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A sustentabilidade global depende da diversidade de 

benefícios fornecidos pelos ecossistemas naturais que aju-

dam no bem-estar humano, desde a persistência da bio-

diversidade até a regulação do clima e contenção de zoo-

noses, como a da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. 

Embora muita ênfase tenha sido dada à conservação e aos 

serviços ecossistêmicos fornecidos pelas florestas tropicais, 

a vegetação que tem porte herbáceo e arbustivo do campo 

rupestre e dos outros ecossistemas do Cerrado tem sido 

historicamente esquecida. Não obstante, isso acontece 

apesar da megadiversidade e dos principais serviços ecos-

sistêmicos associados a este tipo de ambiente. Além da 

própria biodiversidade (plantas, animais, microrganismos), 

do fornecimento de serviços vitais como o da polinização 

realizada por aves, mamíferos e insetos, outro serviço de 

relevância é a produção de água em quantidade e qua-

lidade.  Nas regiões montanhosas de quartzo e ferro do 

Espinhaço e nos seus arredores nascem rios de grande 

relevância no cenário nacional, como o rio das Velhas, 

o rio Doce, o Jequitinhonha e o Cipó. Mais de 50 mi-

lhões de brasileiros se beneficiam da água produzida nesta 

paisagem, seja para uso próprio, para dessedentação de 

criações, para esporte e lazer, para produção de energia e 

para a gerar alimento na agricultura.

1. O pacto que poderia salvar o futuro de 50 milhões de brasileiros
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O projeto Pesquisas Ecológicas de Longa Duração 

do CNPq/MCTI-Serra do Cipó tem tido um papel singular 

para a conservação dos campos rupestres e dos ecossiste-

mas encontrados na Serra do Espinhaço. Este conhecimen-

to, fruto de centenas de trabalhos científicos e milhares de 

horas no campo e laboratório, resultou em um documento 

que pode resultar na salvaguarda deste ambiente para as 

futuras gerações.  Mas apenas se toda a comunidade se 

envolver fazendo sua parte.

Em 2011 e em 2017 reunimos mais de 200 pesqui-

sadores de diferentes instituições nacionais e internacionais 

e de todos os grupos de atores sociais, públicos e privados 

de empresas, ONGs, governo, dentre outros, para debater 

como conduzir os campos rupestres a um uso racional e 

sustentável. Esses encontros, além de resultar em mais de-

senvolvimento na ciência e estabelecimento de uma forte 

rede de contatos entre entidades e entre pesquisadores, re-

sultaram também na construção de um documento inédito, 

cujo foco é a sustentabilidade nos campos rupestres.

Durante o evento realizado em 2017 em Belo Hori-

zonte foi desenvolvida uma visão geral sobre as ameaças 

atuais ao campo rupestre enfatizando sua importância 

econômica, social, cultural, ecológica e geoambiental, que 

pode ser potencialmente perdida em atividades normais 

de negócios. Os fatores que ameaçam o campo rupes-

tre foram levantados e analisados e soluções de trabalho 

propostas.

A partir daí foi desenvolvido um documento de grande 

importância que aponta rotas potenciais de trabalho. Este 

documento foi publicado como um artigo científico em in-

glês e em português na prestigiada revista internacional 

Perspectives in Ecology and Conservation no final do ano 

passado e que agora precisa ser bastante divulgado e ana-

lisado pela sociedade. As principais questões de conserva-

ção são integradas neste documento para oferecer diretri-

zes e ações prioritárias que coletivamente representam um 

roteiro para salvaguardar a biota insubstituível de campo 

rupestre da degradação e conduzir seu curso histórico em 

direção à sustentabilidade.

No artigo, propomos um plano de ação, que deve 

orientar os principais interessados, desde a população lo-

cal até os formuladores de políticas públicas. Ações priori-

tárias resultantes de discussões envolvendo a comunidade 

científica, indústria, gestores ambientais e outros setores da 

sociedade civil incluem uma ampla gama de tópicos como 

restauração ecológica, ecoturismo sustentável, proteção 

do conhecimento ecológico tradicional, identificação de 

questões de pesquisa emergentes e inovadora, além do 

desenvolvimento de políticas públicas.

Por fim, ao oferecer uma estratégia objetiva de apoio 

ao desenvolvimento sustentável no campo rupestre, os 

mais de 50 autores do documento, esperam fomentar o 

debate sobre a importância dos biomas campestres e sa-

vânicos para a biodiversidade e as mudanças climáticas.

Veja:

Fernandes, G. W. et al. (2020). Biodiversity and 

ecosystem services in the Campo Rupestre: A road 

map for the sustainability of the hottest Brazilian 

biodiversity hotspot. Perspectives in Ecology and Con-

servation, 18, 213-222. https://doi.org/10.1016/j.

pecon.2020.10.004

Fernandes, G. W. (2016). Ecology and conservation of 

mountaintop grasslands in Brazil. Springer, Swtizer-

land. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29808-5

Foto: G. W. Fernandes.

Foto: G. W. Fernandes.
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2. A Flora do Campo Rupestre

As montanhas são paisagens bastante encantadoras 

aos olhos das pessoas. Quando passamos perto destes 

ambientes, quase sempre ficamos seduzidos com sua be-

leza, exibida primeiramente pelas plantas e suas flores co-

loridas. Mas vocês já observaram que a vegetação muda 

conforme saímos de locais mais baixos para o alto dos 

morros ou montanhas? A vegetação muda ao longo das 

montanhas, como resposta a variação na altitude. Os am-

bientes assim diferem muito entre a parte baixa e o topo 

das montanhas.

Os campos rupestres, como chamamos a vegetação 

que ocorre em algumas regiões montanhosas onde ocor-

rem ferro, manganês e cristais, apresentam grande diversi-

dade de plantas e espécies endêmicas – que são exclusivas 

de um local. Esta vegetação singular é comum na Cadeia 

do Espinhaço, onde está inserida a Serra do Cipó. O en-

demismo do campo rupestre é o principal promotor da 

diversidade de plantas, que apesar de aparentarem certa 

semelhança na sua aparência, aos olhos dos botânicos, 

ocorre grande variação de espécies entre áreas muito pró-

ximas. Do mesmo modo, as variações no ambiente, que 

Yule Roberta

Professora titular do Depar-

tamento de Biologia Geral 

da UNIMONTES.
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Titular da Academia 
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respondem ao aumento da altitude, provocam também 

mudanças na composição das plantas.

No trabalho que desenvolvemos na Serra do Cipó, 

estamos catalogando e entendendo como que a diversi-

dade de espécies de plantas varia nas montanhas. Desde 

2012, estamos acompanhando as plantas que ocorrem em 

sete áreas, desde a base da Serra até o alto do Palácio, no 

Parque Nacional da Serra do Cipó.

Até o momento foi possível registar 9.672 indivíduos 

de plantas lenhosas, que representaram 278 espécies dife-

rentes. Observamos que a vegetação muda drasticamente 

com a variação em altitude. À medida que subimos no gra-

diente de altitude o número de espécies e indivíduos dimi-

nui. Também mostramos que a variação na quantidade de 

nutrientes e umidade do solo e no clima são os principais 

aspectos que influenciam que tipo de vegetação ocorre em 

um determinado ambiente.

Apesar de, aparentemente, não ser clara a importân-

cia para o público dos estudos que desenvolvemos, a base 

para qualquer atitude ligada ao uso ou conservação da 

biodiversidade depende do conhecimento básico do fun-

cionamento destes ambientes naturais. E neste sentido o 

entendimento sobre a vegetação é fundamental. Precisa-

mos saber onde algumas espécies ocorrem e onde não 

ocorrem e por que são incapazes de sobreviver em alguns 

ambientes. Além disso, estas informações são vitais para 

proteger nossas montanhas e os bens que elas trazem para 

a humanidade. Sem a vegetação nativa corremos o risco 

de perder a biodiversidade e os serviços que ela nos ofe-

rece, como água limpa, ar puro, estabilidade climática, 

belezas cênicas, dentre muitas outras.

Mota et a. (2018). Changes in species composition, 

vegetation structure, and life forms along an alti-

tudinal gradient of rupestrian grasslands in sou-

th-eastern Brazil. Flora, 238, 32-42. https://doi.or-

g/10.1016/j.flora.2017.03.010

Nunes, Y. R. R., Fernandes, G. W. 2021. A Flora do Campo 
Rupestre. In: Fernandes, G. W., Novais, S., Camarota, F., Si-
queira, W. K.  Warming 4:3. https://doi.org/10.6084/m9.fi-
gshare.15062832.v10

Como citar: 
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3. Conexões indiretas entre as espécies: pouco visíveis, mas muito importantes

Uma série de estudos na Serra do Cipó revelaram 

muitas interações diretas observáveis entre a fauna de in-

setos que vivem no alecrim-do-campo (Baccharis dracun-

culifolia), planta comumente encontrada no cerrado. Po-

rém, somente com pesquisas mais aprofundadas pôde-se 

observar relações indiretas, ou seja, aquelas mediadas por 

uma terceira espécie ou pelo ambiente. Essas interações 

indiretas, antes não vistas, são de grande importância para 

esse pequeno sistema.

Uma das importantes características do alecrim-do-

-campo é apresentar diferentes tipos de tumores induzidos 

por insetos para que suas larvas se desenvolvam dentro, 

conhecidos como galhas. Nós documentamos 17 tipos de 

tumores diferentes no alecrim-do-campo; o mais comum 

deles causado por uma pequena cigarrinha cujo nome é 

Baccharopelma dracunculifoliae (Figura 1). Esse inseto in-

duz a formação de um tumor que se assemelha a uma er-

vilha, formado a partir do dobramento da folha enquanto 

Por:
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se desenvolve. Dentro dessas galhas, uma ou mais larvas 

podem se desenvolver.

Essas galhas e uma cera produzida pelas larvas do in-

seto que crescem dentro atraem muitos outros organismos 

que buscam abrigo ou alimento. Por exemplo, pequenas 

vespas parasitas perfuram o tumor e depositam seus ovos 

dentro das larvas da cigarrinha. Uma larva da cigarrinha 

infectada alimenta-se muito mais em relação a uma larva 

não infectada, causando aumento no tamanho do tumor 

e com isso um maior prejuízo à planta do alecrim, em de-

corrência do desvio aumentado de nutrientes para dentro 

do tumor.

Esse pequeno sistema já ilustra a importância das in-

terações indiretas; o aumento do desvio de nutrientes indu-

zido pela vespa parasita faz com que as larvas saudáveis 

dentro de tumores infectados sejam maiores. Dessa forma, 

a vespa pode ao mesmo tempo influenciar negativa ou po-

sitivamente a cigarrinha, já que por um lado se alimenta 

das larvas e, por outro, aumenta o tamanho daquelas que 

compartilhem o tumor com a larva infectada (Figura 2).

Para a planta, também, a vespa causa efeitos positivos 

e negativos. Os parasitas ajudam a controlar a população 

de insetos que induzem os tumores, trazendo benefícios 

para a população de alecrim de forma geral. Mas, por ou-

tro lado, as vespas parasitas causam aumento do tamanho 

do tumor que tem parasitas, o que aumenta o consumo 

de nutrientes, prejudicando as plantas mais atacadas pela 

cigarrinha que forma o tumor. Portanto, efeitos indiretos 

regulam os efeitos diretos de uma espécie sobre outra, 

podendo anulá-los, compensá-los ou potencializá-los. Isso 

demonstra claramente o quão complexa é a teia da vida.

Barbosa, M., Fernandes, G.W. & Morris, R.J. (2019). 
Interaction Engineering: non-trophic effects modify 
interactions in an insect galler community. Journal 
of Animal Ecology, 88:1168-1177. https://besjour-
nals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-
2656.13025

Negrão, H. N. O., Costa, R. A. & Fernandes, G.W. 
(2019). A rede invisível que sustenta a vida. Ciência 
Hoje online. 

Figura 2. Representação esquemática dos efeitos diretos e indiretos acontecendo entre o alecrim-do-campo, a cigarrinha Baccha-
ropelma dracunculifoliae e vespas parasitas. Por Helena Negrão.

Figura 1. Alecrim-do-campo (topo), com vários tumores (ga-
lhas) induzidos pela cigarrinha Baccharopelma dracunculifoliae 
(em detalhe à esquerda), forma jovem da cigarrinha (direita), e 
vespa parasita (abaixo). Fotos: Milton Barbosa

Negrão, H. N. O., Costa, R. A., Barbosa, M., Fernandes, G. W. 
2021. Conexões indiretas entre as espécies: pouco visíveis, mas 
muito importantes. In: Fernandes, G. W., Novais, S., Camarota, F., 
Siqueira, W. K.  Warming 4:4.  https://doi.org/10.6084/m9.figsha-
re.15062832.v10

Como citar: 
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As plantas parasitas são amplamente conhecidas 

como pragas de diversas plantas cultivadas, reduzindo o 

crescimento, produção e, em último caso, podendo levar 

à morte das plantas hospedeiras (ou seja, as plantas sobre 

as quais as parasitas se desenvolvem). Dentre as plantas 

parasitas, aquelas que retiram água e nutrientes da planta 

hospedeira, mas são capazes de realizar fotossíntese, são 

chamadas de hemiparasitas. Hemi exprime a noção de 

metade. Estas plantas são popularmente conhecidas como 

erva-de-passarinho, uma vez que as muitas aves, como 

Elaenia sp e Mimus saturninus, depois de se alimentarem 

dos seus frutos carnosos dispersam as sementes através da 

defecação ou regurgitação sobre os galhos de outras plan-

tas. Em seguida, as sementes germinam e desenvolvem 

uma espécie de raiz, denominada haustório, responsável 

por penetrar nos tecidos da planta hospedeira e drenar 

água e nutrientes. 

Além de afetar de maneira direta as plantas hospedei-

ras, roubando parte dos nutrientes que estariam disponíveis 

para o crescimento e desenvolvimento dessas, as plantas 

hemiparasitas também enfraquecem o sistema de defesa 

das hospedeiras, deixando as plantas parasitadas mais 

suscetíveis ao ataque por outros organismos. Por exemplo, 

um estudo demonstrou que o ataque por alguns insetos 

herbívoros como aqueles indutores de galhas e os folívo-

ros (i. e. que comem folhas) foi mais frequente em ramos 

parasitados em comparação com ramos não parasitados. 

4. Plantas parasitas: bandidas ou mocinhas?
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Struthanthus flexicaulis, Foto: António Cruz.

Struthanthus flexicaulis, Foto: António Cruz.

Elaenia sp, Foto: António Cruz.

Mimus saturninus, Foto: António Cruz.

Em ambientes onde os nutrientes já são escassos, como 

os campos rupestres da Serra do Espinhaço, os efeitos das 

plantas hemiparasitas sobre as plantas hospedeiras podem 

ser ainda mais potencializados. Nestes ambientes propen-

sos à falta de água e vivendo sob solo pobre em nutrien-

tes, o efeito pode ser catastrófico e diminuir o crescimento, 

desenvolvimento e até provocando a morte precoce das 

plantas hospedeiras. As plantas hemiparasitas tendem a 

parasitar de maneira mais frequente as espécies de plantas 

mais abundantes no ambiente, o que pode levar a uma 

maior mortalidade de indivíduos das espécies dominantes 

e permitir que outras espécies se estabeleçam no ambiente. 

Assim, estas plantas podem ter tanto efeitos positivos quan-

to negativos no ambiente, dependendo da perspectiva que 

é observada!

Na Serra do Cipó, dentro do Projeto Ecológico de 

Longa Duração – PELD CRSC, avaliamos os impactos da 

hemiparasita Struthanthus flexicaulis (Loranthaceae) sobre 

as plantas hospedeiras e também sobre a comunidades de 

plantas. Descobrimos que o crescimento da copa e dos 

ramos foi menor em plantas parasitadas, além de que es-

sas sofreram maior mortalidade em comparação com as 

plantas não parasitadas. Também encontramos que o pa-

rasitismo por S. flexicaulis levou a uma maior mortalidade 
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Bahia, T. D. O., Zúñiga, I. G., Souza, M. L., Coutinho, 

E. S., Quesada, M., & Fernandes, G. W. (2015). Hemi-

parasitism effect on Baccharis dracunculifolia DC. and 

consequences to its major galling herbivore. Acta Bo-

tanica Brasilica, 29, 339-345. https://doi.org/10.1590/

0102-33062014abb0008

Monteiro, G. F., Novais, S., Barbosa, M., Antonini, Y., de 

Oliveira Passos, M. F., & Fernandes, G. W. (2020). The 

mistletoe Struthanthus flexicaulis reduces dominance 

and increases diversity of plants in campo rupestre. 

Flora, 271, 151690. https://doi.org/10.1016/j.flo-

ra.2020.151690

Veja:

Novais, S., Fernandes, G. W. 2021. Plantas parasitas: bandi-
das ou mocinhas? In: Fernandes, G. W., Novais, S., Camarota, 
F., Siqueira, W. K.  Warming 4:5. https://doi.org/10.6084/m9.
figshare.15062832.v10

Como citar: 

das espécies de plantas mais abundantes, diminuindo a 

dominância e reestruturando a comunidade de plantas ao 

longo do tempo. Esses resultados demonstraram que as 

plantas hemiparasitas apesar de causarem danos sérios 

às plantas hospedeiras, diminuindo seu crescimento e até 

mesmo levando a sua morte, podem ter um efeito benéfi-

co sobre as comunidades de plantas quando um contexto 

maior é analisado.
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A busca em conhecer como as diferentes espécies se 

distribuem no ambiente e em entender como ocorre essa 

distribuição tem intrigado os cientistas há séculos. Ainda 

no século XIX, Alexander von Humboldt, um importante 

naturalista alemão, chamou a atenção para a forma que 

diferentes grupos de organismos se distribuíam em diferen-

tes elevações. Foi observado que à medida que se mudava 

a elevação também mudavam os hábitats, e consequente-

mente os organismos encontrados nestes. De forma mar-

cante, as grandes diferenças na diversidade de espécies 

encontradas entre ambientes em latitudes muito distantes, 

como os tropicais e temperados, podem ser encontradas 

em apenas poucos quilômetros em uma montanha. Sendo 

assim, as montanhas são verdadeiros laboratórios a céu 

aberto, nos ajudando a entender como os organismos 

reagem às mudanças ambientais, cada vez mais intensas 

devido às ações descontroladas do homem. 

Embora já existam vários estudos relatando mudan-

ças na distribuição de diferentes espécies relacionadas às 

variações de elevações, a maioria é focada em gradientes 

extremos, envolvendo amplas diferenças de elevação. No 

entanto, em ambientes tropicais, como os encontrados no 

Brasil, existem montanhas de proporções relativamente 

modestas (entre 1.000 e 3.000 metros de elevação), mas 

que também possuem um marcante gradiente de distribui-

ção da fauna e flora. A Cadeia do Espinhaço enquadra-se 

5. Distribuição de formigas através do gradiente de altitude da Serra do Cipó
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Foto: Flavio Camarota.

Camponotus sericeiventris, Foto: Flavio Camarota.

entre esses sistemas montanos em que, apesar da baixa 

elevação, se comparada aos Andes ou outras montanhas 

de ambientes temperados, existe uma enorme diversida-

de de habitats, e consequentemente de organismos entre 

pequenas diferenças de elevação. A Serra do Cipó, en-

contrada na porção sul da Cadeia do Espinhaço, divide 

dois biomas de grande importância, a Mata Atlântica e o 

Cerrado. Além disso, a Serra do Cipó possui a predomi-

nância do campo rupestre, um ecossistema que engloba 

diferentes hábitats, como cerrados, florestas e afloramen-

tos rochosos. 

Dentre os animais encontrados na Serra do Cipó, as 

formigas merecem destaque, estando presentes em todos 

os tipos de vegetação e em todas as elevações desse con-

junto de montanhas. As formigas interagem com vários 

organismos, incluindo microrganismos, outros artrópodes, 

vertebrados e plantas. Além disso, as formigas desempe-

nham diversos papéis ecológicos, como a ciclagem de 

nutrientes, a dispersão de sementes e a proteção de plan-
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tas. Existe uma diversidade impressionante de formigas na 

Serra do Cipó, com cerca de 300 espécies catalogadas, 

pertencentes a oito subfamílias e 53 gêneros. Os gêneros 

mais comumente encontrados em estudos realizados foram 

Pheidole (41 espécies) e Camponotus (40 espécies), e as 

subfamílias mais comuns foram Myrmicinae (53% do total 

de espécies) e Formicinae (18%). Dentre os vários grupos 

de formigas da Serra do Cipó, podemos encontrar uma 

ampla gama de adaptações morfológicas e fisiológicas, 

que respondem não só à disponibilidade de recursos de 

abrigo e alimento, mas também a grande variação am-

biental. Sendo assim, as formigas são organismos ideais 

para que possamos entender como a biodiversidade res-

ponde às mudanças na elevação da Serra do Cipó.

Estudos recentes têm começado a desbravar os pa-

drões de diversidade de formigas de acordo com a eleva-

ção na Serra do Cipó. A diversidade de formigas encontra-

das na Serra do Cipó apresenta um padrão marcante de 

diminuição do número de espécies à medida que subimos 

a montanha, independente da estação do ano. Enquanto a 

800 metros foram encontradas 171 espécies de formigas, 

esse número se reduziu a apenas 17 em elevações aci-

ma de 1400 metros. Além disso, diferentes elevações são 

caracterizadas por diferentes comunidades de formigas, e 

alguns grupos só foram encontrados em elevações espe-

cíficas. Por exemplo, os gêneros Azteca e Dolichoderus só 

foram encontrados em elevações de 800/ 900 metros, en-

quanto os gêneros Leptogenys e Labidus só foram encon-

trados a 1400 metros. Esta mudança na comunidade de 

formigas com a elevação pode estar relacionada tanto à 

variação na estrutura do hábitat quanto às questões climá-

Cephalotes atratus, Foto: Flavio Camarota.
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ticas. Algumas áreas entre 900 e 1200 metros de elevação 

possuem uma vegetação semelhante à de áreas centrais 

do bioma Cerrado, e, portanto, possuem uma fauna de 

formigas tipicamente encontradas neste bioma, contando 

com uma grande diversidade de gêneros tipicamente ar-

borícolas, como Camponotus e Cephalotes. Já em áreas 

entre 1200 e 1400 metros de elevação existe um siste-

ma de ilhas florestais, conhecido como ‘capões de mata’. 

Nestes capões de mata podemos encontrar uma grande 

diversidade de formigas tipicamente predadoras, como 

aquelas do gênero Pachycondyla e Cerapachys que são 

atraídas pela grande quantidade de insetos presentes no 

folhiço das matas. 

 De forma geral, os trabalhos realizados no 

projeto PELD CRSC mostraram que as formigas respon-

dem efetivamente a variações nas condições ambientais 

decorrentes de mudanças na elevação. A sensibilidade das 

formigas às mudanças ambientais as tornam organismos 

chave para entender os efeitos das alterações antrópicas 

em toda a Cadeia do Espinhaço. Além de ser alvo cons-

tante da mineração, pecuária e turismo descontrolado, a 

Cadeia do Espinhaço também vem sofrendo com mudan-

ças climáticas, que podem ter efeitos profundos ao longo 

do tempo ecológico. Os efeitos das mudanças climáticas e 

alterações de hábitat nas comunidades de formigas podem 

se estender para toda a ampla gama de organismos com 

que estas interagem.

Vice Coordenador do 
Projeto PELD Serra do 
Cipó, Prof. Titular de 
Ecologia pela UFMG.
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