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Resumo: O estudo da biodiversidade dos seres vivos tornou-se um tema cada vez mais 

atual, devido às ações antrópicas que desencadeiam um desequilíbrio no meio ambiente, 

causando com isso um alto índice de espécies com risco de extinção. Atentando-se a 

isto, escolheu-se a aplicação do índice de Shannon-Weaver como eficiente forma de 

estimar a biodiversidade do local estudado. O objetivo do trabalho foi mensurar a 

biodiversidade de espécies vegetais através do índice de Shannon em duas áreas com 

diferentes intervenções antrópicas significativas, sendo uma com regeneração natural e 

a outra ainda se recuperando da degradação. O estudo observou características distintas 

de espécies desenvolvidas em ambientes com padrões de luminosidade, temperatura e 

umidade. Os dados que foram obtidos nos transectos comprovam alteração na 

biodiversidade perante o ambiente no qual a vegetação se desenvolvia. Essa utilização 

do índice de Shannon para determinar as diferentes comunidades vegetais comprovou-

se eficaz quando aplicada ao estudo dessas duas áreas. 
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Abstract: The study of the biodiversity of living beings has become an increasingly 

current theme, due to the anthropic actions that trigger an imbalance in the environment, 

causing with it a high index of endangered species. In this regard, the application of the 

Shannon-Weaver index was chosen as an efficient way of estimating the biodiversity of 

the site studied. The objective of this work was to measure the biodiversity of plant 

species through the Shannon index in two areas with different significant anthropogenic 

interventions, one with natural regeneration and the other still recovering from 

degradation. The study observed distinct characteristics of species developed in 

environments with luminosity, temperature and humidity patterns. The data that were 

obtained in the transects proves alteration in the biodiversity before the environment in 

which the vegetation was developed. This use of the Shannon index to determine the 

different plant communities proved to be effective when applied to the study of these 

two areas. 

 

Keywords: Species. Shannon-Weaver Index. Environment. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ecologia estuda as relações de todos os seres vivos entre si, ou com o meio 

orgânico ou inorgânico no qual vivem. A definição clássica de biodiversidade, adotada 

pela CDB (Convenção sobre a Diversidade Biológica), faz alusão direta à diversidade 

genética, que é responsável pela variação entre indivíduos, populações e os grupos 

taxonômicos das espécies biológicas (JOLY et al, 2011).  

Segundo Barbieri (2010), a biodiversidade tem um importante papel na natureza, 

pois influência diretamente de diversas formas, como na regulação o clima; realização 

da fotossíntese; disponibilizando o oxigênio necessário a respiração e a matéria básica 

para os alimentos, roupas, medicamentos entre outros, visando a proteção devido ao seu 

grande potencial, portanto, deve ser conservada.  

Diferentes métodos podem ser utilizados para estimar a biodiversidade, como por 

exemplo: o levantamento ou inventário faunístico que acessam diretamente a 

diversidade de uma localidade, em um determinado espaço e tempo (SILVEIRA et al, 

2010), e o índice de Shannon-Weaver que considera a riqueza das espécies e sua 

abundância (MOÇO et al, 2005 apud BIASSIO E SILVA, 2014), logo quanto maior o 

índice maior a diversidade das amostras (MAGURRAN, 1988 apud BIASSIO E SILVA, 

2014). O presente estudo teve como objetivo aplicar o índice de Shanon-Weaver para 

estimar a diversidade de plantas em duas áreas, como estratégia de ensino de ecologia. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado com os acadêmicos do 3º período do curso de Engenharia 

Ambiental da Universidade do Estado do Pará, durante a disciplina de Biologia 

Ambiental, no ano de 2018. 

Foram definidas duas áreas de amostragem, sendo localizado no perímetro 

urbano, do município de Marabá, às margens da Rodovia Transamazônica BR-230, km 

5, sentido São Domingos do Araguaia. A área 01, com aproximadamente 1000m2, 

representada na figura (1). A área 02 compreendia um terreno dentro do loteamento, 

com aproximadamente 250m2, distante cerca de 1000m da área 01, representada na 

figura (1). 

A estimativa da densidade foi realizada pelo método do transecto. Nesse método, 

faz-se a utilização de um caminho reto que deve ser percorrido, este pode ser 

determinado por uma trena ou um barbante com comprimento conhecido. O transecto 

definido foi de 10 m de comprimento, 1m de largura (0,50m para cada lado), e até 2 

metros de altura para a área 01 e até 0,50m de altura para a área 02. À medida que o 

transecto foi percorrido, em uma planilha foram atribuídos códigos para cada espécie 

observada e o número de indivíduos presentes.  

 

Figura 1: Em A, transecto na área 01, Em B, transecto na área 02 

 

Fonte: Autores 2018 

O cálculo do Índice de Shannon-Weaver foi obtido através da equação (1) 

H’ = -∑ PI log2 pi                                                      (1) 

A B 
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Onde: pi é a proporção de indivíduos da i – ésima espécie.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A área 01, constituída por área de mata de regeneração natural, caracterizada por 

árvores com cerca de 20m de altura e sob-bosque diversificado, com arvoretas e plantas 

arbustivas, local semiaberto, permitindo acesso limitado à iluminação na região inferior 

da mata, resultando na preservação da umidade no local. Foram observadas 

Angiospermas, Eudicotiledôneas predominantes, Monocotiledôneas do grupo das 

gramíneas, presente, sugerindo a invasão por pastagem em algum momento. 

Na área 02 a vegetação predominante era de estatura baixa ou rasteira, formando 

estolões, apresentava ausência de vegetação arbórea e predomínio de vegetação 

herbácea rasteira e de pequeno porte. O local sofre intensa radiação, visto que se trata de 

uma área onde a vegetação foi totalmente retirada, resultando também em menos taxa 

de umidade nas camadas superficiais do solo. Observou-se grande quantidade de 

gramíneas nessa área, sendo predominantes sobre as espécies de Eudicotiledôneas 

herbáceas. O gráfico (1) apresenta o número de espécies amostradas nas duas áreas. 

 

Gráfico 01: Riqueza e densidade de espécies nas áreas comparadas (área 01 e área 02) 

 

Fonte: Autores 2019 

 

A área 01 apresentou maior riqueza (18 espécies) comparada à área 02 (8 

espécies), porém a área 02 apresentou maior densidade (100 indivíduos) comparada à 
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área 01 (77 indivíduos). Os valores obtidos a partir da conclusão do índice de Shannon 

demonstram a variação entre as áreas, sendo H`=0.87 a mínima e H`=1,25 a máxima 

para a área 01. Na área 02 foram observados os valores de H`= 0.42 a mínima e 

H`=0,90 a máxima. 

De acordo com Souza (2013), a produção de um meio heterogêneo ocorre 

devido à ação conjunta dos fatores bióticos e abióticos (clima, incidência de luz, 

disponibilidade de água e etc.) que compõem um ecossistema. Entre os efeitos causados 

pelo clima, estar: mudanças nos eventos biológicos, mudanças na distribuição das 

espécies e mudanças em morfologia, fisiologia e comportamento (IPCC - Painel 

Intergovernamental sobre a Mudança de Clima, 2002). 

 A radiação causa aspectos como: 

 (I) o efeito térmico da radiação, o qual permite que ocorra a troca de energia 

entre a planta o ambiente; (II) o efeito no processo fotossintético, 

característico das plantas e que é a principal forma de adquirir energia livre 

da biosfera; (III) o efeito na fotomorfogênese onde a radiação atua como 

reguladora do crescimento e desenvolvimento vegetal participando da 

diferenciação de tecidos e órgãos; (IV) e o seu efeito no processo mutagênico 

onde a radiação atua promovendo alterações na estrutura genética (JONES, 

1994; BEGON et al., 2006 apud Oliveira, 2015). 

O déficit hídrico pode influenciar a expansão celular, a regulação estomática, a 

fotossíntese, a translocação de substâncias e a síntese da parede celular, levando à 

redução da taxa de crescimento e a mudanças no padrão de translocação de matéria seca 

(KRAMER, 1983 apud MACHADO, 2004). Os resultados corroboram com tais 

afirmações, pois foi possível verificar a influência dos fatores sobre a composição e 

abundância das espécies entre as duas áreas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Através do levantamento da riqueza e abundância das espécies e aplicação do índice 

de Shannon, foi possível inferir as diferenças entre as áreas estudadas e a correlação 

com os fatores ambientais locais e descrever a diversidade das comunidades vegetais, 

sendo a biodiversidade maior na área 01. Também permitiu aos alunos praticar os 
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conceitos inerentes a ecologia e a visualização de um método bastante simples de 

levantamento de biodiversidade. 
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