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RESUMO 
 

A água, durante o seu processo de circulação, sofre alterações na sua qualidade, 
devido às ações antrópicas e das próprias inter-relações do meio ambiente com os 
recursos hídricos. A incorporação das terras naturais das áreas de Cerrado para o 
desenvolvimento da agropecuária tem se mostrado intenso, causando prejuízos à 
qualidade da água, à saúde humana e uma perda substancial de habitats e da 
biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Em estudos ambientais, as comunidades 
de macroinvertebrados bentônicos são importantes indicadoras ambientais na 
avaliação da qualidade da água. A presente pesquisa tem por objetivo avaliar as 
influências do uso e ocupação da terra e a estrutura do ambiente lótico na distribuição 
e estruturação das comunidades de macroinvertebrados bentônicos. As coletas da 
fauna foram realizadas no período de agosto a outubro de 2014, correspondendo ao 
período de estiagem no Cerrado. O estudo foi conduzido em nove sub-bacias 
hidrográficas (áreas de agricultura, áreas de pecuária e áreas preservadas ou 
parcialmente preservadas) do Sudoeste de Goiás, totalizando 137 rios amostrados. 
Os dados utilizados foram: abundância taxonômica dos macroinvertebrados 
bentônicos, com a classificação taxonômica em nível de família; os dados físicos e 
químicos da água (in situ); os dados de uso e ocupação da terra - agricultura, pecuária 
e preservada, dos pontos amostrais. Os métodos aplicados para a análise dos dados 
são: análise de riqueza e abundância taxonômica para inferir a composição da fauna 
aquática; análise de variância para verificar os efeitos entre as variáveis uso da terra 
e a classificação hidrológica de rios em relação a riqueza e abundância de táxons; 
análise de correspondência canônica para inferir os padrões de variação na 
composição da comunidade biológica, explicada pelas variáveis ambientais, 
relacionando com o uso e ocupação da terra. De acordo com os resultados, a vazão, 
velocidade da água, profundidade dos rios, oxigênio dissolvido ao nível de P< 0,05 
foram significativamente maiores nos rios próximos às áreas de agricultura e de 
pecuária em relação às áreas preservadas. No total, foram coletados 11.884 
indivíduos e identificados em 72 famílias. Nos rios situados em áreas de agricultura, a 
família Simuliidade foi predominante nos trechos de 1ª a 2ª ordens, rios de menor 
correnteza e profundidade. Na Análise de Variância se verificou que a abundância do 
grupo funcional alimentar de coletor filtrador foi dominante em todas as ordens de rios 
estudados nas áreas preservadas, atingindo as maiores médias significativas nos 
trechos dos rios de 4ª a 6ª ordens. A análise de Correspondência Canônica produziu 
um diagrama de similaridade da fauna em relação aos parâmetros físicos e químicos 
por cada tipo de uso e ocupação da terra. Na aplicação do estudo de distribuição da 
riqueza e abundância dos macroinvertebrados bentônicos, constatou-se que as bacias 
hidrográficas de uso predominantemente de agricultura e pecuária tiveram uma perda 
de táxons, com predomínio de táxons generalistas e, enquanto nos rios de áreas 
preservadas apresentam a maior riqueza e abundância taxonômica. 
 
Palavras-chave: Biomonitoramento, Classificação Hidrológica, Paisagem do Cerrado.  
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ABSTRACT 
 
The water, during its circulation process, suffers alterations in its quality due to the 
anthropic actions and of the themselves environmental interrelationships with water 
resources. The incorporation of the natural lands of the Cerrado areas for the 
development of agriculture and livestock has been intense, causing damage to human 
health and a substantial loss of habitats and biodiversity of aquatic ecosystems. In 
environmental studies, the benthic macroinvertebrate communities are importants 
environmental indicators in assessing water quality. The present research aims to 
evaluate the influence of land use and occupation and the structure of the lotic 
environment in the distribution and structuring of benthic macroinvertebrate 
communities. The sampling of the fauna were realized in the period from August to 
November 2014, corresponding to the dry season in the Cerrado. The study was 
conducted in nine sub-basins (agricultural areas, livestock areas and preserved or 
partially preserved areas) in the Southwest of Goiás, totaling 137 sampled rivers. The 
data used were: taxonomic abundance of benthic macroinvertebrates, with taxonomic 
classification at family level; the physical and chemical data of water (in situ); the land 
use and occupation data - agriculture, livestock and preserved, from the sampling 
points. The applied methods for the analysis of the data were: analysis of richness and 
taxonomic abundance to infer the composition of the aquatic fauna; analysis of 
variance to verify the effects between land use variables and the hydrological 
classification of rivers in relation to richness and abundance of taxa; canonical 
correspondence analysis to infer the patterns of variation in the composition of the 
biological community, explained by environmental variables, relating to land use and 
occupation. According to the results, the flow, water velocity, depth of the rivers, and 
the dissolved oxygen at the level of P <0.05 were significantly higher in the rivers near 
the areas of agriculture and livestock in relation to the preserved areas. In total, 11,884 
individuals were collected and identified in 72 families. In the rivers located in 
agricultural areas, the Simuliidade family was the predominant in the stretches of 1st 
to 2nd orders, rivers of less current and depth. In the Analysis of Variance, it was 
verified that the abundance of the functional group of collector-filter was dominant in 
all orders of rivers studied in the preserved areas, reaching the highest significant 
averages in the stretches of rivers from 4th to 6th orders. The Canonical 
Correspondence analysis produced a similarity diagram of the fauna in relation to the 
physical and chemical parameters for each type of land use and occupation. In the 
application of the study of the richness distribution and abundance of benthic 
macroinvertebrates, it was observed that the hydrographic basins of predominantly 
agriculture and livestock use had a loss of taxa, with a predominance of generalist taxa 
and, while in the rivers of preserved areas present the highest richness and taxonomic 
abundance. 
 
Key-words: Biomonitoring, Hydrological Classification, Cerrado Landscape. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Água nos ecossistemas aquáticos continentais 
 

A água exerce um papel de fundamental importância para os 

ecossistemas terrestres e aquáticos, participando ativamente sobre o ciclo de 

vida das comunidades aquáticas, principalmente nos processos metabólicos, 

interferindo na fecundidade, disponibilidade de oxigênio, a obtenção de 

alimentos, determinando a estrutura e crescimento de espécies (HAVEN, 

EVERT e EICHHORN, 2001; PIMENTEL, 2004).  

A água é um solvente universal pois tem a propriedade de atuar tanto 

como ácido ou como base, agindo como base em reação a ácidos e vice-versa 

(CHANG, 2010; TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). Água quimicamente 

pura só é encontrada na natureza em forma de vapor, já que em sua forma 

liquida encontra-se uma série de substâncias dissolvidas, tais como magnésio, 

sódio; traços de metais como o chumbo, e compostos orgânicos provenientes de 

processos de decomposição no solo (BENNETTI e BIDONE, 2009; HELLER e 

PÁDUA, 2010).  

A água se distribui de forma desigual na superfície terrestre (BARBOSA, 

2014). A sua distribuição é apresentada nas formas de mares, oceanos, geleiras, 

rios, aquíferos, lagos, neve, vapor e nuvens. Baseados nos levantamentos geo-

ambientais, considera-se que a superfície terrestre é constituída por cerca de 

70% de água, sendo 97,5% desse total de água salgada e 2,5% de água doce, 

da qual os organismos dependem para a sobrevivência. Desse total de água 

doce do planeta, a maior parte encontra-se na forma de gelo nas calotas polares 

e glaciares e, a  outra parte na condição de águas subterrâneas. Em torno de 

1% da água própria para o uso e consumo humano está disponível em rios e 

lagos (SILVEIRA, 2009; GOMES, 2011). 

Os ecossistemas de água doce são divididos em sistemas lênticos e 

lóticos. Os sistemas lóticos são ambientes em permanente movimento horizontal 

de suas correntes, enquanto os lênticos se caracterizam por águas paradas 

(ESTEVES, 2011). Os sistemas lóticos possuem uma maior interação com a 

bacia hidrográfica, em que contribuem para a entrada de matéria orgânica e 
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inorgânica, constituindo-se na base da composição química da água e um 

ambiente propício para as comunidades de metabolismo heterotrófico (TUNDISI 

e MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

O deslocamento da água na superfície da bacia, nos rios, canais e 

reservatórios se constitui uma das parcelas mais importantes do ciclo 

hidrológico.  Este escoamento é representado quantitativamente por variáveis 

como: vazão, profundidade, velocidade e diferentes tamanhos e magnitudes 

físicas (STHRALER, 1957; TUCCI, 2009). 

O paradigma de que a água tem uma circulação fechada entre a superfície 

e a atmosfera, criou a impressão de que esse recurso natural é renovável e 

inesgotável. As práticas utilizadas pelos setores industriais e agrícolas para 

produção de bens de consumo, impulsionados pelo crescimento da humanidade, 

têm gerado permanentemente tensão sobre os recursos hídricos superficiais. 

Esta “abundância” contribuiu para o adiamento de investimentos nos setores de 

abastecimentos e saneamentos, principalmente nos países das áreas desérticas 

e semi-áridas, entre as quais se insere parte do ecossistema savana (SETTI et 

al., 2000; GOEDERT, WAGNER e BARCELLOS, 2008; GOMES, 2011).  

Devido à preocupação crescente com sua escassez, a Constituição 

Federal de 1988 abordou a criação de um sistema nacional de Gestão de 

Recursos hídricos, pois o Código de Águas (1934) não incorporava meios para 

combater o desconforto hídrico, a contaminação das águas e conflitos de uso, 

tampouco para promover os meios de uma gestão descentralizada e participativa 

(SETTI et al., 2000). Nesse contexto, em 8 de janeiro de 1997, foi promulgada a 

Lei nº 9.433, que instituiu a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (PNRH). Dessa forma, a água passou a ser vista como recurso hídrico, 

e não mais como um bem natural disponível para a existência humana e das 

demais espécies (POMPEU, 2006; BACCI e PATACA, 2008). 

A transformação de terras naturais para o desenvolvimento agropecuário 

tem alterado a circulação da água no interior e na superfície dos solos e das 

rochas, nos oceanos e nos seres vivos (SILVEIRA, 2009). A substituição, a 

redução ou a remoção das coberturas vegetais, especialmente das áreas 

ciliares, facilita o rápido escoamento da água da chuva, carreando resíduos 

químicos (agrotóxicos, fertilizantes e esgotos), juntamente com o sedimento, 
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alterando os processos naturais e a saúde dos organismos dos ecossistemas 

aquáticos e a qualidade da água. 

Os ecossistemas aquáticos continentais são importantes sistemas para a 

manutenção da vida e da biodiversidade aquática. Segundo Rocha (1993), um 

ambiente aquático deve apresentar características físicas, químicas e biológicas 

que lhe dão qualificação de uma água apropriada para o consumo, como 

também para o desenvolvimento de plantas aquáticas e de invertebrados, como 

fases larvárias e adultas de insetos, micro-crustáceos, moluscos e peixes, o que 

determina o equilíbrio das cadeias alimentares. 

Desta forma, proteger os recursos hídricos é uma questão prioritária na 

gestão dos recursos naturais (RANDHIR e HAWES, 2009). Contudo, o mundo 

vive uma crise ambiental em que muitos usuários de terras e águas não 

conseguem reconhecer os impactos ambientais causados na qualidade das 

águas dos rios, o que vem ocorrendo sistematicamente ao longo de muitos anos 

(HARDING et al., 1999). Compreende-se que, para o avanço na discussão sobre 

a preservação dos recursos hídricos, é urgente a educação da população em 

todos os níveis e a preparação de gestores com novas abordagens (TUNDISI, 

2008). Nessa perspectiva, Bacci e Pataca (2008) e Mariano et al. (2011) relatam 

que se faz necessário compreender a relação homem-natureza ao longo do 

tempo, além de uma mudança paradigmática para uma racionalidade ambiental. 

Além disso, a preservação ambiental não se dá em uma racionalidade moderna, 

e sim por meio dos saberes populares que vivenciam o problema ambiental 

(LEFF, 2004).  

 

 

1.2. A expansão agropecuária nas áreas de Cerrado brasileiro 
 

As Savanas são biomas situados nas latitudes dos trópicos de Câncer e 

Capricórnio e recobrem um quarto da superfície terrestre (GOEDERT, WAGNER 

e BARCELLOS, 2008). São caracterizadas por uma estação úmida e seca 

claramente definidas, onde os fatores edáficos são considerados os mais 

importantes na determinação da heterogeneidade da vegetação savânica, 

principalmente aos fatores relacionados à fertilidade e às variações da saturação 

d’água no solo (MIRANDA e ABSY, 2000).  
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O Cerrado é uma unidade ecológica típica da zona tropical (NOVAES, 

1993), caracterizado por diferentes fitofisionomias florestais, savânicas e 

campestres, que antes recobriam originalmente uma área de 204,7 milhões de 

hectares, correspondente a cerca de 25% do território nacional (FARIA e 

CASTRO, 2010).  

De acordo com Novaes (1993), a dinâmica de ocupação das áreas de 

Cerrado causou um profundo processo de reestruturação sócio-ambiental e 

reordenamento histórico-cultural em que as estruturas sociais existentes foram 

violentamente impactadas até início da década de 90. Primeiramente, houve o 

extermínio das culturas indígenas, que detinham o maior repositório de 

informação sobre a biodiversidade do Cerrado para a ocupação aurífera.  

Posteriormente, com o fim do ciclo da mineração, até os meados da 

década de 50 do século XX, a região do Cerrado permaneceu economicamente 

dedicada à criação extensiva de gado e a agricultura de subsistência. 

O projeto de modernização conservadora (a modernização ocidental 

capitalista e a sociedade de consumo urbano-industrial) das áreas de Cerrado, 

foi materializado nos planejamentos do Estado, principalmente com o Programa 

de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO – 1975 a 1979), e substituídos 

pelo Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento do Cerrado 

(PROCEDER – 1979 a 2002). A incorporação das terras do Cerrado ao setor 

agropecuário de exportação provocou profundas mudanças ambientais nos 

aspectos físicos e biológicos, por meio de sucessivos desmatamentos da 

cobertura vegetal natural para a transformação em campos de soja (CRUZ, 

2006; FARIA e CASTRO, 2010). 

Na conversão de terras naturais do Cerrado para as atividades agrícolas, 

cerca de 37% de sua área já foi impactada (FERREIRA et al., 2013) e os modelos 

de uso da terra sugerem tendências de aumento nas taxas de desmatamento 

para esse bioma (COUTO et al., 2008; SCHWIEDER et al., 2015).  

Em Goiás, a agricultura é a principal consumidora dos recursos hídricos, 

perfazendo 84,0% de toda a água consumida (ALMEIDA et al., 2006). A 

agricultura é considerada a mais poluidora dos recursos hídricos, onde são 

carreados sedimentos orgânicos e químicos desta atividade para os cursos da 

água, o que acabam afetando negativamente os habitats de peixes, 
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macroinvertebrados bentônicos e, além de alterar todo o equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos (ONGLEY, 1996; BRITO et al., 2005). Segundo Brito e 

Andrade (2010) as concentrações de nitrato, sais e outras substâncias 

(agroquímicos) são importantes indicadoras de poluição do subsolo e de água 

subterrânea e lótica. Dentro dessa perspectiva, a região de Goiás encontra-se 

em um estágio de intensa atividade agropecuária, onde não há mais terras 

devolutas para o desmatamento, o que não ocorre em alguns outros estados que 

abrigam o bioma Cerrado (FERREIRA et al., 2013). 

Segundo Silva & Peixinho (2012), recentemente, no estado de Goiás, a 

partir do ano de 2000, houve o incentivo da expansão do setor sucroenergético, 

através da aplicação de políticas públicas voltadas ao financiamento, à isenção 

fiscal e à delimitação de áreas prioritárias para serem ocupadas pelo setor, que 

se traduziu espacialmente na ocupação de novas áreas para plantação de cana-

de-açúcar e a produção de etanol, antes ocupadas pela pastagem e/ou pelo 

cultivo da soja, o que tem se estendido ao Sudoeste de Goiás, em que a 

agricultura e a pecuária são as principais atividades econômicas, consolidadas 

a partir de 1960. 

Estudos de diferentes áreas do conhecimento têm demonstrado que a 

intensificação do uso da terra vem causando prejuízos à saúde humana e 

afetando diretamente a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas em 

nível local, regional e global (CABRAL et. al, 2013; MUGNAI, NESSIMIAN e 

BAPTISTA, 2010; CABRAL et. al, 2009; ALLAN, 2004; BENSTEAD et al., 2003; 

CARVALHO, SCHLITTLER & TORNISIELO, 2000). 

Os ecossistemas aquáticos são particularmente vulneráveis a essas 

mudanças. Em rios sem mata ciliar, inseridos em bacias hidrográficas cujas 

atividades econômicas fazem o uso de fertilizantes e agroquímicos, as 

consequências podem ser, por exemplo, o aumento dos nutrientes, como 

nitrogênio e fósforo, devido à remoção do solo pelas chuvas nas áreas agrícolas, 

provocando, entre outros, o crescimento de plantas aquáticas e, 

consequentemente, o acúmulo de matéria orgânica nos corpos d’água 

(RESENDE, 2002). 

A complexidade da natureza dos elementos que compõem o ecossistema 

aquático e o resultado dessa interação, são compreendidos por pesquisadores 
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das Ciências Ambientais por meio de conexão entre as variáveis (físicas, 

químicas e antrópicas) na qual obtêm-se múltiplas respostas das alterações 

ambientais (OLIVEIRA & FROEHLICH, 1997; OLIVEIRA & BISPO, 2001; 

ROCHA, CABRAL & BRAGA, 2014). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, que é regulamentada 

pela Lei 9.433 (BRASIL, 1997), e a Resolução CONAMA Nº 357 (BRASIL, 2005) 

dois principais instrumentos legais para a conservação dos recursos hídricos, 

não apresentam uma discussão ou uma descrição dos parâmetros físicos e 

químicos da água em relação aos diferentes usos e cobertura da terra, por 

exemplo. E, apesar de a Resolução CONAMA/357 (BRASIL, 2005), que dispõe 

sobre a regulamentação e o estabelecimento do enquadramento das águas, 

referente a sua qualidade e os seus usos múltiplos, utilizar os parâmetros físico-

químicos, a metodologia tradicional de classificação de águas utilizada, baseada 

em características físicas, químicas e bacteriológicas não são suficientes para 

avaliar os impactos no ecossistema aquático, pois são medidas pontuais que 

registram somente o momento da coleta e, que podem serem feitas longe das 

fontes poluentes e não serão capazes de detectar as possíveis perturbações 

sobre o ecossistema (BUSS, BATISTA & NESSIMIAN, 2003). 

Compreende-se a importância das pesquisas científicas que detalhem e 

investiguem as relações do uso antrópico e a conservação do ecossistema 

aquático e o entendimento da bacia hidrográfica como unidade de gestão, 

permite o planejamento e o controle administrativo como práticas de manejo do 

solo e água, e dá bases para a criação de políticas e ações para o planejamento 

territorial e de recursos hídricos (SPAROVEK, TORRADO & SPAROVEK, 1999; 

CAMPOS & STUDART, 2003). 

 

 

1.3. Macroinvertebrados bentônicos em ambientes lóticos  
 

A agricultura, a pecuária e o desmatamento da vegetação que vem 

ocorrendo nas áreas do Cerrado dificultam a preservação dos rios e causam 

efeitos múltiplos sobre o ecossistema aquático e sua diversidade (HARDING et. 

al., 1999). 
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Os estudos das dinâmicas da cadeia alimentar nos sistemas aquáticos, 

possibilitam entender a distribuição de energia nos sucessivos níveis tróficos, em 

que a produção primária fotossintética controla a quantidade e qualidade do valor 

nutricional para cada nível trófico em um efeito em cadeia. Esses estudos 

permitem, por meio de diferentes abordagens, realizar comparações detalhadas 

da organização funcional de diferentes comunidades, especialmente quando não 

são formadas por espécies comuns ou quando as espécies estão 

desequilibradas ambientalmente (CALLISTO e ESTEVES, 1998; SILVA et al., 

2009). 

Os macroinvertebrados bentônicos têm sido amplamente utilizados na 

explicação da distribuição dos fatores abióticos e nas teorias dos padrões 

biológicos que regem a dinâmica fluvial. Como exemplos, podemos citar os 

conceitos do Continuum Fluvial (OLIVEIRA et al.,1999; OLIVEIRA, BISPO e SÁ, 

1997; VANNOTE et al., 1980; MINSHALL et al., 1985; STATZNER e HIGLER, 

1985), da Descontinuidade Serial (WARD e STANFORD, 1983) e do Pulso de 

Inundação (JUNK, BAYLEY e SPARKS, 1989; JUNK et al, 2014). 

Em ecologia de rios, a sensibilidade das comunidades de invertebrados 

bentônicos constitui-se um indicador fundamental das condições ambientais, 

permitindo o entendimento da estrutura e do funcionamento do ecossistema 

(ALLAN,1995). Os invertebrados aquáticos podem ser divididos, didaticamente, 

com base em seu tamanho em microinvertebrados e macroinvertebrados 

(MUGNAI, NESSIMIAN e BAPTISTA, 2010).  

Os microinvertebrados raramente superam um milímetro de tamanho, 

como, por exemplo, protozoários, nematódeos e alguns platelmintos, enquanto 

que os macroinvertebrados bentônicos são grupos de espécies de animais que 

habitam o sistema aquático, têm parte ou toda sua vida com dependência da 

água, cujo tamanho, no final do estado larvar ou na fase imaginal, é raramente 

inferior a um milímetro (TACHET, 1987 apud MUGNAI, NESSIMIAN e 

BAPTISTA, 2010; CUMMINS, 1975). 

Apresentam todas as características indicadas por Ghetti (1986 apud 

MUGNAI, NESSIMIAN e BAPTISTA, 2010), que define um bom indicador 

biológico: 1) respondem às diferentes alterações ambientais (BUSS et al., 2003); 

2) são extremamente sensíveis a qualquer tipo de alteração dos parâmetros 
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físicos e químicos da água como, por exemplo: variação do ciclo hidrológico 

entre período seco e chuvoso, velocidade da corrente horizontal da água, 

temperatura da água, total de sólidos dissolvidos (Fósforo e Nitrogênio) e a 

concentração de oxigênio dissolvido na água (TUNDISI & MATSUMURA-

TUNDISI, 2008); 3) Possuem, ao longo do maior período de seus ciclos vitais, 

uma total dependência da água; 4) São organismos caracterizados por habitar o 

sedimento aquático ou a sua distribuição nos ecossistemas lóticos e, estão 

relacionados diretamente com a correnteza da água, a qualidade e a 

disponibilidade de alimentos, tipo de substrato, temperatura, entre outros 

(OLIVEIRA & FROEHLICH, 1997; BISPO et al., 2001) e 5) são bioindicadores 

dos diferentes índices de contaminação ou poluição, e são os mais estudados 

como indicadores da qualidade das águas, principalmente devido à sua 

abundância, fácil coleta e identificação (MAIA et al., 2001).  

Resumidamente, seu uso como indicador das respostas aos diferentes 

impactos e alterações ambientais nos ecossistemas aquáticos se deve a fatores 

como: habitarem o sedimento aquático ao longo do maior período de seus ciclos 

vitais, terem uma total dependência da água para se alimentar, baixa mobilidade 

no leito do rio, apresentam ampla distribuição geográfica, fácil amostragem e 

disporem de características ecológicas bem conhecidas (BUSS, BAPTISTA e 

NESSIMIAN, 2003).  

Diferentes táxons desses organismos respondem de maneira específica 

a cada tipo de degradação, podendo fornecer indicadores da qualidade da água. 

Assim, a distribuição dos macroinvertebrados bentônicos nos ecossistemas 

lóticos relacionam-se a fatores como a qualidade de alimento, tipo de substrato 

(areia, pedra ou banco de folha), fluxo superficial (corredeira ou remanso), 

parâmetros físicos e químicos da água e os impactos antrópicos (OLIVEIRA e 

FROEHLICH, 1997; BISPO et al., 2001; CALLISTO, MORENO e BARBOSA, 

2001). 

No início dos anos 2000, estudos sobre a fauna de invertebrados 

bentônicos de ambiente de rios catalogaram 3.154 espécies, e estima-se que 

pelo menos 8.000 espécies de invertebrados bentônicos ainda não foram 

registradas (ROCHA, 2003; MUGNAI, NESSIMIAN e BAPTISTA, 2010). 

Segundo Castro et al. (2016), os rios tropicais das áreas de Cerrado têm uma 
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rica e não estimada biodiversidade aquática, o que enfatiza seu lugar como um 

hotspot mundial da biodiversidade. 

Os estudos sobre os impactos antrópicos indicados por 

macroinvertebrados bentônicos em rios brasileiros têm sido levados em 

consideração para compreender as diferentes alterações ambientais, 

principalmente sobre: os aspectos da análise da variabilidade espacial faunística 

e a descrição da ação antrópica (BISPO et al., 2006; BISPO e OLIVEIRA, 2007), 

os impactos das práticas de manejo de solo (CORBI, 2006; HEPP e SANTOS, 

2009; SONODA, VETTORAZZI e ORTEGA, 2012; CASTRO et al., 2016), a 

fragmentação de habitat provocada pelo desmatamento (NESSIMIAN et al., 

2008; FERNANDES SOUZA e TANAKA, 2014), os efeitos da aplicação de 

herbicidas e pesticidas na biota aquática (BAUMART, DALOSTO e SANTOS, 

2011), sedimentos e enriquecimento orgânico (MORI et al., 2015), além de 

estudos sobre os microorganismos e as algas bentônicas em ambientes de 

desmatamento e acentuado transporte de sedimentos (GUECKER, BOECHAT 

e GIANI, 2009). 

Nos rios de Goiás, alguns estudos vêm sendo realizados sobre a estrutura 

da comunidade de insetos aquáticos e sua distribuição espacial (OLIVEIRA, 

BISPO e SÁ, 1997; OLIVEIRA e BISPO, 2001), sazonalidade ambiental e a 

interferência na comunidade aquática (BISPO et al., 2001; BISPO et al., 2006; 

YOKOYAMA et al., 2012), efeitos de inundações na biota aquática (NABOUT et 

al., 2007; NABOUT, NOGUEIRA e OLIVERIA, 2009) e os índices métricos para 

a avaliação dos macroinvertebrados (MONTEIRO, OLIVEIRA e GODOY, 2008, 

SILVEIRA, 2013).  

Os processos de fragmentação florestal têm se mostrado intensos, 

resultando em uma perda substancial de habitats e da biodiversidade dos 

ecossistemas aquáticos relacionada com o desmatamento para a formação de 

pastagens, o que diminui a diversidade vegetal (CARVALHO, SCHLITTLER & 

TORNISIELO, 2000). Em áreas agrícolas, a compactação do solo facilita a 

entrada de material edáfico no sistema aquático; rico em matéria orgânica, 

inorgânica e compostos químicos; provocando alterações químicas e ecológicas 

na fauna e flora deste sistema (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008).   
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A integridade da estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos é afetada por diferentes índices de contaminação ou poluição em rios 

e lagos de áreas de agropecuária. Por exemplo, o escoamento de terras aráveis 

com uso de inseticidas, que possuem componentes como alumínio, mercúrio, 

chumbo, cádmio, zinco, cobalto, cobre, cromo, fertilizantes ricos em nitrogênio e 

fósforo, pode causar o desaparecimento de espécies, já que existem evidências 

de que esses organismos respondem aos diferentes tipos de agrotóxicos 

(SCHULZ e LIESS, 1999). 

Pensando na perspectiva de modelos de distribuição, abundância e 

conservação de habitats dos macroinvetebrados aquáticos, encontrou-se 

poucas pesquisas científicas que relacionam os diferentes manejos do uso e 

cobertura da terra e os efeitos do tamanho de rios sobre a estrutura faunística, 

principalmente para o bioma Cerrado, que possui uma dinâmica diferente de 

outros biomas brasileiros. Ademais, no Sudoeste de Goiás localizam-se as 

nascentes de duas importantes Regiões Hidrográficas brasileiras, sendo: a 

Região hidrográfica do rio Paranaíba e a do rio Araguaia, sob um diverso uso e 

ocupação da terra. 

Para esta pesquisa, foram elaboradas as seguintes perguntas: a) 

Diferentes usos antrópicos da terra interferem nas características física, química 

e biológica dos rios do sudoeste goiano?; b) A comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos apresentam um padrão de resposta nos 

diferentes tipos de uso da terra?   

Diante disso, formulou-se, então, o seguinte objetivo geral: verificar as 

influências e as inter-relações entre os tipos de uso e cobertura da terra, tamanho 

dos rios (ordens) e as características físico-químicas da água na estrutura da 

fauna de macroinvertebrados bentônicos do bioma Cerrado no Sudoeste de 

Goiás. 

1) Caracterizar os diferentes usos e ocupação da terra em sub-bacias 

hidrográficas do Sudoeste de Goiás; 

2)  Avaliar os diferentes usos e ocupação da terra e a sua influência na 

água e nos grupos funcionais alimentares dos macroinvertebrados 

bentônicos; 
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3) Relacionar os diferentes tamanhos (ordens) de rios e a riqueza e 

abundância dos macroinvertebrados bentônicos presentes nas sub-

bacias hidrográficas; 

4) Identificar os táxons e a sua estrutura entre a escala local e os 

diferentes tipos de manejo do uso da terra; 

5) Analisar as características físico-químicas da água dos rios 

selecionados e a sua relação com a estrutura da fauna de 

macroinvertebrados bentônicos.  

Para detectar possíveis correlações entre os diferentes tipos de usos e 

ocupação da terra e a sua relação com as comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos, foram realizadas neste trabalho coletas in situ em nove sub-bacias 

hidrográficas do Sudoeste de Goiás, de usos distintos (agricultura, pastagem e 

preservada), totalizando 137 pontos de amostragem. Posteriormente, feita a 

caracterização das comunidades bentônicas em relação aos diferentes usos 

antrópicos da terra da região, visando sempre uma abordagem integrada dos 

ecossistemas aquáticos e terrestres. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  O funcionamento dos ecossistemas fluviais  
 

O ecossistema de um rio se caracteriza pelo movimento unidirecional da 

corrente de água em direção à foz, e da interação com sua bacia hidrográfica 

com a entrada de material alóctone (TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008; 

SIQUEIRA e HENRY-SILVA, 2011).  

Nos fluxos de rios têm-se níveis variados de descarga de sedimentos e 

parâmetros físicos e químicos e, para compreender suas características, devem-

se considerar atributos como: a velocidade da água, a profundidade, a estrutura 

física e a distribuição de sedimento, que determinam a estrutura horizontal do 

sistema fluvial, e o transporte e a deposição do sedimento e dissolvido 

(SILVEIRA, 2004; TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

Segundo Petts (2000), os rios são considerados um sistema aberto 

influenciado pelos processos hidrológicos e geomorfológicos em uma estrutura 

tridimensional. Nessa estrutura, ao observar a dimensão longitudinal, temos que 

os sistemas fluviais se estendem a partir de uma rede de pequenos riachos para 

um único rio, onde a montante pode ser influenciada por distúrbios à jusante, 

podendo alterar a migração e a dispersão de espécies. Na dimensão lateral, não 

se considera somente o leito do rio, mas também, as zonas ripícolas adjacentes 

e as planícies de inundação que estão conectadas durante a alta e a baixa do 

rio. Na terceira dimensão, observa-se o sistema fluvial verticalmente, o que se 

refere à interação dos aquíferos aluviais com as águas superficiais. 

Além das três dimensões de análise de rios, deve-se incluir a análise do 

tempo. Segundo Botelho e Silva (2004), a dinâmica ambiental de um 

ecossistema fluvial é influenciado diretamente pelas atividades antrópicas que 

se desenvolvem nas bacias hidrográficas.  

Naquelas ocupadas com atividades agrárias, existe uma redução da taxa 

de infiltração de água no solo e o rápido escoamento de sedimentos para os rios, 

já nas bacias urbanas, as superfícies são totalmente impermeabilizadas e não 

se tem a infiltração de água no solo, produzindo diferentes impactos no 

ecossistema aquático. As mudanças temporais podem ocorrer naturalmente ao 
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longo tempo ou em decorrências de mudanças abruptas de origem antrópica na 

morfologia do canal e nas comunidades aquáticas (BENASSI, 2002). 

Os rios também podem ser classificados em diferentes categorias de 

magnitude. Das várias categorias existentes, a de Sthraler (1957) é a mais 

utilizada em estudos de comunidades biológicas (KLEMM et al., 2002; BISPO e 

OLIVEIRA, 2007; MAZZONI, LANZER e SCHAFER, 2014; FIERRO et al., 2015). 

Esta forma de classificação hidrológica expressa a relação entre o tamanho e a 

posição de um rio na bacia hidrográfica. Os rios de ordem 1 são reconhecidos 

por não receber nenhum tributário; a junção de dois rios de ordem 1 formará um 

rio de ordem 2, que permanecerá assim até a junção de dois rios de ordem 2, 

formando um rio de ordem 3 e assim por diante (STHRALER,1957; FERREIRA, 

SOUZA e PETRERE, 2010). 

Ao se considerarem todos esses atributos de um rio, temos que a biota 

aquática, são adaptadas ao fluxo e a estrutura do sedimento do fundo. Uma das 

primeiras concepções elaboradas para descrever ecologicamente o 

funcionamento dos ambientes lóticos, foi a de Hawkes (1975), que elaborou uma 

compreensão da distribuição longitudinal das espécies em relação aos biótopos 

(habitats e características hidrológicas), por meio da divisão do rio em zonas 

específicas e ordenadas. Porém, mostrou-se insustentável por ser meramente 

descritiva (SIQUEIRA e HENRY-SILVA, 2011). 

De caráter holístico, a teoria do Continuum Fluvial (River Continnum 

Concept - RCC) foi proposta pelos autores Vannote, Minshall, Cummins, Sedell 

e Cushing, em 1980, que consideraram o rio como um sistema que possui um 

gradiente continuo de condições ambientais, onde a biota aquática explicaria a 

dinâmica fluvial. Nessa concepção, as adaptações morfológicas das 

comunidades bentônicas são refletidas em função do tamanho do rio e da 

quantidade de recurso alimentar. 

Desta forma, Vannote et al. (1980) estabelecem que os rios de cabeceira 

(1ª a 3ª ordens) têm uma maior entrada de matéria orgânica particulada grossa 

(MOPG > 1 mm), com o predomínio de insetos aquáticos de grupos funcionais 

alimentares de fragmentadores e coletores que estão na base da cadeia 

alimentar. Em rios de tamanho intermediário (4ª a 6ª ordens), tem-se a 

predominância do fluxo de matéria orgânica particulada fina (MOPF 50 µm - 1 
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mm) e uma maior incidência solar, favorecendo as espécies de grupos 

alimentares de raspadores, coletores e filtradores, que se alimentam da MOPF. 

E, por fim, nos rios de grande porte (> 6ª ordem), existe a redução ainda maior 

no tamanho das partículas de matéria orgânica dissolvida (MOD 0,5 µm - 50 µm), 

em que os coletores aumentam proporcionalmente, por se alimentarem desses 

detritos. 

Vannote et al. (1980) ressaltam a importância das condições físicas e 

químicas dos ambientes lóticos, determinadas pela geologia e a geomorfologia 

da bacia na evolução dos canais fluviais e o ajuste das comunidade aquáticas 

ao gradiente de condições para a máxima eficiência na utilização e produção de 

energia. 

Sobre a teoria do Continuum Fluvial, Statzner e Higler (1985), fizeram 

cinco questionamentos, que são: a) Como os grupos funcionais alimentares 

poderiam entrar em estabilidade com as condições do rio, já que, na 

Geomorfologia, os processos deducionais de formação do relevo e de rios são 

reguladas por variáveis não estáveis como, por exemplo: as condições 

geológicas, climáticas e pedológicas?; b) Não se pode considerar apenas a 

entropia biológica, pois as comunidades biológicas poderiam se ajustar a um 

padrão de entropia física?; c) Como se dá a substituição de uma espécie que 

atinge a fase adulta por indivíduos que desempenham a mesma função no rio, 

se o que se observa em todo gradiente dos rios de regime equatorial é a 

presença de todos os grupos funcionais alimentares?; d) Se consideramos que 

os eventos de catástrofes ambientais causam perda ou ganho de espécies, como 

desconsiderar o tempo na regeneração de ganho e perda invertebrados?; e) Por 

fim, o último, o fato de se considerar a amplitude anual de temperatura, teria uma 

divergência nos valores de riqueza de espécies, sendo que, segundo a teoria, 

os maiores valores estariam nos rios médios, nas áreas temperadas?  

A teoria do RCC foi desenvolvida especificamente em referência aos 

ecossistemas aquáticos naturais de rios temperados que não tinham 

interferência antrópica, a qual poderia alterar toda a estabilidade das condições 

dos rios e a estrutura das comunidades aquáticas (HARDING et. al. 1999; 

GREATHOUSE e PRINGLE, 2006).  
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Apesar dos questionamentos sobre a teoria do RCC, ainda é a teoria mais 

recorrente para a explicação de padrões biológicos em ecossistema aquático 

lótico. Posterior à sua publicação, outras teorias foram formuladas, alterando 

alguns aspectos ou mesmo contribuindo para o melhor entendimento do 

ecossistema lótico e a estruturação das comunidades bióticas como, por 

exemplo: conceito da Descontinuidade Serial (WARD e STANFORD, 1983), que 

aceita a teoria RCC e considera a bacia hidrográfica livre de qualquer tipo de 

poluição e outros distúrbios, exceto o represamento do rio que rompe o seu 

gradiente nas suas condições ambientais e, consequente, mudanças 

longitudinais. 

O conceito de Pulso de Inundação (JUNK, BAYLEY e SPARKS, 1989), 

responsável no direcionamento das principais produções cientificas relacionadas 

aos ambientes lóticos que têm conectividade entre o canal do rio e sua planície 

de inundação, onde a entrada de material alóctone das cabeceiras até a foz 

(longitudinal) e o ganho de energia não é aplicável, sendo reforçada a análise do 

ciclo e a extensão das inundações que são derivadas características hidro-

geomorfológicas da bacia hidrográfica. 

Podemos, também, destacar o estudo de Cummins, Merritt e Andrade 

(2005) que, baseados na teoria do RCC, estudaram os grupos funcionais 

alimentares de invertebrados (FFG) para caracterizar a integridade das 

comunidades ecológicas no Bioma Mata Atlântica. Em relação às características 

físicas e químicas dos rios, verificaram que a maior ocorrência de espécies de 

filtradores nas áreas preservadas e nos rios de cabeceiras têm mais 

equidistribuição dos grupos alimentares. Os estudos de Oliveira et al. (1999) na 

região serrana do Cerrado (áreas preservadas) verificaram que as espécies de 

fragmentadores foram predominantes nos rios de menores magnitudes e que os 

rapadores foram predominantes em rios de ordens intermediárias a maiores. 

Harding et al. (1999), ao estudarem o rio Pomahaka, na Nova Zelândia, 

desde a sua nascente até a sua foz, verificaram que os parâmetros físico-

químicos da água (transparência, sedimento, perifíton, fósforo e nitrogênio total) 

apresentaram os menores valores nas cabeceiras, associados com a maior 

ocorrência das Ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT). Nos 
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trechos de tamanho intermediários houve o aumento desses parâmetros físico-

químicos. 

O grupo EPT é bom indicador de qualidade de água, demonstrando que, 

com o aumento da intensidade de uso antrópico da bacia, existe uma perda da 

qualidade dos recursos hídricos. O estudo de Benstead, Douglas e Pringle 

(2003), constataram que, nos rios das florestas de Madagascar, as comunidades 

de macroinvertebrados nas áreas florestadas apresentaram a maior riqueza de 

espécies compostas por grupos alimentares de coletores-catadores e coletores-

filtradores e, a menor riqueza delas, em áreas de agricultura, com o predomínio 

de espécies generalistas de famílias de ordem Ephemeroptera. 

Schulz e Liess (1999), avaliaram a contaminação de inseticida de terras 

de agricultura do rio Ohebach ao norte da Alemanha sobre as comunidades de 

invertebrados aquáticos, detectaram o desaparecimento de oito de 11 espécies 

de invertebrados aquáticos em rios de cabeceiras, após o escoamento de terras 

aráveis. 

É importante enfatizar que a teoria do RCC é resultante de estudos 

realizados em ambientes naturalmente preservados e, em biomas diferentes do 

bioma Cerrado, com condições ambientais diferentes (HARDING et. al. 1999; 

GREATHOUSE & PRINGLE, 2006). Entretanto, parte-se da teoria do RCC como 

embasamento teórico e metodológico para a análise das diversas pressões 

antrópicas e do comportamento das comunidades bentônicas em ambiente 

aquáticos do Cerrado. 

 

 

2.2  As comunidades de macroinvertebrados bentônicos como 

indicadoras das condições ambientais  

 

Para Cummins (1975), a definição de macroinvertebrados bentônicos é 

compreendida como espécies de animais que habitam qualquer sistema do 

ambiente aquático e que, no seu estágio adulto, tenham o tamanho superior a 3 

- 5 mm. As classes que fazem parte do grupo de macroinvertebrados bentônicos 

são: Insecta; Mollusca; Oligochaeta; Crustacea - Amphipoda, Isopoda, 

Decapoda; e Nematoda.  
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Os grupos mais utilizados de macroinvertebrados nos programas de 

monitoramento biológico são os insetos aquáticos (GOULART e CALLISTO, 

2003). Os principais grupos de insetos aquáticos que ocorrem na maioria das 

regiões bentônicas de ambientes lóticos de ampla distribuição geográfica são as 

ordens Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera, Odonata, Megaloptera e alguns 

grupos de Diptera e Coleoptera.  

Os insetos aquáticos ou macroinvertebrados bentônicos da Classe 

Insecta são predominantemente organismos caracterizados por habitar 

sedimento de fundo de rios. A sua distribuição no ecossistema hídrico está 

relacionada diretamente ao tipo de substrato, a disponibilidade de alimento, aos 

parâmetros físico-químicos da água, aos diferentes tipos de fluxos superficiais e 

aos efeitos sazonais do clima (OLIVEIRA e FROEHLICH, 1997; BISPO et al., 

2001). 

O conceito de guilda alimentar é definido como um grupo de espécies, 

indiferente da afiliação taxonômica, que exploram o mesmo conjunto alimentos 

de uma maneira similar (ROOT, 1967; SHIMANO et al., 2012). As guildas tróficas 

dos macroinvertebros bentônicos é conhecida academicamente como grupos 

funcionais alimentares (Functional Feeding Groups - FFG), que são baseadas 

nas características como o tipo de recurso alimentar consumido, mecanismos 

morfológicos e comportamentais de aquisição alimentar (CUMMINS, 1973; 

CUMMINS e KLUG , 1979; CUMMINS, MERRITT e BERG, 2008; SHIMANO et 

al., 2012).  

Os grupos funcionais alimentares de macroinvertebrados bentônicos se 

distribuem ao longo do Continuum Fluvial, de acordo com as propriedades 

morfológicas do rio, natureza dos nutrientes, além da competição entre espécies 

(CUMMINS, 1975; VANNOTE et al., 1980). Os macroinvertebrados bentônicos, 

quanto a natureza do alimento e a adaptação do aparelho bucal para a função 

de alimentação, podem ser classificados em cinco grupos alimentares: filtradores 

e coletores (alimentam-se de partículas livres, menores do que 1 mm); 

raspadores (alimentam-se de material preso ao substrato, ex. algas); 

fragmentadores (alimentam-se de partículas maiores do que 1 mm, ex. folhas); 

e predadores (alimenta-se de outros amimais) (CUMMINS, 1975; SILVEIRA, 

2004). 
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Os macroinvertebrados bentônicos participam na cadeia alimentar 

ativamente, como fonte final de matéria e energia (carboidrato e proteína) para 

as outras espécies, bem como na liberação de nutrientes na coluna da água 

(TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). Participam, também, na ciclagem 

de nutrientes nos sistemas hídricos para a conversão da matéria orgânica, 

derivados do material alóctone ou autóctone, transformadas em reservas 

temporárias em seu próprio tecido corporal, e na forma de dióxido de carbono.  

Segundo Baptista (2009), a colonização dos macroinvertebrados 

bentônicos acontece em ambientes de bordas de lagoas e lagos e ambientes de 

rios nas seções de fluxo rápido (áreas de corredeiras) e de fluxos lentos (áreas 

de remansos), que sustentam elevados valores de riqueza e abundância 

taxonômica. 

Statzner e Higler (1985) afirmam que, em estudos longitudinais de rios, 

existem padrões zonais caracterizados por mudanças abruptas dos padrões 

físico-químicos da água e a estrutura das comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos. Estes, para enfrentar a adversidade por causa de condições naturais 

dos rios, em geral, apresentam adaptações anatômicas e fisiológicas que lhes 

possibilitam alimentar-se e mover-se livremente ou permanecer no substrato.  

Por exemplo, alguns táxons da ordem Trichoptera são encontrados em 

fluxos de correnteza por aderirem-se ao substrato rochoso por fios de seda ou 

usando suas garras tarsais e, também, utilizam a suas redes para filtrar e 

capturar partículas na coluna da água (SILVEIRA et al., 2006; RAMÍREZ e 

GUTIÉRREZ-FONSECA, 2014).  

Os Odonata têm o seu habitat caracterizado por rios de pouca correnteza 

e de sedimentos de fundos arenoso e brejos lamacentos, devido a sua estrutura 

de patas escavadoras (COSTA, SOUZA e OLDRINI, 2004) e, em sua boca, 

possuem uma estrutura com uma mandíbula e lábio modificado para a captura 

de suas presas. 

Baptista (2009) relata ainda que os macroinvertebrados bentônicos 

possuem um arranjo comportamental complexo, que lhes permite sobreviver às 

mais variadas condições de estresse nos ecossistemas aquáticos como, por 

exemplo: enterrarem-se no leito ou rastejarem entre os espaços dos substratos; 

possuem adaptações respiratórias que, após eventos catastróficos, facilitam a 
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(re)colonização do micro-habitat; emigram para ambientes provisórios após 

pequenos rios secarem no período de estiagem. 

Os rios, devido à sua capacidade de transportar partículas, se inter-

relacionam com as propriedades físico-geográficas (bacia hidrográfica, geologia, 

geomorfologia e uso e ocupação espacial) adjacentes, o que confere 

características próprias a cada ecossistema. Os principais impactos antrópicos 

na superfície da bacia, nos rios, canais e reservatórios, nos aspectos físicos, são 

o assoreamento, lançamentos de efluentes, usos de compostos químicos 

agrícolas, construção de barragens e o controle de cheias (ONGLEY, 1996; 

RAMALHO et al., 2000; BRITO et al., 2005; MARTINS, 2009). 

Na biodiversidade aquática, os principais impactos são a diminuição da 

diversidade de habitats e micro-habitats decorrentes da eutrofização artificial 

(enriquecimento por aumento nas concentrações de fósforo e nitrogênio), a 

pesca e a introdução de espécies exóticas (GOULART e CALLISTO, 2003; 

MUGNAI, NESSIMIAN e BAPTISTA, 2010), que têm como consequências a 

homogeneização do leito dos rios e a perda da biodiversidade aquática 

(RAMALHO et al., 2000). 

A interação com o habitat físico dos rios afeta as comunidades biológicas 

(CUMMINS, 1975; SILVEIRA, 2004). Os macroinvertebrados aquáticos 

respondem às diferentes alterações ambientais (BUSS et al., 2002; BUSS, 

BAPTISTA e NESSIMIAN, 2003), o que influencia diretamente nas funções 

biológicas desempenhadas pelos táxons – alimentação, crescimento, dispersão, 

reprodução e até o desaparecimento de espécies (HARDING et. al., 1999; 

SCHULZ e LIESS, 1999). 

De acordo com Hellawell (1986), Johnson, Wiederholm e Rosenberg 

(1993), Buss, Baptista e Nessimian (2003), Goulart e Callisto (2003), Silva, 

Queiroz e Trivinho-Strixino (2008), os macroinvertebrados bentônicos são 

considerados um dos melhores indicadores de qualidade de ecossistemas 

aquáticos por apresentarem as seguintes características: são bem definidos 

taxonomicamente, têm distribuição cosmopolita, abundante e de fácil coleta, 

baixa variabilidade genética e ecológica, mobilidade reduzida e o ciclo de vida 

longo, dispõem de características ecológicas bem conhecidas e têm baixo custo 

de materiais de laboratório para a sua análise. 
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Conforme Goulart e Callisto (2003), podem-se classificar os 

macroinvertebrados bentônicos em três níveis de tolerância ambiental: a) 

organismos sensíveis ou intolerantes - representados tipicamente pelos táxons 

das ordens Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera, que habitam rios de 

elevadas concentrações de oxigênio dissolvido na água e ambientes com alta 

diversidade de habitats e micro-habitats; b) organismos tolerantes - formados 

pelos táxons moluscos, bivalves, algumas famílias de Diptera e, principalmente, 

por representantes das ordens Heteroptera, Odonata e Coleoptera, que têm a 

necessidade de concentrações de oxigênio menores e a diversidade de habitats 

diminui em função de uma maior plasticidade do grupo de viverem na lâmina 

d’água ou interface coluna d’água-superfície; e c) organismos extremamente 

tolerantes ou resistentes - formados principalmente por larvas de Chironomidae 

e outros Diptera, e por toda a classe Oligochaeta, que são capazes de viver em 

condição de anóxia (depleção total de oxigênio) por várias horas, são 

detritívoros, alimentam-se de matéria orgânica depositada no sedimento e, têm 

o hábito fossorial sem exigência quanto à diversidade de habitats e micro-

habitats, o que favorece a sua adaptação aos mais diversos ambientes. 

Segundo Oliveira, Bispo e Sá (1997) e Bispo e Oliveira (1998), os 

macroinvertebrados bentônicos respondem às variações do ciclo hidrológico 

entre os períodos seco e chuvoso, a velocidade da água, temperatura da água, 

total de sólidos dissolvidos (Fósforo e Nitrogênio) e a concentração de oxigênio 

dissolvido na água. Neste sentido, são bioindicadores ambientais fornecendo 

parâmetros da qualidade da água, agregando maiores informações para a 

gestão de bacias hidrográficas e para ações de mitigação das questões 

associadas aos impactos antrópicos relacionados ao uso e à ocupação da terra. 

Em programas de monitoramento e gestão de bacias hidrográficas, os 

mancroinvertebrados são considerados uma célula básica de análise ambiental, 

que respondem à interação entre os componentes da bacia (físicos, químicos e 

antrópicos), e à rede de drenagem e o rio, já que interagem diretamente com a 

quantidade de matéria orgânica e inorgânica no sistema aquático.  

Compreende-se, atualmente, a importância de uma abordagem holística 

das multi-variáveis que se relacionam com o ecossistema terrestre e aquático 

(QUEIROZ, SILVA e TRIVINHO-STRIXINO, 2008), principalmente para as 
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pesquisas que utilizam os macroinvertebrados aquáticos (MCGEOCH, 1998), 

sendo possível avaliar as ações humanas sobre o ambiente e seus 

desdobramentos sobre o equilíbrio ambiental de forma mais integrada. 

 

 

 

  



39 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Caracterização geral da área de estudo  
 

Esse estudo foi conduzido em nove sub-bacias hidrográficas do Bioma 

Cerrado, Região Centro-Oeste do Brasil, mais precisamente, na microrregião do 

Sudoeste do estado de Goiás, delimitada entre os paralelos 16o 27’ e 19º 15’ de 

Latitude Sul e os meridianos 53º 12’ e 50º 12’ de Longitude Oeste (Figura 1). 

O Cerrado brasileiro é o segundo maior bioma da América do Sul, e é 

identificado pelo conjunto de formações vegetais de aspectos fisionômicos 

variáveis de árvores baixas, troncos retorcidos e um estrato herbáceo rasteiro e, 

com altos índices de endemismos de espécies de fauna e flora. O clima do 

Cerrado é caracterizado por uma estação úmida de outubro a abril, com chuvas 

mensais acima de 30 mm; e uma estação com menor precipitação entre maio a 

setembro com valores, em geral, inferiores a 30 mm mensais, o que caracteriza 

um período de estiagem (NIMER, 1989; CARDOSO, MARCUZZO e BARROS, 

2014). 

O Sudoeste de Goiás se caracteriza por uma agricultura altamente 

modernizada, desenvolvida em solos do tipo Latossolos, identificados pela 

presença de um horizonte B Latossólico, que está em horizonte mineral sub-

superficial em estágio avançado de intemperização, com uma espessura mínima 

de 30 cm.  

Tem quantidades variáveis de óxidos de ferro e alumínio, com argilas do 

tipo 1:1 e minerais resistentes ao intemperismo, tal como o quartzo. Apresenta 

baixa capacidade de troca catiônica e expressiva atuação do processo de 

ferralitização. Em perfis, a diferenciação entre a sequência de horizontes A, B e 

C é pouco evidente, sendo que a espessura total do solum pode superar 20 

metros. Apresenta horizonte B textural abaixo do A ou E (se presente), com argila 

de baixa atividade ou com argila de alta atividade conjugada, com saturação de 

base baixa e/ou caráter alítico (SANTOS et al., 2006). 

 

.
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Figura 1. Localização geográfica da microrregião do Sudoeste de Goiás e seus respectivos municípios 

 

Fonte: ROCHA, 2014.
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Segundo Haridasan (1993), do ponto de vista edafológico, são solos 

fortemente ácidos, com baixos teores de bases (Ca, Mg e K) e fósforo disponível 

para as plantas; os níveis de alumínio disponível e a saturação de alumínio são 

altos; após o desmatamento, esses solos são altamente susceptíveis à erosão; 

e, por fim, os Latossolos abrigam um grande número de cupins sob vegetação 

nativa, que têm um papel importante na ciclagem de nutrientes nesses solos. 

 

 

3.1.1 Localização dos pontos de coletas dos macroinvertebrados 

bentônicos e das amostragens das águas do Sudoeste de 

Goiás 

 

No Sudoeste de Goiás localizam-se as nascentes de duas importantes 

regiões hidrográficas brasileiras, sendo: a região hidrográfica do rio Paranaíba e 

a do rio Araguaia. A bacia do rio Paranaíba é a primeira bacia de grande 

relevância quanto à área de drenagem e uso e ocupação antrópica, com 

39.003,27 km2, se concentrando na parte sul, compreendendo os municípios de: 

Aporé, Aparecida do Rio Doce, Chapadão do Céu, Castelândia, Maurilândia, 

Serranópolis, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, Perolândia, Jataí, 

parte do município de Portelândia, Rio Verde, parte do município de Mineiros, 

Montividiu e, parte do município de Caiapônia. Os afluentes utilizados para a 

realização do estudo foram: rio Claro, rio Corrente, rio Verde, rio Verdão. 

A bacia do rio Araguaia tem uma área de 16.980,27 km2, e está situada 

ao norte, abrigando os municípios de: parte do município de Portelândia, 

Palestina de Goiás, Santa Rita do Araguaia, parte do município de Mineiros, 

Doverlândia, e parte do município de Caiapônia. Os principais afluentes de 

estudo foram: o rio Caiapó e o rio das Mortes.  

Dentro das Regiões Hidrográficas do Sudoeste de Goiás, foram 

selecionadas nove sub-bacias hidrográficas para a amostragem dos 

macroinvertebrados bentônicos e das variáveis físico-químicas da água. Para a 

seleção das sub-bacias, foram utilizados três critérios distintos: a) o uso e a 

ocupação da terra, considerando áreas de agricultura, pecuária e preservada, 

em que foram selecionadas três sub-bacias hidrográficas de cada uma destas, 
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áreas, respectivamente; b) delimitação dos canais de drenagem, que foram 

classificados em diferentes categorias de magnitude, de acordo com a 

classificação de Sthraler (1957); e, por fim, c) considerou-se o acesso ao rio para 

a coleta do material biológico e dos parâmetros físicos e químicos da água.  

As sub-bacias foram selecionadas com base nos mapa de uso e ocupação 

da terra elaborados (Apêndices B ao J) e na porcentagem da área utilizada por 

cada tipo de uso e ocupação da terra (Quadro 1), levando-se em consideração 

a maior parcela representada.  

O mapa de localização e a caracterização das principais sub-bacias 

hidrográficas selecionadas podem ser observados no Quadro 1, Figura 2 e nas 

súmulas descritas, a seguir. 

 
Quadro 1. Porcentagem da área utilizada por uso e ocupação da terra nas sub-bacias 
do Sudoeste de Goiás 

Uso e ocupação da 
terra 

Sub-bacias 
hidrográficas 

Agricultura 
(%) 

Pecuária 
(%) 

Cerrado 
(%) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 Ariranha 78,5 15,4 6,1 

Aporé 46,5 38,3 15,1 

São Tomaz 87,9 8,0 2,6 

P
e

c
u

á
ri
a
 Foz Rio Claro 20,7 68,5 10,6 

Ponte Pedra 17,7 74,1 8,1 

Vermelho 4,9 79,9 15,1 

P
re

s
e

rv
a
d
a
 Formoso 27,2 27,9 44,9 

Caiapó 5,3 29,9 64,7 

Diamantino 50,0 2,7 47,3 

Cálculo em porcentagem (%) 
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Figura 2. Representação dos limites das sub-bacias hidrográficas e a indicação da localização dos pontos de coleta dos macroinvertebrados 

bentônicos no Sudoeste de Goiás 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Ariranha: Localizada no município de Jataí, no Sudoeste do 

Estado de Goiás, delimitada entre as coordenadas de 17o 40’ e 18º 10’ de 

Latitude Sul e 51º 40’ e 52º 15’ de Longitude Oeste. Esta bacia, de 5ª ordem, 

cujo curso principal é nominado de Ariranha, recobre uma superfície de 1.549,52 

km2, tem uma configuração alongada no sentido Noroeste-Sudeste. O rio 

principal percorre uma extensão de aproximadamente 96,89 km entre extensas 

fazendas destinadas para platação de soja e milho (78,5% da área total da sub-

bacia). A pecuária ocupa 15,4% do total, situados à jusante do rio Ariranha, na 

porção Sudeste e, por fim, a vegetação do Bioma de Cerrado ocupa 6,1% do 

total da sub-bacia, ocorrendo em áreas restritas destinadas à reserva legal e a 

proteção dos cursos d’água. O solo Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e álico 

e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LEd1), representa 46,2% da área total 

da sub-bacia hidrográfica, e é usado para o cultivo de soja na safra, e de milho 

na safrinha (APÊNDICE B). 

 
Figura 3. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Ariranha 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Aporé: Localiza-se entre os municípios de Chapadão do Céu 

e Aporé, ao Sudoeste do Estado de Goiás, delimitada entre as coordenadas de 

18o 20’ e 19º 10’ de Latitude Sul e 51º 40’ e 53º 00’ de Longitude Oeste. Esta 

sub-bacia apresenta como dois afluentes principais o rio da Prata (extensão de 

124,42 km) e o rio Aporé (extensão de 83,28 km), os quais, a partir da sua 

confluência recebem o nome de rio Aporé até percorrer 40,97 km, onde deságua 

no rio Paranaíba. As coletas de dados foram realizadas na rede hidrográfica do 

rio da Prata à montante da sub-bacia do rio Aporé, na qual foi selecionada devido 

à região hidrográfica se encontrar em uma área com extensa atividade canavieira 

e o plantio de algodão e soja. As classes de agricultura e de pastagem são 

predominantes, visto que as mesmas representam 46,5% e 38,3%, 

respectivamente, e o Bioma de vegetação de Cerrado recobre 15,0% da área 

total da sub-bacia (APÊNDICE C). 

 

Figura 4. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Aporé 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio São Tomaz: Está localizada entre os municípios de Rio Verde 

e Santa Helena de Goiás, delimitada entre as coordenadas de 17o 46’ e 18º 04’ 

de Latitude Sul e 50º 25’ e 51º 10’ de Longitude Oeste. Esta bacia, de 6ª ordem, 

tem seu curso principal iniciado nas cotas 800 a 900 m de altitude no afloramento 

da Formação Serra Geral. A superfície da sub-bacia recobre uma superfície de 

1.742,05 km2 e o rio principal tem uma extensão de 142,02 km no sentido de 

Noroeste-Sudeste. Extensas fazendas destinadas a lavouras de soja, sorgo e 

milho podem ser encontradas ao longo da sub-bacia, recobrindo  87,9% do total 

da mesma. As pastagens representam uma pequena mancha localizada no 

curso médio, correspondendo a 8,0% da área total da sub-bacia. Por fim, os 

fragmentos da cobertura vegetal do Bioma Cerrado somam apenas 2,6% da área 

total da sub-bacia. As principais categorias de solos da região hidrográfica são 

as classes Latossolo Roxo distrófico e eutrófico e Terra Roxa Estruturada 

eutrófica latossólica (LRd2 - 68,0% da área total) e o Latossolo Vermelho-Escuro 

álico (LEa1 - 21,8%) (APÊNDICE D). 

 

Figura 5. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio São Tomaz 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia da foz do rio Claro: Localiza-se entre os municípios de Jataí e 

Aparecida do Rio Doce delimitada entre as coordenadas de17o 45’ e 18º 20’ de 

Latitude Sul e 51º 10’ e 51º 45’ de Longitude Oeste. A sub-bacia da Foz do rio 

Claro compreende uma série de pequenas sub-bacias hidrográficas, de ordens 

de rios menores, que deságuam no rio Claro. Esta sub-bacia, de 6ª ordem, 

recobre uma superfície de 2.254,88 km2.O rio principal possui um comprimento 

de 87,62 km. As fazendas para a criação de gado, representam 68,5% do uso 

antrópico da área total da sub-bacia, situadas no trecho médio e à jusante do rio 

principal. Na área de estudo, tem-se o afloramento da formação geológica de 

Unidades Detríticas Indiferenciadas, compostas por depósitos de areia, cascalho 

e argila, e a Formação geológica Vale do Rio do Peixe com manchas de arenitos 

recobrindo as áreas superiores. O solo, em sua maioria, é da classe Latossolo 

Vermelho-Escuro álico ou Distrófico Areias Quartzosas álicas e Podzólico 

Vermelho-Amarelo distrófico (LEa9), isto é, pobre em nutrientes e muito 

suscetível a erosão (APÊNDICE E). 

 

Figura 6. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia da foz do rio 
Claro 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Ponte de Pedra: Está situada entre os municípios de 

Serranópolis e Jataí, delimitada entre as coordenadas de 18o 08’ e 18º 30’ de 

Latitude Sul e 51º 25’ e 52º 00’ de Longitude Oeste. Esta sub-bacia, de 5ª ordem, 

cujo curso principal é nominado de Ponte de Pedra, recobre uma superfície de 

1.074,73 km2. Alonga-se no sentido de Noroeste-Sudeste, com o rio principal 

tendo uma extensão de 102,11 km. A nascente situa-se nos relevos de superfície 

mais ou menos aplanadas, em atitudes entre 800 a 950 m. As áreas desta sub-

bacia são ocupadas por atividades de agricultura em solo da classe Latossolo 

Vermelho-Escuro distrófico e álico e Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico 

(LEd1). A partir do curso médio, nas altitudes entre 650 a 750 m, o uso da 

cobertura da terra se caracteriza pela intensa prática pecuarista, com a 

vegetação predominante de capins rasteiros. A formação geológica é 

caracterizada por arenitos muito finos a finos, cores marrom, rosa e alaranjado 

da Formação do Vale do Rio do Peixe. As principais modificações foram a 

fragmentação da vegetação ciliar e a erosão das margens pelo pisoteamento de 

gado (APÊNDICE F). 

 
Figura 7. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Ponte de 
Pedra 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Vermelho: Localiza-se no município de Serranópolis, entre as 

coordenadas de 18o 13’ e 18º 35’ de Latitude Sul e 51º 35’ e 52º 10’ de Longitude 

Oeste. Esta sub-bacia, de 6ª ordem, recobre uma superfície de 1.369,02 km2. O 

curso principal tem uma extensão de 105,83 km, passando por inúmeras 

propriedades rurais destinadas a criação de gado. O rio principal nasce nas 

altitudes entre 750 a 850 m. No afloramento das Formações geológicas 

Cachoerinha, compostas por sedimentos inconsolidados, verificam-se pequenas 

manchas de ocupação da agricultura em áreas mais ou menos aplanadas no 

decorrer do curso principal, representando 4,9% do uso e ocupação da terra. Na 

Formação da classe Botucatu, que é constituída de arenito fino a grosso, de 

coloração avermelhada, grãos bem arredondados e com alta esfericidade, 

dispostos em sets e/ou co-sets de estratificações cruzadas de grande porte, tem-

se a área desmatada para o uso de pastagem, que representa de 79,9% da 

ocupação total da área, enquanto que o uso e ocupação da terra de densas 

florestas de galeria e cerrado totaliza 15,1% do total da sub-bacia (APÊNDICE 

G). 

 
Figura 8. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Vermelho 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Formoso: Localiza-se entre os municípios de Mineiros, 

Chapadão do Céu, Aporé e Serranópolis, entre as coordenadas de 17o 50’ e 19º 

00’ de Latitude Sul e 51º 35’ e 53º 05’ de Longitude Oeste. A sub-bacia apresenta 

dois afluentes: o rio Formoso (extensão de 90,54 km) e o Jacuba (extensão de 

113,76 km), responsáveis para a formação do rio Corrente, ao longo dos 256,30 

km. A amostragem do material biológico foi realizada na região de cabeceira do 

curso, onde encontra-se a unidade de conservação do Parque Nacional das 

Emas (PNE), umas das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

do Cerrado no Brasil. No parque são encontrados diversos tipos de 

fitofisionomias típicas do Cerrado como, por exemplo: Campo Limpo, Campo 

sujo, Campo Cerrado, Cerrado Sensu Stricto, Florestas Estacional Semidecídua 

e Floresta Ripícola. Entretanto, no entorno do parque, situado nos relevos de 

superfície mais ou menos aplanadas, há a presença de áreas ocupadas por 

agricultura, especialmente para o cultivo de algodão e soja. A partir do curso 

médio, o rio é protegido por densas matas de galeria e nos relevos mais 

íngremes, o uso e a ocupação da terra é feito pela atividade de pecuária 

(APÊNDICE H). 

 
Figura 9. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Formoso 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Caiapó: Localiza-se no município de Caiapônia, na região 

hidrográfica do Alto Araguaia, afluentes da bacia do rio Tocantins, delimitada 

entre as coordenadas de 16o 45’ e 17º 10’ de Latitude Sul e 51º 05’ e 51º 40’ de 

Longitude Oeste. Esta sub-bacia, de 6ª ordem, cujo curso principal é nominado 

de Caiapó, recobre uma área de 1.620,92 km2 e tem uma configuração alongada 

no sentido Sudoeste-Nordeste.O rio principal percorre uma extensão de 129,74 

km entre diversos tipos vegetacionais e fitofisionomias típicas do Cerrado. O 

relevo é caracterizado por superfícies acidentadas, constituídos com um maior 

número de escarpas ou serras, e ondulações em suas paisagens, o que dificulta 

a mecanização da agricultura no plantio de grãos. No trecho médio e a jusante 

do rio são notórias as presenças de agricultores familiares que desempenham 

diversas atividades para sua própria subsistência (APÊNDICE I). 

 

Figura 10. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio Caiapó 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 
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Sub-bacia do rio Diamantino: Localiza-se entre os municípios de Mineiros e 

Portelândia, na região hidrográfica do Alto Araguaia, afluentes da bacia do rio 

Tocantins, delimitada entre as coordenadas de 17o 15’ e 17º 25’ de Latitude Sul 

e 52º 42’ e 52º 55’ de Longitude Oeste. Esta sub-bacia, de 5ª ordem, cujo curso 

principal é nominado de Diamantino, recobre uma área de 314,32 km2 e tem uma 

pequena área de drenagem. Na montante do rio situa-se os declives inferiores a 

20%, o que favorece o plantio de grãos de soja, milho e sorgo. Nas áreas do 

trecho médio e a jusante do rio principal, há uma mudança abrupta na 

constituição do relevo, que é caracterizado por superfícies acidentadas, devido 

à presença de escarpas ou serras e ondulações em suas paisagens. Trata-se de 

uma área bastante pedregosa, constituída por um conjunto de sedimentos com 

até 500 m de espessura, na qual predominam arenito de granulometria fina a 

média, intercalado com conglomerado arenoso, sendo uma Formação geológica 

denominada Aquidauana. As classes de agricultura e Cerrado são 

predominantes, com 50,0% e 47,3%, respectivamente, enquanto que a classe 

de pastagem recobre 2,7% da área total da bacia (APÊNDICE J). 

 
Figura 11. Vista parcial das condições ambientais dos rios da sub-bacia do rio 
Diamantino 

 

Fonte: ROCHA, 2014. 



53 

 

3.2 Amostragem 

 

As coletas da fauna foram realizadas no período de agosto a outubro de 

2014, correspondendo ao período de estiagem e o início das chuvas no Cerrado. 

As coletas realizadas em outubro findaram-se no dia 14/10/2014. 

Ao todo, foram coletadas amostras em 137 rios, classificados de 1ª a 6ª 

ordens (STHRALER, 1957), pertencentes a nove sub-bacias hidrográficas do 

Sudoeste de Goiás, nas três classes de uso da terra (agricultura, pecuária e 

preservado: três sub-bacias de áreas de agricultura, três sub-bacias de áreas de 

pecuária e três sub-bacias de áreas preservadas ou parcialmente preservadas), 

o que incluiu os diferentes tipos de substratos de fundo de rio, habitats e os fluxos 

superficiais do rio, de modo que toda a estrutura morfológica fluvial da bacia 

hidrográfica fosse abrangida (Figura 12). 

 

Figura 12. A) substrato de fundo de bloco de pedras em fluxo superficial de corredeiras 
rápidas; B) substrato de fundo de seixos em fluxo superficial de corredeira; C) substrato 
de fundo de areia em fluxo superficial suave e rápido e; D) substrato de fundo de banco 
de folhas em fluxo superficial suave e lento 

A) B) 

  
C) D) 

  
Fonte: Rocha, H. M., 2014 
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Foram amostrados de três a cinco pontos de rios (habitats) na mesma 

condição de interesse de estudo para cada ordem de rios em cada sub-bacia, 

para evitar problemas de pseudo-replicação nas análises estatísticas 

(STHRALER, 1957; DOWNES, LAKE e SCHREIBER, 1993; CORBI, 2006). Ou 

seja, para cada rio selecionado dentro da sub-bacia foram selecionados mais 

três a cinco rios da mesma ordem e uso da terra.  

A coleta dos macroinvertebrados bentônicos seguiu o proposto por 

Monteiro, Oliveira e Godoy (2008), que trata de métodos quali-quantitativos e 

padronizados. Para cada trecho de rio foi feita uma varredura, auxiliado por uma 

rede (tipo coador) de 15 cm de diâmetro e malha de 0,25 mm, por períodos 

amostrais de 30 s, seguido da retirada de material biológico, totalizando 5 

minutos totais de amostragem (Figura 13).  

 

Figura 13. Coleta de macroinvertebrados bentônicos utilizando uma rede do tipo coador 

 

Fonte: Rocha, H. M., 2014 

 

Os pontos de coleta foram selecionados considerando a porcentagem de 

tipo de uso e ocupação da terra classificado para cada sub-bacia. Por exemplo, 
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em uma sub-bacia classificada previamente como uso pecuária, os pontos de 

coleta foram selecionados na maior porção da bacia com esse uso. A ordem das 

coletas foi organizada pela proximidade entre os pontos e o acesso por meio de 

estradas e rodovias, ao longo de todo o dia de coleta, sem horário pré-definido.  

 

 

3.3  Processamento das amostras e identificação taxonômica dos 

macroinvertebrados bentônicos  

 

Os macroinvertebrados bentônicos coletado nos diferentes pontos foram 

colocados em frascos de vidro do tipo Snap-Cap (30 ml), fixados em álcool etílico 

80% e etiquetados e referenciados de acordo com as condições ambientais de 

cada ponto, conforme preconizado por Oliveira e Froehlich (1997) e Oliveira e 

Bispo (2001). Posteriormente, os materiais foram transportados para o 

Laboratório de Análise e Gerenciamento Ambiental de Recursos Hídricos da 

Universidade Federal de Goiás - Instituto de Ciências Biológicas (LAMARH -

ICB/UFG).  

Em laboratório, o material biológico foi separado do material orgânico em 

uma placa de Petri sob iluminação. Posteriormente, os macroinvertebrados 

foram triados e identificados, com auxílio de um estereoscópio (Figura 14). 
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Figura 14. Triagem e identificação dos macroinvertebrados bentônicos 

 

Fonte: Rocha, H. M., 2014 

 

Os espécimes de macroinvertebrados bentônicos foram identificados até 

o nível de família, com a utilização das seguintes chaves taxonômicas: 

Ephemeroptera (DOMINGUEZ, HUBBARD e PETERS, 1992 e SALLES et al., 

2004); Plecoptera (FROEHLICH, 1984); Trichoptera (WIGGINS, 1996 e PES, 

HAMADA e NESSIMIAN, 2005); Odonata (COSTA, SOUZA e OLDRINI, 2004); 

e, para os demais grupos, a identificação foi realizada pelas chaves de Merritt e 

Cummins (1996). A identificação taxonômica dos organismos Hirudinea, 

Nematoda, Collembola, Crustacea e Lepidoptera foi realizada apenas até o nível 

de ordem. 

 

 

3.4  Variáveis físicas e químicas da água 
 

A estimativa de parâmetros físicos e químicos tais como temperatura da 

água – Ta (ºC), temperatura do ar – Tar (ºC), potencial hidrogeniônico - pH, 
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potencial de redução de oxidação - ORP (mV), condutividade elétrica - CE 

(mS.cm-1), sólidos totais dissolvidos - STD (g.L-1), oxigênio dissolvido - OD (%; 

mg.L-1), turbidez - TURB (Lâmpada Tangsten – NTU) foi realizada in situ. Para 

isso, utilizou-se o aparelho sonda multianalisadora de água Horiba, modelo U50 

(Figura 15).  

 
Figura 15. Equipamento multiparâmetro, marca Horiba, modelo U50, utilizado em campo 
para a análise dos parâmetros físico-químicos das águas do Sudoeste de Goiás 

 
Fonte: Rocha, H. M., 2015 

 

 
3.5  Medida de vazão, velocidade e profundidade 

 
As medidas do fluxo superficial dos rios foram obtidas utilizando o método 

do flutuador, que se constituiu nas seguintes etapas: a) traçar seção inferior e 

outra na seção superior do rio, de forma perpendicular às margens; b) medir a 

distância retilínea entre as seções utilizando uma trena métrica; c) medir as 

profundidades das seções (inferior e superior) com uma distância pré-

determinada (p.ex., de 30 em 30 cm) em linha horizontal; d) cronometrar o tempo 

de deslocamento de uma bola de tênis de mesa (40 mm de diâmetro) da seção 
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superior até a secção inferior (Figura 16). Por fim, em laboratório, foram 

elaboradas planilhas para o cálculo de vazão (Vaz), conforme preconizadas no 

trabalho de Palhares et al. (2007). 

 

Figura 16. Marcação das seções (inferior e superior) e a medição da profundidade dos 
rios do Sudoeste de Goiás 

 

Fonte: Rocha, H. M., 2014 

 

 

3.6 Análise estatística  

 

3.6.1 Análise da riqueza e abundância de espécies  

 

Para avaliar os padrões gerais de estrutura e a composição dos 

macroinvertebrados bentônica nos rios das sub-bacias hidrográficas do 

Sudoeste de Goiás, primeiramente, foi feita uma análise exploratória dos dados 

por meio da organização em planilhas, com cálculos do total de indivíduos, média 

e porcentagem relativa. 
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A riqueza total de táxons foi estimada para os rios de diferentes usos e 

ocupação da terra foi feita pela contagem de frequência, usando informações 

sobre o número de espécies raras ou pouco frequentes na coleção (MELO et al., 

2003). 

Avaliação da abundância relativa de táxons foi utilizada para determinar o 

número total de indivíduos numa comunidade pertencentes àquele táxon 

(RICKLEFS, 2003). A abundância relativa é expressa pela equação: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑙 = 𝑛 (
100

𝑁
) 

 

Onde, 𝐴𝑟𝑒𝑙 é abundância relativa de táxons (porcentagem) de uma dada 

comunidade, 𝑛 é o número de organismos do táxon, e 𝑁 é o número total de 

organismos da unidade amostral. Desta forma, os dados de abundância e 

riqueza de táxons permitiram avaliar os fatores da ação antrópica que interferem 

na distribuição espacial das comunidades de insetos aquáticos nos rios 

amostrados da região do Sudoeste de Goiás. 

 

3.6.2 Análise de Correspondência Canônica 

 

Para verificar a existência de padrões na distribuição das espécies em 

relação à estrutura hierárquica dos rios e os fatores do meio ambiente (uso da 

terra e as variáveis físico-químicos da água) utilizou-se a análise de 

correspondência canônica (CCA) (TER BREAK, 1986; TER BREAK, 1987; 

MARTINS et al., 2003; NABOUT et al., 2007). A CCA é uma técnica de 

ordenação entre dois conjuntos de dados que permite descrever os padrões e 

os efeitos das variáveis ambientais sobre o grupo de variáveis resultantes de 

interesse (TER BREAK, 1986; TER BREAK, 1987). 

Nessa análise, foram elaboradas duas matrizes: a) matriz de 

macroinvetebrados bentônicos - contendo os valores de abundância das 

espécies dos locais de amostrados e, b) matriz ambiental - com valores dos 

dados físico-químicos da água. Em seguida, os dados foram transformados pela 
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expressão logarítmica log n+1, exceto o pH, para corrigir possíveis assimetrias 

da distribuição dos dados conforme preconizado por Pinto et al. (2008). 

A CCA foi realizada por meio do programa R (R - Foundation for Statistical 

Computing). Para os dados de abundância de espécimes, utilizando técnicas de 

ordenação, optou-se pela exclusão dos dados de espécimes raras com menos 

do que 10 indivíduos no levantamento total da matriz, pois esses dados não 

contribuem para os resultados e dificultam a interpretação da CCA.  

O uso dos dados de espécimes raras está indicado para pesquisas que 

objetivem identificar as características específicas das espécimes ou como 

indicadores de características específicas de um ecossistema (LEGENDRE e 

GALLAGHER, 2001; BORCARD, GILLET e LEGENDRE, 2011). Assim, a matriz 

de abundância foi composta por 33 famílias de macroinvertebrados bentônicos. 

A seleção das variáveis ambientais seguiu o método de seleção do tipo 

“forward stepwise” (HIGUCHI et al., 2015), utilizando a função Ordistep da 

biblioteca Vegan (OKSANEN et al., 2013), onde o nível de significância do F -

estatístico, associados a todas as variáveis ambientais são testadas usando o 

teste de permutação (1.000 permutações) e selecionadas aquelas com o valor 

de p < 0,1 de significância (BORCARD, GILLET e LEGENDRE, 2011). Foram 

verificadas as dependências lineares entre as variáveis ambientais pelo fator de 

inflação (VIF), sendo excluídas os VIF acima de 10, por indicar colinearidade 

(BORCARD, GILLET e LEGENDRE, 2011). 

Por fim, a CCA resulta em um diagrama de ordenação, em que os pontos 

discriminados representam a matriz de dados biológicos (dados dos táxons), e 

os vetores representam as variáveis ambientais (dados físico-químicos da água). 

Assim, a interpretação do diagrama de ordenação permitiu analisar os padrões 

de variação na composição da comunidade biológica, explicada pela melhor 

variável ambiental (TER BREAK, 1986). 

 

 

3.6.3 Análise de variância  

 

Para analisar os dados físico-químicos foi realizada análise de variância 

simples, e para se verificar as possíveis diferenças significativas das médias de 
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riqueza e abundância em relação aos fatores de classificação hidrológica de rios, 

uso e ocupação da terra e grupos funcionais alimentares, foi aplicado o teste 

estatístico de análise de variância com três fatores (three-way ANOVA), por meio 

do software Statistica 7. 

De acordo com Padovani (2014), para a realização da análise de 

variância, os dados devem ser submetidos a algumas pressuposições 

estatísticas, que são: a) o teste de independência dos erros; b) normalidade dos 

dados e, c) homogeneidade de variâncias. 

A análise de variância fundamenta-se em comparar as médias dos níveis 

do fator (tratamento). O método consiste em fracionar a variabilidade total da 

variável resposta em duas fontes, que podem ser atribuídas a uma variação entre 

os níveis do fator (variação entre tratamentos) e outra, a variação dentro dos 

níveis (dentro de tratamentos). A primeira envolve a variação do acaso 

acumulada, devido aos níveis de tratamento, enquanto a última, a variação 

atribuída ao acaso. 

Feito isso, determina-se a razão da variação entre os níveis e a variação 

dentro dos níveis. 

Havendo uma diferença entre as médias dos níveis do fator, faz-se 

necessária a aplicação do teste a posteriori de Tukey, por rejeitar a Hipótese de 

nulidade (H0), ou seja, há evidência de diferenças significativas entre os 

tratamentos, ao nível α < 0,05 de significância. 

Desta forma, o teste de Tukey permitiu testar o quanto de contraste das 

médias dos tratamentos diferem entre si, compreendendo quais as médias entre 

os tratamentos tiveram maior interferência na riqueza e na abundância 

taxonômica. 

 

 

3.6.4 Análise de Beta-diversidade 

 

Para avaliar o quanto a composição de espécies muda entre os habitats, 

foi utilizada a diversidade Beta (β), baseado no índice de Whittaker (1960), que 

se baseia em dados de presença e ausência de táxons. Para o cálculo de 

diversidade Beta (β), foi utilizada a seguinte equação: 
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βW = (S / α) -1 

 

Onde S é o número total de táxons coletados nas áreas consideradas, e 

α é a riqueza taxonômica média das amostras. Por este índice, o valor um 

representa completa dissimilaridade, e o zero indica que as comunidades não 

são diferentes na composição de espécies (CAMARGO, 1999).  
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Análise dos parâmetros físicos e químicos das águas nos 

diferentes usos da terra do Sudoeste Goiano 

 

Os parâmetros físicos e químicos da água dos 137 pontos coletados nos 

diferentes usos da terra do Sudoeste de Goiás estão resumidos na Tabela 1.  

Os dados de vazão dos rios de 6as ordens mostraram um aumento 

significativo em relação às demais ordens. A vazão média da água foi 

significativamente maior nos rios de agricultura do que nas áreas preservadas (F 

= 27,398, P < 0,000) (Figura 17). Tal fato pode ser explicado pela formação 

geológica existentem nas nascentes dos rios de áreas de agricultura, que trata-

se do Sistema Aquífero da Formação Cachoeirinha, formado por aquíferos livres 

ou semi-confinados, homogêneos e relativamente isotrópicos, que, em 

comparação o Sistema Aquífero Aquidauana (áreas preservadas), possuem 

maior estocagem de água subterrânea e a maior disponibilidade para alimentar 

as drenagens superficiais (ALMEIDA et al., 2006). Os menores valores de vazão 

da água ocorreram nos rios de 1ª a 3ª ordens para o uso de pecuária, com o 

valor médio de 0,184 m3/s, e nas áreas de agricultura, os maiores valores foram 

de 4,706 m3/s, nos rios de 6ª ordens (Tabela 1). 

A temperatura da água, entre os diferentes tipos de uso da terra, 

apresentou diferença significativa, com os valores de F = 35,120, P < 0,000 

(Figura 17). Na Tabela 1, a temperatura da água teve o menor valor médio de 

18,98°C, com o desvio de 1,19 °C nos rios de 4ª a 5ª ordens. Em rios de áreas 

de agricultura, e o maior valor médio 25,32°C (desvio 3,27 ºC) nos rios de áreas 

preservada, nos rios de 4ª a 5ª ordens, atribuídos a profundidade, ao menor 

volume e uma baixa velocidade da água, fazendo que aumente o contato entre 

o substrato terrestre e a água, aquecendo-as naturalmente. Para a vida aquática, 

essa temperatura da água indica ambientes ideais para o desenvolvimento e 

crescimento das plantas, peixes, anfíbios e macroinvertebrados bentônicos, 

bactérias e fungos,  estando situados no intervalo entre 21ºC a 30ºC (UFRJ, 

2018). 
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Tabela 1. Dados estatísticos dos parâmetros físicos e químicos das águas (mínimo, máximo, média e desvio padrão) dos rios do Sudoeste de Goiás, 
referente ao período de agosto a outubro de 2014 em áreas de agricultura, pecuária e preservada considerando, a classificação hidrológica (CH) 

 CH  Vazão (m3) 
Velocidade  

(m/s) 
T água °C pH ORP (mV) STD (g.L-1) P (m) OD (mg.L-1) Turbidez (NTU) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 

 

1
ª-

3
a
 

Mín/Máx 0,003-3,496 0,041-1,431 17,21-23,65 4,49-7,44 186,67-486,67 0,001-0,035 0,03-0,76 11,92-26,37 2,15-35,30 

Méd/Des 0,616±0,887 0,477±0,319 20,46±1,59 6,08±0,81 365,68±66,07 0,011±0,010 0,28-0,18 19,04±4,25 12,25±8,57 

4
ª-

5
a
 

 

Mín/Máx 1,707-4,242 0,326-1,278 17,53-21,15 5,98-7,31 331,00-473,67 0,003-0,127 0,20-0,63 16,20-26,54 11,58-41,60 

Méd/Des 2,797±0,960 0,774±0,344 18,98±1,19 6,83±0,39 372,097±39,14 0,036±0,040 0,46-0,14 20,78±3,30 27,73±8,50 

6
ª 

 Mín/Máx 4,706-4,706 0,685-0,685 20,11-20,11 7,24-7,24 346,33-346,33 0,047-0,047 0,73-0,73 22,61-22,61 31,03-31,03 

Méd/Des 4,706±0,000 0,685±0,000 20,11±0,00 7,24±0,00 346,33±0,00 0,047±0,000 0,73±0,00 22,61±0,00 31,03±0,00 

P
e

c
u

á
ri
a

 

1
ª-

3
a
 

Mín/Máx 0,002-1,250 0,023-1,110 17,71-26,25 4,88-7,29 269,33-445,67 0,003-0,038 0,02-0,35 9,62-23,11 0,85-39,87 

Méd/Des 0,184±0,272 0,479±0,265 21,60±2,04 6,61±0,53 358,25±41,84 0,012±0,007 0,13±0,07 16,43±3,22 10,17±8,56 

4
ª-

5
a
 

 

Mín/Máx 0,301-5,280 0,372-1,112 18,77-24,85 6,53-7,41 305,33-399,00 0,008-0,021 0,16-0,55 14,59-24,36 5,69-37,7 

Méd/Des 2,198±1,626 0,774±0,229 21,57±1,70 7,07±0,23 350,92±26,05 0,014±0,004 0,33±0,13 18,20±3,13 17,31±8,60 

6
ª 

 Mín/Máx 3,306-5,410 0,967-1,058 21,63-24,96 6,19-7,02 375,67-397,67 0,008-0,018 0,40-0,63 13,28±21,98 11,40-19,77 

Méd/Des 4,358±1,488 1,013±0,064 23,29±2,35 6,60±0,59 386,67±15,56 0,013±0,007 0,51±0,16 17,63±6,15 15,59±5,92 

P
re

s
e

rv
a
d
a

 1
ª-

3
a
 

Mín/Máx 0,000-2,882 0,003-0,678 20,64-26,66 4,25-7,65 309,00-489,67 0,002-0,092 0,02-0,74 6,59-19,48 0,59-36,73 

Méd/Des 0,3651±0,860 0,197±0,216 23,55±1,81 6,27±1,12 388,12±60,33 0,025±0,025 0,19±0,24 14,02±3,33 10,46±10,42 

4
ª-

5
a
 

 

Mín/Máx 0,001-3,883 0,038-0,778 21,91-30,92 5,03-8,08 293,33-463,00 0,002-0,105 0,03-0,91 10,67-20,47 1,49-56,33 

Méd/Des 0,614±1,304 0,365±0,276 25,32±3,27 7,34±0,84 334,24±45,51 0,048±0,035 0,25±0,32 16,08±3,50 12,22±15,46 

6
ª 

 Mín/Máx 0,432-0,432 0,680-0,680 24,62-24,62 7,63-7,63 304,00-304,00 0,026-0,026 0,09-0,09 17,64-17,64 23,93-23,93 

Méd/Des 0,432±0,000 0,680±0,000 24,62±0,00 7,63±0,00 304,00±0,00 0,026±0,000 0,09±0,00 17,64±0,00 23,93±0,00 

ANOVA (P<0,05) 0,000 0,000 0,000 0,347 0,833 0,002 0,001 0,000 0,022 
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Figura 17. Análise de variâncias one-way para o efeito do uso da terra sobre os parâmetros físicos e químicos das águas, referente ao período de 
agosto a outubro de 2014 em áreas de agricultura pecuária e preservada. Nível de significância p < 0,05 
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A velocidade da água foi significativamente maior nos rios de agricultura e de 

pecuária do que nos rios de áreas preservadas, com os valores de F = 10,007, P < 

0,000 (Figura 17), demostrando a influência do Sistema Aquífero Aquidauana, que 

trata-se de aquífero profundo e um sistemas de dupla porosidade, compostos por 

rochas sedimentares litificadas, com um padrão de fraturas e porosidade intergranular 

primária e secundária por dissolução. O seu potencial de recarga diminui com o 

aumento do soterramento e litificação. Essa formação possui baixa infiltração da água 

no solo e rápido escoamento superficial, o que favorece a formação de rios 

intermitentes (ALMEIDA et al., 2006). As maiores médias de velocidade da água 

ocorreram nos rios de áreas de pecuária e as menores médias ocorreram nos rios de 

áreas preservadas, com destaque para os rios de 1ª a 3ª ordens, com o valor médio 

de 0,197 m/s e uma variação padrão de 0,216 m/s, e os maiores valores médios 1,013 

m/s com a variação padrão de 0,064 m/s nos rios de 6as ordens nos rios de áreas de 

pecuária (Tabela 1). 

O pH não diferiu significativamente entre os rios de diferentes usos da terra F 

= 1,067, P < 0,347 (Figura 17). De acordo com a referência estabelecida pela 

Resolução CONAMA n° 357/05 (BRASIL, 2005), os valores de pH das águas da área 

de estudo podem ser classificada como de classe I destinadas ao consumo humano 

e de animais.  

Na Tabela 1, verifica-se que os menores valores médios de ORP de 304,00 

mV, foram nos rios de 6as ordens nas áreas preservadas. Nos rios de cabeceira de 1ª 

a 3ª ordens, foram registrados os maiores valores. No entanto, o ORP entre os rios de 

diferentes tipos de uso da terra não apresentou diferença significativa, com os valores 

de F = 0,183, P < 0,833 (Figura 17), o que significa um ambiente aeróbico com altas 

taxas de OD na água. O ORP mede a capacidade de transferência de elétrons entre 

espécies químicas, deste modo determina a capacidade da água limpar-se de 

produtos ou contaminantes químicos (WHO, 2011). As maiores concentrações OD (F 

= 11,135, P < 0,000) ocorreram nos rios de áreas de agricultura, ao passo que esses 

rios apresentam maiores variações das características morfológicas de velocidade e 

tipo de fluxo, altitude e a profundidade da água (FIORUCCI e BENEDETTI FILHO, 

2005). 
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As concentrações de STD foram significativamente maiores nos rios de áreas 

preservadas do que nos de agricultura e de pecuária, com os valores de F = 6,420, P 

< 0,002 (Figura 17). O STD são representas por substâncias dissociadas e não 

dissociadas, mas não materiais em suspenção, colóides ou gases dissolvidos 

(CELLIGOI, 1999). Os valores significativos encontrados para os rios de áreas 

preservadas deve-se alta disponibilidade de substâncias orgânicas e inorgânicas sob 

formas moleculares ionizadas ou micro-granulares (ARAÚJO, SANTOS e OLIVEIRA, 

2012), na qual a maior contribuição dos sólidos se dá pela entrada natural (processos 

erosivos, organismos e detritos orgânicos) (VITÓ et. al, 2016). De acordo com a 

Tabela 1, entre os rios de diferentes usos da terra, o menor valor da STD foi de 0,011 

g.L-1, registrada nos rios de 1ª a 3ª ordem nas áreas de agricultura, e os maiores 

valores de STD, de 0,047 e 0,048 g.L-1, foram detectados nos rios de 6ª ordem (área 

agricultura) e 4ª a 5ª ordens (área preservada), respectivamente. Verificou-se, ainda, 

que existe um aumento gradativo dos valores de STD entre os fluxos hidrológicos dos 

pontos situados da nascente para os pontos situados na foz do sistema hidrológico. 

A profundidade dos rios foram significativamente maiores nos rios de 

agricultura e pecuária do que nos rios de áreas preservadas com os valores de F = 

7,820, P < 0,001 (Figura 17). Isto pode ser explicado pelo fato de o substrato dos leitos 

dos rios das áreas de agricultura e pecuária serem constituídas da formação geológica 

Cachoerinha e Serra Geral de solos mais arenosos a argilosos,  que contribuem para 

o aprofundamento da calha do rio e um processo mais acelerado de deposição de 

sedimentos. Isto, em comparação ao substratos da Formação Aquidauana em 

encontrados nos rios de áreas preservadas (ALMEIDA et al., 2006; BARBOSA et al., 

2015). 

A elevação dos valores de turbidez foram significativamente maiores nos rios 

de agricultura (F = 3,953, P < 0,022) (Figura 17), o que reflete na alteração da 

penetração da luz provocada por uma maior concentração de partículas em 

suspensão na água dessas áreas (PINTO, OLIVEIRA e PEREIRA, 2009). Entre os 

usos da terra, os menores valores de turbidez ocorreram nos rios de 1ª a 3ª ordens 

(10,17 NTU pecuária; 10,46 NTU preservada; e 12,25 NTU agricultura) (Tabela 1) que 

ainda mantêm a vegetação nativa bem preservada. O maior valor de turbidez, de 

31,03 NTU, ocorreu nos rios de 6ª ordem nas áreas de agricultura.  
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4.2  Composição da fauna de macroinvertebrados bentônicos nas sub-

bacias hidrográficas do Sudoeste Goiano 

 

O inventário dos macroinvertebrados bentônicos abrangeu a coleta de dados 

em nove sub-bacias hidrográficas, totalizando 11.884 indivíduos, identificados em 72 

Famílias (Tabela 2). As ordens de insetos identificadas foram: Coleoptera Adulto (9 

famílias), Coleoptera Larva (9 famílias), Diptera (7 famílias), Ephemeroptera (6 

famílias), Heteroptera (8 famílias), Megaloptera (2 famílias), Odonata (9 famílias), 

Plecoptera (1 família), Trichoptera (13 famílias). Foram identificados também os 

seguintes grupos bentônicos: Crustacea (1 táxon), Collembola (1 táxon), Gastropoda 

(1 táxon), Haplotaxida (1 táxon), Hirudinea (1 táxon), Lepidoptera (1 táxon), 

Oligochaeta (1 táxon) e Platyhelminthes (1 táxon). 

Em relação à distribuição dos macroinvertebrados bentônicos nos rios para os 

diferentes usos e ocupação da terra, nos rios de áreas de agricultura foram 

contabilizados 2.965 indivíduos, totalizando o seu menor número; nos rios das áreas 

de pecuária foram identificadas 3.941 de espécimes; e nos das áreas preservada, 

4.978 indivíduos foram amostrados (Tabela 2). 

Para compreender a distribuição dos macroinvertebrados bentônicos nos rios 

de diferentes uso e cobertura da terra no sudoeste de Goiás (Figura 19), utilizaram-se 

os dados resíduias de abundância da CCA (vide idem 3.6.1), que dispõem dos grupos 

raros com frequência de ocorrência < 10 indivíduos. Desta forma, neste estudo, 

identificam-se 39 famílias raras, 25 famílias comuns  e oito famílias de ampla 

distribuição (Figura 18) para todas as classes de uso da terra (Figura 19 e Tabela 2). 

Entendemos que, dentre as características estruturais dos macroinvertebrados 

bentônicos, os aspectos mais representativos de suas populações são representados 

pelos dados de riqueza e a abundância das espécies que as compõem (BRUEL, 

2013). O conjunto de espécies ao longo de um gradiente podem ser posicionados em 

uma reta hipotética, em que suas extremidades são representados por espécies raras 

ou espécies muitos comuns (RABINOWITZ, CAIRSN e DILLON 1986). Uma espécie 

pode ser considerada rara quando apresenta uma destas características: ocupa 

estreita amplitude geográfica; ocupa apenas um ou poucos habitats especializados; é 

sempre encontrada em pequenas populações (PRIMACK, 1993; NEGRELLE, 2001). 
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Figura 18. Ninfas das famílias de ampla distribuição ocorridas nos rios do Sudoeste de Goiás: 

A) Elmidae (Coleoptera Adulto); B) Chironomidae (Diptera); C)  Simuliidae (Diptera); D) 

Leptophlebiidae (Ephemeroptera); E) Libellulidae (Odonata); F) Perlidae (Plecoptera); G) 

Hydropsychidae (Trichoptera); H) Philopotamidae (Trichoptera) 

A) B) 

 

 

C)  D) 

  

E) F) 

  

G) H) 

 

 

Fotos de: Hamada, Nessimian e Querino, 2014. 
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Figura 19. Abundância relativa dos táxons raros, incomuns e ampla distribuição amostrados 
nos rios de diferentes predomínios do uso e cobertura da terra no Sudoeste de Goiás, 
referente ao período de agosto a outubro de 2014 

 

 
Na Tabela 2 e Figura 19, observa-se que, nos rios de áreas de agricultura, para 

os táxons considerados de ampla distribuição, houve um decréscimo dos rios de 1ª 

ordem (891 ind.) até os de 5ª ordem (75 ind.) e, a partir desse, o aumento nos rios de 

6ª ordem (153 ind.). A maioria das famílias de ampla distribuição ocorreu em todos os 

trechos, não apresentando preferência nítida por quaisquer tolerâncias ambientais ou 

características hidrológicas. A família Simuliidade se destaca por ser a mais 

abundante, ocorrendo predominantemente nos rios de 1ª a 2ª ordens, considerados 

de menor correnteza, enquanto que a família Hydropsychidae foi mais abundante em 

rios superiores a 4ª ordem, em seções de áreas de correnteza, ambos pertencentes 

do grupo alimentar Coletor filtrador. A dominância dessas famílias, principalmente  

Simuliidade, indica o enriquecimento de matéria orgânica no sedimento (MARQUES, 

FERREIRA e BARBOSA, 1999). 



71 

 

Tabela 2. Abundância dos macroinvertebrados bentônica nos diferentes rios de usos e cobertura da terra sob o efeito das classes hidrológicas entre 
o período de agosto a outubro de 2014 no Sudoeste de Goiás 

  Agricultura Pecuária Preservada 

Táxon FFG 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 

Crustacea - 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crustacea Cc 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Adulto - 47 52 14 28 3 4 38 87 75 85 17 3 35 34 87 40 45 1 
Curculionidae Fr 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dryopidae Rp 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 8 10 1 3 0 
Dytiscidae Pr 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 3 2 0 0 
Elmidae Rp 35 47 14 28 3 4 24 80 72 83 17 3 3 10 70 33 41 1 
Gyrinidae Pr 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Hydrophilidae Cc 4 4 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 19 11 3 1 1 0 
Lutrochidae Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Lutrochidae Aff. Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
Noteridae Pr 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coleoptera Larva - 6 26 8 14 1 2 28 91 78 33 23 3 8 12 33 80 22 19 
Elmidae Cc 5 19 8 13 1 2 24 78 72 30 20 2 1 6 19 79 18 19 
Dryopidae Fr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dytiscidae Pr 1 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 6 0 3 0 
Gyrinidae Pr 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
Hydrophilidae Pr 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 
Lutrochidae Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Psephenidae Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
Ptylodactilidae Fr 0 0 0 0 0 0 3 11 4 2 1 0 1 0 5 0 0 0 
Scirtidae Cc 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Collembola - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Collembola Cc 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Diptera - 661 299 60 295 35 48 49 182 262 297 108 6 16 92 143 284 203 47 
Chironomidae Cc 30 67 23 183 3 37 8 43 31 111 57 2 3 32 39 44 18 34 
Ceratopogonidae Pr 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 
Empididae Pr 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 1 
Psychodidae Cc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Simuliidae Cf 629 224 37 111 31 8 33 131 228 182 47 4 11 57 102 237 184 11 

Legenda: FFG – Grupos funcional alimentar; Cc – Coletor catador; Fr – Fragmentador; Rp – Raspador; Pr – Pedrador; Cf – Coletor filtrador 
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Tabela 2. Abundância dos macroinvertebrados bentônica nos diferentes rios de usos e cobertura da terra sob o efeito das classes hidrológicas entre 
o período de agosto a outubro de 2014 no Sudoeste de Goiás (Continuação)  

  Agricultura Pecuária Preservada 

Táxon FFG 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 

Stratiomyidae Cc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tipulidae Pr 0 6 0 1 0 0 8 5 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 
Ephemeroptera  - 15 215 37 32 11 15 21 97 63 131 98 23 78 120 254 265 148 65 
Baetidae Cc 13 56 4 6 8 2 8 32 7 25 18 1 4 16 13 28 12 5 
Caenidae Cc 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7 6 0 0 
Euthyplociidae Fr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Leptohyphidae Cc 0 5 17 8 2 10 0 28 7 30 16 9 2 7 30 63 19 7 
Leptophlebiidae Cc 2 152 16 17 1 3 13 30 49 76 64 13 72 90 198 168 117 53 
Polymitarcyidae Cc 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Gastropoda - 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastropoda Rp 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heteroptera - 10 13 15 17 0 1 28 41 51 50 10 4 25 22 34 50 76 10 
Belostomatidae Pr 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13 6 7 2 0 0 
Gelastocoridae Pr 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Naucoridae Pr 7 13 15 17 0 1 20 40 51 50 10 2 6 13 22 48 76 10 
Nepidae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Notonectidae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4 0 0 0 
Pleidae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Mesoveliidae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Veliidae Pr 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hirudinea - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hirudinea Pr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lepidoptera - 4 1 6 26 1 12 5 2 0 4 0 6 0 0 0 6 0 0 
Lepidoptera Fr 4 1 6 26 1 12 5 2 0 4 0 6 0 0 0 6 0 0 
Megaloptera - 4 7 1 4 1 0 6 36 12 29 6 1 2 7 8 3 3 4 
Corydalidae Pr 2 7 1 4 1 0 6 36 12 29 6 1 1 4 8 3 3 4 
Sialidae Pr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

Legenda: FFG – Grupo funcional alimentar; Cc – Coletor catador; Fr – Fragmentador; Rp – Raspador; Pr – Pedrador; Cf – Coletor filtrador 
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Tabela 2. Abundância dos macroinvertebrados bentônica nos diferentes rios de usos e cobertura da terra sob o efeito das classes hidrológicas entre 
o período de agosto a outubro de 2014 no Sudoeste de Goiás (Continuação)  

  Agricultura Pecuária Preservada 

Táxon FFG 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 1ªOrd 2ªOrd 3ªOrd 4ªOrd 5ªOrd 6ªOrd 

Odonata - 80 59 19 12 33 3 140 211 54 62 41 15 83 125 124 147 52 6 
Aeshnidae Pr 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 6 1 0 
Coenagrionidae Pr 21 1 1 1 1 0 13 16 6 1 4 2 34 46 22 36 1 2 
Calopterygidae Pr 9 8 3 2 0 0 4 15 5 5 4 1 5 16 9 13 5 0 
Dicteriadidae Pr 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Gomphidae Pr 9 34 10 5 19 0 50 40 23 32 16 5 11 25 27 52 37 0 
Libellulidae Pr 38 15 5 3 13 3 73 138 20 24 17 7 32 30 50 35 8 4 
Megapodagrionidae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
Polythoridae Pr 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protoneuridae Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 0 0 
Oligochaeta - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligochaeta Cc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platyhelminthes - 0 1 0 48 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platyhelminthes Pr 0 1 0 48 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plecoptera - 20 18 4 5 0 3 54 193 153 146 42 0 26 18 61 83 51 29 
Perlidae Pr 20 18 4 5 0 3 54 193 153 146 42 0 26 18 61 83 51 29 
Trichoptera - 145 59 19 259 24 97 45 238 56 76 163 40 26 305 179 583 417 280 
Calamoceratidae Fr 2 1 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 5 0 0 0 1 0 
Ecnomidae Cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
Glossosomatidae Rp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicopsychidae Rp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Hydrobiosidae Pr 0 0 2 2 0 2 0 4 16 10 1 0 1 0 8 23 12 0 
Hydropsychidae Cf 135 55 13 250 24 81 43 97 33 65 67 16 16 51 30 252 159 100 
Hydroptilidae Rp 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 
Leptoceridae Fr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
Odontoceridae Rp 1 1 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 9 6 5 0 0 
Philopotamidae Cf 2 0 0 0 0 14 1 121 0 0 92 24 0 239 123 295 244 180 
Polycentropodidae Cf 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 10 2 1 0 
Sericostomatidae Fr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Xiphocentronidae Cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Legenda: FFG – Grupos funcional alimentar; Cc – Coletor catador; Fr – Fragmentador; Rp – Raspador; Pr – Pedrador; Cf – Coletor filtrador 
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De modo oposto, as famílias Libellulidae e Perlidae, ambas predadoras, 

em menor quantidade de indivíduos, tiveram ocorrências predominantes em rios 

de 1ª a 2ª ordens, o que se justificada pela enorme quantidade de alimento, uma 

vez que eram esperados em rios de maiores proporções (VANNOTE et al., 

1980). A família Philopotamidae ficou restrita às seções hidrológicas de áreas de 

nascentes (1ª ordem) e rios de trechos maiores (6ª ordem), que podem ser 

considerados rios de bastante vegetação e limpos (Trivinho-Strixino et al., 2008). 

Para os rios situados em áreas de pecuária, não se verificou um padrão 

na distribuição dos indivíduos de ampla distribuição, ocorrendo em todas as 

ordens dos rios (Tabela 2 e Figura 19). Observou-se que o baixo número de 

indivíduos ocorreu nos rios de 1ª ordem (249 ind.) e 6ª ordem (69 ind.), e o maior 

número de indivíduos nos rios de 2ª ordem (833 ind.). Por fim, os rios de 3ª ordem 

(586 ind.), 4ª ordem (687 ind.) e 5ª ordem (407 ind.) não apresentaram uma 

grande amplitude de indivíduos amostrados. Os táxons das famílias Libellulidae 

e Perlidae tiveram preferências nítidas pelas condições ambientais de rios de 

cabeceira (1ª a 3ª ordens), ambas Predadoras. A distribuição geográfica da 

família Simuliidade foi preferencialmente para os rios de 3ª e 4ª ordens, enquanto 

a família Philopotamidae ficou restrita aos rios de 2 ª, 5ª e 6ª ordens, ambas as 

famílias são pertencentes ao grupo alimentar de Coletor filtrador.  

Nos rios de áreas preservadas, a frequência dos indivíduos apresentou, 

um aumento gradativo no número presente a partir dos rios de 1ª ordem (163 

ind.) até o de 4ª ordem (1.147 ind.) e, a partir deste, um decréscimo até os rios 

de 6ª ordem (412 ind.). Da mesma forma, como ocorrido nas áreas de agricultura 

e de pecuária, a maioria das famílias de ampla distribuição ocorreram em todos 

os rios de áreas preservada. Dentre os Ephemeroptera, a família 

Leptophlebiidae, ocorreu em todos os segmentos dos rios, sendo mais frequente 

nos rios de 1ª a 3ª ordens nas áreas preservada. A família Philopotamidae 

(Thichoptera) não esteve presente nos rios de 1ª ordem, ocorrendo nas demais 

(2ª a 6ª ordens) em maior número. Nos Plecoptera, a família Perlidae ocorreu 

em todas as seções de rios estudados, não apresentando preferências por 

qualquer substrato hidrogeomorfológico. De modo oposto, representantes da 

família Elmidae foram menos frequentes, com preferência nítida em rios de 3ª e 

4ª ordens, observados principalmente nas sub-bacias do rio Caiapó e 
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Diamantino. Na sub-bacia do rio Formoso houve o predomínio da Libellulidae 

para todas as ordens dos rios, com cerca 30% do total de toda a fauna dos 

macroinvertebrados bentônica (Tabela 2 e Figura 19). 

 

 

4.3 Relação entre o uso e ocupação da terra e a dinâmica fluvial na 

distribuição dos os macroinvertebrados bentônicos nos rios do Sudoeste 

Goiano 

 

A seguir, na Tabela 3 e Figura 20, é apresenta a análise de variância para 

os efeitos de manejo e uso do solo, classificação hidrológica e aos grupos 

funcionais alimentares. 

A variação total da análise de variância foi 1.315.742,5, sendo que a 

variação entre os níveis do fator (variação entre tratamentos) foi de 533.506,5 e 

a variação dentro dos níveis (dentro de tratamentos) foi de 782.236,0. Todas as 

variações entre os níveis de fator HDS, UET, FFG, UET*HDS, HDS*FFG, 

UET*FFG e HDS*UET*FFG foram estatisticamente significantes com os valores 

de F = 6,699, P < 0,0000; F = 19,034, P < 0,0000; F = 29,086, P < 0,0000; F = 

4,444, P < 0,0000; F = 2,382, P < 0,0007; F = 6,689, P < 0,0000; e F = 1,808, P 

< 0,0021, respectivamente (Tabela 3).   

 

Tabela 3. Análise de variâncias múltiplas: efeito das classes das ordens dos rios, uso 
da terra e dos grupos funcionais alimentares sobre a abundância taxonômica (em nível 
de família) dos macroinvertebrados bentônicos 

Fonte de 

Variação 

Grau 

liberdade (Df) 

Qui-quadrado 

(Qq) 

Quadrado 

médio 

F Valor-p 

HDS 5 44.036,8 8.807,4 6,699 0,0000 

UET 2 50.046,4 25.023,2 19,034 0,0000 

FFG 4 152.954,3 38.238,6 29,086 0,0000 

UET * HDS 10 58.419,3 5.841,9 4,444 0,0000 

HDS * FFG 20 62.623,8 3.131,2 2,382 0,0007 

UET *FFG 8 70.359,1 8.794,9 6,689 0,0000 

HDS*UET*FFG 40 95.066,8 2.376,7 1,808 0,0021 

Residual 595 782.236,0 1.314,7   

Total 684 1.315.742,5    

Nível de significância p < 0,05. Legenda: FFG - Grupos funcionais alimentares; HDS 

- Hierarquização de Drenagem por Strahler; UET - Uso e ocupação da terra. 
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No teste de Tukey (Figura 20), foram observadas para a abundância dos 

macroinvertebrados bentônicos diferenças significativas entre os níveis do fator 

manejo e uso da terra, grupo funcional alimentar e classificação hidrológica. A 

abundância taxonômica entre os rios de áreas de pecuária e agricultura não 

apresentaram diferenças significativas e, entre os rios das áreas preservadas 

para os rios de usos de agricultura e pecuária, foram significativas, sendo os 

valores médios mais baixos para os rios de pecuária e as maiores médias nos 

rios de áreas preservadas. Em relação à classificação hidrológica, nos rios de 1ª 

a 3ª ordens, a abundância taxonômica teve as menores médias de variância e, 

elevando-se os valores médios no sentido dos rios de 4ª a 6ª ordens. O que 

significa que os ambientes de cabeceira estão sendo fortemente impactados 

pelas ações antrópicas, principalmente devido ao desmatamento, alteração no 

equilíbrio de erosão e a sedimentação, lançamento de efluentes doméstico e 

desfolhamento das copas de árvores causado pela herbivoria do gado (HOSTEN 

e WHITRIDGE, 2007). 

Figura 20. Representação gráfica do teste de Tukey para os efeitos das classes das 
ordens dos rios, uso da terra e dos grupos funcionais alimentares sobre a abundância 
taxonômica (em nível de família) dos macroinvertebrados bentônicos 

 
Probabilidade de ocorrência dos valores das médias de variância entre as classes, ao 
nível de significância p < 0,05 
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No Figura 20, pode-se observar também, que o grupo alimentar raspador 

e o de fragmentador não tiveram diferenças nas médias entre os rios de 

diferentes usos da terra e nem na variação entre de rios os 1ª a 6ª ordens. O 

coletor filtrador foi dominante em todas as ordens de rios estudados nas áreas 

preservadas, atingindo as maiores médias significativas nos de rios de 4ª a 6ª 

ordens. Entretanto, nos de rios de 1ª a 3 ª ordens, não tiveram diferenças nas 

médias dos predadores e coletores catadores.  

Os coletores catadores nos rios de áreas preservada obtiveram diferenças 

significativas para os diferentes usos da terra. Observou-se um aumento 

gradativo no número médio de abundância taxonômica, presentes a partir dos 

rios de 1ª ordem até os de 6ª ordem, com valores médios significativos. O grupo 

coletor catador nas áreas de agricultura e de pecuária não diferiram 

significativamente entre as classes hidrológicas. 

O grupo funcional alimentar de predador teve os valores médios mais 

significativos para os rios de áreas preservadas, do que em relação aos rios de 

áreas de agricultura. De modo que, a sua distribuição nos níveis hidrológicos, a 

menor ocorrência foi nos rios de 1ª ordem e dominante nos rios de 6ª ordem. A 

variâncias dos valores médios de abundância taxonômica em relação à classe 

dos grupos funcionais alimentares, os predadores foram mais abundantes que 

os grupos alimentares de fragmentadores e raspadores, entre as classes 

hidrológicas, porém os valores médios não foram significativos. 

As comparações múltiplas para os valores de riqueza taxonômica (Tabela 

4), os efeitos uso e ocupação da terra, classificação hidrológica e grupo funcional 

alimentar, mostraram uma variação total da média de 2.251,4. Entre os níveis do 

fator, a variação foi de 1.435,5 e, dentro dos níveis, a variação foi de 815,9. As 

variações entre os efeitos HDS (F = 7,345, P < 0,0000), UET (F = 30,998, P < 

0,0000), FFG (F = 187,235, P < 0,0000), UET*HDS (F = 4,882, P < 0,0000), 

HDS*FFG (F = 2,053, P < 0,0046), e UET*FFG (F = 8,850, P < 0,0000) foram 

estatisticamente significantes, o que permite dizer que há pelo menos uma 

diferença entre as médias encontradas dentro das classes dos fatores. De modo 

oposto, verifica-se que, apenas o fator HDS*UET*FFG (F = 0,961, P < 0,5408) 

não foi estatisticamente significante no nível de significância 5%.  
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Tabela 4. Análise de variâncias múltiplas: efeito das classes das ordens dos rios, uso 
da terra e dos grupos funcionais alimentares sobre a riqueza taxonômica (em nível de 
família) dos macroinvertebrados bentônicos 

Fonte de 

Variação 

Graus 

liberdade 

(Df) 

Qui-

quadrados 

(Qq) 

Quadrado 

médio 
F Valor-p 

HDS 5 50,4 10,1 7,345 0,0000 

UET 2 85,0 42,5 30,998 0,0000 

FFG 4 1.027,0 256,8 187,235 0,0000 

UET * HDS 10 66,9 6,7 4,882 0,0000 

HDS * FFG 20 56,3 2,8 2,053 0,0046 

UET *FFG 8 97,1 12,1 8,850 0,0000 

HDS*UET*FFG 40 52,7 1,3 0,961 0,5408 

Residual 595 815,9 1,4   

Total 684 2.251,4    

Nível de significância p < 0,05. Legenda: FFG - Grupos funcionais alimentares; HDS - 
Hierarquização de Drenagem por Strahler; UET - Uso e ocupação da terra. 

 

O Figura 21, a seguir, demonstra os resultados do teste de Tukey para a 

explicação das diferenças entre os níveis do fator na distribuição da riqueza 

taxonômica. Verificou-se, a partir da análise de variância, que a riqueza 

taxonômica dos grupos funcionais alimentares de raspadores e fragmentadores 

não tiveram diferenças nas médias entre os diferentes manejos da terra, e nem 

na variação entre os trechos de rios (1ª a 6ª ordens), tendo resultado semelhante 

a abundância taxonômica.  

Na valência ecológica dos grupos funcionais alimentares, esperávamos 

que, nas áreas preservadas, os fragmentadores e coletores tivessem uma maior 

riqueza e abundancia em rios de cabeceira (1 ª a 3 ª ordens), coletores e 

raspadores em rios intermediários (4 ª e 5 ª ordens) e os predadores seriam 

encontrados em pequenas quantidades para ambas as classes de rios. No 

entanto, a riqueza dos predadores foram dominantes em todas as ordens de rios 

estudados nas áreas preservadas, atingindo as maiores médias significativas 

nos rios de 2ª e 3ª ordens, e nas áreas de agricultura em rios de 5ª ordem 

ocorreram as menores médias, o que pode ser justificado pela enorme 

abundância de coletores. Os coletores catadores somente se distinguiram 

visualmente nas áreas preservadas e de pecuária nos valores médios em rios 
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de 6ª ordem, onde os menores valores das médias foram observados nas áreas 

de agricultura. Os coletores filtradores foram os mais visíveis nas áreas 

preservadas, entretanto, não se diferindo significativamente entre os diferentes 

manejos e uso da terra e as classes hidrológicas de rios. Nota-se que, na 

distribuição da riqueza, para os coletores catadores e coletores filtradores em 

relação ao nível de classes de rios, nos rios de 6ª ordem existe uma inversão 

nos valores médios entre agricultura e pecuária, com valores próximos aos das 

áreas preservadas, o que pode significar que, nessa classe de rios, existe uma 

certa depuração dos fatores que inibem a distribuição dos macroinvertebrados 

aquáticos. Diferentemente da distribuição da abundância taxonômica, a riqueza 

do coletor catador teve médias mais altas que o coletor filtrador. 

 

Figura 21. Representação gráfica do teste de Tukey para os efeitos das classes das 
ordens dos rios, uso da terra e dos grupos funcionais alimentares sobre a riqueza 
taxonômica (em nível de família) dos macroinvertebrados bentônicos 

Probabilidade de ocorrência dos valores das médias de variância entre as classes, ao 

nível de significância p < 0,05 
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Observou-se ainda, no Figura 21, que a riqueza taxonômica entre os rios 

de áreas de agricultura, pecuária e preservada, tiveram diferenças significativas. 

Os valores médios de riqueza de táxons mais baixos foram no rios de áreas de 

agricultura e as maiores médias nos rios de áreas preservadas. Isso demonstra 

que as diferentes configurações do uso e manejo da terra afetam, em níveis e 

proporções, a distribuição da riqueza dos macroinvertebrados bentônicos. Os 

valores médios da riqueza taxonômica para as classes hidrológicas dos rios, 

aumentaram gradativamente no sentido dos rios 1ª ordem para os rios de 6ª 

ordem. Isso pode ser explicado que a maior riqueza de espécies encontra-se em 

trechos médios do rio, devido à amplitude da temperatura que são ambientes 

ideais para o desenvolvimento dos macroinvertebrados bentônicos (VANNOTE 

et al., 1980; STATZNER e HIGLER, 1985; UFRJ, 2018).  

 

 

4.4 A diversidade beta (β) da fauna de macroinvertebrados bentônicos 
em comparação entre os diferentes usos e ocupação da terra e as 
características hidrológicas dos rios 

 
Nos rios das áreas de agricultura para a diversidade beta entre os rios de 

1ª a 6ª ordem houve uma variação dos valores de 0,3333 - 0,4894 (Tabela 7 e 

Figura 22). 

 

Figura 22. Representação gráfica da diversidade beta (β)  dos dados de riqueza de 
táxons e os efeitos das classes das ordens dos rios para os diferentes predomínios do 
uso e cobertura da terra no Sudoeste de Goiás 
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Tabela 5. Resultados da diversidade beta (β)  dos dados de riqueza dos 
macroinvertebrados bentônicos sob os efeitos das classes das ordens dos rios  para os 
diferentes predomínios do uso e cobertura da terra no Sudoeste de Goiás 

  1ª Ordem 2ª Ordem 3ª Ordem 4ª Ordem 5ª Ordem 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 2ª Ordem 0,3333     

3ª Ordem 0,3725 0,3200    
4ª Ordem 0,4286 0,3091 0,1628   
5ª Ordem 0,4894 0,3913 0,2353 0,3333  
6ª Ordem 0,4894 0,4348 0,2353 0,3333 0,2667        

P
e

c
u

á
ri
a
 2ª Ordem 0,3433     

3ª Ordem 0,3455 0,2581    
4ª Ordem 0,2857 0,3016 0,1765   
5ª Ordem 0,3704 0,3770 0,2653 0,2400  
6ª Ordem 0,3469 0,3929 0,3636 0,3333 0,3023        

P
re

s
e

rv
a
d
a
 

2ª Ordem 0,2329     
3ª Ordem 0,2533 0,2308    
4ª Ordem 0,3611 0,2800 0,2208   
5ª Ordem 0,2333 0,3333 0,2923 0,3226  
6ª Ordem 0,4509 0,4444 0,4643 0,4717 0,2683 

 

Nos rios de áreas de pecuária, os valores de diversidade beta entre os 

rios de 1ª a 6ª ordem variaram de 0,2857 - 0,3704, não havendo uma grande 

substituição na composição de organismos bentônicos. Verificou-se para os rios 

de 2ª a 6ª ordem uma variação da beta diversidade de 0,2581 -0,3929 e, entre 

os rios de 3ª a 6ª ordem, os valores variaram de 0,1765 -0,3636. Entre de os 4ª 

a 6ª ordem, os valores variaram de 0,2400 - 0,3333, enquanto que, entre os rios 

de 5ª a 6ª ordem, a substituição da composição de espécie foi de 0,3023 (Tabela 

7 e Figura 22). Para esse grupo de rios, a variação dos valores de diversidade 

beta expressou uma relação significativa entre o tamanho e a posição de um rio, 

e a disponibilidade de alimentos para a estruturação dos organismos bentônicos. 

Nas áreas preservadas, os rios de 1ª a 6ª ordem, a diversidade beta variou 

de 0,2329 - 0,4509 (Tabela 7 e Figura 22). A diversidade beta nos rios de 2ª a 6ª 

ordem teve uma variação de 0,2308 - 0,4444; entre os rios de 3ª a 6ª ordem, os 

valores variaram de 0,2208 - 0,4643; entre os de 4ª a 6ª ordem, os valores foram 

de 0,3226 - 0,4717 e, entre os rios de 5ª a 6ª ordem, a substituição da 

composição de espécie foi de 0,2683.  

O conjunto de dados obtidos pela diversidade beta nos mostra que os 

macroinvertebrados constituem um grupo extremamente diverso de múltiplas 

estratégias de alimentação, habitats e adaptações morfológicas, o que dificulta 
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o entendimento de sua estrutura. De forma parcial, nota-se, no Figura 22, que 

houve uma maior substituição de espécies entre os rios de 1ª a 6ª ordem para 

áreas de agricultura em comparação aos demais usos da terra, o que se justifica 

devido tratar-se de um ambiente instável, onde existe uma maior troca de 

macroinvertebrados entre seus rios. Dessa forma, os resultados obtidos da 

diversidade beta para os rios de áreas de pecuária e preservada mostraram que 

as comunidades são mais similares no volume de substituição de espécies de 

macroinvertebrados. 
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4.5 Ordenação dos dados da fauna de macroinvertebrados bentônicos e 

as características físico-químicas da água 

 

Os resultados da relação entre a composição da fauna de 

macroinvertebrados bentônicos e as características físico-químicas da água 

estão apresentados na Tabela 5. O teste de permutação da ANOVA para todos 

os eixos canônicos foi significativo com os valores de F = 3,5311, P < 0,001. A 

inércia total encontrada para a matriz foi de 2,2745, sendo que a inércia das 

variáveis ambientais foi de 0,3657 e a inércia residual (não ambiental) de 1,9088. 

Das 13 características físico-química da água testadas, sete foram significativas 

na definição da ordenação da CCA (Vel, Ta, pH, STD, Vaz, Prof e ORP). O teste 

de permutação da ANOVA mostrou que a Vel (0,1172) e o pH (0,0821) da água 

foram as variáveis mais significativas com os valores de F = 7,9187, P < 0,001 e 

de F = 5,5502, P < 0,001 respectivamente, contabilizando juntas uma explicação 

de 54,5% da variância total entre as variáveis ambientais na distribuição dos 

organismos (Tabela 5).  

 
Tabela 6. Estatística do particionamento do quadro médio do coeficiente de contingência 
da análise de correspondência canônica dos dados de abundância dos 
macroinvertebrados bentônicos e as variáveis físico-químicas da água nos diferentes 
predomínios do uso e cobertura da terra no Sudoeste de Goiás 

Inércia (Qui-quadrado) total na matriz e a proporção da inércia que é explicada 
pelos dados ambientais (Constrained)  

 Rank Inércia Proporção  

Constrained 7 0,3657 0,1608  

Unconstrained 32 1,9088 0,8392  

Total  2,2745 1,0000  

     

Teste de permutação para CCA - verificar a significância do modelo. Número 
de permutações: 999 

 
Grau de 
liberdade (Df) 

Qui-Quadrado 
(Qd) 

F Pr(>F) 

Modelo 7 0,3657 3,5311 0.001*** 

Residual 129 1,9088   

Total 136 2,2745   

Nível de significância dos códigos:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

A CCA explicou um total de 16,1% (0,3657) da variabilidade total na 

composição da fauna bentônica (Tabela 6). 
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Tabela 7. Resultados e significâncias dos eixos da análise de correspondência canônica 
dos dados de abundância dos macroinvertebrados bentônicos e as variáveis físico-
químicas da água nos diferentes predomínios do uso e cobertura da terra no Sudoeste 
de Goiás 

 Eixos canônicos Eixos não-canônicos 

 I II III IV V VI VII 

 

Autovalor (Sua soma é igual à inércia total na matriz (Qui-quadrado) de 
dados de espécies = 0.3657 

 0,1676 0,0766 0,0392 0,0323 0,0254 0,0178 0,0070 

 Fração da variância total (ou inércia) da matriz 

 0,0737 0,0337 0,0173 0,0142 0,0112 0,0078 0,0031 

 
Fração cumulativa do total da inércia da matriz contabilizados pelos eixos 
1 a k 

 0,0737 0,1073 0,1246 0,1388 0,1499 0,1577 0,1608 

Escores de biplot para as variáveis Ambiental 

Vel -0,8081 0,2077 -0,2442 0,1010 -0,0413 -0,2131 0,4363 

pH -0,3671 -0,8215 0,3657 0,0927 -0,1336 0,0569 -0,1211 

Ta 0,4521 -0,3393 0,4389 0,6458 -0,0756 0,0125 0,2539 

STD 0,1147 -0,7917 -0,2467 -0,0444 0,0171 0,4879 0,2493 

Vaz -0,4222 -0,0599 -0,5717 0,2272 -0,1264 -0,6503 0,0573 

Prof -0,2950 0,1140 -0,6981 0,5113 -0,1097 -0,2760 -0,2537 

ORP 0,2306 0,5089 -0,3204 0,1109 0,6656 -0,3480 0,0667 

        

Teste de permutação para CCA, testando os eixos e as variaveis. Número de 
permutações: 999 

S. Qd 0,1676 0,0766 0,0392 0,0323 0,0254 0,0178 0,0070 

F 11,3244 5,1749 2,6512 2,1817 1,7151 1,2003 0,4701 

Pr(>F) 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,002** 0,027* 0,163 0,992 

        

 Vel pH Ta STD Vaz Prof ORP 

S. Qd 0,1172 0,0821 0,0394 0,0364 0,0342 0,0299 0,0265 

F 7,9187 5,5502 2,6653 2,4586 2,3133 2,0218 1,7899 

Pr(>F) 0,001 0,001*** 0,001*** 0,004** 0,003** 0,010** 0,040* 

Df 1 1 1 1 1 1 1 

Residual Df = 129 S.Qd = 1,90878    

Total Df = 136  S.Qd = 2,2745    

Nível de significância dos códigos:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Os autovalores dos dois primeiros eixos canônicos juntos contabilizam 

0,2441 (eixo 1: 0,1676 e eixo 2: 0,0766), explicando 10,7% da variância total da 

relação entre a fauna bentônica e as variáveis ambientais. O diagrama de 

ordenação da CCA (Figura 23 e Tabela 6) mostra que o eixo 1 indica um 
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gradiente relacionado ao tempo de residência ou tipos de fluxos superficiais e o 

eixo 2 relacionado à dissolução de íons. Verifica-se, ainda, que no eixo 1, as 

variáveis Prof, Vaz e Vel da água  estão associados aos ambientes aquáticos de 

áreas de agricultura, o que reforça a influência da formação geológica para o 

rápido escoamento superficial dos rios, enquanto as altas temperaturas 

provocadas nas áreas preservadas são a principal desencadeadora à dissolução 

de íons. 

 

 
Figura 23. Diagrama de ordenação das espécies produzidas pela análise de 
correspondência canônica, baseada na distribuição da abundância taxonômica dos 
macroinvertebrados bentônicos em relação aos dados físico-químicos da água nos 
diferentes predomínios do uso e cobertura da terra no Sudoeste de Goiás, referente ao 
período de agosto a outubro de 2014. As espécies estão representados pelos seus 
nomes abreviados (APÊNDICE A) 

 

 
O eixo 1 foi positivamente correlacionado com a temperatura da água 

(0,4521) e negativamente correlacionado com velocidade da água (- 0,8081). Os 

altos valores da velocidade da água estão relacionados com o tempo que os 

sedimentos permanecerão suspensos na coluna da água e a temperatura 

determina as reações dos processos químicos, físicos e biológicos. O eixo 2 está 

positivamente correlacionado com o ORP (0,5089) e negativamente relacionado 
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com as variáveis pH (-0,8215) e o STD (-0,7917) (Tabela 6) (Figura 23 e Tabela 

6). 

No eixo 1, os escores dos táxons THBIO, DCHIR, EBAET, THPSY, 

CLELM, MCORY, PPERL, DSIMU, CAELM foram positivamente correlacionados 

com as variáveis Vaz, Vel e Prof da água respectivamente, ocorrendo um 

predomínio nos rios de uso da terra de pecuária e agricultura. Por sua vez, Os 

escores dos táxons no eixo 2 mostraram uma relação positiva entre as variáveis 

pH, STD e a Ta e os táxons ELHYP, TPHIL, THPTI, ELPHL, TPOLY ECAEN, 

CADRY e TODON respectivamente, sendo esses táxons mais abundantes nos 

rios de áreas preservadas  (Figura 23 e Tabela 6). 

 

 

.



87 

 

5. DISCUSSÃO 

 

5.1  Relação entre a dinâmica da paisagem e a estruturação dos 
macroinvertebrados bentônicos 

 

Diversos estudos têm demonstrado que as mudanças nos padrões 

geomorfológicos, provocadas pelas múltiplas atividades humanas, vêm 

produzindo duradouras e complexas alterações na estrutura física e química dos 

sistemas fluviais (ALLAN, 2004; FERREIRA et al., 2014; FIERRO et al., 2015; 

MORI et al., 2015). E, a análise em nível de bacias hidrográficas permitiu 

identificar que essas modificações pela ação humana têm provocado mudanças 

na estrutura das comunidades biológicas aquáticas (HARDING et al., 1999). 

A região do Sudoeste Goiano vem se destacando como um polo de 

atração de projetos agroindustriais, que demandam grande quantidade de 

matérias primas, como: Milho, Soja, Sorgo, Cana de açúcar, Algodão e Gado de 

Corte e Leiteiro, que quase sempre decorre da ocupação de áreas inadequadas 

(IBGE, 2013).  

O desmatamento do Sudoeste Goiano ocorrido nas últimas quatro 

décadas tomou proporções alarmantes, sendo que cerca de 74,6% (4,18 milhões 

de hectares) de áreas de vegetação natural foram convertidas para o 

desenvolvimento agropecuário e, aproximadamente 1.097,4 km de rios e canais 

foram afetados pelo desmatamento na região (SIEG, 2014).  

Devido às múltiplas relações entre os ecossistemas aquáticos e os 

ambientes terrestres (HARDING et al., 1999), antevimos, nesta pesquisa, que as 

condições ambientais dos rios do Sudoeste de Goiás poderiam ser influenciadas 

pelos diversos tipos de usos da terra. Os resultados aqui apresentados 

corroboraram essa premissa, demonstrando que as comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos são influenciadas de diferentes formas pelas 

categorias de uso e ocupação da terra. Provavelmente, devido aos fatores 

físicos, químicos, habitat e a disponibilidade de alimentos nos ambientes 

aquáticos, conforme os trabalhos de Benstead, Douglas e Pringle (2003); e 

Sonoda, Vettorazzi e Ortega (2012). 

Das 72 famílias de macroinvertebrados bentônicos identificadas, oito 

apresentaram ampla distribuição com a participação acima de 75,5% do total de 
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indivíduos amostrados, nas quais identificaram-se 39 famílias raras, 

representando 2,1% de indivíduos amostrados em todos os rios. Nas análises 

de riqueza de táxons, os rios das áreas de agricultura e de pecuária 

apresentaram diferenças significativas quando comparados com as áreas 

preservadas, havendo uma redução de 18,1% (47 famílias) e 11,1% (52 

famílias), respectivamente, da riqueza de táxons em relação às áreas 

preservadas (60 famílias). No número total de indivíduos coletados, os rios de 

áreas de agricultura e de pecuária tiveram os menores valores de abundância 

em relação os rios de áreas preservadas.  

Os resultados demonstram a grande diversidade e riqueza de táxons de 

macroinvertebrados aquáticos, muitas ainda não catalogadas, no bioma 

Cerrado, em concordância com estudos de outros biomas conforme Buss et al. 

(2002), Brasil (2003), Benstead, Douglas e Pringle (2003), Hepp e Santos (2009) 

e Mugnai, Nessimian e Baptista (2010).  

Apesar de os resultados demonstrarem que, do total de indivíduos 

amostrados em todos os pontos de coleta, somente 2,1% são de famílias raras, 

as áreas destinadas à pecuária e à agricultura apresentaram menores valores 

de riqueza e abundância de táxons, o que sugere que a remoção da vegetação 

nativa influencia na perda e, até na substituição, de táxons sensíveis para táxons 

mais generalistas, devido à degradação desses ambientes Buss et al. (2002), 

Brasil (2003), Benstead, Douglas e Pringle (2003), Hepp e Santos (2009) e 

Mugnai, Nessimian e Baptista (2010). Segundo Castro et al. (2016), a ausência 

de algumas famílias nos rios de áreas de agricultura e de pecuária está 

relacionada ao micro-endemismo e à especialização de habitat, que favorece o 

desaparecimento de famílias sensíveis às alterações geomorfológicas do 

ambiente. 

Os táxons Crustacea, Curculionidae, Noteridae, Dryopidae, Gastropoda, 

Haplotaxida, Gelastocoridae, Veliidae, Hirudinea, Polythoridae, Oligochaeta e 

Platyhelminthes tiveram sua ocorrência, exclusivamente, nos rios de áreas de 

agricultura e de pecuária. O Crustacea, identificado em áreas de pastagens, foi 

considerado um táxon exótico no Cerrado, pois não se observa o nicho desse 

grupo em faunas nativas, o que resulta em uma não contribuição na cadeia 

trófica dos predadores (CASTRO et al., 2016). A família Hirudinea, segundo 
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Baumart, Dalosto e Santos (2011), são resistentes à baixa concentração de 

oxigênio dissolvido e a exposição à metabolitos de pesticidas e a ausência das 

espécies suas predadoras, proporcionam condições favoráveis à sua alta 

abundância. A maioria desses táxons foram consideradas por Leuven et al. 

(2009) como espécies invasoras no rio Rhine, devido à falta de barreiras 

abióticas e bióticas para limitar sua distribuição e dispersão, ocorrendo  a sua 

proliferação (KAPPES, SUNDERMANN e HAASE, 2011). 

Outro resultado digno de nota, dentre os táxons de ampla ocorrência, 

foram as famílias Simuliidae e Chironomidae, que tiveram alta dominância em 

todas as categorias de uso e ocupação da terra, porém o total de organismos foi 

maior nos rios de áreas de agricultura. Esses táxons, devido à capacidade de 

adaptação a locais perturbados, favorecem a predominância sobre outros 

macroinvertebrados (BUSS et al., 2002; SILVEIRA et al., 2006; SONODA, 

VETTORAZZI e ORTEGA, 2012). Os Chironomidae são relacionados às áreas 

com maior poluição orgânica e elevadas concentrações de íons (KRATZER et 

al., 2006; FERREIRA, PAIVA e CALLISTO, 2011), enquanto a família Simuliidae 

tem preferência por áreas moderadamente degradadas (HEPP e SANTOS, 

2009).  

Os principais impactos das atividades agrícolas na área de estudo estão 

associados ao desmatamento da vegetação ripária, à erosão, ao assoreamento 

e ao lançamento de efluentes orgânicos e inorgânicos, fazendo com que a 

solubilidade e toxicidade de contaminantes seja sentida pelas comunidades 

aquáticas e haja o declínio dos habitats (BOWIE et al.,1985).  

Observamos, na área de estudo, que as riquezas taxonômicas de EPT 

foram maiores nos rios de áreas preservadas e de pecuária, diferindo 

significativamente dos rios em áreas de agricultura. As ordens EPT são 

consideradas sensíveis às alterações ambientais (NESSIMIAN et al., 2008; 

FERREIRA et. al., 2014) e respondem às variáveis físicas e químicas da água, 

podendo indicar distúrbios nos ecossistemas aquáticos (HEPP e SANTOS, 

2009).  

As famílias menos sensíveis do grupo EPT, como por exemplo Baetidae, 

Leptohyphidae e Hydropsychidae, tiveram ampla ocorrência nos rios de áreas 

de agricultura, que podem ser consideradas rios ambientalmente degradados 
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(BUSS et al., 2002). Kratzer et al. (2006) observaram que as condições 

ambientais em áreas urbanas afetou adversamente a composição total de EPT, 

o que contribuiu com o aumento de Oligochaeta e Chironomidae. Nossos 

resultados corroboraram com os trabalhos de Nessimian et al. (2008), que 

observaram que a riqueza de EPT, nos rios de pastagem, foi significativamente 

menor em comparação aos rios de áreas florestais. Assim, as comunidades de 

EPT são eficazes indicadores ecológicos aos distúrbios humanos (LIGEIRO et 

al., 2013), devido à sua sensibilidade aos estressores (FERREIRA, PAIVA e 

CALLISTO, 2011; FERREIRA et. al., 2014). 

A perturbação do ambiente pelos múltiplos impactos antrópicos está 

relacionada, principalmente, ao desmatamento para formação de pastagens, o 

que diminui a diversidade vegetal; à construção de barragens para produção de 

energia elétrica; e à compactação do solo, facilitando a entrada de material 

edáfico, eutrofização de rios por fertilizantes aplicados nas lavouras e, ainda, à 

entrada de poluentes químicos devido às práticas agrícolas.  

Os resultados apresentados estão em concordância com a literatura 

científica e corroboram que a estrutura das comunidades de macroinvertebrados 

bentônicos, em ambientes lóticos, responde às mudanças no padrão de uso e a 

ocupação da terra, impulsionadas, em grande parte, na capacidade das espécies 

em adaptar-se aos diferentes micro-habitats ao longo de diferentes fluxos de rios.  

 

 

5.2 A dinâmica da estruturação dos macroinvertebrados bentônicos ao 
longo do continuum fluvial nas sub-bacias hidrográficas do Sudoeste 
Goiano 

 

Os rios de cabeceira, no Sudoeste Goiano, têm passado por constantes 

influências da produção agropecuária e modificações em sua paisagem natural, 

em que a vegetação ciliar é retirada e, essas modificações influenciam 

diretamente na estrutura das comunidades de macroinvertebrados bentônicos 

nesses ambientes de acordo com Buss et al. (2002), Brasil (2003), Benstead, 

Douglas e Pringle (2003), Hepp e Santos (2009) e Mugnai, Nessimian e Baptista 

(2010). 
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A compreensão dos impactos gerados na dispersão de táxons bentônicos 

entre os fluxos de cabeceira e os fluxos à jusante dos sistemas hidrológicos, 

podem produzir resultados facilmente confusos, já que são raros os estudos 

comparativos de fluxos superficiais degradados em relação às áreas 

preservadas que avaliem, por exemplo, de forma integrada, os efeitos 

longitudinais do fluxo do rio e os efeitos do uso da terra na estruturação das 

comunidades bentônicas, e seus resultados podem ser decorrentes tanto de 

efeitos geomorfológicos ou antrópicos (HARDING et al., 1999). 

De acordo com a concepção do Continnum Fluvial, os rios de menor fluxo 

(1ª a 3ª ordem) favorecem os grupos funcionais alimentares de fragmentadores 

e coletores; os rios de fluxo intermediário (4ª a 6ª ordens) favorecem as espécies 

dos grupos funcionais alimentares de raspadores, coletores e filtradores; e, for 

fim, nos rios de maior fluxo (> 6ª ordem) os coletores aumentam 

proporcionalmente sua abundância (VANNOTE et al., 1980). Segundo Bispo e 

Oliveira (1998), o aumento da diversidade de espécies de rios ao longo do 

gradiente longitudinal acontece em rios intermediários, em função do aumento e 

da dissolução da produção autóctone.  

Não foi encontrado o cenário descrito nos resultados desta pesquisa. Nos 

trechos intermediários, apenas a distribuição do grupo coletores seguiu o 

descrito pela teoria. Ao longo do Continnum Fluvial, a riqueza e a abundância 

das espécies de predadores foi dominante, em comparação com a distribuição 

das espécies de fragmentadores e raspadores. Os resultados obtidos por 

Callisto, Moreno e Barbosa (2001) também divergiram da concepção do 

Continnum Fluvial, reforçando que este parece não ser um padrão generalizado 

para as áreas de Cerrado.  

Oliveira et al. (1999), em estudos na região serrana do Cerrado, 

verificaram que as espécies de fragmentadores foram predominantes nos 

córregos de 1ª ordem, que tinham como característica intensa cobertura vegetal; 

e as espécies de raspadores ocorreram em trechos de rios de maior iluminação 

e de vegetação menos intensa. Entretanto, na presente pesquisa, entre os fluxos 

dos sistemas hidrológicos, os grupos alimentares de fragmentadores e 

raspadores não tiveram diferenças significativas de riqueza e abundância para 

nenhuma das classes de uso e ocupação da terra. É importante reforçar que, 
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nos resultados encontrados, as espécies de predadores nas áreas de Cerrado 

tiveram a maior riqueza em todo o gradiente.  

As estratégias biológicas e a dinâmica dos sistemas de rios se inter-

relacionam com as propriedades físico-geográficas (bacia hidrográfica, geologia, 

geomorfologia, uso e ocupação e rede de drenagem), que acabam influenciando 

a entrada de energia e o uso da matéria orgânica pelas categorias funcionais de 

alimentação dos macroinvertebrados, regulados amplamente pelos processos 

geomorfológicos fluviais (BAPTISTA et. al., 1998). 

Os rios das áreas de agricultura, no Sudoeste Goiano, encontram-se em 

relevos planos com baixa dissecação (superfícies antigas com baixo processo 

erosivo), uma declividade baixa e/ou moderada (menor do que 15° de inclinação) 

e solos bem drenados (p.ex. Latossolos) (BRASIL, 1983; CARVALHO, 

FERREIRA e BAYER, 2008). Os sedimentos em um curso d’água possuem 

granulometrias diferenciadas e um transporte variado de acordo com as 

condições locais e o escoamento do fluxo dos rios (SILVA, SCHULZ e 

CAMARGO, 2004). 

As mudanças nos padrões de uso e ocupação da terra podem acelerar os 

processos erosivos e induzir o assoreamento, causando modificações no habitat, 

perturbação de recursos alimentares, alterações na composição e na estrutura 

da fauna, elevação de turbidez e a obstrução de canais de cursos d’água 

(CARVALHO, 2008). Esses fatores reduzem o potencial de utilização da água e 

a atividade de fotossíntese, comprometendo a qualidade d’água para o consumo 

humano, causando altos custos para o tratamento da água pela veiculação de 

poluentes, tais como: fertilizantes, pesticidas, propagação de agentes 

transmissores de doenças, vírus e bactérias e obstrução de canais de irrigação 

e navegação (GUIMARÃES e SANTOS, 2007).  

Assim, a distribuição dos grupos funcionais alimentares ao longo do 

gradiente longitudinal, pode ser explicada a partir dos impactos ambientais em 

função da geomorfologia fluvial. Por exemplo, nos rios de 1ª ordem, os 

produtores rurais têm a prática comum de construírem barragens artificiais para 

a captação da água para irrigar suas lavouras, o que representa uma área com 

predomínio de erosão e rica em compostos químicos no sistema aquático, 

provocando o crescimento da vegetação aquática submersas e de partes vivas 
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de plantas terrestres, ocasionando alterações químicas (CARVALHO, 

SCHLITTLER e TORNISIELO, 2000). Os substratos de fundo dos rios, 

encontrados nestes trechos (nascentes) foram barrentos com fluxo superficial 

lento.  

Em relação aos grupos funcionais alimentares, os rios de agricultura 

apresentaram os menores valores de riqueza e abundância em comparação ao 

uso do solo, e as espécies de coletores-filtradores e predadores foram 

predominantes. Os rios de 2ª e 3ª ordens em áreas sob influência da agricultura, 

apresentaram redução da diversidade vegetal, com plantações de grãos bem 

próximas ao curso d’água. Esses trechos estavam carregados de matéria 

orgânica particulada grossa (MOPG > 1 mm) (troncos de árvores caídos e 

folhiço) porém, em menores quantidades, quando comparados aos rios de 

pecuária e preservado. Os substratos variaram de pontos de rios compostos por 

pedras soltas e rios com o fundo barrento em fluxo superficial ligeiramente 

rápido. A abundância entre os grupos funcionais alimentares não apresentou 

significância, e a riqueza de espécies de coletor-coletores e predadores foram 

significativamente maiores em relação aos outros grupos.  

Em rios de 4ª a 5ª ordens do uso de solo para agricultura, ainda ocorre o 

acúmulo de grandes quantidades de folhiço, porém são considerados ambientes 

de transição para sedimentação fluvial e a variação dos grupos funcionais 

alimentares de ambientes fluviais (BAPTISTA et al., 1998). Os fluxos superficiais 

destas seções correspondem a corredeiras rápidas e turbulentas, e o substrato 

de fundo é composto por pedras soltas ou blocos de pedra, onde não foi 

observado o aumento da abundância dos grupos funcionais alimentares de 

catador-coletor e filtrador-coletor em relação às outras ordens dos rios, por 

serem considerados adaptáveis a esse ambiente. 

Já as caraterísticas geomorfológicas dos rios em áreas de pecuária do 

Sudoeste Goiano, são de fundos de vales e de composição pedológica de solos 

arenosos, sendo locais de baixa produtividade agrícola. A distribuição dos 

macroinvertebrados bentônicos ao longo desses gradientes longitudinais está 

relacionada aos usos dos recursos hídricos dos proprietários para o manejo do 

gado. É sabido que a preferência dos animais (principalmente gado) é por áreas 
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próximas a corpos de água, devido a sua disponibilidade, sombra, forragens e a 

proteção térmica com temperaturas amenas (COSTA e VOLTOLINI, 2013).  

Nos rios de 1ª ordem, nas áreas de pecuária os substratos de fundo foram 

predominantemente arenosos e o fluxo superficial lento, foi comum os 

pecuaristas cercarem as nascentes (olho d’água) e desmatar o restante da 

vegetação ciliar para que os animais possam beber água. Dentre os problemas 

acarretados por essa prática têm-se a erosão e a sedimentação de suas 

margens provocados pelo pisoteamento do gado, que tem como efeito a 

inundação periódica dos solos e o aumento de coliformes fecais na água 

(HOSTEN e WHITRIDGE, 2007). 

As espécies de predadores tiveram os maiores valores de riqueza e 

abundância em relação aos demais grupos. Nos rios de 2ª e 3ª ordens em áreas 

de pecuária, havia trilhas e o desfolhamento das copas de árvores parecia ser 

causado pela herbivoria do gado. Era comum encontrar troncos de árvores 

caídos e depósitos de folhiços ao longo do leito. A maioria dos substratos de 

fundo dos rios de 2ª e 3ª ordens (pecuária) era de areia, o que poderia justificar 

a predominância numérica em diversidade de espécies do grupo funcional 

alimentar de coletores-catadores e predadores. 

Nos rios de 4ª a 5ª ordens em áreas de pecuária, os fluxos superficiais 

destas seções corresponderam a corredeiras rápidas e turbulentas, e o substrato 

de fundo também, em sua maioria, era arenoso. Apesar de essas ordens de rios 

(4ª a 5ª ordens) apresentarem melhores condições de preservação da vegetação 

ciliar em relação às outras, não foram observados valores significativos da 

predominância dos grupos funcionais alimentares de coletores-catadores e 

coletores-filtradores. Segundo Baptista et. al. (1998), os processos do 

ecossistema nas áreas rio abaixo são influenciados pelos processos ocorridos à 

montante do rio. 

Dessa forma, as atividades agrícolas acarretam uma variedade de efeitos 

negativos sobre os sistemas fluviais (HARDING et al., 1999; FERREIRA et. al., 

2014; FIERRO et al., 2015; CASTRO et al., 2016) e os seus impactos refletem 

um desequilíbrio na estrutura dos grupos funcionais alimentares de acordo com 

a concepção do Continnum Fluvial (VANNOTE et al., 1980; BAPTISTA et al., 

1998; OLIVEIRA et al., 1999).  
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A divergência dos resultados entre a estrutura dos grupos funcionais 

alimentares e os sistemas fluviais em ambientes alterados são impulsionadas, 

em grande parte, pela disponibilidade do material alóctone ou alterações nas 

características físicas dos fluxos superficiais (WARD e STANFORD, 1983; 

HARDING, 1992; BENSTEAD, DOUGLAS e PRINGLE, 2003). Conforme análise 

dos resultados apresentados neste trabalho, verifica-se que os impactos nas 

áreas de Cerrado nos cultivos agrícola e pecuária, alteraram a dinâmica e as 

inter-relações ecológicas dos grupos funcionais alimentares, uma vez que os 

organismos de coletores-catadores foram numericamente predominantes nos 

rios de áreas preservadas, em relação às outras classes de usos e ocupação da 

terra. 

Nas bacias hidrográficas avaliadas em áreas preservadas, os grupos 

funcionais alimentares de catadores-coletores e filtradores-coletores 

acompanharam a curva normal proposta por Vannote et al. (1980), com pico dos 

valores ocorrendo nos trechos de rios de 4ª ordem, em ambientes considerados 

trechos de transição entre a cabeceira e as seções médias. Nessas ordens de 

rios, tem-se a predominância do fluxo de matéria orgânica particulada fina 

(MOPF 50 µm - 1mm) e uma maior incidência solar, favorecendo espécimes de 

grupos raspadores, coletores e filtradores (VANNOTE et al., 1980; CUMMINS, 

MERRITT e ANDRADE, 2005; TUNDISI e MATSUMURA TUNDISI, 2008). 

De acordo com Callisto, Moreno e Barbosa (2001), os habitats exercem 

influência direta na composição da fauna, onde todos os habitats com vegetação 

ribeirinha e pedra no canal tiveram a predominância numérica dos predadores e 

coletores, corroborando com os resultados deste trabalho. No entanto, vale 

ressaltar que a ausência de fragmentadores nos rios de cabeceira em áreas 

preservadas reforça a atenção para o estado de conservação da vegetação ciliar 

(HEPP e SANTOS, 2009) ou, provavelmente, deve-se a influência e a pressão 

direta das bacias em áreas agrícolas adjacentes. 

A redução da qualidade dos rios pode limitar a dispersão ou até mesmo 

levar a uma redução ou extinção de espécies, já que a conectividade entre os 

ambientes de pequena e grande escala espacial permite a dispersão de espécies 

e a troca de alelos entre as populações de rios e bacias hidrográficas 

(ALEXANDER et al., 2011). A conservação da vegetação nativa é essencial para 
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a preservação da estrutura química e física dos rios (NESSIMIAN et al., 2008) e 

dos macroinvertebrados (JOHNSON et al., 2006; HEPP e SANTOS, 2009), e o 

aumento do desmatamento parece influenciar as áreas circunvizinhas, causando 

danos à estrutura da fauna existente na região e, mais especificamente, 

alterando a composição faunística das bacias de áreas preservadas. 

 

 

5.3 Relação entre os usos e a cobertura da terra, parâmetros físico-
químicos da água e os macroinvertebrados bentônicos 

 

Os resultados da pesquisa desenvolvida no sudoeste goiano sustentam a 

premissa que as mudanças na qualidade física e química da água das áreas do 

Cerrado são fortemente afetadas pela composição geológica e a 

geomorfológica. A geologia e a geomorfologia condicionam o tipo de uso e a 

ocupação das terras de Cerrado que, por sua vez, é responsável pelas múltiplas 

inter-relações dos processos abióticos que acontecem nos rios e, 

consequentemente, na interação com a fauna aquática na disponibilidade de 

nutrientes e a estruturação de habitats (KAPPES, SUNDERMANN e HAASE, 

2011; FERREIRA et al., 2014).  

Compreende-se, ainda, que a organização estrutural das comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos em parte são impulsionadas por processos 

deterministas (LEPORI e MALMQVIST, 2007), baseadas nos seus traços 

biológicos, como: as características tróficas, respiratórias e adaptações 

morfológicas do corpo que, ao nível de classificação taxonômica em família, 

possibilitam a detecção de distúrbios causados por humanos, uma vez que essas 

alterações nas condições ambientais levam a mudanças na estrutura e função 

das comunidades funcionais (TOMANOVA, MOYA e OBERDORFF, 2008). 

Os córregos que drenam as paisagens do Cerrado se caracterizam por 

águas ácidas devido às propriedades dos solos (GUECKER, BOECHAT e GIANI, 

2009). Para fins agrícolas, o pH do solo é aumentado com o uso de calcário. 

Existe a evidência de que a calagem dos minerais calcita (ricos em carbonatos 

de cálcio-CaCO3) e dolomita (ricos em carbonato de magnésio MgCO3) no solo 

causam o aumento da alcalinidade (OMETO et al., 2000). No presente estudo, 

para ambos os usos da terra, os valores de alcalinidade foram mais baixos nas 
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cabeceiras e mais altos nos rios de maiores ordens, destaque para áreas sob 

influência da agricultura, em que nos rios de 1ª a 3ª ordens o pH médio foi de 

6,08 (ácidos) e as modificações dos fluxos hidrológicos (para > ordens), favorece 

a instalação de processos erosivos. 

Verificou-se o aumento gradativo dos valores de STD dos pontos situados 

da nascente à foz dos rios que drenam as áreas de agricultura, indicando a 

existência de maior dissolução de sais nos trechos de maior vazão de água, 

resultado esse não encontrado nos rios drenados por pecuária e os rios 

preservados, o que reforça a premissa de que a adição de minerais ricos em 

carbonatos de cálcio (CaCO3) ou carbonato de magnésio (MgCO3) nos solos da 

classe dos Latossolos, sugere a maior entrada de nutrientes agrícolas pelo 

escoamento superficial nos ambientes aquáticos (ZILLMER,VARELLA e 

ROSSETE, 2007). 

No estudo ecológico de macroinvertebrados aquáticos, os valores de pH 

podem ser indicativos da concentração de íons Ca2+ nas águas, bem como o tipo 

de uso e ocupação da terra. Por exemplo, o estudo de Alves (2012), investigando 

os valores de pH na área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da Picada (Jataí - 

Goiás) verificou solos muitos ácidos com os valores de 3,9 nas formações 

litológicas de Neossolos Quartzarênicos sob a vegetação do tipo Cerradão, e 

valores de 5,5 Latossolos Vermelho-Amarelos sob pastagem. Tais valores do 

teor de pH afetam o crescimento das plantas, pois haverá a presença de 

elementos relacionados a toxidez por metais pesados como o AI (Alumínio), Mn 

(Manganês), Zn (Zinco). Os solos relacionados com o bom crescimento das 

plantas apresentam teores de pH entre 5,8 e 7,5, e sugerem a presença de 

carbonato de cálcio ou magnésio - Ca (Cálcio), Mg (Magnésio), P (Fósforo) e MO 

(matéria orgânica), e baixas disponibilidades dos elementos como P, Mn e Cu 

(Cobre) (OLIVEIRA et al., 2005; ALVES, 2012). 

Os resultados apresentados corroboram a hipótese de que as 

caraterísticas hidrodinâmicas dos fluxos de água dos diferentes usos do solos 

do Cerrado são estritamente relacionadas com as características 

geomorfológicas, que influenciam a morfologia do canal de rios, alterando os 

valores da vazão, velocidade, profundidade e a turbidez da água. Os rios 

preservados apresentaram um valor médio 10,9 vezes menor que a variação da 
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vazão média dos córregos de 6ª ordem, um valor 8,1 menor na variação da 

profundidade. Nos rios em áreas de agricultura, houve um aumento da turbidez 

da água média nos córregos de 6ª ordem de 2,03 vezes maior em relação aos 

cursos de áreas preservada e de pecuária.  

O aumento das concentrações de nutrientes e o aumento da turbidez nas 

bacias hidrográficas tropicais parece estar associado a produção de culturas de 

alta intensidade, pois as mesmas requerem um tráfego pesado de máquinas e, 

a cada ano, uma parte da plantação é substituída, expondo solos por meses, o 

que, nas bacias de áreas de pecuária, ocorre com menor intensidade, uma vez 

que a renovação da pastagem ocorre a cada 8 a 10 anos. Ademais, o acesso 

direto do gado aos rios causa a remoção das partículas de solo para a rede de 

drenagem, prejudicando o ecossistema aquático (SOUZA, 1993;OMETO et al., 

2000; GUECKER, BOECHAT e GIANI, 2009; HEPP e SANTOS, 2009). 

O oxigênio dissolvido é considerado uma importante variável para a 

caracterização de ambientes lóticos (CORBI, 2006) e um indicador de saúde da 

biota aquática (FIERRO et al., 2015). Apesar de, na literatura, as pesquisas 

descreverem que, nos locais alterados por ações humanas como o 

desmatamento, as práticas agrícolas, a modificação do fluxo (açudes), o 

lançamento de efluentes residuais (indústria) e a erosão, têm-se um aumento na 

produção de cargas de nutrientes em ambientes lóticos e consequentemente 

queda nos níveis de oxigênio (TOMANOVA, MOYA e OBERDORFF, 2008). 

Conforme os resultados apresentados, nos rios de 1ª a 3ª ordens nas 

áreas preservadas, em decorrência da baixa profundidade, verificou-se a menor 

velocidade e vazão da água, além do baixo teor de oxigênio dissolvido. Os rios 

de áreas agrícolas, em geral, eram constituídos, principalmente, de substrato de 

fundo de bloco de pedras e alguns de silte e argila, em fluxos superficiais de 

corredeira rápida, apresentando valores significativos de oxigênio dissolvido, em 

relação aos rios que tinham a vegetação ripária mais densa e um substrato de 

fundo de banco de folhas em fluxo superficial suave e lento, que foram típicos de 

rios de áreas preservadas. 

O oxigênio dissolvido é altamente correlacionado com o potencial de 

redução de oxigênio, pois, quando aumenta a concentração de OD, também se 

elevam os valores do ORP, já que existem funções como a respiração biótica 
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que dependem dos processos de caráter oxidativo. Com a quantidade de OD 

reduzida, tem-se a predominância de processos redutores e, como as águas 

poluídas têm um valor de ORP muito inferior às águas não poluídas, pois 

possuem excesso de substâncias oxidadas (GONCHARUK et al., 2010; 

JARDIM, 2014; SILVA, 2014). Notou-se que os valores de ORP ainda expressou 

condições aeróbias suficientes para processos de decomposição atuante e 

pouco relevante poluição. 

Os sistemas aquáticos, também, respondem continuamente às condições 

climáticas da atmosfera e controlam os processos geoquímicos em um corpo da 

água (ALCÂNTARA et al., 2011). Nesta pesquisa, os dados de temperatura da 

água tiveram os menores valores nos rios de cabeceira, mostrando que os 

valores de temperatura são fortemente associados com características da 

preservação da vegetação (temperaturas menores), e os maiores valores de 

temperatura da água ocorreram nos rios de trecho médio e à jusante, que são 

áreas associadas à maior degradação da vegetação das margens para o plantio 

de monoculturas e a criação de animais (pecuária). Verificou-se, ainda, que a 

temperatura da água foi significativamente maior nas áreas preservadas, não 

sendo uma variável limitante, apesar de influenciar na riqueza e abundância das 

comunidades de macroinvertebrados aquáticos, uma vez que os organismos 

possuem tolerância térmica para a migração, desova e incubação de ovos 

(SONODA, VETTORAZZI e ORTEGA, 2012). 

Outra explicação para o aumento da temperatura nestas áreas seria que, 

durante as leituras amostradas nas bacias sob o uso de agricultura, durante o 

período de estiagem, a região Sudeste de Goiás estava sob a influência do 

anticiclone polar que provoca a queda da temperatura do ar e dos corpos d’água, 

e as leituras feitas nas bacias preservadas estavam na transição para o período 

úmido (verão), que à maior incidência de radiação solar nos corpos da água 

(CARDOSO, MARCUZZO e BARROS 2014). 

Em estudos ecológicos de rios, a distribuição de organismos aquáticos é 

frequentemente correlacionada aos múltiplos estressores em relação ao seu 

habitat (condições hidráulicas, substrato e nutrientes) (JOHNSON et al., 2006), 

e à influência do uso da paisagem (agricultura, pastagem e cidades). Segundo 

Graça e Coimbra (1998) é comum a utilização de técnicas de ordenação tais 
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como DCA e CA, para a predição de espécies indicadoras de qualidade de água 

sob influência de fatores abióticos estressores. 

Na análise de CCA realizada, obteve-se uma variação da composição 

taxonômica de macroinvertebrados de 10,8% em 137 córregos do Sudoeste 

Goiano. Os valores próprios dos eixos foram de 0,1676 (eixo 1) e 0,0766 (eixo 

2). Os escores pH, sólidos totais dissolvidos e temperatura da água foram 

correlacionados significativamente com o eixo 1 (P < 0,001), o que indica um 

gradiente de variáveis associadas a dissolução de íons. Essas variáveis 

ambientais foram significativamente correlacionadas com pontos das áreas 

preservadas, onde se tem o aumento da riqueza de táxons e a maior abundância 

de indivíduos, resultando no desenvolvimento de espécimes “raras” e um 

conjunto de organismos mais sensíveis. Por outro lado, os escores de vazão, 

velocidade da água e profundidade da água foram correlacionados 

significativamente com eixo 2 (P < 0,001), em pontos das áreas de uso da terra 

de agricultura e pecuária, em que houve uma redução da riqueza de táxons 

devido à exclusão de táxons “sensíveis” e o aumento de táxons “tolerantes”. 

Nos rios de áreas preservadas, a relação positiva dos táxons 

Leptohyphidae, Philopotamidae, Hydroptilidae, Leptophlebiidae, Caenidae, 

Polycentropodidae, Dryopidae e Odontoceridae e as variáveis pH, sólidos totais 

dissolvidos e a temperatura da água está relacionada com a solubilidade de 

substâncias químicas e a disponibilidade dos gases (especialmente o oxigênio), 

que pode favorecer os processos fisiológicos na produção de enzimas e 

hormônios que controlam as reações bioquímicas dos organismos aquáticos 

(ESTEVES, 2011). Os rios que aparentam serem de águas escuras possuem 

valores elevados de substâncias orgânicas dissolvidas, com pH ácido, baixa 

carga de sedimentos, e baixa concentração de cálcio e magnésio (BRASIL, 

2014), o que pode indicar que os valores ácidos de pH inibem a atividade 

bentônica, ao reduzir a decomposição e a ciclagem de nutrientes devido aos 

processos vitais da cadeia alimentar, fenômeno este que é reforçado pelos 

baixos teores de oxigênio encontrados no hipolímnio de lagos e represas 

(LOPES e MAGALHÃES JÚNIOR, 2010). 

Os táxons Hydrobiosidade, Chironomidae, Baetidae, Hydropsychidae, 

Adulto e Larva Elmidae, Corydalidae, Perlidae, Simuliidae, foram 
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correlacionados com as variáveis vazão, velocidade da água e profundidade da 

água respectivamente, em rios de áreas de pecuária e agricultura. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Paula (2008), onde a maioria dessas espécies 

foram registradas em ambientes classificados como impactados e degradados, 

e amostrados em habitats de substratos de fundo bastante limpo em bloco de 

pedras lisas ou folhas, confinadas ao fluxo superficial de corredeira de rápido 

escoamento superficial. Essas famílias têm como características a captura do 

material à deriva, indiferentemente animal ou vegetal, transportado pela 

correnteza e filtrado por suas redes de seda (KIEL, 2001). 

Ainda sobre a análise da CCA, as famílias Chironomidade e Simuliidae 

(Diptera) foram confinadas ao fluxo superficial de corredeira de rápido 

escoamento da água e de maior vazão de água para filtrar e recolher pequenos 

organismos e matéria orgânica que flui na correnteza da água. Essas famílias 

foram predominantes nos locais de uso e ocupação da terra de agricultura e 

pecuária, onde havia uma maior quantidade de nutrientes orgânicos em 

partículas finas (HEPP e SANTOS, 2009). Do ponto de vista ecológico de 

ambientes aquáticos, as larvas Diptera são extremamente generalistas e estão 

relacionadas com ambientes altamente impactados (SONODA, VETTORAZZI e 

ORTEGA, 2012), e desempenham um papel importante no processamento de 

partículas de matéria orgânica (detritívoros) ou predação de outras espécies 

(predadoras) (CALLISTO, MORENO e BARBOSA, 2001). Situação semelhante 

foi relatada por Buss et al. (2002), que indicaram que táxons como Simuliidae, 

Odonata e moluscos mostraram-se tolerantes a níveis moderados, e enquanto 

Chironomidae foi o único grupo tolerante ao elevado nível de poluentes e de 

degradação, estando relacionados com o aumento da concentração de cloreto 

de sódio, redução na concentração de oxigênio dissolvido e a perda de 

integridade do ambiente. Kiel (2001) observou que a presença das famílias 

Chironomidade e Simuliidae está associada a habitats de substratos de fundo 

bastante limpo em bloco de pedras lisas ou folhas, confinadas ao fluxo superficial 

de corredeira de rápido escoamento da água, o que constitui para estes 

organismos, adaptações morfológicas especiais para capturar partículas 

diretamente da coluna de água (RAMÍREZ e GUTIÉRREZ-FONSECA, 2014). 
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Os Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera são descritos pela 

sensibilidade de habitar ambientes de água com alto teor de oxigênio dissolvido 

e baixa sedimentação de matéria orgânica e inorgânica (BUSS et al., 2002; 

SILVA, QUEIROZ e TRIVINHO-STRIXINO, 2008) e, nesta pesquisa, foram 

amplamente distribuídos em todos os fluxos de rios de diferentes usos e 

ocupação da terra. A riqueza taxonômica desses grupos de insetos aquáticos 

pode ter contribuído para essa grande distribuição, juntamente com exigências 

fisiológicas menos restritivas de alguns táxons (p.ex. Smicridea e Baetidae) 

(SILVEIRA et al., 2006).  

A CCA apresentada indicou que as famílias Hydropsychidae (Trichoptera) 

e Baetidae (Ephemeroptera), foram as mais numerosas nos rios de agricultura e 

pecuária de fluxo de corredeira e maior vazão. Trivinho-Strixino et al. (2008), 

verificaram, em seu estudo, que alguns táxons da família Hydropsychidae 

tiveram uma preferência por trechos de rios lentos, turvos e ligeiramente 

poluídos, o que pode ser atribuído à sua adaptação a um gradiente de ampla 

tolerância aos altos níveis de poluentes e degradação dos habitats de rios. A 

família Perlidae (Plecoptera) apresentou relação com rios das áreas de 

agricultura e pecuária. A ocorrência dessa família nesses ambientes foi 

inesperada, uma vez que a mesma é bem conhecida por requerer micro-habitats 

de águas limpas com valores elevados de oxigênio dissolvido e baixa 

sedimentação de nutrientes (SILVEIRA et al., 2006). Entretanto, segundo 

Skoroszewski & Moor (1999), muitos táxons das famílias Elmidae, Simulidae, 

Hydropsychidae, Baetidae, Leptophlebidae e Perlidae estão associados a 

habitats de fluxo superficial de corredeira rápida e oxigenada, justificando a 

ocorrência dessas famílias nas áreas degradadas. Por fim, considerando as 

principais famílias de Ephemeroptera (Caenidae e Leptophlebiidae) e 

Trichoptera (Hydroptilidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Odontoceridae, 

Calamoceratidae) – também os táxons que foram contabilizados como raros 

deste grupo, tiveram sua preferência por micro-habitats de águas preservadas e 

associadas com as variáveis ambientais de temperatura da água e o pH. 

As famílias de Odonatas (Libellulidae, Gomphidae, Calopterygidae, 

Aeshnidae, Protoneuridae) foram igualmente distribuídas em todos os tipos de 

uso e ocupação da terra nos locais analisados, com preferências nítidas para os 



103 

 

fluxos de água que continham valores elevados de ORP e sob condições 

ambientais de rios mais arenosos de águas mais limpas. Estão em concordância 

com Buss et al. (2002), onde foram registradas espécies de Odonatas em locais 

de níveis moderados de poluentes. De acordo Paula com (2008), as ninfas 

desses grupos estão relacionadas a um trait biológico de condições ambientais 

de substrato de fundo do rio de areia e a vegetação abundante com águas pouca 

poluídas.  

Ainda, considerando os principais grupos de macroinvertebrados 

analisados na CCA, a distribuição das famílias Ptylodactilidae, Elmidae Larva e 

Elmidae Adulto (Coleópteros)  foram associadas aos parâmetros ambientais de 

Vel e Vaz da água, entre o uso e ocupação da terra de agricultura e pecuária. 

Resultados semelhantes também foram observados por Buss et al. (2002) e 

Silveira et al. (2006), onde a ocorrência dos coleópteros está associada a áreas 

de fluxo rápido de água, de profundidade rasa e altos teores de oxigênio 

dissolvido, relacionadas diretamente com adaptações fisiológicas como a 

respiração plastrão. 

Ademais, vale ressaltar que a preservação da vegetação ciliar 

desempenha um papel fundamental na regulação das características físico-

químicas dos ecossistemas aquáticos. Com o desmatamento das margens do 

rio, por exemplo, há uma maior incidência dos raios solares, elevando a 

temperatura e diminuindo a capacidade de solubilização do oxigênio da água, 

além de acelerar a conversão dos sólidos em suspensão e nutrientes solúveis 

(p.ex. fósforo) que estão disponíveis para a biota aquática. Assim, alguns grupos 

podem ter a sua ótima ocorrência em ambientes predefinidos pela temperatura, 

por exemplo.  

Portanto, verifica-se, por meio dos resultados apresentados, que a 

distribuição da fauna de macroinvertebrados bentônicos se relaciona 

diretamente com os dados físico-químicos da água, em que a frequência e a 

intensidade das variáveis abióticas podem modelar a estrutura da fauna de 

macroinvertebrados bentônicos, devido à capacidade das espécies de ocupar 

diferentes micro-habitats e processar o material orgânico ao longo do gradiente 

de fluxo de diferentes rios. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo se propôs a compreender a relação entre a distribuição 

e a ocorrência dos macroinvertebrados bentônicos e os diferentes usos da terra 

no Sudoeste Goiano-GO. Por meio dos métodos selecionados, podem-se 

assinalar as considerações a seguir: 

 Os rios de áreas preservadas apresentam a maior riqueza e abundância 

taxonômica de macroinvertebrados bentônicos em comparação com as 

áreas sob o uso de agricultura e de pecuária. 

 As bacias hidrográficas de uso predominantemente de agricultura e 

pecuária tiveram uma perda de táxons, com predomínio daqueles 

generalistas e com a ocorrência de espécies “invasoras”. Como exemplo, 

nas áreas sob o uso de agricultura, verificou-se o predomínio da Família 

Simuliidae (Díptera), um grupo considerado generalista, capaz de viver 

em condição de anóxia e, nas áreas de atividade de pecuária, 

contabilizou-se Crustacea, um táxon considerado “exótico” nos rios de 

Cerrado. 

 Nas áreas preservadas, comparando-se a riqueza local e as mudanças 

de táxons (beta diversidade) de macroinvertebrados bentônicos, 

verificam-se os valores mais baixos de dissimilaridades. Na diversidade 

beta, observa-se que o volume de substituição de espécie de 

macroinvertebrados nos rios de cabeceiras são menores quando 

comparados à foz do rio. 

 A análise dos grupos funcionais alimentares se mostrou uma ferramenta 

útil para a proposição de medidas de conservação de ecossistema 

aquáticos, pois fornece informações sobre as mudanças ambientais e a 

adaptabilidade dos táxons em resposta aos diferentes impactos 

antrópicos. Nesta análise, verificou-se, que os rios de 1ª ordem possuem 

uma estrutura homogênea na distribuição da fauna de 

macroinvertebrados bentônicos para ambos os tipos de uso e cobertura 

da terra. 

 Nas bacias hidrográficas com a presença de cobertura vegetal bem 

preservada, a distribuição longitudinal da riqueza de táxons acompanhou 
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a curva normal proposta por Vannote et. al (1980), em que os maiores 

valores de riqueza ocorreram nos trechos de ordens intermediárias, local 

de transição entre trechos de cabeceira e trechos mais próximos da foz. 

 A análise da CCA mostrou um gradiente relacionado à dissolução de íons, 

representados pelas variáveis ambientais pH, sólidos totais dissolvidos e 

temperatura da água, e um gradiente relacionado ao tempo de residência 

da água ou tipos de fluxos superficiais, representados pelas variáveis 

ambientais velocidade da água, profundidade da água e vazão.  

 O uso da terra mostrou importante correlação com as variáveis ambientais 

e as comunidades de macroinvertebrados bentônicos. Os táxons 

Leptohyphidae, Philopotamidae, Hydroptilidae, Leptophlebiidae, 

Polycentropodidae, Caenidae e Dryopidaese mostraram-se mais 

abundantes em águas de vegetação bem preservada. Os táxons 

Hydrobiosidade, Chironomidae, Baetidae, Hydropsychidae Larva, 

Elmidae, Corydalidae, Perlidae, Simuliidae Adulto, Elmidae, 

predominaram nas áreas de pecuária e agricultura, com o fluxo de águas 

mais rápidas. 

 Compreende-se que os métodos selecionados e os resultados 

apresentados são de grande valia para o avanço conceitual e para a 

compreensão dos modelos de distribuição, abundância e conservação de 

habitats dos grupos de macroinvertebrados bentônicos na região do 

Sudoeste de Goiás. 

Ademais, enfatiza-se, que os métodos utilizados e os resultados 

encontrados responderam de forma satisfatória à hipótese de que os rios com 

uso para as atividades humanas possuem uma perda ou declínio da qualidade 

da água, perda de biodiversidade aquática de macroinvertebrados e, 

consequentemente, variações para o uso múltiplo da água. Valida-se, com base 

nos resultados e análises, a hipótese formulada a priori: Na área de estudo, os 

rios situados em locais menos impactados (áreas com uso do solo 

predominantemente preservado), apresentam melhor estrutura das 

comunidades de macroinvertebrados bentônicos, em termos de riqueza e 

número de táxons, conferindo características faunísticas de melhor qualidade 

ambiental.  
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Por fim, pode-se afirmar, com base nos resultados apresentados, que os 

diferentes usos antrópicos do solo interferem na qualidade física, química e 

biológica dos rios do sudoeste goiano; e na distribuição das comunidades da 

entomofauna bentônica. No entanto, por tratar-se de um estudo ainda incipiente 

para as áreas do Bioma Cerrado, as consequências da combinação entre o 

desmatamento, o micro-endemismo, a especialização de habitat de espécies e 

a extinção de grupos de macroinvertebrados bentônicos ainda não são 

compreendidos em sua totalidade. Não foi possível compreender, ainda, como 

os padrões de regime pluviométrico, altitude, fatores abióticos e de estruturas 

geológicas do bioma Cerrado influenciam na distribuição e na ocorrência dos 

grupos de macroinvertebrados bentônicos, para a identificação de um padrão de 

respostas desta comunidade nos diferentes tipos de uso do solo.  

Espera-se, como perspectiva para este estudo, identificar e sintetizar os 

padrões de resposta das comunidades de macroinvertebrados bentônicos nos 

diferentes tipos de uso da terra e classes dos rios em estudos posteriores.  

Com intuito de subsidiar o manejo e as medidas preventivas para a 

preservação do ecossistema aquático e da qualidade da água das bacias 

hidrográficas fortemente degradadas, recomenda-se: a) A re-vegetação ripária 

para amenizar a erosão de solos das margens dos rios; b) a conservação dos 

solos nas proximidades dos rios, evitando os efeitos de assoreamentos; e c) a 

criação de estratégias para que os animais consumam água sem degradação 

das margens dos rios.  

Para trabalhos futuros, sugere-se: a) a inclusão das variáveis Nitrato, 

Fósforo, coliformes fecais e matéria em suspensão orgânica e inorgânica, por 

acreditar que a análise dessas variáveis poderá contribuir com o estudo dos 

diferentes usos e coberturas da terra e a sua correlação na ocorrência e 

distribuição da entomofauna bentônica, além de criar novos mecanismos de 

monitoramento ambiental; b) a realização de estudos em bacias hidrográficas 

que apresentem apenas um tipo de uso da terra, para iniciar a identificação de 

um padrão de respostas das comunidades bentônicas para cada tipo de uso e 

compreensão da dinâmica de cada ecossistema, além da diminuição das 

variáveis explicativas do ambiente; e c) verificar a sazonalidade climática em 
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comparação com as condições de uso e cobertura da terra e a distribuição dos 

macroinvertebrados bentônicos.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Lista de abreviatura com o respectivo nome do táxon identificado 
em nível de família 

ABREVIATURA NOME DA ESPÉCIE ABREVIATURA NOME DA ESPÉCIE  

CRUST Crustacea HGELA Gelastocoridae 
CACUR Curculionidae HNAUC Naucoridae 
CADRY Dryopidae HNEPI Nepidae 
CADYT Dytiscidae HNOTO Notonectidae 
CAELM Elmidae HPLEI Pleidae 
CAGYR Gyrinidae HMESO Mesoveliidae 
CAHYD Hydrophilidae HVELI Veliidae 
CALUT Lutrochidae HIRUD Hirudinea 
CALUF Lutrochidae Aff. LEPID Lepidoptera 
CANOT Noteridae MCORY Corydalidae 
CLELM Elmidae MSIAL Sialidae 
CLDRY Dryopidae OAESH Aeshnidae 
CLDYT Dytiscidae OCOEN Coenagrionidae 
CLGYR Gyrinidae OCALO Calopterygidae 
CLHYD Hydrophilidae ODICT Dicteriadidae 
CLLUT Lutrochidae OGOMP Gomphidae 
CLPSE Psephenidae OLIBE Libellulidae 
CLPTY Ptylodactilidae OMEGA Megapodagrionidae 
CLSCI  Scirtidae OPOLY Polythoridae 
COLLE Collembola OPROT Protoneuridae 
DCHIR Chironomidae OLIGO Oligochaeta 
DCERA Ceratopogonidae PLATY Platyhelminthes 
DEMPI Empididae PPERL Perlidae 
DPSYC Psychodidae TCALA Calamoceratidae 
DSIMU Simuliidae TECNO Ecnomidae 
DSTRA Stratiomyidae TGLOS Glossosomatidae 
DTIPU Tipulidae THELI Heliscopsychidae 
EBAET Baetidae THBIO Hydrobiosidade 
ECAEN Caenidae THPSY Hydropsychidae 
EEUTH Euthyplociidae THPTI Hydroptilidae 
ELHYP Leptohyphidae TLEPT Leptoceridae 
ELPHL Leptophlebiidae TODON Odontoceridae 
EPOLY Polymirtacyidae TPHIL Philopotamidae 
GASTR Gastropoda TPOLY Polycentropodidae 
HAPLO Haplotaxida TSERI Sericostomatidae 
HBELO Belostomatidae TXIPH Xiphocentronidae 
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APÊNDICE B. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio Ariranha: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa de 
altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005. 
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APÊNDICE C. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio Aporé: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa de 
altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005. 
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APÊNDICE D. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio São Tomaz: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa 
de altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

APÊNDICE E. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica da Foz do rio Claro: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa 
de altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE F. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio Ponte de Pedra: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) 
Mapa de altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE G. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio Vermelho: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa 
de altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE H. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico 
da Bacia Hidrográfica do rio Formoso: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa de 
altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE I. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico da 
Bacia Hidrográfica do rio Caiapó: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa de 
altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE J. Mapas temáticos que exemplificam a estrutura física e o uso antrópico da 
Bacia Hidrográfica do rio Diamantino: A) Mapa de uso e cobertura da terra; B) Mapa de 
altimetria; C) Mapa Geológico; e D) Mapa de Solo 

A) B) 
 

 
 

 

 
 

C) D) 
 

 
 

 

 
 

Adaptado de: A) Uso e cobertura da terra de dados Cons.Imagem/WWF - EMBRAPA-
IBGE/revisado pela SGM/SIC do ano de 2006; B) Mapa de Altimetria de dados SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) do ano de 2000; C) Mapa Geológico de dados 
da CPRM/SIC-FUNMINERAL,2008; e D) Mapa de solo foi adaptado do Plano Diretor 
da Bacia do Rio Paranaíba - UFV - Ruralminas e dados da Cons.Imagem/WWF – 
RADAMBRASIL, ambos de 2005 
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APÊNDICE K. Matriz das variáveis ambientais de dados físico-químicos das águas e dados descritivos dos pontos amostrados nas sub-bacias 
dos rios Ariranha e Aporé, referente ao período de agosto a outubro de 2014 

  PARAMETROS FÍSICO-QUIMICOS DOS RIOS DADOS CATEGORICOS DOS RIOS 

 Pto Alt Vaz Vel Tar   Ta pH ORP CE TURB OD STD CH Tipo Uso Cons. do Rio Tip. Fun. Rio 

S
u

b
-b

a
c
ia

 d
o

 r
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P1 768 2.408 0.396 12.000 18.283 5.980 473.667 0.004 11.580 18.417 0.003 4 Agricultura Intermediário Bloco pedra 

P2 822 0.003 0.192 27.000 19.015 5.408 433.250 0.007 19.043 17.065 0.004 1 Agricultura Preservado Silte argila 

P3 856 0.067 0.248 15.000 18.827 4.490 476.000 0.004 5.637 15.027 0.003 1 Agricultura Preservado Areia 

P4 826 0.515 0.210 26.000 18.950 5.310 428.000 0.004 9.207 21.620 0.002 2 Agricultura Preservado Areia 

P5 791 2.374 0.702 12.000 17.287 4.640 486.667 0.003 7.203 17.137 0.002 3 Agricultura Alterado Pedra solta 

P6 831 0.026 0.157 31.000 19.957 5.527 441.000 0.005 19.223 15.583 0.003 1 Agricultura Alterado Cascalho 

P7 833 0.174 0.199 23.000 20.490 5.347 421.667 0.003 5.283 16.203 0.002 2 Agricultura Preservado Silte argila 

P8 635  -  - 11.000 17.693 6.507 352.000 0.014 22.367 20.193 0.009 5 Agricultura Alterado Pedra solta 

P9 637 4.242 0.839 15.000 17.530 6.847 400.000 0.019 32.600 19.043 0.012 5 Agricultura Intermediário Bloco pedra 

P10 662 3.484 1.278 30.000 18.387 6.923 346.667 0.016 22.100 18.217 0.010 4 Agricultura Intermediário Pedra solta 

P11 657 2.362 0.679 11.000 17.837 6.490 381.000 0.018 32.767 17.413 0.012 4 Agricultura Intermediário Silte argila 

P12 726 0.057 0.268 31.00 18.410 7.343 247.667 0.038 9.593 18.007 0.025 1 Agricultura Intermediário Pedra solta 

P13 720 1.217 0.679 25.00 20.303 6.870 355.667 0.009 14.933 18.880 0.006 3 Agricultura Preservado Areia 

P14 780 0.569 0.434 20.00 19.957 6.653 348.000 0.007 19.900 17.137 0.004 2 Agricultura Preservado Areia 

P15 864 0.008 0.068 23.00 22.623 5.440 416.667 0.006 35.300 11.920 0.004 1 Agricultura Preservado Silte argila 

P16 803 0.539 0.804 34.00 20.497 5.557 423.333 0.003 8.523 19.487 0.002 2 Agricultura Alterado Pedra solta 

P17 837 0.005 0.090 25.00 21.310 5.493 457.667 0.003 5.537 14.677 0.002 1 Agricultura Preservado Pedra solta 

S
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P18 757 2.706 1.431 13.000 19.717 6.023 365.000 0.006 8.333 18.820 0.004 2 Agricultura Intermediário Bloco pedra 

P19 777 1.483 0.675 25.000 20.187 5.453 384.667 0.008 3.200 13.120 0.005 2 Agricultura Alterado Cascalho 

P20 797 0.271 0.787 34.000 22.710 5.733 387.000 0.002 2.637 17.737 0.001 1 Agricultura Alterado Silte argila 

P21 770 1.299 0.697 31.000 21.930 5.327 409.333 0.004 7.953 18.220 0.003 2 Agricultura Alterado Silte argila 

P22 776 2.409 0.822 29.000 21.163 5.603 435.000 0.003 2.147 18.653 0.002 2 Agricultura Alterado Cascalho 

P23 774 3.496 0.916 22.000 19.193 5.587 376.333 0.004 6.127 18.257 0.002 3 Agricultura Alterado Bloco pedra 

P24 796 0.343 0.436 31.000 18.973 5.323 391.333 0.004 7.317 14.320 0.003 1 Agricultura Intermediário Silte argila 

P25 817 0.003 0.041 29.000 21.303 5.810 352.333 0.005 19.400 13.847 0.003 1 Agricultura Alterado Silte argila 

P26 789 0.234 0.228 33.000 21.883 5.300 390.667 0.004 3.300 14.767 0.002 2 Agricultura Alterado Areia 

P27 774  -  - 27.000 23.647 6.317 186.667 0.033 11.297 19.687 0.022 2 Agricultura Alterado Silte argila 
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APÊNDICE L. Matriz das variáveis ambientais de dados físico-químicos das águas e dados descritivos dos pontos amostrados nas sub-bacias 
dos rios São Tomaz e foz do Rio Claro, referente ao período de agosto a outubro de 2014 
  PARAMETROS FÍSICO-QUIMICOS DOS RIOS DADOS CATEGORICOS DOS RIOS 

 Pto Alt Vaz Vel Tar   Ta pH ORP CE TURB OD STD CH Tipo Uso Cons. do Rio Tip. Fun. Rio 
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u

b
-b
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P28 754 0.227 0.827 15.000 18.017 6.177 303.667 0.014 3.977 26.373 0.009 2 Agricultura Preservado Pedra solta 

P29 699 0.495 0.392 29.000 17.213 7.130 330.000 0.053 16.033 26.020 0.035 3 Agricultura Intermediário Pedra solta 

P30 648 0.105 0.421 31.000 20.847 6.913 303.000 0.035 16.667 20.660 0.023 2 Agricultura Alterado Areia 

P31 648 1.708 1.232 14.000 19.233 6.697 331.000 0.196 27.800 21.533 0.127 4 Agricultura Preservado Pedra solta 

P32 653 2.175 1.244 29.000 18.843 6.957 366.667 0.033 26.967 23.980 0.022 4 Agricultura Alterado Pedra solta 

P33 693 0.454 0.730 34.000 20.440 7.103 324.667 0.027 21.867 25.930 0.017 2 Agricultura Alterado Pedra solta 

P34 653 1.894 0.538 34.000 20.590 7.253 346.333 0.132 37.267 26.537 0.022 4 Agricultura Alterado Areia 

P35 660 0.241 0.548 30.000 22.213 6.990 326.333 0.042 29.333 19.823 0.028 3 Agricultura Alterado Areia 

P36 631 0.205 0.478 19.700 19.307 7.440 295.667 0.040 7.480 24.937 0.026 3 Agricultura Alterado Areia 

P37 608 3.706 0.585  - 19.507 7.120 355.667 0.101 19.800 24.630 0.065 5 Agricultura Preservado Areia 

P38 605  -  -  - 20.113 7.243 346.333 0.071 31.033 22.613 0.047 6 Agricultura Intermediário Bloco pedra 

P39 611 2.758 0.557  - 21.147 7.310 355.333 0.033 30.200 22.360 0.022 5 Agricultura Alterado Silte argila 

P40 624 0.014 0.503  - 21.340 6.663 303.000 0.015 3.547 26.043 0.010 1 Agricultura Alterado Pedra solta 

P41 642 0.146 0.473 15.00 21.180 6.697 314.000 0.034 16.867 21.610 0.022 1 Agricultura Alterado Pedra solta 

P42 594 1.787 0.326 23.00 19.703 7.087 384.667 0.135 41.600 16.203 0.088 4 Agricultura Preservado Pedra solta 

P43 569 0.221 0.255 15.00 20.727 6.993 307.333 0.031 29.833 26.233 0.020 2 Agricultura Alterado Silte argila 

P44 502 0.057 0.190 28.00 22.190 6.390 319.000 0.026 10.087 15.430 0.017 1 Agricultura Intermediário Silte argila 

P45 540 0.191 0.934 31.00 22.780 6.537 349.000 0.030 22.033 17.620 0.020 2 Agricultura Alterado Bloco pedra 

P46 562 0.798 0.329 33.00 21.117 7.270 343.667 0.040 7.807 26.353 0.026 3 Agricultura Alterado Areia 
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P47 579 4.015 1.058 12.000 18.773 7.107 368.000 0.020 19.700 24.357 0.013 5 Pecuária Preservado Bloco pedra 

P48 543  -  - 23.000 21.627 7.020 375.667 0.028 11.403 21.983 0.018 6 Pecuária Intermediário Bloco pedra 

P49 582 0.740 0.792 32.000 19.730 6.967 366.667 0.015 8.287 20.783 0.010 3 Pecuária Alterado Pedra solta 

P50 680 1.055 1.112 31.000 20.393 6.880 380.000 0.015 5.690 20.987 0.010 4 Pecuária Intermediário Pedra solta 

P51 590 0.071 0.614 12.000 17.710 6.533 290.667 0.022 10.667 17.583 0.015 2 Pecuária Alterado Silte argila 

P52 601 0.263 0.787 12.000 19.370 7.223 343.333 0.019 8.847 20.973 0.012 3 Pecuária Intermediário Pedra solta 

P53 629 0.033 0.392 20.000 19.177 6.683 296.333 0.021 10.430 21.010 0.013 2 Pecuária Intermediário Cascalho 

P54 575 1.566 0.685 34.000 19.250 7.257 351.333 0.026 14.633 21.510 0.017 4 Pecuária Alterado Pedra solta 

P55 588 4.410 0.659 32.000 21.410 7.313 348.667 0.016 17.467 21.337 0.010 5 Pecuária Intermediário Bloco pedra 

P56 553 0.038 0.419 15.000 17.957 6.007 414.333 0.005 1.043 22.100 0.004 1 Pecuária Preservado Bloco pedra 

P57 625 0.003 0.079 28.00 22.517 6.337 393.333 0.013 3.387 17.970 0.008 1 Pecuária Alterado Silte argila 

P58 624 0.937 0.554 31.00 26.077 7.083 329.667 0.014 26.000 19.457 0.009 3 Pecuária Alterado Areia 

P59 562 0.027 0.242 21.00 18.693 6.240 394.667 0.005 2.683 21.487 0.004 1 Pecuária Alterado Areia 

P60 575 1.582 0.725 25.00 19.413 6.903 367.667 0.012 7.613 22.793 0.008 4 Pecuária Intermediário Cascalho 

P61 581 0.438 0.626 31.00 21.403 6.450 374.667 0.012 9.910 20.017 0.008 3 Pecuária Alterado Areia 

P62 517 1.783 0.734 32.00 22.510 7.203 350.000 0.018 20.967 20.397 0.012 4 Pecuária Alterado Areia 

P63 536 0.148 0.241 13.00 18.357 6.943 364.667 0.012 3.400 23.113 0.008 2 Pecuária Intermediário Areia 

P64 565 0.151 0.549 21.00 20.917 6.827 391.667 0.010 16.767 19.557 0.007 2 Pecuária Intermediário Pedra solta 
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APÊNDICE M. Matriz das variáveis ambientais de dados físico-químicos das águas e dados descritivos dos pontos amostrados nas sub-bacias 
dos rios Ponte Pedra e Vermelho, referente ao período de agosto a outubro de 2014 
  PARAMETROS FÍSICO-QUIMICOS DOS RIOS DADOS CATEGORICOS DOS RIOS 

 Pto Alt Vaz Vel Tar   Ta pH ORP CE TURB OD STD CH Tipo Uso Cons. do Rio Tip. Fun. Rio 
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P65 661 0.033 0.378 25.000 20.837 6.850 277.000 0.058 7.977 14.313 0.038 2 Pecuária Alterado Silte argila 

P66 653 1.755 0.788 25.000 20.507 7.020 347.000 0.020 13.083 16.267 0.013 4 Pecuária Intermediário Pedra solta 

P67 621 1.127 0.613 35.000 21.837 7.073 332.667 0.023 17.500 16.270 0.015 4 Pecuária Intermediário Pedra solta 

P68 632 2.542 0.471 33.000 23.197 7.163 305.333 0.021 27.667 15.677 0.013 5 Pecuária Preservado Areia 

P69 666 0.084 0.675 21.000 20.837 5.110 419.333 0.004 0.900 12.697 0.003 1 Pecuária Preservado Areia 

P70 623 0.161 0.574 33.000 23.467 7.277 345.667 0.023 1.870 16.207 0.015 2 Pecuária Intermediário Pedra solta 

P71 654 0.179 0.413 31.000 23.970 6.780 347.000 0.011 4.747 15.097 0.007 2 Pecuária Alterado Pedra solta 

P72 610 5.280 1.109 34.000 23.220 7.317 337.000 0.023 17.500 16.270 0.015 5 Pecuária Alterado Pedra solta 

P73 626 0.301 0.372 21.000 21.257 7.013 306.000 0.023 9.193 16.770 0.015 4 Pecuária Alterado Areia 

P74 569 0.226 0.271 23.00 22.437 7.130 332.333 0.035 7.880 14.613 0.023 3 Pecuária Intermediário Areia 

P75 583 0.002 0.023 25.00 23.070 6.453 353.667 0.027 3.040 9.617 0.017 1 Pecuária Alterado Silte argila 

P76 612 0.047 0.402 24.00 21.503 6.610 397.000 0.007 26.100 17.603 0.005 2 Pecuária Alterado Areia 

P77 566 0.120 0.266 21.00 20.850 6.410 351.500 0.015 11.400 15.005 0.010 3 Pecuária Preservado Areia 

P78 520  -  - 26.00 22.053 6.907 340.667 0.022 20.733 15.657 0.014 2 Pecuária Preservado Areia 

P79 550 0.034 1.110 34.00 23.753 6.883 325.667 0.027 18.970 12.943 0.018 2 Pecuária Alterado Areia 

P80 554 0.332 0.510 33.00 23.823 6.683 367.667 0.019 23.033 15.380 0.012 3 Pecuária Preservado Areia 

P81 491 1.523 0.842 26.00 21.040 7.130 328.333 0.020 37.700 17.150 0.013 4 Pecuária Alterado Bloco pedra 

P82 508 0.018 0.373 28.00 21.420 6.663 333.667 0.020 11.933 16.003 0.013 1 Pecuária Alterado Areia 

P83 480  -  - 33.00 23.783 7.407 357.333 0.024 28.700 15.357 0.016 5 Pecuária Intermediário Bloco pedra 

P84 571 0.038 0.132 36.00 26.253 6.190 327.667 0.012 4.157 12.117 0.008 1 Pecuária Alterado Silte argila 
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P85 686 0.241 0.777 14.000 20.257 7.087 344.667 0.018 5.660 16.193 0.012 3 Pecuária Preservado Cascalho 

P86 649 0.081 0.639 21.000 20.473 7.290 318.000 0.024 8.247 16.193 0.016 2 Pecuária Preservado Pedra solta 

P87 666 0.002 0.293 30.000 23.087 6.667 363.000 0.044 7.030 14.653 0.028 1 Pecuária Alterado Areia 

P88 524 1.024 0.806 34.000 24.847 6.530 399.000 0.029 19.700 15.423 0.019 4 Pecuária Preservado Areia 

P89 504  -  - 33.000 24.957 6.187 397.667 0.014 19.770 13.283 0.009 6 Pecuária Intermediário Areia 

P90 729 0.032 0.231 16.000 22.160 4.880 445.667 0.006 4.887 10.713 0.004 1 Pecuária Preservado Areia 

P91 643 0.351 0.814 30.000 20.120 6.380 427.000 0.010 2.810 16.680 0.007 3 Pecuária Intermediário Cascalho 

P92 659 0.047 0.176 31.000 22.457 6.423 394.333 0.010 7.260 12.520 0.006 2 Pecuária Intermediário Cascalho 

P93 563 1.250 0.749 36.000 22.237 7.113 356.000 0.013 16.233 16.803 0.009 3 Pecuária Alterado Silte argila 

P94 624 0.039 0.682 19.000 21.580 5.737 419.000 0.004 7.313 14.793 0.003 1 Pecuária Preservado Areia 

P95 553 1.306 0.767 34.00 21.263 6.703 386.333 0.014 11.410 16.047 0.009 4 Pecuária Alterado Areia 

P96 642 0.129 0.459 33.00 22.453 6.833 373.667 0.019 0.850 15.123 0.012 2 Pecuária Preservado Areia 

P97 561 0.041 0.278 22.00 20.880 6.963 269.333 0.025 39.867 15.617 0.016 2 Pecuária Alterado Areia 

P98 534 0.223 0.329  - 21.263 6.713 327.333 0.020 11.867 15.557 0.013 3 Pecuária Alterado Areia 

P99 509 0.614 0.533 39.00 22.447 7.173 350.000 0.032 8.500 14.593 0.021 4 Pecuária Alterado Areia 

P100 573 0.031 0.288 31.00 24.370 6.530 380.000 0.012 10.000 15.270 0.008 1 Pecuária Preservado Areia 
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APÊNDICE N. Matriz das variáveis ambientais de dados físico-químicos das águas e dados descritivos dos pontos amostrados nas sub-bacias 
dos rios Formoso, Caiapó e Diamantino, referente ao período de agosto a outubro de 2014 
  PARAMETROS FÍSICO-QUIMICOS DOS RIOS DADOS CATEGORICOS DOS RIOS 

 Pto Alt Vaz Vel Tar   Ta pH ORP CE TURB OD STD CH Tipo Uso Cons. do Rio Tip. Fun. Rio 
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P101 739 0.063 0.168 32.000 22.047 5.317 422.667 0.006 3.637 16.783 0.004 3 Preservado Preservado Silte argila 

P102 827 0.003 0.326 36.000 20.770 4.827 463.000 0.005 0.593 15.867 0.003 1 Preservado Preservado Silte argila 

P103 760 0.176 0.338 34.000 22.270 5.090 472.333 0.004 6.597 14.287 0.003 2 Preservado Preservado Areia 

P104 809 0.329 0.237 23.000 22.230 4.490 468.667 0.007 6.820 13.847 0.004 1 Preservado Intermediário Areia 

P105 798  -  - 31.000 22.830 5.027 473.000 0.003 1.097 14.543 0.002 3 Preservado Preservado Areia 

P106 794  -  - 35.000 22.470 4.893 489.667 0.004 2.313 16.630 0.003 2 Preservado Preservado Areia 

P107 808 0.883 0.478 23.000 22.120 4.247 466.667 0.005 3.877 15.387 0.003 1 Preservado Preservado Areia 

P108 776  -  - 32.000 22.143 5.000 468.000 0.003 1.580 15.310 0.002 3 Preservado Preservado Bloco pedra 

P109 705  -  - 36.000 23.977 5.027 463.000 0.003 3.363 15.713 0.002 4 Preservado Preservado Areia 
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P110 742 0.001 0.012 26.000 22.680 7.503 309.000 0.075 21.200 13.890 0.047 2 Preservado Alterado Banco de folhas 

P111 752 0.001 0.092 30.000 25.513 7.477 330.000 0.021 29.927 17.133 0.013 1 Preservado Alterado Areia 

P112 735 0.003 0.039 34.000 26.657 7.263 352.667 0.040 8.330 13.400 0.026 3 Preservado Preservado Banco de folhas 

P113 707 0.000 0.082 24.000 22.753 6.643 359.667 0.044 29.167 14.223 0.028 2 Preservado Preservado Bloco pedra 

P114 683 0.019 0.038 28.000 24.200 7.463 326.667 0.110 4.640 20.267 0.072 4 Preservado Preservado Banco de folhas 

P115 683 0.001 0.178 33.000 24.910 7.367 331.667 0.142 3.570 14.550 0.092 3 Preservado Preservado Banco de folhas 

P116 724  -  - 31.000 23.740 5.670 367.667 0.029 3.557 6.593 0.019 1 Preservado Preservado Banco de folhas 

P117 716 0.001 0.047 24.000 22.550 6.880 350.000 0.053 56.333 10.667 0.035 4 Preservado Preservado Banco de folhas 

P118 703 0.001 0.010 32.000 25.130 6.923 359.667 0.043 26.633 11.707 0.028 3 Preservado Alterado Banco de folhas 

P119 610 0.432 0.680 29.000 24.620 7.627 304.000 0.040 23.933 17.643 0.026 6 Preservado Preservado Bloco pedra 

P120 617 0.002 0.283 32.00 24.060 7.653 324.667 0.085 6.280 17.100 0.055 2 Preservado Preservado Banco de folhas 

P121 637 0.013 0.242 32.00 30.533 7.197 333.333 0.049 17.667 12.993 0.032 5 Preservado Preservado Areia 

P122 655 0.000 0.012 36.00 25.220 6.283 399.667 0.025 8.553 10.463 0.016 2 Preservado Preservado Silte argila 

P123 586 0.058 0.472 35.00 22.330 7.737 326.667 0.037 5.473 20.313 0.024 4 Preservado Preservado Pedra solta 

P124 561 0.099 0.532 36.00 30.920 8.077 293.333 0.064 9.383 17.067 0.041 5 Preservado Alterado Areia 

P125 587 0.010 0.272 34.00 26.283 7.793 317.000 0.125 7.290 15.803 0.081 4 Preservado Preservado Areia 

P126 653 0.000 0.009 28.00 23.213 6.487 366.667 0.086 16.380 8.430 0.056 1 Preservado Preservado Silte argila 
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P127 546 0.074 0.707 33.000 21.907 7.927 300.333 0.162 1.487 20.473 0.105 4 Preservado Preservado Seixos 

P128 566 0.000 0.023 39.000 26.257 7.457 315.333 0.133 1.667 11.020 0.086 2 Preservado Preservado Banco de folhas 

P129 577 0.010 0.208 36.000 24.373 7.620 312.000 0.029 5.217 19.483 0.019 3 Preservado Preservado Seixos 

P130 543 0.123 0.115 31.000 22.430 7.600 320.667 0.037 3.773 16.197 0.024 4 Preservado Preservado Seixos 

P131 621 0.000 0.034 31.000 26.490 7.143 344.667 0.027 36.733 18.810 0.017 1 Preservado Preservado Banco de folhas 

P132 519 0.003 0.337 26.000 21.393 7.147 341.333 0.061 5.767 14.000 0.040 3 Preservado Intermediário Banco de folhas 

P133 507 2.458 0.667 39.000 25.243 7.677 333.000 0.028 9.837 16.533 0.018 5 Preservado Preservado Seixos 

P134 548 0.000 0.003 21.000 20.640 5.730 413.000 0.012 5.030 6.700 0.008 1 Preservado Preservado Banco de folhas 

P135 544 0.000 0.011 37.000 22.637 6.813 370.333 0.038 9.503 16.360 0.025 2 Preservado Alterado Banco de folhas 

P136 539 0.000 0.016 35.00 26.127 6.730 381.000 0.024 17.400 14.043 0.016 1 Preservado Alterado Banco de folhas 

P137 534 0.018 0.143 34.00 28.163 7.323 312.667 0.150 15.180 10.810 0.098 4 Preservado Alterado Areia 
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