sua região? Quais usos se pode fazer 

deles? 

 

Quais tipos de matas, campos ou capoeiras que (ecossistemas) vocês identificam? Quais as 

idades delas? O que você pode obter nestes ambientes? 

 

Que mudança da paisagem você pôde notar ao longo da sua vida ou ouviu falar dos mais 

antigos? Desde quando? Poderia indicar o lugar? 
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