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Introdução Geral 1 

No Cerrado brasileiro, o crescimento populacional, a demanda por alimento e o 2 

desenvolvimento de técnicas de cultivo agrícola proporcionaram uma rápida mudança no uso de 3 

solo desse bioma (Klink & Moreira, 2002). A partir de meados da década de 1970, áreas que 4 

eram tidas como impróprias para a produção agrícola tornaram-se alvo dessa atividade, 5 

fenômeno conhecido como Revolução Verde a revolução proporcionou a adequação de técnicas 6 

de fertilização do solo e o melhoramento de variedades vegetais, tornando-as resistentes ao clima 7 

da região e economicamente viáveis (Santos et al., 2012). Aliado ao melhoramento dos solos e 8 

das variedades vegetais ocorreram incentivos do Governo para o financiamento de máquinas e 9 

insumos, iniciando assim o plantio em grande escala, que foi facilitado graças ao relevo plano da 10 

região central do país (Klink & Moreira, 2002). Neste cenário, e em pouco tempo, o Cerrado 11 

brasileiro se transformou no celeiro agrícola do país, e em um dos biomas com as mais altas 12 

taxas de desmatamento, fragmentação e perda de habitas naturais (Brannstrom et al., 2008, 13 

Brando et al., 2013). No ano de 2005, 55% do cerrado já havia sido antropizado (Klink & 14 

Machado, 2005) e atualmente, apenas 20% da sua área original não é utilizada para cultivos 15 

agrícolas (Brando et al., 2013). 16 

Entre os desafios para a conservação das espécies em um cenário de constante mudança s 17 

do uso da terra, a falta de conhecimento taxonômico e a distribuição das espécies torna-se 18 

essencial uma ferramenta para o desenvolvimento de estratégia para a conservação (Lewis, 19 

2006). Os Déficits Wallaceano e Déficit Linneano representam a falta de conhecimento sobre o 20 

conhecimento sobre as espécies e a distribuição das mesmas, respectivamente (Cardoso et al., 21 

2011, Bini, et al., 2006; Withaker et al., 2005). Dessa forma a compilação de dados oriundos de 22 

literatura especializada, torna-se ferramenta eficaz para mitigar esses problemas (Nabout, et al., 23 

2010). No entanto, é necessário não apenas registrar os vieses de coleta mas também identificar 24 

quais as áreas prioritárias par inventários de forma a vencer esse problema. Esses avanços são 25 

importantes para o planejamento mais efetivo de medidas de conservação da biodiversidade, das 26 

quais se destaca a escolha de áreas para conservação (Silva, et al., 2014). 27 

Considerando uma escala espacial de paisagens e frente aos desafios gerados pelas 28 

transformações das áreas naturais em agrossistemas, torna-se extremamente necessário 29 

desenvolver ferramentas eficientes para detectar alterações na integridade ambiental dos riachos 30 
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(Rodrigues & Brooks, 2007). Para detectar esses problemas é comum o uso de índices que 1 

medem a integridade ambiental local dos riachos, utilizando métricas físicas do ambiente 2 

(Nessimian et al., 2008). Contudo, análises de qualidade de água são utilizadas para caracterizar 3 

a integridade física local, principalmente por serem influenciadas pela paisagem e serem 4 

fortemente relacionadas com a fauna aquática (Allan, 2004; Calle-Martinez & Casas, 2006; 5 

Couceiro et al., 2011; Miserendino et al., 2011; Chaib et al., 2013). Essas técnicas, índice de 6 

integridade de habitat e as variáveis físico-químicas da água, são eficientes, mas despendem 7 

maior tempo e custo, devido a necessidade de muitas idas a campo. Uma alternativa para reduzir 8 

tempo e recursos financeiros é a utilização de Sensoriamento Remoto (SR) (Rosa, 2009) que 9 

permite análises ambientais através de imagens de satélite (Dos Santos Silva et al., 2008). Um 10 

dos índices mais utilizados no SR é o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada - NDVI 11 

(Normalized Diference Vegetation Index), utilizado em trabalhos de monitoramento de 12 

desmatamentos, culturas agrícolas, monitoramento de queimadas, secas e monitoramento 13 

ambiental terrestre e em trabalhos com biodiversidade (Lucas & Schuler, 2007; Sousa et al., 14 

2006).  15 

As alterações da paisagem, além de ter consequências sobre os ambientes, também são 16 

desestruturantes para grande parte das comunidades (Allan & Castillo, 2007). Entre as 17 

comunidades aquáticas, os insetos destacam-se por serem sensíveis e responderem rapidamente 18 

as alterações nos aquáticos sendo utilizados como indicadores das condições ambientais 19 

(Rosenberg & Resh, 1993, Delong & Brusven, 1994, Barbour et al., 1999, Naiman & Decamps, 20 

1997, Benstead et al., 2003, Silveira et al., 2005, Arimoro & Ikomi, 2009). Dentre os insetos, os 21 

Heteroptera destacam-se como indicadores por serem predadores refletindo tanto as mudanças 22 

diretas em seus indivíduos ou em suas presas. 23 

Entre os problemas relacionados à utilização de insetos aquáticos para bioindicação de 24 

alterações ambientais e desenvolvimento de medidas relacionadas a conservação destaca-se a 25 

restrição de conhecimento relacionado as suas distribuições espaciais. Geralmente os pontos de 26 

ocorrência são altamente correlacionados a facilidade de acesso, infraestrutura e logística, e 27 

distribuição de pesquisadores (Dennis, 2001; De Marco & Vianna, 2005; Hortal et al., 2008; 28 

Silva et al., 2014). Neste contexto a modelagem de distribuição potencial de espécies baseado 29 

em características de seu nicho ambiental e pode ser utilizada para mitigação destes problemas, 30 
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identificando lacunas de conhecimento e direcionando coletas e investimentos em áreas pouco 1 

amostradas (Nóbrega & De Marco, 2011).  2 

A tese apresenta as perspectivas da utilização de Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos 3 

como indicadores de alteração ambiental nos riachos, reconhecendo os efeitos causados pelas 4 

alterações de uso do solo decorrentes de atividades econômicas e buscando identificar ações 5 

relativas à conservação da biodiversidade desse grupo. Avaliamos o estado da arte do 6 

conhecimento sobre o grupo e suas perspectivas e utilização na América do Sul e no Brasil. 7 

Identificamos, lacunas de conhecimento procurando identificar a existência de vieses de coleta, 8 

ambientais e geográficos, propondo áreas prioritárias para coleta de Gerromorpha no Brasil. 9 

Complementarmente analisamos os processos de uso da terra e o papel da modernização da 10 

agricultura no desenvolvimento socioeconômico e do desmatamento no estado de Goiás. 11 

Avaliamos posteriormente a utilização do sensoriamento remoto como uma medida alternativa 12 

(surrogate) do índice de integridade de hábitat e das variáveis físico-químicas no processo de 13 

avaliação do estado de conservação dos ecossistemas aquáticos. A partir disso, no ultimo 14 

capitulo da tese, buscamos avaliar o efeito da paisagem (sensoriamento remoto), do índice de 15 

integridade de hábitat e das variáveis físico-químicas sobrea riqueza de espécies de Gerromorpha 16 

em córregos de cerrado no estado de Mato Grosso. Assim seguem os capítulos da tese: 17 

No Capítulo 1: Insetos aquáticos e semi-aquáticos (Insecta: Heteroptera) da América 18 

do Sul: estado da arte e perspectivas buscamos retratar como está o conhecimento sobre 19 

Heteroptera aquático e semiaquático na América do Sul, com enfoque especial no Brasil, quais 20 

são os assuntos mais estudados, quais países (América do Sul) ou estados (Brasil) apresentam 21 

menos registros de espécies evidenciando assim a lacuna de conhecimento das espécies (Deficit 22 

Linneano) e portanto necessidade de mais taxonomistas, e também a lacuna de conhecimento da 23 

distribuição geográfica das espécies (Deficit Wallaceano). E quantos estudos existem avaliando 24 

os efeitos das alterações ambientais sobre Nepomorpha e Gerromorpha na América do Sul e no 25 

Brasil.  26 

Avaliando as lacunas do conhecimento buscamos no Capítulo 2: Enviesamento de coleta, 27 

ambiental e geográfico, proposição de áreas prioritárias para coleta de espécies de 28 

Heteroptera semi-aquáticos no Brasil: demonstrar, vieses de coleta, vieses ambientais e 29 
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geográficos, bem como áreas que apresentam a fauna de Gerromorpha pouco conhecida e que, 1 

portanto, seriam áreas prioritárias para coleta. 2 

Frente as transformações na paisagem e consequentemente nos ecossistemas aquáticos, e o 3 

efeito dessas transformações sobre os ecossistemas aquáticos, no Capítulo 3: O processo de 4 

modernização da agricultura e o desenvolvimento social no estado de Goiás: buscamos fazer 5 

uma abordagem sobre a modernização da agricultura, e o efeito disso sobre o desmatamento e o 6 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no estado de Goiás, abordando aspectos 7 

socioeconômicos e ambientais.  8 

O Capítulo 4: Medindo a integridade de córregos em três escalas hierárquicas: existem 9 

substitutos integrados? Segue da apresentação do estado atual do conhecimento do grupo para 10 

buscar responder qual é melhor preditor da integridade de riachos, variáveis de paisagem, índice 11 

de integridade de hábitas ou variáveis limnológicas, buscando com essa resposta diminuir os 12 

custos e tempo quando se trata de avaliações rápidas de impactos sobre córregos.  13 

Considerando a avaliação do preditor de integridade física nos riachos do capítulo anterior, 14 

o próximo passo, desenvolvido no Capítulo 5: A influência da paisagem e das variáveis 15 

ambientais na comunidade de Gerromorpha (Insecta: Heteroptera) em riachos do Cerrado 16 

matogrossense, Brasil, foi avaliar que tipo de variável exerce efeito sobre a riqueza, composição 17 

e abundância de Gerromorpha nos córregos de Cerrado.  18 
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Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos (Insecta: Hemiptera) da América do 1 

Sul: estado da arte e perspectivas 2 

RESUMO. Existem grandes lacunas de conhecimento acerca de quais são as 3 

espécies, (Déficit Linneano), e de suas distribuições espaciais (Déficit Wallaceano). 4 

Essas lacunas são especialmente preocupantes nos países menos desenvolvidos onde o 5 

investimento em conservação é reduzido, principalmente quando inseridos em regiões 6 

tropicais, que tem grande diversidade de espécies. Paralelamente a falta de 7 

conhecimento e importância ambiental dos países em desenvolvimento, essas regiões 8 

são importantes áreas para a produção agropecuária, tornando o desconhecimento ainda 9 

mais preocupante para a conservação. Assim, nosso objetivo foi analisar a dinâmica 10 

temporal da produção científica sobre Heteroptera aquático e semi-aquático 11 

respondendo questões relacionadas aos déficitis de conhecimento, no Brasil e na 12 

América do sul. Houve um avanço nas pesquisas com Heteroptera, mas sabemos que 13 

muito ainda tem de ser feito. Em especial para países como o Brasil, com grande 14 

diversidade de hábitats e biológica. Ainda não conhecemos satisfatoriamente sua fauna 15 

e suas relações espaciais/ambientais, e isso é mais preocupante em regiões de difícil 16 

acesso geográfico e que tenham número reduzido ou inexistente de pesquisadores 17 

qualificados.  18 

Palavras-chave: Cienciometria; Déficit Linneano; Déficit Wallaceano; insetos 19 

aquáticos 20 

ABSTRACT. There are large gaps in knowledge about the identity of species 21 

(Linnean shortfall) and their spatial distribution (Wallacean shortfall). These gaps are 22 

especially of particular concern in least developed countries in tropical regions which 23 

harbor great species diversity but still lack of investments in conservation. In addition, 24 

these regions are important areas for agricultural production, making the ignorance even 25 

more worrying for conservation. Our objective was to analyze the temporal dynamics of 26 

scientific literature on aquatic and semiaquatic Heteroptera, adressing questions related 27 

to gaps of knowledge in this taxonomic group in Brazil and South America. Researches 28 

focused on Heteroptera have been advancing in the last years, but much remains to 29 

bedone. Especially for countries like Brazil, which lacks of satisfactory knowledge 30 

about its fauna and its spatial/environmental relationships, especially in difficult access 31 

areas and also in areas that have little or no one qualified researcher. 32 
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INTRODUÇÃO 1 

Conhecer a taxonomia e a distribuição das espécies é uma ferramenta necessária 2 

para o desenvolvimento de estratégias eficazes para a conservação e prevenção de 3 

extinção, causadas por ações antrópicas (Lewis, 2006). A falta de conhecimento sobre a 4 

distribuição das espécies é definida como Déficit Wallaceano ou viés de literatura, já o 5 

não conhecimento de quais espécies existem é atribuído o nome de Déficit Linneano 6 

(Cardoso et al., 2011, Bini, et al., 2006; Withaker et al., 2005). Segundo Diniz-Filho et 7 

al., (2010) o Déficit Lineanno é algo que ainda estamos longe de resolver, 8 

especialmente nas regiões neotropicais que apresentam grande biodiversidade. Nos 9 

últimos anos, diversos autores têm salientado que as informações biológicas conhecidas 10 

não representam os verdadeiros padrões de distribuição das espécies. Uma vez que a 11 

amostragem espacial é, quase sempre, restrita a locais de fácil acesso ou a locais onde 12 

existem ocorrências pretéritas da espécie de interesse, gerando assim lacunas espaciais e 13 

taxonômicas (Jobe & White, 2009). Porém, sem conhecer quem são e onde estão as 14 

espécies é impossível avaliar seu real status de preservação e onde deve-se concentrar 15 

esforços para preservá-las (Cardoso et al., 2011).  16 

De acordo com Cardoso et al., (2011), os Déficits Linneano ou viés de literatura 17 

científica e Wallaceano são especialmente preocupantes para os invertebrados, uma vez 18 

que ainda existem grandes incertezas na estimativa do número de espécies, com 19 

algumas projeções apontando para números que variam de três à 50 milhões de novas 20 

espécies. Neste contexto, estão os insetos, muitas vezes deixados de lado em planos de 21 

manejo ou da proposição de áreas prioritárias, já que a maioria configura um grupo não 22 

carismático. Esse grupo é negligenciado em projetos conservacionistas devido ao seu 23 

tamanho corporal reduzido e sua coloração na maioria das vezes críptica, dificultando o 24 

convencimento dos tomadores de decisão acerca da sua importância. Apesar disso, 25 

temos de lembrar que os insetos participam de vários processos ecossistêmicos, como 26 

polinização, dispersão de sementes e controle populacional de parasitas e predadores, 27 

auxiliando no controle populacional de outros insetos, inclusive daqueles vetores de 28 

doenças e pragas de monoculturas agrícolas (Losey & Vaughan, 2006, Matson, et al., 29 

1997, Schuldt et al., 2010). Alguns grupos de insetos, por serem carismáticos ou terem 30 

importância econômica, atraem mais atenção, possuem um estado de conhecimento 31 

mais avançado, como no caso das borboletas e odonatas (beleza), as formigas e 32 

percevejos, cigarras e mariposas (danos agropecuários), transmissores de doenças 33 
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(dengue) e as abelhas (produção de mel) pelos serviços prestados e que são mais 1 

conhecidos pela população (Klein et al., 2007, Pimentel et al., 1997). 2 

No ambiente aquático, os macroinvertebrados vêm ganhando destaque em 3 

virtude de sua sensibilidade aos impactos ambientais (Rosenberg & Resh, 1993) e do 4 

papel na ciclagem de nutrientes e transferência de energia na cadeia alimentar. Apesar 5 

disso, ainda estamos longe de conhecer toda a biodiversidade e distribuição desse grupo 6 

(Lewinsohn & Prado, 2005). Dentre os macroinvertebrados estão os insetos aquáticos 7 

representados pelas ordens: Collembola, Ephemeroptera, Plecoptera, Orthoptera, 8 

Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Megaloptera, Neuroptera, Trichoptera, Coleoptera, 9 

Odonata e Heteroptera, que são organismos amplamente distribuídos nos ecossistemas 10 

aquáticos (Rosenberg & Resh, 1993; Stoddard et al., 2008) dentre estes, as ordens 11 

Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera (EPT) são as mais utilizadas em estudos de 12 

avaliação de impacto, sendo consideradas as mais sensíveis à alterações ambientais 13 

(Buss, et al., 2002; Ligeiro et al., 2013, Nessimian et al., 2008). Contudo, os 14 

Heteroptera que são predadores e estão no topo da cadeia alimentar podem responder 15 

por mudanças ocorridas em todos os outros níveis tróficos abaixo na cadeia. São 16 

considerados bom modelo para avaliar impactos ambientais. Aliado a isso, Coleoptera e 17 

Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos são os únicos grupos que são adaptados a vida 18 

na água, tanto de sua fase larval quanto adulta, podendo refletir em todas as fases da sua 19 

vida as alterações ocorridas nos habitats aquáticos (Dias-Silva et al., 2010; Giehl et al., 20 

2014; Schuh & Slater, 1995). 21 

O conhecimento da distribuição e da taxonomia das espécies é importante, e em 22 

especial nas áreas que estão sob forte influência antrópica. Assim, a minimização das 23 

lacunas de conhecimentos sobre os grupos é importante para que possamos propor 24 

estratégias parcimoniosas que consigam conciliar a atual demanda por produção 25 

agrícola e energética com a conservação dos recursos naturais. Devido à existência de 26 

um cenário de intensas mudanças na paisagem em função da conversão de áreas 27 

naturais em monoculturas (alimentação, fibras, combustível), pastagens (criação de 28 

gado), hidrelétricas (geração de energia elétrica) e urbanização, o conhecimento sobre 29 

biologia básica dos grupos é de grande importância para a implementação de um 30 

crescimento sustentável visando à conciliação entre o crescimento populacional com a  31 

qualidade e disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras. O conceito 32 

decrescimento sustentável é recente mundialmente, e em especial nos países da América 33 

do Sul, países onde existem as maiores lacunas de conhecimento sobre as espécies, pois 34 
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historicamente esses países não valoraram a biodiversidade. Assim, o conceito de 1 

desenvolvimento econômico nesses países, comumente não considera as implicações 2 

acerca da conservação da biodiversidade (Brockington et al., 2006).  3 

Apesar disso, a conservação de remanescentes de áreas naturais é assunto 4 

discutido mundialmente, contudo, existem dificuldades para angariar recursos 5 

financeiros voltados ao desenvolvimento sustentável e conservação das espécies, 6 

principalmente em países que estão em desenvolvimento (Balmford et al., 2002). 7 

Aliado a isso, existe um problema relacionado a manutenção da biodiversidade e 8 

redução da pobreza. Segundo Adams, et al., (2004), dentre os países da América do Sul, 9 

o Brasil, é o país com maior território, e que está em pleno desenvolvimento onde 10 

extensas áreas naturais estão sendo convertidas em agrossistemas, e que em paralelo 11 

tem a biodiversidade pouco conhecida. O Brasil possui seis biomas, Pampa, Mata 12 

Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Amazônia, que tem características ambientais 13 

distintas, vasta rede de drenagens contendo grande heterogeneidade de habitats e 14 

biodiversidade, inserindo-o na lista de países megadiversos (Lewinsohn & Prado, 2005). 15 

O acesso aos ecossistemas aquáticos algumas vezes é difícil e dispendioso 16 

(Nóbrega & De Marco, 2011). Assim, ferramentas que nos possibilitem avaliar onde e 17 

como estão distribuídos os estudos, nas diferentes áreas geográficas e do conhecimento 18 

(taxonomia, ecologia, biologia) auxiliam na tomada de decisão de quais áreas são 19 

prioritárias para estudos, e que tipo de estudos são mais escassos e/ou urgentes. Assim, 20 

estudos cienciométricos nos permitem avaliar o quão estudado é determinado assunto, 21 

quantificando o que vem sendo pesquisado e publicado a respeito do tema (Carneiro, et 22 

al.; 2008; Barbosa, et al., 2012; Dominguez & Santos, 2014; Nabout et al., 2010; 23 

Nabout et al. 2012; Padial et al., 2008; Shimano et al., 2013). Esses estudos acabam 24 

auxiliando na identificação das lacunas de conhecimento (Hood & Wilson, 2001), sobre 25 

a biota e permitindo uma análise paralela a velocidade com que as áreas naturais vêm 26 

sendo convertidas em áreas antrópicas. Nosso objetivo é realizar um estudo 27 

cienciométrico para avaliar onde se encontram as principais lacunas no conhecimento 28 

da fauna de Heteroptera aquático e semi-aquático no Brasil e na América do Sul. Após 29 

identificarmos tais lacunas e tendências, esperamos apontar diretrizes e linhas de 30 

pesquisas para Heteroptera para os próximos anos. Para isso o nosso trabalho responde 31 

as seguintes perguntas: i) Qual o conhecimento existente sobre Heteroptera aquáticos e 32 

semi-aquáticos? ii) Existe uma tendência de aumento ou de estudos ao longo dos anos? 33 

iii) Em quais países da América do Sul existe Déficit Wallaceano representado nesse 34 
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estudo como viés de literatura científica? iv) Em quais regiões e estados do Brasil há 1 

mais estudos realizados a respeito do grupo? v) Qual a infra-ordem mais estudada? vi) 2 

Em quais revistas os artigos de Heteroptera estão sendo mais publicados? vii) Qual área 3 

de estudo os Heteroptera estão sendo mais estudados (ecologia, filogenia, taxonomia, 4 

distribuição de espécies e biologia)? viii) Qual a resolução taxonômica mais utilizada 5 

nos estudos com Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos (Déficit Linneano)?  6 

MATERIAL E MÉTODOS 7 

Realizamos as buscas na base de dados Thomson Reuters, Institute for Scientific 8 

Infromation (ISI; www.isiknowledge.com), na base de dados da Scielo e no site de 9 

bibliografia de Gerromorpha e Nepomorpha (Moreira, F.F.F.; 10 

https://sites.google.com/site/ppmeiameiameia/home). Buscamos os artigos publicados 11 

nos últimos 20 anos (1994-2014) com as palavras: “Aquatic insect*”, 12 

“Macroinvertebrate*”, “Heteroptera”, “Gerromorpha” e “Nepomorpha,” “Aquatic 13 

bugs”, “semiaquatic bugs”, “water bugs”, “true bugs”, “water striders”, “skaters”, 14 

“magic bugs”, “pond skaters”, “skimmers”, “water skaters”, “water skimmers”, “water 15 

skippers”, “water spiders”,” Jesus bugs”, “riffle bugs”. Realizamos as buscas no período 16 

de julho a outubro de 2014. Quando as informações não estavam apresentadas no 17 

abstract, realizamos as buscas no corpo do artigo. Quando utilizamos as palavras 18 

“Aquatic insect”, “Macroinvertebrate” e não encontramos Heteroptera no trabalho, estes 19 

não foram considerados nas análises. 20 

Para cada publicação analisada, nós registramos as seguintes informações: i) ano 21 

da publicação; ii) periódico onde o artigo foi publicado; iii) país onde o estudo foi 22 

desenvolvido. Quando realizado no Brasil, registramos o estado onde o estudo foi 23 

desenvolvido; iv) tipo de estudo (ecológico trabalhos de impacto ou de distribuição em 24 

hábitats, taxonômico descrição de espécies, biologia experimentos de temperatura ideal, 25 

resposta a contaminantes, predação preferência de alimentação, filogenia, chave de 26 

identificação); v) lista de espécies e distribuição geográfica; vi) grupo estudado 27 

(macroinvertebrados, insetos aquáticos, Heteroptera, Gerromorpha ou Nepomorpha); 28 

vii) nível taxonômico (família, gênero, espécie ou morfotipo); viii) famílias encontradas 29 

no estudo. 30 

Ao avaliarmos a área de estudo, títulos e objetivos, de cada artigo, nós 31 

categorizamos sete temas principais: “Ecologia e conservação” (conservação, ecologia e 32 

http://www.isiknowledge.com/
https://sites.google.com/site/ppmeiameiameia/home
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biomonitoramento), “Métodos e análises” (metodologia), “Faunística” (lista de espécies, 1 

distribuição geográfica, novos registros), “Filogenia, evolução e biogeografia” 2 

(evolução, fóssil, filogenia, genética de populações e evolutiva, biogeografia), “Biologia 3 

geral” (alimentação, biologia, genética clássica, citogenética, desenvolvimento, 4 

hospedeiro, bioquímica, predação, etnoentomologia e fisiologia [exceto casos ligados à 5 

área médica]), “Taxonomia” (descrição, chave taxonômica, nota taxonômica ou 6 

nomenclatural, morfologia, catálogo de tipos, catálogo de coleção), “Médica” 7 

(entomologia médica, toxicologia).  8 

Quando o estudo foi desenvolvido em dois ou mais países, houve pontuação para 9 

cada país, gerando um total de pontos maior do que o número total de estudos 10 

levantados. O mesmo procedimento foi utilizado para analisar a porcentagem de estudos 11 

realizados em estados brasileiros e, para o objetivo de estudo. Por exemplo, um estudo 12 

com descrição de espécie (taxonômico) em conjunto com uma lista de espécies para 13 

uma dada localização (faunístico) obteve pontuação nas duas classes. Estudos globais 14 

que envolvem revisões taxonômicas não contaram para pontuação, pois não era possível 15 

afirmar com certeza se todos os países entraram nessa pesquisa. Estudos que 16 

envolveram concomitantemente dados coletados na América do Sul e outros continentes 17 

foram apenas considerados na contagem do número bruto de trabalhos.  18 

A análise de dados foi realizada com estatística descritiva simples, para avaliar 19 

as tendências e abordagens dos estudos (anos mais estudados, revistas que mais 20 

publicaram; áreas mais estudadas, etc.). Utilizamos uma Anova, One- Way, para avaliar 21 

quais regiões apresentam maior número de estudos no Brasil durante o período 22 

analisado (Zar, 2008). Na análise descritiva do número de artigos publicados por ano, 23 

para diluir o efeito do crescimento da ciência nós dividimos o número de artigos 24 

publicados por ano pelo total de artigos publicados com o assunto naquele ano e 25 

multiplicamos por 100, a qual denominamos produção científica padronizada.  26 

RESULTADOS  27 

No total, avaliamos 472 artigos, publicados entre janeiro de 1994 e outubro de 28 

2014, que envolveram Heteroptera aquáticos e semiaquáticos na América do Sul. Nós 29 

observamos alternância entre anos, no número de publicações que incluem o grupo, com 30 

o ano de 1994 apresentando a maior porcentagem de artigos publicados, diminuindo e 31 
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havendo um incremento de publicações a partir de 2005 (Fig. 1). O ano de 2009 1 

apresentou o menor número de artigos publicados desde 2005.  2 
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 3 

Figura 1. Porcentagem de artigos sobre Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos na 4 

América do Sul, publicados entre 1994 e outubro de 2014.  5 

De 1994 a 2005 podemos perceber que na América do Sul a publicação de 6 

artigos com Heteroptera variou de 11 a 20 (4,5 a 2,5%) artigos, a partir de 2006 7 

notamos um aumento na publicação de artigos científicos, porém depois deste período 8 

há uma variação maior no número de artigos publicados que vai de 47 (4,0%) artigos no 9 

ano de 2010 a 21 (2,0%) artigos em 2009. Optamos por não analisar o ano de 2014 pois 10 

encerramos a busca em outubro do corrente ano não podendo, portanto, afirmar que esse 11 

ano foi o ano com menor número de artigos desde 2005. Em 1994 dos 16 (2,6%) 12 

estudos analisados apenas um estudo foi realizado no Brasil, dois estudos tratavam de 13 

bichos coletados no Brasil, e a Argentina foi o país que liderou o ranking de 14 

publicações com 10 estudos publicados nesse ano, os estudos principalmente de 15 

taxonomia, registros, apenas um estudo é especificamente de ecologia e outros quatro 16 

são de descrição de espécies e fazem uma abordagem ecológica do grupo, ficando, 17 

portanto, classificado nessas duas categorias. Em 2013 esse número passa para 43, com 18 

uma grande variação entre desde 1994 até o ano citado. Destas 43 publicações, 27 são 19 

de taxonomia e 14 de ecologia. Quanto ao número de estudos em 2013 o Brasil 20 

apresenta maior número de estudos 18, seguido da Colômbia 17, diferença considerada 21 

pouco expressiva se considerarmos a área territorial do Brasil. 22 
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O mesmo padrão de alternância anual de publicações, com incremento a partir 1 

de 2005 é visto para as infraordens separadamente (Fig. 2). Porém, o número de 2 

publicações anual envolvendo Nepomorpha supera o número de publicações anual 3 

envolvendo Gerromorpha. O Brasil corresponde a 31% da produção da América do Sul 4 

e apresenta o mesmo padrão anual visto para América do Sul (Fig. 3). 5 
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Figura 2. Produção científica padronizada com Nepomorpha e Gerromorpha na América 6 

do Sul, publicados entre 1994 e outubro de 2014. Produção científica padronizada é o 7 

número de artigos publicados no tema de interesse dividido pelo total da produção 8 

científica mundial em Heteroptera no ano. 9 
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Figura 3. Porcentagem de artigos sobre Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos no 1 

Brasil, publicados entre 1994 e outubro de 2014. Produção científica padronizada é o 2 

número de artigos publicados no tema de interesse dividido pelo total da produção 3 

científica mundial em Heteroptera no ano. 4 

Com relação à distribuição dos artigos na América do Sul, nós verificamos que 5 

dos 472 artigos analisados, oito se referiram à área de estudo como “global” ou 6 

“mundial” (estudos de revisão taxonômica ampla); em quatro estudos não haviam 7 

referências à área de estudo nem no título, nem no resumo; dois informavam “América 8 

Latina” ou “América do Sul” como área de estudo. Assim, 14 artigos não puderam ser 9 

avaliados quanto aos países em que foram realizados os estudos.  10 

A maior porcentagem de estudos realizados na América do Sul se concentra no 11 

Brasil (31,55%), seguido da Argentina (23,73%) e Colômbia (12,88%). Os países que 12 

tiveram menor produção sobre Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos foram Guiana 13 

Francesa, Uruguai e Chile (1,88%, 1,74% e 1,59%, respectivamente) (Fig. 4). Porém, 14 

vale ressaltar que todos os países da América do Sul contribuíram com os resultados. 15 

Quando avaliamos a porcentagem de artigos publicados em cada país da América do 16 

Sul para cada infraordem separadamente, Argentina foi melhor representada para 17 

Nepomorpha (33,56%), e o Brasil, foi o país que mais contribuiu para o conhecimento 18 

de Gerromorpha (26, 79%) (Fig. 5). 19 

Dos 218 estudos realizados no Brasil, 206 artigos descreveram como local de 20 

estudo apenas o estado do Brasil aonde a coleta foi realizada, enquanto os demais 21 

apenas citaram no resumo “Brasil” ou uma região do Brasil, sem mencionar qual o 22 

estado (Região Amazônica), sendo, portanto, retirados da nossa análise. Os estados que 23 

mais contribuíram para a produção de artigos com Heteroptera aquático e semi-aquático 24 

no Brasil, foram São Paulo, Minas Gerais e Amazonas (11,41%, 11,22% e 9,67%, 25 

respectivamente), por outro lado Acre, Distrito Federal e Sergipe foram os que 26 

apresentaram menor contribuição, compondo 0,58% da participação na produção de 27 

artigos (Fig. 6). Para Nepomorpha, 10,65% das publicações dizem respeito ao estado de 28 

Minas Gerais e 11, 72% das publicações sobre a infraordem Gerromorpha foram 29 

realizadas no estado do Amazonas (Fig. 7). 30 
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Figura 4. Número de artigos publicados e porcentagem (entre parênteses) com a ordem 1 

Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos, nos países da América do Sul entre 1994 e 2 

outubro de 2014.  3 
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Figura 5. Número de artigos publicados e porcentagem (entre parênteses) com as infraordens Nepomorpha e Gerromorpha nos países da América do Sul entre 1 

1994 e outubro de 2014.  2 
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 1 

Figura 6. Número de artigos publicados e porcentagem (entre parênteses) com a ordem 2 

Heteroptera nos estados brasileiros entre 1994 e outubro de 2014. 3 

 4 
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Figura 7: Número de artigos publicados e porcentagem (entre parênteses) com as infraordens Nepomorpha e Gerromorpha nos estados 1 

Brasileiros entre 1994 e outubro de 2014.  2 

3 
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Na análise de porcentagem de artigos publicados por região no Brasil a região 1 

Nordeste apresentou o menor número de artigos, porém não diferiu das regiões Norte, 2 

Centro-Oeste e Sul. A região Sudeste é a região que apresentou maior número de artigos 3 

publicados com Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos, diferindo-se das demais (F 4,20= 4 

4,204; p=0,001) (Fig. 8). 5 

Ao avaliarmos qual a infraordem mais estudada na América do Sul, observamos 6 

que Nepomorpha apresentou mais de 40% (202 estudos) enquanto Gerromorpha 7 

apresentou 29% (136 estudos). Um total de 133 artigos, ou 28% dos trabalhos 8 

analisados envolveram ambas as infraordens. 9 
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Figura 8: Porcentagem de artigos publicados com as infraordens Nepomorpha e 10 

Gerromorpha regiões Brasileiras entre 1994 e outubro de 2014.  11 

Os artigos analisados foram publicados em 191 revistas. Sendo a Zootaxa 12 

(12,7% - 60 artigos), a revista científica que publicou o maior número de pesquisas com 13 

Heteroptera aquáticos e semi-aquáticos, na América do Sul, seguida da Revista de la 14 

Sociedad Entomológica Argentina (5,7% - 27 artigos) e Aquatic Insects (2,7% - 13 15 
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artigos). Outras 132 revistas publicaram apenas um estudo com Heteroptera cada uma 1 

(Fig. 10). 2 
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Figura 10. Principais periódicos que publicaram as pesquisas com Heteroptera aquáticos 3 

e semiaquáticos desenvolvidas na América do Sul entre 1994 e outubro de 2014. 4 

Considerando os estudos avaliados nós encontramos que a “taxonomia” é o tema 5 

mais estudado para Heteroptera, com 27,76% dos trabalhos (201 artigos), seguido de 6 

“estudos faunísticos” (26,93% - 195 artigos), “ecologia e conservação” (23,62% - 171), 7 

“biologia geral” (10,36%-75), “evolução e biogeografia” e “filogenia” (ambos com 8 

5,11% - 37), “médica” (0,83% - seis) e por fim, “métodos e análises” (0,28% - dois 9 

artigos) (Fig. 11). Quando analisados separadamente os estudos de fauna apresentam 10 

maior porcentagem para Gerromorpha, enquanto que para Nepomorpha os maiores 11 

valores são para ecologia e conservação (Fig. 12). 12 
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Figura 11. Principais temas abordados nos estudos com Heteroptera aquáticos e semi-1 

aquáticos, na América do Sul entre os anos de 1994 e outubro de 2014. 2 
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Figura 12. Principais temas abordados nos estudos com Gerromorpha e Nepomorpha, na 3 

América do Sul entre os anos de 1994 e outubro de 2014. 4 

Quando analisadas separadamente as duas infraordens, para Nepomorpha, 5 

ecologia e conservação foram as áreas com maior número de artigos, já para 6 
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Gerromorpha o maior número de artigos foi na área que categorizamos como fauna 1 

(Fig. 12). A resolução taxonômica mais utilizada nos estudos com Heteroptera foi 2 

espécie (83%), seguido de família (9%) e gênero (7%). Subfamília foi utilizado em 3 

apenas um estudo (0.2%) (Fig. 13). Quando analisados separadamente 96% dos 4 

trabalhos com Gerromorpha foram identificados em nível de espécie e 3% em nível de 5 

gênero, para Nepomorpha 87% dos trabalhos foram específicos, 13% gêneros e 3% 6 

família. 7 
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Figura 13. Resolução taxonômica mais utilizada nos estudos com Heteroptera, na 8 

América do Sul, entre 1994 e outubro de 2014. 9 

Ao verificarmos apenas os estudos ecológicos, nós observamos que a ordem 10 

Heteroptera não é utilizada, como grupo foco, uma vez que de 246 trabalhos ecológicos 11 

apenas 10 trabalhos utilizaram Heteroptera como grupo principal, o que totaliza 4% do 12 

total de estudos. A resolução utilizada em Heteroptera em estudos ecológicos é na 13 

maioria das vezes em nível de família (45%), espécies (27%) e gêneros (19%), o que 14 

pode mascarar a resposta das comunidades de Heteroptera alterações ambientais. Já com 15 

relação as infraordens, à resolução taxonômica empregada em 55% dos artigos foi em 16 

nível de espécie, 24% foi identificado em família e 20% em nível de gênero. 17 

DISCUSSÃO 18 

A preocupação com o efeito das alterações ambientais sobre a biota aquática, 19 

não é recente, porém o foco das pesquisas frequentemente foram os organismos 20 



27 

 

considerados grupos mais sensíveis, como Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, o 1 

que favoreceu o maior conhecimento da biologia desses organismos (Rosenberg & 2 

Resh, 2009). Esses estudos possibilitaram o avanço no conhecimento ecológico desses 3 

organismos, enquanto que os demais grupos, como Heteroptera e Coleoptera 4 

apresentaram menor interesse nos estudos, sendo utilizados apenas como grupo alvo em 5 

estudos taxonômicos. Na América do Sul, a menor proporção de estudos publicados 6 

com Heteroptera, o que pode ser explicado pela ausência de grupos de pesquisas nesses 7 

locais. Por outro lado, observamos que a Argentina, que possui uma área territorial 8 

menor que o Brasil, apresentou um grande número de publicações sobre Heteroptera, 9 

sugerindo a importância de grupos de pesquisa bem estabelecidos que trabalham com 10 

insetos aquáticos no país (e.g.: Bachmann, 1963; De Carlo, 1930; Estevez & Schnack, 11 

2007; Lopez Ruf & Bachmann, 1991; Mazzuconni & Bachmann, 1995; Pellerano & De 12 

Carlo, 1985; Schnack, 1973).  13 

No Brasil, observamos um aumento do número de publicações com insetos 14 

aquáticos, inclusive para Heteroptera aquático e semi-aquático, sugerindo avanço nas 15 

pesquisas em todas as áreas consideradas. De fato, no Brasil, a porcentagem de 16 

publicações tem aumentado recentemente, para todos os grupos de insetos aquáticos, 17 

pois o investimento em projetos de ciência e tecnologia a pouco tem crescido na área da 18 

ecologia aquática (Metzger & Casatti, 2006). Esse aumento de conhecimento 19 

acumulado reflete uma possível tendência no aumento de pesquisadores e grupos de 20 

pesquisa interessados nesses organismos (Shimano et al., 2013). Além disso, 21 

desmatamentos adjacentes aos ecossistemas aquáticos, seja para agricultura, pastagem, 22 

geração de energia ou construção de cidades, tem crescido nos últimos anos (Allan, 23 

2004; Dudgeon et al., 2006) aumentando o interesse em estudos com grupos aquáticos 24 

com a finalidade de mensurar o efeito das modificações antrópicas neste sistema. O 25 

aumento no número de universidades e de pesquisadores, incentivos à produção 26 

acadêmica e pressões antrópicas nos ecossistemas aquáticos contribuem para o aumento 27 

do conhecimento taxonômico e ecológico de insetos aquáticos, incluindo Heteroptera. 28 

Apesar disso os Déficits Wallaceano e Linneano não podem ser descartados para os 29 

países da América do Sul (Bini et al., 2006; Diniz-Filho et al., 2013), principalmente 30 

quando se tratam de insetos. 31 

A região Sudeste do Brasil apresenta a maior porcentagem de estudos com 32 

Heteroptera aquáticos e semiaquáticos, possivelmente um reflexo da existência de 33 
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grupos de pesquisa mais antigos e com foco em ambientes aquáticos, concentrados em 1 

RJ, SP e MG. São exemplos os grupos do Dr. Jorge Luiz Nessimian e Dr. Alan Lane de 2 

Melo, que vem atuando nessa área há muito tempo, além de contribuir na formação de 3 

profissionais nesse campo de pesquisa. A menor porcentagem ficou concentrada no 4 

Nordeste, refletindo o estabelecimento recente de grupos de pesquisa com interesse em 5 

sistemas continentais e\ou insetos aquáticos da mesma forma que o encontrado por 6 

Moreira et al., (2011) para Gerromorpha. A falta de trabalhos na região Nordeste é 7 

preocupante, uma vez essa região e coberta pelo bioma da Caatinga, com elevadas taxas 8 

de conversão de áreas naturais, sendo o terceiro biomas mais degradado, cerca de 45% 9 

de área antropizada (Castelletti et al., 2003). Além disso, a Caatinga possui apenas 7,2% 10 

da sua área sob proteção o que torna a lacuna de conhecimento mais preocupante, uma 11 

vez que, conhecer a biodiversidade desse bioma é essencial para a criação de planos de 12 

ação e manejo (Hauff, 2008). A rápida conversão de áreas naturais da Caatinga, aliada 13 

às lacunas de conhecimento, segundo Tabarelli & Vicente (2004) 80% da Caatinga é 14 

subamostrada e 41% não foi sequer inventariada, podem acarretar perda de 15 

biodiversidade endêmica ao bioma, visto o tipo peculiar de clima que ocorrente no 16 

bioma, e que nem mesmo chegou a ser conhecido (Leal, et al., 2005; Leal, et al., 2005). 17 

Quando tratamos de estudos com Heteroptera aquáticos e semi-aquático, 18 

separadamente, a infraordem Nepomorpha (aquático) é a que apresenta maior número 19 

de estudos, embora não seja um número tão discrepante, isso pode ser em função de 20 

Gerromorpha viver na superfície da água (Spence & Andersen, 1994), e portando, 21 

necessitarem de coletas específicas a eles. Já Nepomorpha por serem bentônicos são 22 

capturados juntamente com outros macroinvertebrados, o que aumenta sua chance de 23 

estar entre os organismos analisados. O maior número de artigos com Heteroptera 24 

publicados na revista Zootaxa deve-se ao maior número de estudos com Heteroptera 25 

serem desenvolvidos, principalmente, na área da taxonomia que é o foco da revista. 26 

Considerando os temas abordados nos artigos científicos, em 1994, podemos observar 27 

que os trabalhos focaram, principalmente, na taxonomia dos organismos e em registros 28 

de espécies.  29 

Nossos resultados demonstram ainda que a maior parte dos trabalhos publicados 30 

sobre Heteroptera continuam sendo voltados para a taxonomia, ou seja, ainda estão na 31 

fase de descrever as espécies, diminuindo o Déficit Linneano, e conhecer sua área de 32 

distribuição, diminuído o Déficit Wallaceano. Considerando o tamanho do território da 33 
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América do Sul e a heterogeneidade ambiental, podemos considerar que ainda temos 1 

muito a conhecer sobre a distribuição dessas espécies, especialmente as de insetos, que 2 

apresentam grande biodiversidade em regiões neotropicais (Cardoso et al., 2011; Diniz-3 

Filho et al., 2013). Apesar disso, vale ressaltar aqui que outros grupos aquáticos ainda 4 

possuem taxonomia e ecologia pouco conhecidas, (Nabout et al., 2012). Além disso, 5 

temos de observar que o aumento na produção de estudo taxonômicos, faunísticos, 6 

ecológicos e de conservação é reflexo do aumento de incentivo governamental na área 7 

de ciência, permitindo o aumento de grupos de pesquisa (Domingues & Santos, 2014).  8 

Embora as pesquisas estejam avançando e aumentando em todas as áreas de 9 

conhecimento, podemos considerar que pouco conhecimento se acumulou acerca das 10 

interações biológicas entre as espécies, e entre espécies e o ambiente. Além disso, pouco 11 

se sabe sobre o efeito de diferentes impactos antrópicos sobre a comunidade de insetos 12 

aquáticos e sobre a qualidade da água. Assim, é necessário que intensifiquemos nossos 13 

esforços com coletas padronizadas para que possamos conhecer a fauna de insetos 14 

aquáticos e posteriormente identificar o efeito de diferentes tipos de cultura sobre os 15 

organismos aquáticos. Com esse avanço do conhecimento em estudos de campo, seria 16 

então necessário o avanço de trabalhos experimentais e teóricos, unindo o conhecimento 17 

empírico com o teórico e esclarecendo assim a real importância dos insetos aquáticos, 18 

em suas funções ecossistemas. 19 

CONCLUSÃO 20 

Apesar do crescimento no número de publicações com insetos aquáticos e, em 21 

especial, com Heteroptera, podemos observar ainda a necessidade de um maior número 22 

de pesquisas para que consigamos suprir os Déficits Wallaceano e Linneano. Além 23 

disso, observamos a necessidade de compreender as interações ecológicas desses 24 

organismos, para que seja possível pensar em uma discussão de como as alterações 25 

ambientais podem estar afetando os serviços ecossistêmicos e como isso pode 26 

prejudicar a integridade ambiental. Assim, a análise cienciométrica demonstrou que 27 

houve um avanço nas pesquisas com Heteroptera, mas que muito ainda tem de ser feito. 28 

Em especial para países como o Brasil, com grande diversidade de hábitats e biológica e 29 

que possui conhecimento limitado sobre o funcionamento de seus ecossistemas 30 

aquáticos. 31 
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Enviesamento de coleta, ambiental e geográfico, proposição de áreas 1 

prioritárias para coleta de espécies de Heteroptera semi-aquáticos no Brasil 2 

Resumo. A crescente conversão de ambientes naturais em agrossistemas é 3 

principalmente em resposta à necessidade de produção de alimentos em relação ao 4 

aumento da população. Contudo, essas degradações antrópicas geram impactos 5 

negativos na biodiversidade, e dentre alguns dos fatores que dificultam estratégias de 6 

conservação, destaca-se os Déficit Wallaceano e Linneano. Considerando a expectativa 7 

de altos vícios de coleta para insetos aquáticos na região Neotropical, nós buscamos 8 

apresentar aqui uma avaliação do status atual do conhecimento da distribuição de 9 

Gerromorpha. A partir desses dados indicar áreas prioritárias para coleta e 10 

inventariamento de fauna, e estimar a distribuição potencial desse grupo. A distribuição 11 

potencial das espécies foi estimada por meio do programa MaxEnt, algorítimo que 12 

trabalha somente com dados de presença, amplamente utilizado em estudos de 13 

modelagem de distribuição de espécies. Em geral, a distribuição da ocorrência de 14 

Gerromorpha foi caracterizada por vícios de coleta. Vários inventários foram e ainda 15 

são realizados em locais de fácil acesso, como locais próximos a estradas, cidades ou 16 

locais de interesse próximo a instituição que o pesquisador se situa, devido à dificuldade 17 

de acesso ou a dificuldade de financiamento de pesquisa. Desta forma, os vieses 18 

geográficos identificados nesse estudo revelam tanto as limitações para avanços em 19 

estratégias de planejamento sistemático quanto oportunidades de planejamento de 20 

políticas científicas mais efetivas.  21 

Palavras-chave: MaxEnt; inventários; Gerromorpha; conservação 22 

Abstract. The increasing conversion of natural environments in agricultural 23 

systems is mainly due to needs of food production, one of the impacts of population 24 

growth. This anthropogenic degradation has a negative impact on biodiversity, and 25 

among of the factors that hinde conservation strategies are the Wallacean and Linnean 26 

shortfalls. Considering the expected high bias of aquatic insects sampling in the 27 

Neotropics, we seek to present here a review of the current distribution knowledge of 28 

Gerromorpha, indicate new priority areas for surveys and build species distributional 29 

models (SDM). The potential distribution of species was estimated using the MaxEnt 30 

program, an algorithm that works with presence-only, wide used in SDM literature.  In 31 

general, the Gerromorpha occurrence points are biased due to the difficulty of access or 32 

the difficulty of research funding. Several inventories were and still are held in easily 33 
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accessible locations, such as near roads places, cities or local interest near institution 1 

where the researchers are located. Thus, the geographic bias showed in this study depict 2 

both, the limitation in advances in systematic planning and limitation in scientific 3 

knowledge planning conservation actions.  4 

Keywords: MaxEnt; inventories; Gerromorpha; conservation 5 

Introdução 6 

O aumento da população e a necessidade de produção de alimentos levam a uma 7 

crescente conversão de ambientes naturais em áreas de agropecuária (Brando et al., 8 

2013), com grande impacto sobre a conservação da biodiversidade em sistemas 9 

tropicais. Esse panorama é ainda mais negativo devido à falta de conhecimento sobre a 10 

distribuição das espécies (Déficit Wallaceano) e a falta de conhecimento taxonômico 11 

(Déficit Linneano) e que, juntos, dificultam o estabelecimento de estratégias de 12 

planejamento efetivas para a preservação da biodiversidade restante nesses ambientes. 13 

Recentemente, os pesquisadores começaram também a reconhecer que o conhecimento 14 

da distribuição de abundância das espécies (Déficit Prestoniano), das respostas da biota 15 

a alterações ambientais decorrentes de seu nicho ecológico (Déficit Hutchisoniano), e 16 

das relações filogenéticas entre as espécies (Déficit Darwiniano) também dificultam o 17 

estabelecimento de estratégias mais avançadas para a conservação (Whittaker et al., 18 

2005; Bini et al., 2006; Diniz-Filho et al., 2010; Nóbrega & De Marco, 2011; Cardoso 19 

et al., 2011; Diniz-Filho et al., 2013). Todo esse conhecimento torna-se ainda mais 20 

necessário em países da região tropical (Bini et al., 2006; Diniz et al., 2013; Cardoso et 21 

al., 2011) considerando uma perigosa associação entre alta biodiversidade local, alta 22 

diversidade beta e, ao mesmo tempo, elevados índices de desenvolvimento recente, com 23 

perda de áreas naturais.  24 

Os ecossistemas de água doce estão entre os mais ameaçados pelas ações 25 

humanas, admitindo-se que a água é um recurso natural essencial tanto para processos 26 

ecológicos quanto para o desenvolvimento econômico (Allan & Flecker, 1993; 27 

Saunders et al., 2002; Allan, 2004; Dudgeon et al., 2006). Estes ecossistemas são 28 

totalmente dependentes a paisagem que os circunda (Allan, 2004) e, por isso, processos 29 

como a mineração, represamento, urbanização, desmatamento para a conversão dessas 30 

áreas em agricultura, pecuária e sistemas agroflorestais ao redor de rios e riachos 31 

causam carreamento de solo e poluentes, alterando a qualidade da água e afetando a 32 
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fauna local (Couceiro et al., 2006; Dudgeon et al., 2006; Hahn & Fugi, 2007; Gardner 1 

et al., 2013; Dedieu et al., 2015). 2 

As lacunas de conhecimento sobre a distribuição espacial da biodiversidade 3 

apresentam um viés ainda muito maior no grupo de insetos do que para mamíferos ou 4 

aves (Gardner et al., 2010). Contudo, espera-se que a amostragem existente deve ser 5 

suficiente para trabalhos de modelagem que possam direcionar futuras áreas prioritárias 6 

para coleta ou conservação (Whittaker et al., 2005; De Marco & Vianna, 2005; Nóbrega 7 

& De Marco, 2011; De Almeida e De Marco, 2010; Silva et al., 2013).  8 

Os dados de distribuição de espécies pode apresentar enviesamento em alguns 9 

ambientes e em determinadas áreas, essa amostragem não sistemática acaba por 10 

enviesar a distribuição geográfica das espécies, o que dificulta a proposição de áreas 11 

prioritárias de conservação que abarquem espécies ameaçadas (Dennis, 2001; Hortal et 12 

al., 2008), uma vez que áreas prioritárias para conservação geralmente são decididas a 13 

partir da riqueza de espécies, existem outros métodos, porém a riqueza é mais utilizada 14 

por ser a mais rápida e mais barata forma de avaliação de áreas prioritárias (De Marco 15 

& Vianna, 2005). Esses vícios já são conhecidos desde o início dos inventários (Hortal 16 

& Lobo, 2008), e são geralmente ocasionados por localização de taxonomistas, 17 

proximidades de estradas, proximidade de cidades (Dennis & Thomas, 2000; Hortal et 18 

al., 2004; Beck & Kitching, 2007, Silva et al., 2014), ou pela busca por espécies de 19 

distribuição já conhecidas. 20 

A Modelagem Da distribuição de espécies (MDE) inclui uma séria de 21 

procedimentos metodológicos que permitem, relacionar variáveis climáticas dos seus 22 

pontos reais de ocorrência de forma a identificar outros locais com condições 23 

semelhantes, nas quais seria possível manter populações dessas espécies (Rodriguez et 24 

al., 2007; Siqueira et al., 2009, De Almeida et al., 2010; Nóbrega & De Marco, 2011). 25 

A MDE é baseada em variáveis ambientais nos locais onde as espécies ocorrem 26 

(Soberón, 2007) e vem sendo utilizada para auxiliar na resolução dos problemas de 27 

conservação da biodiversidade (Nóbrega & De Marco, 2011). Vários algoritmos têm 28 

sido avaliados na literatura recente (Elith et al., 2006; Elith & Leathwick, 2009); dentre 29 

os mais utilizados e mais conhecidos estão o Bioclim, Genetic Algorithm for Rule Set 30 

Production (GARP), Mahalanobis e MaxEnt. No entanto, a maioria dos estudos têm 31 

demonstrado uma maior efetividade do MaxEnt em relação aos outros em uma grande 32 

variedade de situações (Hernandez et al., 2006; Papes & Gaubert, 2007; Pearson et al., 33 

2007; Wisz et al., 2008).  34 
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Os insetos da ordem Heteroptera aquáticos, ocupam uma ampla variedade de 1 

habitats, incluindo corpos d´água lênticos e lóticos, perenes ou temporários e são 2 

predadores que exercem importante papel de controladores biológicos nos corpos 3 

d´água (Nieser & Melo 1997). Estão divididos em três infraordens: Nepomorpha 4 

(verdadeiramente aquáticos), Gerromorpha e Leptodomorpha (ambas semi-aquáticos), 5 

são conhecidas 20 famílias, 325 gêneros, e aproximadamente 4.700 espécies que 6 

habitam corpos d´água doce, 28% dessas ocorrem na Região Neotropical (Polhemus & 7 

Polhemus, 2008). Dentre os Gerromorpha, a maioria das espécies vive sobre a água, 8 

entre plantas flutuantes ou nas margens de corpos d´água diversos (Nieser & Melo, 9 

1997) sendo, portanto afetados pela retirada de mata e aumento da correnteza da água 10 

nos riachos. Cerca de 2,100 espécies foram descritas na infraordem, atualmente com 11 

oito famílias e por volta de 160 gêneros (Polhemus & Polhemus, 2008), das quais 206 12 

espécies e subespécies ocorrem no Brasil (Moreira et al. 2011a; Moreira, 2015b). 13 

Considerando a expectativa de altos vícios de coleta para insetos aquáticos na 14 

região Neotropical, já avaliada para outros grupos (De Marco & Vianna, 2005; Nóbrega 15 

& De Marco, 2011), nós buscamos apresentar aqui uma avaliação do status atual do 16 

conhecimento da distribuição de Gerromorpha no Brasil. Nosso objetivo são: i) 17 

identificar os vieses de coleta, e ii) Os vieses ambientais observados para um banco de 18 

dados com as ocorrências do grupo no Brasil. Além disso, nós utilizamos uma predição 19 

da distribuição da riqueza de espécies utilizando MDE para identificar alta diversidade 20 

considerando o conhecimento atual e indicar prioritárias para coleta e inventariamento 21 

de fauna para uso em programas de conservação em larga escala no Brasil.  22 

Material e métodos 23 

Dados de ocorrência das espécies 24 

Os pontos de ocorrência das espécies foram retirados do site de banco de dados 25 

Moreira, 2015, atualizado (disponível em: 26 

https://sites.google.com/site/distributionaldatabase/). Essa base de dados é composta por 27 

avaliação de extensa literatura, disponibilizando os dados para todas as espécies de 28 

Gerromorpha ocorrentes no Brasil, juntamente com a referência de onde foram retiradas 29 

as coordenadas.  30 

Inicialmente os dados das variáveis climáticas foram transformados em graus 31 

decimais no datum SAD 69 no SpeciesLink. Para evitar viés causado por dados 32 

https://sites.google.com/site/distributionaldatabase/
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geograficamente pouco refinados, fizemos uma limpeza de pontos onde sempre que a 1 

distância entre as coordenadas dos pontos de ocorrências e os pontos das coordenadas 2 

de cada município fossem inferiores a 2 km de distância das sedes dos municípios os 3 

dados foram retirados da análise, assim como as espécies que não apresentavam 4 

coordenadas, que também foram retiradas. Foram incluídas todas as espécies de 5 

Gerromorpha que ocorrem no Brasil, a partir dessas espécies coletamos a posição 6 

geográfica da espécie em toda a América do Sul para as modelagens. Todos os pontos 7 

de ocorrência foram checados geograficamente no programa SAM (Rangel et al., 2010), 8 

pontos que caíram no mar foram retirados. Contudo todos os dados foram tratados 9 

seguindo as sugestões de De Marco & Siqueira (2009) e Giovanni et al., (2012). Para a 10 

análise utilizamos todas as espécies não realizando o corte de números de pontos. 11 

Variáveis ambientais 12 

Para a realização dos modelos foram utilizadas 19 variáveis bioclimáticas, 13 

geradas com valores mensais de temperatura e precipitação e disponíveis no WorldClim 14 

(Hijmans et al., 2005). As variáveis climáticas têm resolução de aproximadamente 9km 15 

(≈ 0,083 graus-decimais). Sabendo-se que as variáveis ambientais são altamente 16 

colineares, foi realizada uma Análise de Componentes Principais (ACP) (Legendre & 17 

Legendre, 2004) de onde foram extraídos sete eixos que totalizam 96% da explicação da 18 

variação dos dados e utilizados como as variáveis ambientais na modelagem e 19 

distribuição de distribuição potencial de espécies. O primeiro eixo apresentou 51% da 20 

variação explicada. Esse procedimento tem sido utilizado em vários outros estudos de 21 

MDE recentes. 22 

Modelagem de distribuição e avaliação dos modelos 23 

A distribuição potencial das espécies foi estimada por meio do programa 24 

MaxEnt (Maximum Entropy Modelling) versão 3.3.3 (Phillips et al., 2006). Este método 25 

é atualmente um dos mais usados e foi considerado entre os mais eficientes em uma 26 

análise comparativa com outros métodos (Elith et al. 2006). Além disso, o MaxEnt tem 27 

sido apontado como um dos métodos com melhor performance para modelagem de 28 

espécies com poucos pontos de ocorrência e tem como vantagem a utilização apenas de 29 

dados de presença (Hernandez et al., 2006; Pearson et al., 2007; Wisz et al., 2008). O 30 

MaxEnt avalia áreas de maior adequabilidade para distribuição predita das espécies, 31 

comparando as condições do pixel do seu ponto de ocorrência com as condições de 32 
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outros pixels, podem ser utilizadas elevação, tipo de solo, tipo de vegetação ou variáveis 1 

climáticas (Phillips et al., 2006) que foram utilizadas neste estudo.  2 

Para analisar a performance da modelagem de distribuição potencial de espécies 3 

foram utilizadas duas técnicas o AUC e o TSS. A medida de AUC (área sob a curva 4 

ROC (receiver operating characteristic) tem valores de AUC que variam entre 0 e 1, 5 

sendo que valores ≤ 0.5 representam modelos preditivos similares ao acaso e valores ≥ 6 

0.7 são considerados como aceitáveis (Swets 1988; Girardello et al., 2009). A True 7 

Skilled Statistics (TSS) também foi utilizado para avaliar a qualidade dos modelos, essa 8 

medida varia de -1 e 1 onde valores próximos de zero e valores negativos não são 9 

melhores que os valores encontrados ao acaso, e valores próximos a 1 apresentam um 10 

ajuste perfeito entre a distribuição observada e a predita (Allouche et al., 2006). Valores 11 

iguais ou maiores que 5, nos indicam que os modelos são aceitáveis. 12 

Para realizar a conversão da distribuição predita das espécies em mapas de 13 

presença/ausência, foram utilizados limiares de corte (Elith et al. 2006; Peterson, 2006), 14 

para isso escolhemos o limiar mais eficiente para os objetivos do trabalho (Peterson, 15 

2006). Utilizamos dois limiares: limiar derivado da curva ROC, chamado de limiar 16 

máximo, que maximiza a especificidade e a sensitividade dos modelos e tende a 17 

produzir distribuições mais restritas, e limiar do ponto ambientalmente mais distante, 18 

que minimiza a omissão dos modelos. Desta forma, este limiar considera como presença 19 

áreas com adequabilidades mais baixas e tende a produzir distribuições mais amplas que 20 

a do primeiro limiar de corte e é tido como mais conservador (Peterson, 2006).  21 

Predição da Riqueza de espécies 22 

A resolução utilizada para a construção dos mapas foi de 0,08 º x 0,08º (~9 km2). 23 

Para avaliar as áreas com maiores riquezas preditas de espécies, somamos os valores 24 

primeiro do limiar mínimo e posteriormente o limiar máximo da distribuição espacial, 25 

representando presença e ausência de cada espécie (Programa R). 26 

Para a análise de vício ambiental utilizamos a ENFA (Ecological-Niche Factor 27 

Analysis), essa é uma análise fatorial que relaciona as condições ambientais nas áreas de 28 

ocorrência comprovada à variação ambiental em toda a área de interesse. Ela permite 29 

identificar a marginalidade da espécie que é a distância entre ótimo da espécie e o 30 

centroide da variação ambiental total. A marginalidade é expressa no primeiro eixo da 31 

análise. Os outros fatores representam a especialização, a qual é definida como como a 32 
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razão da variância ecológica observada da espécie em relação à variação ambiental total 1 

da área de estudo (Hirzel et al., 2002). Nesse estudo, nós consideramos todo o clado dos 2 

Gerromorpha como uma única identidade taxonômica na análise, com objetivo de 3 

identificar se os pontos amostrados estão marginais e/ou especializados em relação à 4 

variação ambiental total existente no Brasil e em cada um dos biomas brasileiros.  5 

Análise de vício de amostragem consiste na distância dos pontos de ocorrência das 6 

espécies das localizações das universidades, endereço que os primeiros autores 7 

colocaram, nos artigos analisados. Posteriormente foi utilizado um modelo nulo em que 8 

as distâncias dos pontos foram aleatorizadas 10.000 em função dos pontos das 9 

universidades. 10 

Para indicar áreas prioritárias para coleta, utilizamos os mapas de Kernel, a 11 

distância de Kernel, mapeia altas densidades e baixas densidades de pontos em uma 12 

extensão geográfica na área de interesse (Gao et al., 2010). 13 

Resultados 14 

Vícios de coleta 15 

A observação da figura 1 revela a distribuição não equitativa do esforço de coleta 16 

de Gerromorpha pelo país. Em uma primeira observação é fácil perceber a falta de 17 

informações em áreas de Caatinga, em áreas do Cerrado norte e áreas do sul do Pará. Na 18 

investigação das causas desses vícios de coleta, observa-se a distribuição de artigos 19 

publicados com insetos aquáticos também têm um forte viés geográfico. A UFRJ, 20 

UNEMAT e INPA dividem entre si a maioria das publicações na área e há parece existir 21 

uma relação entre essas universidades e áreas mais bem amostradas (Fig. 2).  22 
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Figura 1: Pontos de ocorrência das espécies modeladas de Gerromorpha nos biomas 1 

analisados. 2 
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Figura 2: Porcentagem de trabalhos publicados, números obtidos com a informação do 1 

endereço do primeiro autor do trabalho [INPA = Instituto Nacional de Pesquisas na Amazonia; 2 

FMTM= Faculdade de Medicina; MPG= Museu Paraense Emílio Goeldi; UNESP= XXXX; UFPA= 3 

Universidade Federal do Pará; UNEMAT= Universidade do Estado de Mato Grosso; UNIPAMPA= 4 

Universidade Federal do Pampa; UFMS= Universidade Federa do Mato Grosso do Sul; UFRJ= 5 

Universidade Federal do Rio de Janeiro]. 6 

As distâncias observadas entre as células com pontos de ocorrência de 7 

Gerromorpha e as universidades com estudos na área mostraram uma distribuição com 8 

valores menores do que o esperado para um modelo nulo (Fig. 3). Observe, por 9 

exemplo, que a maioria das áreas amostradas estão a menos de 50 km dessas 10 

universidades (primeira classe da Fig. 3) enquanto o esperado seriam distâncias muito 11 

maiores. Esse resultado suporta a hipótese de que os pontos de ocorrência estão mais 12 

próximos a essas universidades do que o esperado pelo acaso. 13 
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Figura 3: Classes de distancias das células com pontos de ocorrência das universidades 1 

A) células com as ocorrências das espécies, B) Classes de distância com 1000 2 

repetições. 3 

Viés ambiental 4 

No primeiro eixo do ENFA o grupo Gerromorpha apresenta valores maiores de 5 

marginalidade, sugerindo que os pontos de ocorrência estão em áreas com anual e média 6 

de temperatura do trimestre mais quente mais altas do que as médias da área total de 7 

estudo (Tabela 1). Por outro lado, o conjunto dos pontos de ocorrência apresentou uma 8 

variação menor de precipitação anual e sazonalidade de temperatura do que a variação 9 

global, sugerindo um alto nível de especialização em relação a essas variáveis. A 10 

consequência desse resultado pode ser observada na Fig. 5. Nela se observa que há uma 11 

maior variação dos pontos entre 0 e 6 no eixo 1 (marginalidade), sugerindo um desvio 12 

da marginalidade nessa direção. Da mesma forma, se observa que os pontos então 13 

principalmente entre -2 e 2 no eixo 2 (especialização), sugerindo uma amostragem 14 

viciada. Em consequência de tudo isso, é possível perceber tipos de condições 15 

ambientais sub-amostradas principalmente no Pampa, Pantanal, Caatinga que 16 

apresentam poucos pontos de ocorrência (Fig. 4).  17 
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Figura 4: ENFA (Ecological-Niche Factor Analysis) pontos de ocorrência e variáveis 1 

climáticas em cada Bioma brasileiro (Os pontos pretos indicam os pontos de ocorrência 2 

das espécies). 3 

Tabela 1: Valores de Marginalidade e de especificidade de Heteroptera em relação as 4 

variáveis ambientais nos Biomas brasileiros, ENFA (Ecological-Niche Factor Analysis) 5 

Variáveis Marginalidade Epecificidade 

Precipitação annual 0.055 -1.011 

Sazonalidade de precipitação (Coeficiente de variação) -0.180 -0.995 

Precipitação do trimestre mais frio 0.015 -0.575 

Média annual de temperature -0.517 -0.196 

Média diurna de variação (média mensal de (Temp_max-Temp_mín)) -0.303 -0.421 

Sazonalidade de temperatura (Desvio Padrão *100) 0.380 -1.606 

Média de temperatura no trimestre mais seco -0.544 -0.791 

 6 

Considerando a extensão total do Brasil temos 11% de células com amostras de 7 

Gerromorpha. O bioma brasileiro com menor número de células amostradas é a 8 

Caatinga com apenas 3,3%, o maior número de células amostradas foi registrado para a 9 

Mata Atlântica, com 27,1% de sua extensão coberta por células amostradas (Tabela 2).  10 
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Tabela 2: Biomas brasileiros, porcentagem de células amostradas dentro de cada bioma, 1 

variância e soma do número de células com ocorrência. 2 

Biomas 
Número de células 

% de células amostradas Variância Soma 

Amazônia 0.099 0.090 140.000 

Caatinga 0.033 0.032 8.000 

Cerrado 0.072 0.067 40.000 

Pantanal 0.159 0.137 7.000 

Mata Atlântica 0.271 0.198 96.000 

Pampa 0.092 0.085 7.000 

Todos os Grupos 0.111 0.099 298.000 

Considerando agora o número de registros, a Caatinga apresentou a menor 3 

proporção dos registros totais e a Mata Atlântica apresenta em média dois registros por 4 

célula (Tab. 3). Uma análise da agregação espacial dos registros nas células mostra uma 5 

maior concentração interna no Cerrado, seguido da Mata Atlântica e Pantanal. 6 

Tabela 3: Números de registros de Gerromorpha por célula em cada bioma brasileiro  7 

Biomas 
Número de registros   

% Variância Agregação Soma Total Células 

Amazônia 0,581 11,602 19,959 819.000 1409.000 

Caatinga 0,075 0,288 3,830 18.000 239.000 

Cerrado 0,461 16,177 35,071 256.000 555.000 

Pantanal 1,000 20,140 20,140 44.000 44.000 

Mata Atlântica 2,446 71,426 29,197 866.000 354.000 

Pampa 0,145 0,285 1,972 11.000 76.000 

Todos os Grupos 0,752 19698 26,182 2014.000 2677.000 

Modelagem da Riqueza e Áreas prioritárias para coleta 8 

De 260 espécies de Gerromorpha registradas no Brasil foram modeladas as 9 

distribuições potenciais de 151 o que corresponde a 58% das espécies ocorrentes, destas 10 

12 espécies apresentam apenas um ponto de ocorrência. Estas espécies modeladas estão 11 

divididas em cinco famílias que correspondem a 62% das famílias de Gerromorpha, e 12 

destas Veliidae e Gerridae apresentam os maiores números de ocorrência, riqueza de 13 

espécies e consequentemente maiores valores de AUC (Tabela I). Em geral os valores 14 

de AUC observados foram sempre altos (>0.8) e os valores de TSS LPT e TSS ROC são 15 

>5 sugerindo modelos aceitáveis para as análises seguintes. As áreas de maior riqueza 16 

de espécies estão concentradas principalmente no Sudeste e Norte (Fig. 5). 17 
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Tabela 4: Famílias de Gerromorpha, riqueza de espécie, número de ocorrências e média 1 

de AUC dos modelos de distribuição potencial. 2 

Família Riq. de espécies N. de ocor. M. de AUC 

M. de 

TSS_Lpt 

M. de 

TSS_Roc 

Gerridae 41 725 0.932 0.708 0.763 

Hebridae 2 6 0.920 0.762 0.686 

Hydrometridae 9 72 0.927 0.484 0.512 

Mesoveliidae 4 121 0.890 0.603 0.717 

Veliidae 95 983 0.932 0.734 0.768 

As comparações dos mapas de riqueza predita e das áreas convertidas em 3 

agropecuária no Brasil evidenciam que áreas como o sudeste com alta riqueza de 4 

espécies, encontra-se com maior parte de sua área alterada, Norte ainda mantém grande 5 

parte de suas áreas, e o Centro Oeste, Nordeste e Sul, apresentam maior parte do seu 6 

território com agropecuária e apresentam baixa riqueza predita (Fig. 5). 7 

As áreas prioritárias para futuras coletas estão concentradas, no extremo Sul, 8 

Nordeste, arco do desmatamento, Pantanal e extremo Oeste do país (Fig. 6). 9 
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Figura 5: Limiar máximo, Limiar mínimo de áreas potencias de maior riqueza de 1 

espécies de Gerromorpha e áreas convertidas em agropecuária. 2 

 3 
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Figura 6: Áreas prioritárias para coleta, os valores >0.5 indicam áreas com poucos 1 

pontos de ocorrência. 2 

Discussão 3 

A distribuição da ocorrência de Gerromorpha foi caracterizada por vícios de coleta, 4 

tanto considerando toda a extensão do país quanto na relação entre biomas. Mais do que 5 

isso, foi possível demonstrar que os centros estruturados de pesquisa de insetos 6 

aquáticos têm um efeito especialmente importante, concentrando as coletas a menos de 7 

50 km de suas sedes. Os vieses de coleta consistem em um fato histórico (Hortal & 8 

Lobo, 2006), pois vários inventários foram e ainda são realizados em locais de fácil 9 

acesso, como locais próximos a estradas, cidades ou locais de interesse próximo a 10 

instituição que o pesquisador se situa, devido à dificuldade de acesso ou a dificuldade 11 

de financiamento de pesquisa. Vários locais apresentam poucos registros de 12 

Gerromorpha, entre eles podemos citar Alagoas, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal, 13 



53 

 

Rio Grande do Norte, Piauí. Esta baixa amostragem em alguns locais pode ser efeito do 1 

viés de coleta devido à dificuldade de acesso, redução de gastos ou por pesquisadores 2 

coletarem apenas em áreas em que a espécie de interesse ocorre (Hortal et al., 2008). 3 

Podemos ainda inferir que a dificuldade de identificação também possa constituir uma 4 

barreira, no conhecimento das ocorrências. Essas deficiências de poucas células 5 

amostradas já foram registradas em outros trabalhos (odonatas, De Marco & Vianna, 6 

2005 e mariposas, Ferro & Melo, 2011; Nóbrega & De Marco, 2011 e abelhas Silva et 7 

al., 2014). Esse resultado nos mostra ainda como no trabalho proposto por De Marco e 8 

Vianna (2005), que a maior riqueza de espécies e o maior esforço de coleta estão 9 

concentrados principalmente em áreas em que existem mais pesquisadores ativos. 10 

Os vieses geográficos identificados nesse estudo revelam tanto as limitações para 11 

avanços em estratégias de planejamento sistemático quanto oportunidades de 12 

planejamento de políticas científicas mais efetivas. Por um lado, a baixa 13 

representatividade de pontos amostrados em áreas de Caatinga e Pampa, além de áreas 14 

específicas da Amazônia, limitam nossa capacidade de identificar áreas prioritárias para 15 

conservação em uma escala maior além de impedir uma avaliação do papel das atuais 16 

áreas de conservação para a manutenção dessas espécies. Essas limitações sugerem que 17 

o uso de modelos de distribuição ainda resta como uma possibilidade prática, mas suas 18 

limitações serão discutidas mais à frente. Por outro lado, ao determinarmos o efeito de 19 

centros de pesquisa de forma tão efetiva na determinação do padrão de distribuição do 20 

esforço de coleta no grupo, abre-se a possibilidade de políticas de interiorização da 21 

pesquisa científica e de distribuição mais efetiva de recursos em Universidades nas 22 

áreas indicadas, com alta possibilidade de reverter esse quadro. 23 

A análise dos vícios ambientais, no entanto, revela algumas possíveis limitações 24 

para estudos baseados em MDE. Se tipos de ambientes onde as espécies do grupo 25 

ocorrem não são amostradas, é possível que os MDE tenham sua efetividade diminuída 26 

já que se baseiam na similaridade ambiental com áreas onde as espécies foram 27 

registradas (De Almeida et al., 2010). Nesse sentido, As baixas adequabilidades 28 

observadas em locais como o Sul, Nordeste e parte do Centro Oeste podem ser 29 

simplesmente um indicativo que estes locais foram pouco amostrados (Fig. 1). A 30 

hipótese alternativa é que essas áreas não reúnem condições favoráveis para o 31 

estabelecimento de populações de Gerromorpha. O conhecimento atual de biologia do 32 

grupo não parece suportar essa hipótese considerando, por exemplo, que áreas na 33 
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Argentina até mais frias e/ou com condições semelhantes de clima a áreas do sul 1 

mantém uma riqueza bem conhecida do grupo como demonstrado no segundo capitulo 2 

desta mesma tese. No entanto, também é conhecida uma comunidade científica bem 3 

ativa nessa região. Por outro lado, a quantidade de estudos na Caatinga ainda muito 4 

pequena e as reais limitações ambientais para a ocorrência de Gerromorpha na região 5 

não são bem compreendidas. Não podemos nos esquecer que a distribuição potencial 6 

pode sim significar presença de filtros ambientais, ou de barreiras geográficas como na 7 

Caatinga que tornem esses locais menos ricos em espécies, essa hipótese não é 8 

completamente descartada, porém aqui não podemos afirma-la uma vez que temos 9 

poucos dados de ocorrência de espécies nessas áreas. Nóbrega & De Marco (2011), 10 

chegam a mesma conclusão sobre o número de pontos de ocorrência e os maiores 11 

valores de AUC, e discutem que os modelos apresentam incertezas, mas sugerem que o 12 

modelo seja visto com cautela e que essas áreas com poucas ocorrências sejam 13 

avaliadas na hora de proposição de áreas de coleta. 14 

Nossos resultados mostram uma grande sobreposição de áreas de maior riqueza de 15 

Gerromorpha com áreas de agropecuária. Isso é preocupante e poderia representar um 16 

aumento do risco de extinção local ou um aumento da vulnerabilidade dessas espécies 17 

em um futuro próximo. Nesse caso, nossos resultados apenas reforçam a concepção de 18 

que os ecossistemas aquáticos e sua fauna vão se tornando cada vez mais ameaçados no 19 

Brasil, uma vez que a agricultura é responsável pelo desmatamento e consequentemente 20 

a destruição de hábitats, o que ameaça a biodiversidade (Green et al., 2005; Foley et al., 21 

2011). 22 

A avaliação real do impacto da expansão agrícola, principalmente nas áreas de 23 

Cerrado e Amazônia, sobre a persistência de espécies de Gerromorpha, depende de uma 24 

estimativa da sensibilidade das espécies do grupo às alterações que ocorrem nos 25 

ambientes aquáticos. Estudos recentes, mostram que as alterações que realmente afetam 26 

essas comunidades ocorrem na proximidade dos riachos e grandes efeitos de paisagem 27 

não são claramente sentidos. Se esses resultados forem corroborados em outros sistemas 28 

(a maioria dos estudos foi feita no Cerrado e na Amazônia, Dias-Silva et al., 2010, 29 

Cunha & Juen, 2015) isso sugere que seria possível manter muitas dessas espécies 30 

dentro das áreas produtivas desde que os produtores respeitassem uma faixa de 30 m 31 

(Dias Silva et al., 2010) ao redor dos riachos. Nessas condições, a conservação do grupo 32 

Gerromorpha não deve prescindir das estratégias gerais já definidas e relacionadas à 33 



55 

 

criação de unidades de conservação especialmente dedicadas à preservação da 1 

biodiversidade. No entanto, esses resultados sugerem que outras estratégias como a 2 

manutenção de áreas de proteção permanente ao redor dos riachos, já presente na 3 

legislação brasileira, e a preservação direta dentro de áreas com atividade produtiva, 4 

podem ser ainda efetivas para o grupo. 5 

Conclusão 6 

Nossos resultados nos permitem concluir que os vícios de coleta, ambiental e 7 

geográfico são problemas existentes nos dados de ocorrência de Gerromorpha, o que 8 

pode nos levar a conclusões errôneas sobre áreas de maior riqueza de espécies em 9 

determinados locais se fossem analisados os pontos reais existentes atualmente. A 10 

distribuição da riqueza predita para o grupo está sobreposta a áreas de expansão 11 

agrícola, o que representa um aumento da vulnerabilidade do grupo. Áreas em no 12 

extremo Sul, Nordeste, arco do desmatamento, Pantanal e extremo Oeste do país, foram 13 

consideradas prioritárias para coletas de forma a reduzir os vícios identificados nesse 14 

estudo. 15 
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O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E O 1 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO ESTADO DE GOIÁS 2 

The process of modernization of agriculture and social 3 

development in the State of Goiás 4 

RESUMO 5 

Analisamos o processo de modernização da agropecuária no Cerrado brasileiro, 6 
principalmente no Estado de Goiás. Foi relacionado o Índice de Modernização da 7 
Agricultura (IMA) com a porcentagem de área plantada nos municípios de Goiás e com 8 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos anos de 1970, 1980, 1996 e 2006. 9 
Concluiu-se que abertura de áreas para agricultura e pecuária sem o incremento da 10 

modernização, não eleva o IDH dos municípios de Goiás. 11 

 12 

Palavras-chave: Cerrado - Agropecuária - Mecanização 13 

ABSTRACT 14 

We analized the process of agriculture modernization in the Brazilian Cerrado, 15 

especially in the State of Goiás. The Index of Modernization of Agriculture (IMA) was 16 

related to de percentage of planted area in the municipalities of Goiás and to the Human 17 
Development Index (HDI) in the years of 1970, 1980, 1996 and 2006. Our findings 18 
show that clearing up areas for agriculture and livestock without promoting 19 

technological modernization does not increased the HDI in the Goiás municipalities. 20 

Keywords: Cerrado – Agriculture - Mechanization 21 
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INTRODUÇÃO 1 

Com o rápido crescimento da população humana no século XX houve a 2 

necessidade de aumentar a produção de alimentos, mudando o sistema de subsistência 3 

para o sistema de produção em massa. Assim, a partir dos anos de 1960 deu-se a 4 

chamada revolução verde nos países em desenvolvimento, baseada na seleção de 5 

variedades produtivas de arroz, milho, trigo, soja e de outras culturas de exportação. A 6 

revolução verde foi adotada por agricultores com condições financeiras para adquirir os 7 

novos meios de produção baseados na irrigação, aplicação de fertilizantes e pesticidas; 8 

sendo também favorecida pelos poderes públicos em muitos países, através de políticas 9 

de incentivo aos preços agrícolas (MAZOYER e ROUDART, 2010).  10 

O crescimento da produção agrícola associado ao aumento populacional pode 11 

ser visto como um dos fatores que mais contribui para a degradação ambiental de 12 

florestas, sistemas aquáticos, solo e ar (HARTE, 2007). O uso de insumos agrícolas 13 

gerou e ainda gera profundos efeitos sobre o ambiente, como por exemplo, a perda de 14 

cobertura e nutrientes do solo devido ao desmatamento e lixiviamento, emissões de 15 

gases de efeito estufa, eutrofização de sistemas aquáticos pelo aporte de fertilizantes, 16 

fazendo com houvesse a perturbação não somente do ambiente, mas também da 17 

biodiversidade (FAO, 2001). O que, em via inversa, pode levar a perdas na atividade 18 

agrícola, pois provoca mudanças ambientais importantes para a produtividade do solo e 19 

nas interações ecológicas que controlam as pragas agrícolas. 20 

A agricultura também é tida como um dos grandes vilões do desmatamento no 21 

Brasil devido à conversão de áreas naturais em áreas com fins produtivos. O 22 

desmatamento no país avançou significativamente com a agricultura a partir da década 23 

de 70, impulsionada pelo sistema de crédito do Governo, resultando no 24 

desenvolvimento agrário e forte modernização (MARION et al., 2005). 25 

Desde que se deu início à ocupação do Brasil Central, principalmente pela 26 

agricultura e pela pecuária, o Cerrado, que engloba o Estado de Goiás, e parte dos 27 

Estados de Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, 28 

Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará (SANO et al., 2008), correspondendo a 24% do 29 

território nacional (IBGE, 2004), vem perdendo suas áreas naturais.  30 
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Nesse bioma permitiu-se a implantação de várias culturas, tais como soja, milho, 1 

algodão e cana-de-açúcar, em extensas áreas de cultivo, graças à modernização da 2 

agricultura na região, que converteu terras de menor qualidade em terras de boa 3 

qualidade através da tecnologia de reconstrução dos solos (REZENDE, 2002). Assim, 4 

nas últimas quatro décadas, o Cerrado do Brasil Central tornou-se a maior fonte 5 

brasileira de grãos de soja e de área para pastagem, além de significativa contribuição 6 

na produção de arroz, milho e algodão (KLINK e MOREIRA, 2002; KLINK e 7 

MACHADO, 2005; PREVEDELLO e CARVALHO, 2006; MIZIARA e FERREIRA, 8 

2008). 9 

A modernização da agricultura também vincula o setor agrícola ao setor urbano-10 

industrial, tornando o setor rural mais ligado ao mercado, o qual é responsável por 11 

estabelecer os valores dos produtos e traz como consequência a produção em maior 12 

quantidade daquilo que for mais rentável economicamente. Assim, a mecanização da 13 

agricultura em áreas do Cerrado central brasileiro somada à proximidade a centros 14 

consumidores (mercado) fez dessa região uma área propícia ao desenvolvimento 15 

agrícola (FERREIRA, 2003).  16 

Aliado a estas atividades veio o crescimento econômico para a região. A 17 

expansão da agricultura e o uso de tecnologias modernas geraram benefícios 18 

socioeconômicos inegáveis: aumento da oferta dos produtos agrícolas tanto para uso 19 

doméstico como para exportação, ganhos na produtividade da agricultura, diversificação 20 

das economias locais e aumento da renda de municípios, e melhorias sociais em várias 21 

localidades (BONELLI, 2001). Porém, o que se observa em muitos municípios de Goiás 22 

é que a modernização na agricultura não trouxe benefícios significativos para a 23 

população e também para a agricultura familiar, pois a utilização de tecnologias podem 24 

tanto levar a inserção do agricultor no mercado competitivo ou excluí-lo desse mercado 25 

(PIETRAFESA, 2008). A agricultura no Cerrado é ainda baseada em uma agricultura 26 

patronal, da monocultura e do latifúndio, que gera exploração do trabalho agrícola, 27 

exclusão social, concentração da terra e da renda, além da degradação ambiental, não 28 

aproveita a riqueza dos ecossistemas, resultando em desperdícios de energia, elevação 29 

dos custos de produção e empecilhos para a promoção do desenvolvimento sustentável 30 

e inclusão social.  31 
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Aliado as transformações economicamente benéficas sofridas no Cerrado, sérios 1 

danos ambientais foram reflexos dessas atividades, tais como fragmentação de hábitats 2 

pela invasão de espécies exóticas, erosão dos solos, poluição e assoreamento de corpos 3 

d’água, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas e 4 

desequilíbrios no ciclo do carbono (KLINK e MACHADO, 2005).  5 

Assim, o objetivo desse artigo é realizar uma análise do processo de 6 

modernização da agropecuária no Cerrado central brasileiro, tomando por referência o 7 

Estado de Goiás. Para tanto, serão consideradas as três dimensões tradicionalmente 8 

abordadas pelos estudos que se preocupam com a sustentabilidade desses processos: 9 

econômica, social e ambiental. O emprego do Índice de Desenvolvimento Humano 10 

(IDH) irá incorporar em nossa análise as dimensões econômicas e social. Enquanto a 11 

dimensão ambiental será abordada com dados de conversão da vegetação nativa a áreas 12 

para a produção agropecuária. 13 

MATERIAL E MÉTODOS 14 

O estudo foi realizado relacionando o Índice de Modernização da Agricultura 15 

(SANTOS e MIZIARA, 2010) com a porcentagem de área plantada nos municípios de 16 

Goiás; e com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 17 

O Índice de Modernização da Agricultura foi proposto por de SANTOS E 18 

MIZIARA (2010) e busca traduzir o processo de modernização da agropecuária e é 19 

composto de dez variáveis: investimentos totais na agropecuária por 1000 hectares de 20 

lavoura e pastagem (INV), número de bovinos por hectare de pastagem (LOT), número 21 

de tratores existentes por cada 1000 hectares de lavouras e pastagem (TRAT), pessoal 22 

empregado na agropecuária por 1000 hectares de lavoura e pastagem (PESS), receitas 23 

da agropecuária por cada 1000 hectares de lavoura e pastagem (REC), despesas por 24 

cada 1000 hectares de lavoura e pastagem (DESP), valor da produção agropecuária para 25 

cada 1000 hectares (VPROD), média do tamanho dos estabelecimentos agropecuários 26 

ocupadas com lavoura e pastagem no município (MEST), porcentagem das terras 27 

utilizadas para lavoura no município (LAV) e porcentagem da pastagem formada nos 28 

municípios em relação ao total de pastagem (PASTF). Todas essas informações, além 29 

da porcentagem de área antrópica dos municípios goianos foram obtidas junto ao IBGE 30 

(censo de 2010, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  31 
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O Mapa de uso do solo no estado do Goiás foi obtido através do PROBIO 1 

(MMA-2008). As regiões do estado foram classificadas com base nas Regiões de 2 

Planejamento do Estado de Goiás – 2006 (SEGIPLAN). 3 

O Índice de Desenvolvimento Humano foi utilizado como indicador da renda 4 

dos municípios de Goiás, visto que esse é uma medida de desenvolvimento social a qual 5 

pode ser considerada uma medida do progresso, tendo como base educação, renda e 6 

saúde sendo, portanto um dos indicadores mais utilizados em termos de 7 

desenvolvimento humano (PNUD, 2012). O IDH também foi obtido pelo site do IBGE. 8 

Para testar a existência de relações lineares entre os índices supracitados foram 9 

utilizadas regressões lineares simples de acordo com ZAR (2006). A mesma análise foi 10 

utilizada para relacionar o Índice de Modernização da Agricultura com a porcentagem 11 

de área antrópica e ou agropecuária (agricultura + pecuária) nos municípios goianos; e 12 

do Índice de Modernização da agricultura com a porcentagem de áreas agrícolas e de 13 

pecuária separadamente. Para relacionar o Índice de Modernização da Agricultura e 14 

porcentagem de área antrópica com o IDH dos municípios goianos foi utilizada uma 15 

regressão múltipla. 16 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 17 

A análise dos mapas de uso do solo, IMA e IDH nos remete a ideia de que existe 18 

uma relação entre as três coisas: agropecuária, modernização, e desenvolvimento.  19 

(Figura 1, Figura 2, Figura 3). 20 
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Figura 1: Mapa de uso do solo (PROBIO 2008) nos municípios de Goiás ano de 2008. 1 

Fonte: PROBIO/MMA-2008 2 
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Figura 2: Mapa com o Índice de modernização da agropecuária para o ano de 2006 nos 1 

municípios do estado de Goiás. Fonte: SANTOS E MIZIARA, 2010. 2 
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Figura 3: Mapa com o IDH para o ano de 2000 nos municípios do estado de Goiás. 1 

Fonte IBGE, 2010´ 2 
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O índice de modernização exerce efeito positivo sobre a área antrópica em todos os 1 

anos de estudo (Figura 4). Cabe ressaltar que esse efeito é mais significativo nos anos iniciais 2 

da chamada expansão da Fronteira Agrícola, que em Goiás tem por marco inicial meados da 3 

década de 1970. Assim, a correlação (medida pelo r2) diminui para 0,259 em 2006. Isso 4 

significa que o processo inicial da modernização da agropecuária se deu com a incorporação 5 

de vegetação nativa. A partir da consolidação desse processo temos uma alteração na 6 

dinâmica: se inicialmente as áreas convertidas estão associadas a um padrão tecnológico mais 7 

elevado, com o passar do tempo essa relação fica menos nítida.  8 

A) 

 

B) 

 

 

C) 

 

 

D) 

 

 

Figura 4: Efeito do grau de modernização sobre a quantidade e área antrópica (pecuária e 9 

agricultura no estado de Goiás: A) ano de 1970, B) ano de 1980 C) ano de 1990 e D) ano de 10 

2006. 11 
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A área antrópica apresentou efeito positivo sobre o índice de desenvolvimento 1 

humano em todos os anos estudados embora esse efeito seja significativo, essa relação não é 2 

tão forte evidenciando que outros fatores contribuem para o aumento do IDH nos municípios 3 

goianos (Figura 5). Segundo SANTOS E MIZIARA (2010) não existe um único indicador 4 

que faça com que determinada região ou município se desenvolva mais ou menos e sim 5 

diversos indicadores que juntos podem representar o desenvolvimento. 6 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

C) 

 

Figura 5: Efeito do Índice de modernização da agricultura (IMA) sobre o IDH nos municípios 7 

de Goiás: A) ano de 1970 B) ano de 1980 C) ano de 1990 e D) ano de 2006 8 
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Quando avaliamos o efeito do IMA sobre pecuária e agricultura separadamente, 1 

podemos verificar que o IMA teve efeito positivo sobre as áreas de agricultura somente para 2 

os anos 1970 e 1980 já nos anos de 1995 e 2006 esse efeito não é encontrado (Figura 6). Esse 3 

dado reforça a relação entre IMA e a antropização do Cerrado, indicando um processo que 4 

tem um maior impacto nas etapas iniciais da chamada Expansão da Fronteira Agrícola 5 

(MIZIARA, 2006), onde foi possível observar um deslocamento da agricultura para novas 6 

regiões do estado, que possuem nitidamente relevo plano. 7 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figura 6: Efeito do Índice de modernização da agricultura (IMA) sobre a área de agricultura 8 

nos municípios de Goiás: A) ano de 1970 B) ano de 1980 C) ano de 1990 e D) ano de2006. 9 

Já a pecuária sofreu influência do IMA em todos os anos de estudo mostrando que 10 

essa relação é bem forte, note os r2 todos acima de 40%, (Figura 7). Essa relação é maior na 11 

década de 70 bem quando a relação do IMA é baixo na agricultura, diminui um pouco na 12 

década de 80 quando a relação do IMA e agricultura na década de 80 tem um aumento 13 

(Figuras 6 e 7). 14 
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A) 

 

 

B) 

 

 

C) 

 

D) 

 

Figura 7: Efeito do Índice de modernização da agricultura (IMA) sobre a área de pecuária nos 1 

municípios de Goiás: A) ano de 1970 B) ano de 1980 C) ano de 1990 e D) ano de2006 2 

Esses dados refletem o fato que a pecuária possui um padrão tecnológico mais 3 

elástico que a agricultura e também níveis de investimento muito díspares. Por isso 4 

municípios com padrão tecnológico mais elevado para a pecuária também observam maiores 5 

níveis de investimento, que tendem a gerar mais renda e influir positivamente no IDH. No 6 

caso da agricultura o padrão tecnológico era mais díspar nos momentos iniciais da expansão 7 

da fronteira agrícola, por isso os anos de 1970 e 1980 apresentam uma relação mais 8 

significativa entre o índice de modernização da agropecuária e a agricultura. A partir da 9 

consolidação da expansão da moderna agricultura ocorre uma generalização de um elevado 10 

patamar tecnológico – ou se tem uma agricultura moderna ou não se tem agricultura. Com 11 

isso essa variável torna-se pouco discriminadora. Porém pelos mapas apresentados é possível 12 

verificar que existe a tendência de ocorrer um maior desenvolvimento humano (mensurado 13 

pelo IDH) nos municípios com maior presença da agricultura.  14 
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Um aumento no grau de modernização do ano de 1970 para o ano de 2006 está 1 

diretamente associado a um aumento de área de Agricultura e Pecuária entre esses anos 2 

(Figura, 8A). Esse efeito é menor para a pecuária 12 % (Figura, 8B). Todavia o grau de 3 

modernização não é homogêneo nas regiões havendo municípios que tem grandes 4 

porcentagens de área agrícola e grande área de pecuária, porém baixos valores de IMA. Esse 5 

padrão fica mais evidente na porcentagem de área de pecuária. No entanto, não existem 6 

padrões claros de variação desses descritores entre as diferentes regiões do estado (Figura, 8). 7 

O que podemos perceber é que a maioria dos pontos da Região Metropolitana de Goiás 8 

(RMG) apresenta para pequena importância da agricultura e baixos valores de IMA. O 9 

entorno da cidade de Goiânia tem maior importância da pecuária e algumas cidades terem 10 

outras fontes de renda (eg. Bela vista de Goiás que tem produção avícola de 1.430.610, 11 

Inhumas 1.391.550 aves e Trindade com 63.035 aves) (SEPLAN-GO/SEPIN, 2006). A 12 

Região Sudoeste Goiano apresenta valores intermediários de área de agricultura e pecuária e 13 

de modernização provavelmente por influência do município de Rio Verde e Jataí onde a 14 

produção de aves corresponde a 39,42% da produção do estado e a produção de suínos e de 15 

grãos corresponde a 38,70% e 38.64% respectivamente. Rio verde ainda conta com indústrias 16 

de diversos setores principalmente no processamento de carnes. Assim não se pode ignorar o 17 

papel do agronegócio nesses municípios sendo, portanto, interessante em estudo futuros 18 

adicionar essa variável ao IMA. 19 

A) 

 

B) 

 

Figura 8: Efeito da diferença do Índice de modernização da agricultura (IMA): A) 20 

diferença de porcentagem de área de Agricultura B) diferença de porcentagem de área de 21 

Pecuária do ano de 2006 e ano de 1970 nos munícipios do estado de Goiás. [RCG (Região 22 

Centro Goiano), RNG (Região Norte Goiano), RNDG (Região Nordeste Goiano), REDF 23 

(Região do Entorno do Distrito Federal), RSG (Região Sul de Goiás), RNOG (Região 24 
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Noroeste Goiano), ROG (Região Oeste Goiano), RSOG (Região Sudoeste Goiano), RMG 1 

(Região Metropolitana de Goiás), RSUG (Região Sudoeste Goiano)]. 2 

Fizemos uma regressão múltipla para avaliar o efeito do Índice de Modernização 3 

Agrícola (IMA) e a porcentagem de área antrópica (pecuária e agricultura) sobre o Índice de 4 

Desenvolvimento Humano (IDH) para as os anos de 1970, 1980, 1990 e 2006 (Tabela 1). O 5 

modelo foi significativo para todos os anos evidenciando o efeito dessas duas variáveis sobre 6 

o IDH no estado de Goiás.  7 

Tabela 1. Coeficientes de regressão da análise da regressão múltipla da porcentagem de 8 

desmatamento e índice de modernização da agricultura (IMA) sobre o (IDH) no estado de 9 

Goiás, nos anos de 1970, 1980, 1990 e 2006. 10 

 

IMA Área Antrópica R² P 

IDH 1970 0.305571 -0.148834 0.528 <0.0004 

IDH 1980 0.563132 -0.190841 0.191 <0.0001 

IDH 1990 0.178568 0.276043 0.154 <0.0001 

IDH 2000 0.267354 0.235184 0.190 <0.0001 

 11 

O índice de modernização exerceu efeito positivo sobre a área de pecuária nos anos de 12 

1970 e 1980, nessas décadas ocorreu o investimento pesado do governo em fundos de 13 

financiamento a juros baratos para incentivar a agricultura no centro-oeste, para compra de 14 

maquinários, uso de fertilizantes, e nessa época também acontece a política de integração 15 

social aumenta a ocupação efetiva do território nacional, e assim o meio rural brasileiro passa 16 

por profundas transformações advindas da política de modernização da agricultura que faz a 17 

ligação do setor agrícola aos setores urbano e industrial (TEIXEIRA, 2005). Alguns 18 

principais dos programas de incentivo na região centro-oeste foi o POLOCENTRO 19 

(Programa de desenvolvimento dos Cerrados) e PRODECER (Programa de Cooperação 20 

Nipo-Brasileira para desenvolvimento dos Cerrados) (PEDROSO, 2006; MAURO, 2000). 21 

No período inicial do processo de expansão da fronteira agrícola observa-se uma 22 

relação mais significativa entre as variáveis, porque o processo estava mais concentrado. 23 

Como mostrado acima temos mudanças significativas em todas as regiões do estado, ao longo 24 

do tempo. Com isso tende a ocorrer uma menor diferenciação entre os municípios, o que se 25 

reflete na análise dos dados, já que o município é a unidade de análise. Porém, é possível 26 

observar uma tendência de maior desenvolvimento – medido pelo IDH – em regiões com 27 



75 

 

maior desenvolvimento do padrão tecnológico da agropecuária. Da mesma forma a 1 

antropização tende a gerar maior renda para o município, o que tem impacto no IDH. A 2 

grande ressalva desse processo é a constatação de que temos um avanço sobre a vegetação 3 

nativa com um baixo padrão tecnológico em algumas regiões do estado. É o caso 4 

especialmente do noroeste goiano, onde a pecuária extensiva avança significativamente no 5 

período. Essa região apresenta índices de IDH semelhantes ao nordeste goiano, região com 6 

menor antropização. A grande questão que se apresenta para a sociedade, portanto, não é 7 

simplesmente a geração de renda – e possível desenvolvimento – com a incorporação de 8 

novas áreas ao processo produtivo. Tem-se que considerar a qualidade desse processo, do 9 

ponto de vista da capacidade de geração de riquezas e distribuição das mesmas.  10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 11 

O processo de expansão da moderna tecnologia agropecuária para novas regiões do país 12 

a partir de meados da década de 1970 provocou significativas transformações econômicas 13 

sociais e ambientais. Existe uma ampla literatura científica a respeito de aspectos particulares 14 

desse processo. O grande desafio é planejar estudos que consigam realizar uma análise 15 

integrada desses distintos aspectos empregando variáveis simples e representativas. Nesse 16 

artigo foi possível comparar um conjunto restrito de variáveis que permitiram identificar um 17 

aspecto de relevante significado para as discussões quanto ao desenvolvimento: o processo de 18 

antropização do espaço permite geração de renda e tem impactos positivos nos indicadores de 19 

desenvolvimento. A grande questão apontada é que esse processo pode ter um baixo retorno 20 

de desenvolvimento vis-à-vis os custos ambientais representados pelo desmatamento.  21 

A abertura de áreas para agricultura e pecuária sem o incremento da modernização, 22 

não eleva ou IDH dos municípios e não aumenta a produtividade evidenciando que a 23 

modernização se faz importante no contexto de que o munícipio só desenvolve aumentando 24 

agricultura com alto padrão tecnológico. Nossos resultados sugerem ainda que uma 25 

agricultura com alto padrão tecnológico pode ser uma saída para auxiliar na conservação de 26 

nossos remanescentes, fazendo com que a produção seja satisfatória em áreas já abertas 27 

evitando assim a abertura de novas áreas para produção. 28 
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Medindo a integridade de córregos em três escalas hierárquicas: existem 1 

substitutos integrados? 2 

Resumo  3 

O avanço de agroecossistemas sobre as áreas naturais é um problema crescente sobre a 4 

integridade ambiental e física dos riachos. A integridade ambiental dos riachos pode ser 5 

mensurada a partir de métricas bióticas e abióticas, refletindo quantitativamente aspectos 6 

relacionados ao canal dos riachos, a mata ciliar e das paisagens do seu entorno. Já as métricas 7 

físicas do riacho, as variáveis físico-químicas da água são amplamente utilizadas para representar 8 

as condições ambientais da água. Ambas as métricas dependem de expedições a campo, mas tem 9 

forte poder preditivo às comunidades biológicas. Por outro lado, sensoriamento remoto permite 10 

que informações ambientais das paisagens sejam feitas com menor ônus financeiro, e evita idas a 11 

campo, diminuindo consideravelmente o tempo, inclusive de análise. Assim, nosso objetivo foi 12 

verificar se a integridade dos riachos pode ser mensurada por índice de sensoriamento remoto, 13 

como um surrogate para o índice de integridade de habitat e das variáveis físico - químicas da 14 

água. Verificamos que as variáveis de paisagem (sensoriamento remoto) não foram eficientes 15 

para predição da integridade local do riacho. Desta forma, recomendamos que as medidas de 16 

paisagem sejam utilizadas apenas quando as variáveis físicas locais ou o índice de integridade 17 

não tenha sido medido em campo. 18 

Palavras-chave: riachos, índice de integridade de hábitat, sensoriamento remoto, variáveis 19 

físicas 20 
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Measuring streams integrity in three hierarchical scales: Are there integrated 1 

substitutes? 2 

Abstract  3 

The advancement of agriculture on natural areas is a growing problem on the environmental and 4 

physical integrity of streams. The environmental integrity of streams can be measured from 5 

biotic and abiotic metrics, reflecting aspects of channel streams, riparian vegetation and their 6 

surrounding landscape. The physical metrics of streams (the physical-chemical variables) are 7 

widely used to represent the environmental conditions of water. Both, the environmental and the 8 

physical metrics, depend on field expeditions, but have strong predictive power in biological 9 

communities. However, remote sensing provides environmental information of the landscapes 10 

and are made with less financial cost. It avoids unnecessary trips to the field and decrease the 11 

analysis time. Thus, our goal was to verify whether the integrity of streams can be measured by 12 

remote sensing index. We wanted to know if the remote sensing index can be used as a surrogate 13 

for the habitat integrity index and for the water physicochemical conditions. We found that the 14 

landscape variables (remote sensing) were not efficient in predicting the local stream integrity. 15 

Thus, we recommend the use of the landscape measures only when the physical variables or the 16 

habitat integrity index has not been measured in the field.   17 

Keywords: streams, habitat integrity index, remote sensing, physical variables 18 

 19 

Introdução  20 

Extensas áreas naturais vêm sendo convertidas em agroecossistemas sob o pretexto de 21 

alívio da pobreza e da fome nos países em desenvolvimento (Lambin et al., 2001, DeFries, 2004 22 

et al., 2004; Foley et al., 2007). Desta forma temos um avanço desordenado, ignorando os 23 
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princípios de desenvolvimento planejado e sustentável, sobre áreas naturais (Tscharntke et al., 1 

2005).  2 

Podemos entender que os riachos são gradientes longitudinais contínuos de condições 3 

físicas e físico-químicas relacionadas tanto à cobertura vegetal, (Vannote et al., 1980) quanto aos 4 

processos geomorfológicos. O grau de dependência entre a comunidade biótica e a vegetação do 5 

entorno não é igual para toda a rede de drenagem, sendo que corpos d’água de pequeno porte são 6 

mais dependentes da vegetação no entorno que corpos d’água de maior porte (Minshall et al., 7 

1983). Essa dependência ocorre uma vez que o menor volume de água (característico de corpos 8 

d’água pequenos) está mais sujeito a mudanças de temperatura e as variações hidrológicas e 9 

morfológicas dos terrenos que os corpos d’água de maior porte (Vannote et al., 1980; Minshall et 10 

al., 1983). Assim, a comunidade presente em riachos de pequeno porte é mais relacionada às 11 

condições ambientais da vegetação de entorno que as comunidades presentes em rios. Desta 12 

forma, entendemos que a mata ripária influência direta e indiretamente as variáveis físico-13 

químicas da água (Allan & Castillo, 2007). A temperatura da água juntamente com a velocidade 14 

da correnteza, são os principais fatores que influenciam no nível de oxigênio dissolvido (Findlay 15 

& Sinsabaugh, 2003; Allan & Castillo, 2007; Winemiller et al., 2008), expressando assim a 16 

influência indireta da mata ripária. As variáveis físico-químicas, por sua vez, influenciam 17 

diretamente a composição da assembleia de peixes (Rodriguez & Lewis, 1997; Tejerina-Garro et 18 

al., 1998; Melo, 2000; Tejerina-Garro et al., 2005). Assim, em cursos de água com baixa 19 

correnteza a temperatura da água é elevada, ocasionando baixas concentrações de oxigênio 20 

dissolvido, resultando em uma ictiofauna pobre em número espécies e menos abundante 21 

(Winemiller et al., 2008). Assim, podemos dizer que a estruturação de hábitat que ocorre em 22 

riachos está ligada à presença da mata ripária (Armour et al., 1991; Detenbeck et al., 1991; Allan 23 
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& Flecker, 1993). Desta forma a conversão de áreas naturais em agro-ecossistemas têm efeitos 1 

diretos sobre a fauna dos riachos, uma vez que diminui a sua integridade, devido ao 2 

desmatamento (Naiman & Decamps, 1997; Hepp & Santos 2009; Lorion & Kennedy, 2009; 3 

England & Rosemond, 2004; Dias-Silva et al., 2010; Vieira et al., 2015). Essa diminuição na 4 

integridade é decorrente da desestabilização de barrancos, diminuição do aporte de matéria 5 

orgânica e modificação do micro clima local, que alteram as condições dos habitats aquáticos 6 

(Tews et al., 2004; Dias-Silva et al 2010; Dutra & De Marco Jr, 2014, Naiman & Decamps, 7 

1997; Dudgeon et al., 2007; Nunes & Pinto, 2007; Nessimian et al. 2008, Karr & Schlosser 1978, 8 

Karr & Dudley 1981, Allan & Flecker 1993, Karr 1999).  9 

Frente aos desafios gerados por essas transformações cresce a demanda por ferramentas 10 

para a detecção de alterações na integridade dos riachos e do efeito sobre a biota local 11 

(Rodrigues & Brooks 2007). Usualmente variáveis abióticas locais, como aquelas que 12 

caracterizam a qualidade de água, análise de sedimentos, variações na correnteza e na 13 

profundidade e a vazão, são as mais utilizadas na avalição dos impactos em riachos (Allan 2004; 14 

Calle-Martinez & Casas, 2006; Couceiro et al., 2011; Miserendino et al. 2011; Chaib et al., 15 

2013). Essa escolha é decorrente da capacidade delas refletirem o efeito da retirada de mata ciliar 16 

em uma escala local (Delong & Brusven, 1998, Steiger et al., 2003, Casatti et al. 2009 17 

(sedimentação); Sponseller et al., 2001 (química da água); Mebane et al., 2003). No entanto, 18 

essas variáveis são “caras” envolvendo técnicas avançadas e, portanto, limitando seu uso mais 19 

corriqueiro por tomadores de decisão ligados ao manejo e recuperação de sistemas aquáticos.  20 

Apesar de serem muito importantes, as variáveis locais utilizadas podem estar refletindo 21 

alterações ao nível regional ou da Bacia, que poderiam ser avaliados de outras maneiras. Por 22 

exemplo, o aumento de processos erosivos decorrentes de desmatamento na escala da bacia afeta 23 
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a profundidade, velocidade da correnteza, distribuição de tipo de substrato e a forma do canal de 1 

riachos (Angermeier & Karr, 1994; De Paula et al., 2011; Franssen et al., 2014; Hitt & 2 

Angemeier, 2008; Thorp et al., 2006; Vannotte et al., 1980). Isso abre a oportunidade do uso de 3 

medidas de alteração ambiental na escala da paisagem, como “surrogates” das alterações locais. 4 

Para ambientes aquáticos a integridade é comumente particionada em três componentes; 5 

i) físico; ii) químico e iii) biológico (Frezel & Swason, 1996). O que torna necessário a coleta de 6 

inúmeras variáveis, nos diferentes componentes, para que se possa inferir sobre a integridade do 7 

local em questão. A necessidade de se coletar vários descritores está ligada a complexa relação 8 

de interdependência que essas variáveis apresentam entre si e entre o ambiente (Wehrly et al., 9 

2003). Um exemplo disso é a temperatura da água que se relaciona tanto com fatores externos, 10 

como a temperatura ambiental, precipitação e lençol freático, quanto a fatores internos, como o 11 

tipo de substrato, velocidade da correnteza, sinuosidade do canal e vegetação ripária (Poole & 12 

Berman, 2001). Modificações em algumas dessas características podem afetar a temperatura da 13 

água, que afeta diretamente o desenvolvimento da comunidade através de mudanças fisiológicas, 14 

morfológicas e comportamentais (Wehrly et al., 2003). A variação da temperatura da água pode 15 

ser tanto de origem antrópica, como construção de barragens, modificação da sinuosidade do 16 

canal, uso do solo e a retirada de mata ripária, quanto natural, como chuvas, aumento da descarga 17 

de sedimento em decorrência de inundações e diminuição do volume de água nos períodos de 18 

seca (Frezel & Swason, 1996). Por isso a necessidade de se mensurar inúmeras variáveis 19 

localmente. Além disso, índices sintéticos foram propostos para a caracterização física dos 20 

riachos tais como os Índices de Integridade de Habitat (HII) e Índice de Integridade Física IIF 21 

que quantificam a qualidade desses ambientes (Kikuchi & Uieda, 1998; Ward & Stanford, 1982; 22 
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Jacob et al. 1984; Courtney & Clements, 1998; Nessimian et al., 2008; Monteiro-Júnior et al., 1 

2014). 2 

O uso de indicadores bióticos para a qualidade ambiental é uma forma rápida e direta de 3 

se mensurar a integridade desse sistema. Karr (1981) mostra que peixes têm sido utilizados 4 

constantemente em programas de monitoramento biológicos que visam determinar a qualidade 5 

de ecossistemas ambientais, sendo que Lyons et al., (1995) consideram este grupo como sendo 6 

excelentes indicadores das condições ambientais dos corpos d’água. Insetos também são 7 

considerados bons indicadores de condições ambientais (Rosemberg & Resh, 1993). 8 

Outra forma de se medir a integridade ambiental é através da tomada de variáveis de 9 

paisagem. Na abordagem de ecologia de paisagem o foco do estudo continua sendo sobre a 10 

distribuição da comunidade em um gradiente ambiental. No entanto, em lugar de observações de 11 

condições locais e pontuais como a temperatura da água, oxigênio dissolvido ou pH, as 12 

condições passam a ser regionais, tipo de cobertura vegetal, uso do solo, número e forma das 13 

manchas de paisagens na matriz antrópica (Wright et al., 2004). Assim, passamos a discutir não 14 

apenas a comunidade, mas a meta comunidade (Wright et al., 2004). A diferença operacional 15 

entre a abordagem de ecologia de comunidade e ecologia de paisagem é que enquanto a ecologia 16 

de comunidade foca na relação entre a comunidade e os descritores de condições locais, a 17 

ecologia de paisagem está focada na determinação da relação entre a comunidade e as variáveis 18 

regionais (Forman & Gordon, 1981). Para a ecologia de comunidades aquáticas a abordagem de 19 

paisagem pode ser uma forma de se medir tanto as condições da vegetação ripária quanto as 20 

condições da vegetação presente na unidade hidrográfica (Casatti, 2010). Como já foi 21 

demostrado anteriormente, a vegetação ripária possui uma relação tanto direta quanto indireta na 22 

estruturação das comunidades aquáticas, assim, medir informações de paisagem seria mais uma 23 
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forma capturar as condições de preservação do ambiente. Uma vez que, a velocidade com que a 1 

paisagem é transformada é maior do que a nossa capacidade de mensurar e avaliar o ambiente 2 

essas ferramentas vêm se apresentando de forma mais conspícuas nos trabalhos de conservação. 3 

Ferramentas que nos permitam fazer avaliações eficientes do estado de conservação dos 4 

ambientes sem ir a campo tornam-se cruciais para conservação dos recursos hídricos. As 5 

ferramentas do Sensoriamento Remoto (SR) respondem convenientemente a essa demanda 6 

(Rosa, 2009), constituindo-se em um dos principais meios de avaliar a mudança no padrão de 7 

uso do solo (Silva et al., 2008). Entre as ferramentas de SR encontramos os índices de vegetação 8 

que vêm sendo empregados na avaliação da integridade dos ambientes aquáticos, por fornecerem 9 

estimativas eficientes de cobertura vegetal ripária e não ripária nesses sistemas (Pettorelli et al., 10 

2011). Dentre os índices mais utilizados está o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada - 11 

NDVI (Normalized Diference Vegetation Index), muito aplicado em trabalhos de monitoramento 12 

de desmatamentos, culturas agrícolas, monitoramento de queimadas, secas e monitoramento 13 

ambiental terrestre e em trabalhos com biodiversidade (Lucas & Schuler, 2007; Sousa et al., 14 

2006) Apesar de serem muito utilizados na bibliografia recente sobre impactos antrópicos 15 

(Bullón, 2015; Pann, et al., 2015; Regos et al., 2015; Spiekerman, et al., 2015; Vaz et al., 2014; 16 

Vieira et al., 2015; Wu et al., 2004), pouco se sabe sobre a eficiência dessas métricas de 17 

paisagem em determinar o real estado de integridade dos ambientes aquáticos. Assim, nosso 18 

objetivo é verificar se a integridade dos riachos, pode ser mesurada por índice de sensoriamento 19 

remoto (NDVI) como um surrogate do índice de integridade de habitat e das variáveis físico –20 

químicas da água. 21 
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Material e métodos 1 

O estudo foi desenvolvido em 109 riachos distribuídos nos estados de Goiás e Mato 2 

Grosso, pertencentes às Bacias do Rio Tocantins (Subacias: Rio Verde, Rio Tocantins, Rio 3 

Paranã e Rio das Almas), Bacia do Rio Paranaíba (Subacia: Meia Ponte, Rio Claro, Rio dos Bois 4 

e Corumbá), Bacia do Mortes e Bacia do Suiá-miçú (Figura 1). Os riachos estão inseridos no 5 

bioma Cerrado, e a região é caracterizada por invernos secos e verões chuvosos, o clima 6 

predominante é Aw de Köppen-Geiger, com temperatura média variando entre 18 e 26ºC (Peel, 7 

2007; Ratter et al, 1997) e precipitação média anual é de 1500 mm (Ribeiro & Walter, 1998). O 8 

principal tipo de uso do solo nas áreas amostradas é para pecuária e agricultura, com histórico de 9 

uso desde a década de 1970.  10 

Os córregos selecionados são córregos de cabeceira categorizados como de 1ª a 3ª ordem 11 

segundo a classificação de Strahler (1953). Para avaliar o estado de integridade ambiental de 12 

cada córrego foram usadas três escalas: (i) local - Índice de Integridade de Habitat (HII) e, (ii) 13 

variáveis físico-químicas (iii) paisagem - NDVI e tipo de uso do solo.  14 

Variáveis locais 15 

Índice de Integridade de Hábitat 16 

A integridade ambiental dos riachos foi mensurada com o HII (Nessimian et al., 2008) 17 

aplicado em cada ponto amostrado. O protocolo é composto por 12 características, que avaliam a 18 

estrutura dos corpos d’água quanto ao estado da mata ciliar, padrão de uso da terra além desta 19 

faixa, dispositivos de retenção, tipo de substrato, vegetação aquática e detritos. Os valores desse 20 

índice variam de 0 a 1, com valores próximos de 1 pontuando os ambientes mais íntegros. Esse 21 

protocolo é aplicado no local da coleta sendo portanto uma medida visual da condição do local.  22 

Variáveis físicas, físico-químicas e químicas. 23 
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No momento das coletas foram realizadas medidas de temperaturas da água e do ar com 1 

termômetro digital (Multidigital ®). Os dados de pH, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio 2 

dissolvido (OD), potencial de óxido-redução (ORP), sólidos totais dissolvidos na água (STD), 3 

foram obtidos com uma sonda multi-parâmetro portátil (Horiba). Amostras de água foram 4 

coletadas para análise de fosfato, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal com espectrofotômetro 5 

portátil (Hach) e a dureza total, cálcio e magnésio pelo método titulométrico com EDTA a 6 

0,0002 M.  7 

As medidas de largura dos córregos (cm) foram obtidas com uma trena a laser Leica 8 

DISTO TM, a profundidade com um medidor de profundidade (sonar Echotest II) e a velocidade 9 

da água com correntômetro Geopacks MJP. Foram realizadas medidas de largura e profundidade 10 

em distancias de 20 m totalizando cinco medidas.  11 

Dados de vazão foram obtidos usando a fórmula: Q = A x V, que representa a relação 12 

entre área (A) da seção transversal do canal (largura x profundidade média) e a velocidade da 13 

corrente (v), sendo expressa como Q = L x P x V, onde Q é a vazão, L é a largura média, P é a 14 

profundidade média e V é a velocidade média (Cunha & Guerra 1996). 15 

Variáveis de Paisagem 16 

Índice de diferença de Vegetação Normalizada (NDVI) 17 

Para a mensuração na escala de paisagem, os riachos foram georreferenciados (Tabela 1) 18 

e imagens satélite Landsat 5 sensor TM que cobriam essas posições geográfica foram obtidas no 19 

site do INPE. A escolha das imagens foi realizada atendendo a critério de mínima quantidade de 20 

nuvens e restrição ao mês de Junho para facilitar comparações entre riachos coletados em anos 21 

diferentes. Para a realização do registro utilizamos uma composição colorida, feita para cada 22 
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uma das cenas, com base nas bandas TM5, TM4 e TM3 e a técnica utilizada foi a reamostragem 1 

de convolução cúbica dos “pixels” de cada cena, com base no mosaico georreferenciado 2 

Geocover da NASA. 3 

Para a classificação do uso de solo foi utilizada a metodologia de classificação 4 

supervisionada pelo procedimento de Maximum Likehood Classification e a legenda definida 5 

como água, antropizado e natural. Com as bandas TM3 e TM4 foi calculado o Normalized 6 

Difference Vegetation Index (NDVI). Esse índice varia de -1 a 1, e quanto mais próximo de um 7 

maior é a quantidade de vegetação local. O NDVI foi calculado seguindo a fórmula: 8 

NDVI= (NIR-R)/(NIR+R)  9 (eq 1)

onde NIR é a energia refletida na região do infravermelho próximo (TM3), e R refletida na 10 

região do vermelho do espectro eletromagnético (TM4). Esses procedimentos foram realizados 11 

para cada uma das cenas. 12 

Para a representação do tipo de uso do solo no entorno dos riachos isso foram delimitados 13 

buffers de 30m, 50m 100m, 150m e 300m (Figura 2) de raio e esses valores extraídos para cada 14 

um dos buffers. A porcentagem de área antropizada e área natural e os valores médios e da 15 

variância do NDVI foram extraídos para cada um dos pontos estudados. Com os dados de 16 

porcentagem de área antropizada e natural, temos uma ideia da principal forma de uso do solo 17 

nas proximidades desse riacho. Com os valores médios do NDVI temos uma ideia da densidade 18 

de vegetação presente no entorno já com a variação do NDVI temos o quanto heterogêneo é a 19 

vegetação na região. 20 
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Análises estatísticas 1 

Para avaliar se é possível utilizar as variáveis de paisagem (NDVI e porcentagem de uso 2 

do solo) como preditoras da integridade de riacho realizamos uma correlação de Pearson (Zar 3 

2008). Primeiro fizemos a relação entre a paisagem e o HII, depois paisagem e variáveis físico-4 

químicas e HII e variáveis físico-químicas. Essa análise verifica se duas variáveis são 5 

correlacionadas linearmente assim quanto maior o valor de r, mais correlacionadas as variáveis. 6 

A congruência entre as questões do HII e variáveis físico-químicas e HII e NDVI foram 7 

realizadas com o Procrustes e testadas através da rotina Protest (Procrustean Randomization 8 

Test). Essa análise compara duas configurações obtidas por meio de ordenação (Jackson, 1995). 9 

Para o Protest foram utilizadas 10.000 permutações para testar os níveis de significância das 10 

relações. Todas as análises foram realizadas pelas rotinas do programa R (R Development Core 11 

Team, 2011), usando o pacote Vegan. Para a análise de congruência dos dados utilizamos os 12 

eixos da Análise de componentes principais (PCA) dos dados ambientais através da matriz de 13 

covariância para este método foram usados os scores dos dois primeiros eixos de cada 14 

ordenação, pois estes contêm a maior parte da variabilidade dos dados originais. 15 
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Figura1: Distribuição espacial dos pontos amostrados no estado de Goiás e Mato Grosso.  1 

2 
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Resultados 1 

Foram analisados 109 riachos, em três municípios do estado de Mato Grosso e em 25 2 

municípios do estado de Goiás. O HII variou de 0,24 a 0,98 e o NDVI de 0,34 a 0,63 nos buffers 3 

de 30m, 0,06 a 0,64 nos buffers de 50m, 0,06 a 0,63 nos buffers a 100m, 0,64 a 62 150m e 0,62 a 4 

0,62 a 300m. O NDVI médio e o desvio padrão do NDVI nas diferentes medidas de distância 5 

não apresentam correlação com o HII (Tab. 2).  6 

Tabela 2: Correlação de Pearson entre NDVI, NDVI M (Média) e NDVI SD (Desvio 7 

padrão) com o HII. 8 

buffer 

HII 

SD 
 

Média 

R 
 

p 
 

R 
 

p 

NDVI 

30 
    

0.087  
 

0.364 

50 -0.046 
 

0.629 
 

0.091 
 

0.340 

100 0.077 
 

0.423 
 

0.056 
 

0.557 

150 0.024 
 

0.801 
 

0.056 
 

0.557 

300 0.019   0.842   0.067   0.482 

O NDVI e o Índice de integridade de hábitat não apresentaram correlação com as 9 

variáveis físico químicas (Tab. 3). A porcentagem de área antrópica e a porcentagem de área de 10 

mata também não apresentaram correlação com Índice de integridade de habitat (Tab. 4). 11 

Tabela 3: Correlação de Pearson entre NDVI, NDVI M (Média) e NDVI SD (Desvio 12 

padrão) com as variáveis físico-químicas. 13 

    buffer Cond. pH Temp. Turb. Largura Profundidade Vazão 

NDVI 

SD 

50 -0.029 0.125 -0.127 -0.011 -0.06 -0.006 0.129 

100 0.024 0.16 -0.153 0.019 -0.111 -0.088 0.087 

150 0.059 0.231 -0.125 0.034 -0.093 -0.127 0.069 

300 0.051 0.228 -0.117 -0.016 -0.16 -0.216 -0.03 

Média 

30 -0.203 -0.131 -0.11 -0.116 0.084 0.114 0.032 

50 -0.217 -0.108 -0.134 -0.116 0.107 0.129 0.059 

100 -0.245 -0.134 -0.125 -0.118 0.108 0.111 0.052 

150 -0.242 -0.13 -0.101 -0.151 0.15 0.103 0.051 

300 -0.269 -0.117 -0.077 -0.19 0.158 0.097 0.053 

HII 0.167 -0.167 -0.007 0.084 0.078 -0.035 0.04 

p> 0.05 14 
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Tabela 4: Correlação de Pearson entre porcentagem Uso do solo e Índice de integridade do 1 

riacho 2 

  
Buffer 

HII 

 
r 

 
P 

Vegetação 

30 -0.148 
 

0.121 

50 -0.09 
 

0.347 

100 -0.091 
 

0.344 

150 -0.092 
 

0.339 

300 -0.128   0.182 

Antrópico 

30 0.148 
 

0.121 

50 0.09 
 

0.347 

100 0.091 
 

0.344 

150 0.091 
 

0.34 

300 0.128    0.182 

A análise de Procrustes revelou que as médias de NDVI não podem predizer o HII e as 3 

variáveis físico-químicas (R= 0,007, m2= 0.993, p=0,747) e (R=0,135, m2=0,981, p=0,225) os 4 

resultados corroboram a correlação de Pearson e não são significativos. Porém quando a análise 5 

é realizada com o HII e as variáveis físico-químicas o resultado é significativo embora exista 6 

uma baixa correlação (R=0,296, m2=0,912, p<0,001). 7 

Discussão 8 

As alterações em condições físico-químicas da água acabam por interferir diretamente na 9 

comunidade (Ferreira & Casatti, 2006; Aquino et al., 2009; Dias & Tejerina-Garro, Rosemberg 10 

& Resh, 1993), no entanto a retirada de mata aumenta a sedimentação nos riachos, modificando 11 

características da água, como a turbidez e características físicas dos riachos, como a 12 

profundidade (Davies & Nelson, 1994). A alteração da profundidade dos canais tende a 13 

selecionar espécies que possuam hábitos não nectônicos, tendendo a eliminar algumas espécies 14 

predadoras de topo de cadeia (Penczak et al., 1994; Casatti et al., 2001; Esguícero & Arcifa, 15 

2011). Além disso, a sedimentação nos riachos faz com que espécies dependentes de substrato 16 
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mais firmes, como os peixes da família Loricariidae, sejam também eliminados dessa 1 

comunidade (Ferreira & Casatti, 2006; Dias & Tejerina-Garro, 2010). A retirada de mata ripária 2 

acelera o processo de assoreamento dos corpos d’água e diminui a entrada de material alóctone 3 

(Davies & Nelson, 1994) alterando a comunidade de invertebrados aquáticos e diminuindo a 4 

oferta de alimento para peixes insetívoros e onívoros (Blackie et al. 1980; Richardson 1985; 5 

Borg et al. 1988, Campbell & Doeg 1989). A retirada da vegetação ripária também aumenta a 6 

entrada de luz no sistema, ocasionando o aumento da produtividade primária e facilitando a 7 

fixação de espécies raspadoras e herbívoras (Ringler & Hall 1975; Noel et al. 1986). Além disso, 8 

o aumento da insolação associada à diminuição da profundidade dos riachos, devido ao 9 

assoreamento, faz com que a temperatura da água aumente e consequentemente diminua o teor 10 

de oxigênio dissolvido, selecionando apenas espécies que são resistentes a baixas concentrações 11 

de OD (Casatti et al., 2001). Essas restrições causadas pelas mudanças nos hábitats fazem com a 12 

comunidade tenha uma diminuição da riqueza e da diversidade beta e funcional, uma vez que 13 

locais antropizados serão dominados por poucas espécies, apenas as capazes de suportar as 14 

restrições do ambiente. (Ringler & Hall, 1975; Noel et al. 1986). Nossos resultados mostram que 15 

a análise na escala de paisagem através do NDVI não pode ser utilizada como um surrogate 16 

dessas variáveis. Como o índice de vegetação deve refletir a percentagem de cobertura vegetal 17 

presente no ponto de coleta, nossos resultados sugerem que essa medida não é suficiente, pelo 18 

menos considerando as áreas de Cerrado estudadas, para determinar o fenômeno complexo da 19 

integridade do riacho que é determinada por fatores que agem em conjunto incluindo a 20 

integridade acima do ponto de coleta, tipo de uso do solo, velocidade da água e declividade 21 

(Allan & Flecker, 1993; Allan, 2004). Além disso, como essa métrica é um reflexo da 22 

produtividade e da biomassa terrestre, plantações, pastagens verdes ou outras áreas com 23 
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alterações humanas tais como plantações de seringueira ou eucalipto podem interferir na 1 

interpretação dos resultados na paisagem (Bawa et al., 2002) o que é tido como menos 2 

perturbador se comparado com as áreas de plantação de soja devido a contenção de erosão. 3 

Porém essas áreas de eucalipto e seringueira geralmente não possuem sobosque o que acaba 4 

eliminando ou diminuindo a função de corredores que a vegetação natural tem e acabam agindo 5 

também como filtros ambientais.  6 

A integridade precisa envolver mais questões locais do que somente na escala da 7 

paisagem, pois a integridade local nos permite avaliar diretamente os efeitos ocorridos dentro do 8 

leito do riacho, tais como desmoronamento de barrancos, assoreamento, diminuição ou aumento 9 

do fluxo de água, o que não pode ser constatado nas variáveis de paisagem, apenas inferidos. 10 

Não descartamos a importância das variáveis regionais para avaliação, no entanto que determina 11 

de fato a integridade do ambiente são os fatores locais. Novos estudos podem ser realizados 12 

comparando situações diferentes com a biodiversidade.  13 

Quanto as variáveis físico químicas como são medidas pontuais podem não nos dar uma 14 

medida real da integridade dos riachos uma vez que essas podem variar naturalmente conforme o 15 

horário do dia (Rosemberg & Resh, 1993). Além do mais as variáveis ambientais podem variar 16 

dentro de um mesmo córrego, essa variação pode acontecer de uma área de corredeira para uma 17 

área de poção, pode variar em áreas abertas e áreas fechadas, não sendo portanto considerados 18 

bons descritores da integridade ambiental de um córrego. Mas a qualidade da agua é influenciada 19 

por vários fatores como clima, topografia, geologia, tipo de uso do solo e pela integridade da 20 

mata ciliar (Primavesi et al., 2002; Baker, 2006), o que foi demonstrado pelo pela análise de 21 

congruência. O HII esse índice provê uma rápida e fácil avaliação do ambiente, e nos possibilita 22 

medir visualmente a integridade do local, o que nos dá subsídios para avaliar a condição de 23 
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integridade real dos córregos estudados. O segundo resultado mais importante do trabalho é que 1 

o HII (as questões do HII) pode ser importante para medir o funcionamento mesmo em riachos 2 

do Cerrado e foi capaz de captar, mesmo que fracamente, os efeitos das variáveis físico-3 

químicas). Assim o HII mesmo sendo um índice desenvolvido para áreas amazônicas tem se 4 

mostrado até o momento um dos melhores descritores da integridade dos riachos de Cerrado. 5 

Conclusão 6 

Nossa hipótese não foi corroborada, uma vez que as variáveis de paisagem não podem 7 

predizer a integridade local do riacho, portanto medidas de paisagem devem ser requeridas 8 

apenas em casos que as variáveis locais não foram medidas ou algum tipo de índice não tenha 9 

sido aplicado. Mas ressaltando que o poder de predição dessas métricas de paisagem são baixas. 10 

Mas não podemos descartar a importância do auxílio das variáveis de paisagem para auxílio no 11 

manejo e proposição de áreas prioritárias para conservação, no entanto, acreditamos que seu 12 

poder de predição deve aumentar quando se considera a escala de microbacia e não de buffer. 13 
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Anexos 1 

Tabela 1. Pontos amostrados no estado de Goiás e classificados por e sub-bacias e bacia 2 

Pontos Latitude  Longitude Estado Pontos Latitude  Longitude Estado Pontos Latitude  Longitude Estado 

P01 -15.698 -52.334 GO P38 -14.42 -48.736 GO P75 -13.938 -52.656 MT 

P02 -15.699 -52.301 GO P39 -14.394 -48.727 GO P76 -13.939 -52.632 MT 

P03 -15.66 -52.231 GO P40 -14.272 -48.727 GO P77 -13.837 -52.628 MT 

P04 -15.648 -52.215 GO P41 -14.272 -48.727 GO P78 -14.998 -52.478 MT 

P05 -15.198 -52.179 GO P42 -14.368 -48.718 GO P79 -14.998 -52.478 MT 

P06 -15.19 -52.169 GO P43 -15.721 -48.712 GO P80 -12.331 -52.465 MT 

P07 -15.17 -52.114 GO P44 -15.639 -48.671 GO P81 -14.988 -52.458 MT 

P08 -13.588 -51.972 GO P45 -14.500 -48.658 GO P82 -14.988 -52.458 MT 

P09 -13.599 -51.944 GO P46 -16.648 -48.649 GO P83 -12.446 -52.452 MT 

P10 -18.14 -51.917 GO P47 -15.639 -48.631 GO P84 -15.026 -52.441 MT 

P11 -17.651 -51.872 GO P48 -16.644 -48.482 GO P85 -15.000 -52.441 MT 

P12 -17.537 -51.865 GO P49 -14.427 -48.382 GO P86 -15.000 -52.441 MT 

P13 -17.621 -51.849 GO P50 -14.45 -48.369 GO P87 -15.459 -52.412 MT 

P14 -17.91 -51.842 GO P51 -14.391 -48.355 GO P88 -15.470 -52.409 MT 

P15 -17.995 -51.783 GO P52 -14.183 -48.351 GO P89 -15.450 -52.408 MT 

P16 -17.311 -50.695 GO P53 -14.256 -48.337 GO P90 -14.847 -52.406 MT 

P17 -16.998 -50.651 GO P54 -14.211 -48.328 GO P91 -13.753 -52.393 MT 

P18 -17.027 -50.487 GO P55 -14.339 -48.309 GO P92 -13.773 -52.385 MT 

P19 -16.771 -49.984 GO P56 -14.98 -48.049 GO P93 -13.103 -52.377 MT 

P20 -16.742 -49.865 GO P57 -15.015 -48.014 GO P94 -15.482 -52.363 MT 

P21 -16.848 -49.863 GO P58 -14.962 -47.959 GO P95 -14.788 -52.360 MT 

P22 -15.808 -49.847 GO P59 -14.219 -47.924 GO P96 -14.848 -52.359 MT 

P23 -15.791 -49.823 GO P60 -14.212 -47.892 GO P97 -14.769 -52.356 MT 

P24 -15.891 -49.796 GO P61 -14.185 -47.804 GO P98 -12.953 -52.335 MT 

P25 -17.305 -49.398 GO P62 -14.629 -47.639 GO P99 -12.836 -52.333 MT 

P26 -17.254 -49.336 GO P63 -14.656 -47.629 GO P100 -14.998 -52.305 MT 

P27 -17.316 -49.224 GO P64 -14.671 -47.541 GO P101 -14.805 -52.303 MT 

P28 -17.121 -49.202 GO P65 -13.512 -47.473 GO P102 -14.958 -52.229 MT 

P29 -17.009 -49.190 GO P66 -13.577 -47.472 GO P103 -14.829 -52.215 MT 

P30 -17.184 -49.153 GO P67 -13.72 -47.456 GO P104 -13.855 -52.193 MT 

P31 -15.922 -49.039 GO P68 -15.365 -47.451 GO P105 -13.887 -52.182 MT 

P32 -15.825 -48.995 GO P69 -15.358 -47.386 GO P106 -13.726 -52.086 MT 

P33 -15.852 -48.902 GO P70 -15.451 -47.362 GO P107 -13.726 -52.077 MT 

P34 -16.056 -48.806 GO P71 -13.775 -53.027 MT P108 -14.830 -52.054 MT 

P35 -15.991 -48.803 GO P72 -14.208 -52.980 MT P109 -13.551 -52.027 MT 

P36 -15.940 -48.786 GO P73 -14.217 -52.943 MT 

    P37 -16.050 -48.744 GO P74 -13.514 -52.807 MT       
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Figura 2. Esquema dos buffers para a classificação do uso do solo e cálculo do NDVI. 1 
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Influência da paisagem e das variáveis ambientais na comunidade de 1 

Gerromorpha (Insecta: Heteroptera) em riachos do Cerrado matogrossense, Brasil 2 

RESUMO  3 

Os sistemas aquáticos continentais têm sido degradados pelas rápidas transformações 4 
ambientais que visam o aumento da produção agrícola e pecuária extensiva. Essas 5 

modificações ambientais afetam as comunidades aquáticas tanto em escala local quanto 6 
regional. A hipótese central é que processos ambientais locais são mais importantes na 7 
determinação da riqueza e da composição de espécies da comunidade de Gerromorpha, 8 
uma vez que estes são afetados diretamente por alterações que ocorrem dentro do 9 
riacho, do que por processos de paisagem. Para testar nossa hipótese realizamos as 10 

coletas em 20 pontos na Bacia do Rio Pindaíba no estado de Mato Grosso. A 11 
integridade ambiental, representada pelo primeiro eixo da PCA (Análise de 12 

Componentes Principais), exerce efeito positivo sobre a riqueza de Gerromorpha. 13 
Quando avaliamos o efeito da variação ambiental medida pelo NDVI (Índice de 14 
Vegetação Normalizada) controlando as variáveis ambientais (pH, condutividade 15 
elétrica e nitrato), e a integridade ambiental (mesurada pelo Índice de Integridade de 16 
Hábitat-HII) não obtivemos efeito das variáveis, porém, quando avaliamos o efeito do 17 

desmatamento (NDVI) controlando o primeiro eixo da PCA, responde com efeito na 18 

paisagem representada pelo NDVI, tanto quanto na integridade local representada pela 19 
PCA sobre a estruturação da comunidade de Gerromorpha, indicando haver um forte 20 
gradiente ambiental nos locais analisados, e tal variação estrutura a comunidade, sob 21 

efeito do que conhecemos como species sorting. 22 

PALAVRAS-CHAVE: insetos aquáticos, integridade, conservação, habitat, 23 

agricultura 24 

ABSTRACT 25 
The continental aquatic systems have been degraded by rapid environmental 26 

changes aimed at increasing agricultural production and extensive livestock. These 27 

environmental changes affect aquatic communities both local and regional scale. The 28 

central hypothesis is that local environmental processes are more important in 29 

determining the richness and species composition of Gerromorpha community, since 30 

they are directly affected by changes that occur within the stream, than by landscape 31 

processes. To test our hypothesis we carried out the collections in 20 points in the 32 

Pindaíba River Basin in the state of Mato Grosso. Environmental integrity, represented 33 

by the first axis of the PCA (Principal Component Analysis), has a positive effect on the 34 

wealth of Gerromorpha. When we evaluated the effect of environmental variation 35 

measured by NDVI (Normalized Vegetation Index) controlling environmental variables 36 

(pH, electrical conductivity and nitrate), and the environmental integrity (Habitat-HII 37 

Integrity Index) did not get effect of variables, however, when evaluating the effect of 38 

deforestation (NDVI) controlling the first axis of the PCA, responds with effect in the 39 

landscape represented by the NDVI as far as the local integrity represented by the PCA 40 

on the structuring of Gerromorpha community, indicating that there is a strong 41 

environmental gradient in the places, and such variation structure the community, under 42 

the influence of what we know as species sorting. 43 

KEYWORDS: aquatic insects, environmental change, integrity, habitat, 44 

agriculture 45 
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INTRODUÇÃO 1 

       Trabalhos que buscam compreender a influência dos fatores locais (condições 2 

ambientais e recursos presentes no habitat) e regionais (influência da matriz de 3 

paisagem no habitat) na estruturação das comunidades está no cerne das discussões mais 4 

recentes da ecologia (Cottenie, 2005). Entender as relações entre a biota e o ambiente é 5 

especialmente importante para questões conservacionistas (Gaston, 2000) uma vez que 6 

a compreensão dessas relações nos permite quantificar o grau e identificar a forma dos 7 

impactos antrópicos, levando a tomada de decisões precisas para a conservação. Dentre 8 

os ecossistemas existentes, os ecossistemas aquáticos continentais vêm sendo 9 

rapidamente alterados em consequência das ações antrópicas, o que faz com que 10 

estejam mundialmente ameaçados (Laurance et al., 2009; Lorion & Kennedy, 2009; Le 11 

Bagousse-Pinguet et al, 2012). As principais ameaças são o desmatamento (Malmqvist 12 

& Rundle, 2002), represamento (Agostinho et al., 2005), retilinização de canal (Hughes 13 

et al, 1990), contaminação por agrotóxicos (Riseng et al., 2011), esgotos (Couceiro et 14 

al., 2006) e a eutrofização (Le Bagousse-Pinguet et al., 2014). Essas alterações causam 15 

diminuição de sua qualidade, afetando diretamente a biodiversidade, além de ter 16 

consequências socioeconômicas negativas às populações ribeirinhas que dependem 17 

desses recursos para abastecimento e alimentação (Brando et al., 2013; Schwartzman et 18 

al., 2013; Gardner et al., 2013). 19 

A estruturação da comunidade é comumente relacionada a dois conjuntos de 20 

preditores, um que descreve as condições e/ou recursos de habitat, associado aos 21 

processos relacionados ao nicho (Hutchinson, 1957) e outro relacionado ao espaço 22 

geográfico, interpretado como a capacidade de dispersão das espécies, relacionado 23 

assim a processos neutros (Hubbell, 2001). Dentre os mecanismos de estruturação da 24 

metacomunidade, o species sorting propõe que as comunidades são principalmente 25 

organizadas de acordo com as variáveis ambientais, dependendo das características do 26 

nicho das espécies componentes (Hutchinson, 1957; Leibold et al., 2004). Assim, se 27 

fatores locais estão relacionados à seleção de hábitat, ou seja, species sorting, é possível 28 
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considerar que as principais variáveis locais tais como correnteza e seus efeitos nas 1 

características físicas do riacho, disponibilidade de nutrientes e a presença de refúgios 2 

ou substratos necessários ao desenvolvimento sejam importantes para determinar o 3 

funcionamento de sistemas em riachos (Leibold et al., 2004).  4 

Por outro lado, temos o mecanismo neutro, que considera as espécies 5 

equivalentes e são distribuídas na comunidade pela limitação de dispersão e distância 6 

entre os locais (Hubbell, 2001). Assim, temos que as condições regionais (processos 7 

espaciais e de dispersão) representam a permeabilidade da matriz de paisagem. De fato, 8 

riachos que não são conectados por vegetação são mais resistentes à dispersão das 9 

espécies (Petersen et al., 2004). Desta forma, a matriz ambiental, na qual os riachos 10 

estão inseridos, atua como um filtro limitador ou facilitador, dependendo da qualidade 11 

da vegetação. Em uma paisagem com maior quantidade de vegetação a dispersão é 12 

facilitada, devido a presença de abrigos e maior disponibilidade de alimento (Keddy, 13 

1992). Assim, é de se esperar que efeitos neutros e de species sorting não possam ser 14 

totalmente separados em riachos, uma vez que a retirada de florestas, ao redor dos 15 

riachos, altera as condições ambientais locais e a sobrevivência das espécies. A retirada 16 

de mata pode reduzir a conectividade entre os riachos e favorece o empobrecimento das 17 

comunidades locais seguindo dois mecanismos: (i) diminuição do efeito resgate em 18 

populações pequenas extintas localmente (Brown & Kodric-Brown, 1977; Leibold et 19 

al., 2004) e (ii) diminuição da chance de novas espécies colonizarem áreas adequadas ao 20 

seu desenvolvimento (Poff, 1997; Delettre & Morvan, 2000; Briers et al., 2004). Já que 21 

maiores distâncias entre os habitats podem se configurar em uma barreira, diminuindo a 22 

dispersão entre riachos e reduzindo a chance de recolonização ou de colonização de 23 

novos hábitats (Opdam et al., 2008).  24 

A cobertura vegetal próxima aos sistemas aquáticos funciona como uma zona 25 

tampão promovendo o sombreamento e a manutenção da temperatura local, fornecendo 26 

matéria orgânica (nutrientes), aumentando a disponibilidade de substratos (e.g. galho, 27 

folhas, raízes) e atenuando o transporte de poluentes para esses sistemas (Jackson & 28 
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Resh, 1989; Briers et al., 2004; Reid et al., 2010; Ferreira et al., 2012). Esses processos 1 

produzem a heterogeneidade de hábitats dentro dos sistemas aquáticos o que possibilita 2 

um aumento na diversidade da comunidade local (Angermeier & Karr, 1994; Barbour et 3 

al. 1999; Allan et al., 2004). O efeito de tamponamento é relacionado positivamente a 4 

complexidade da cobertura vegetal, que é o número e o arranjo de estratos arbóreos 5 

presentes, sendo representada pela densidade de vegetação por unidade de área (Root, 6 

1973). A diminuição da heterogeneidade da vegetação tem efeito negativo sobre a 7 

disponibilidade de recursos em riachos, formando comunidades menos diversas devido 8 

a diminuição da coexistência de espécies (Bazzaz, 1975; MacArthur & MacArthur, 9 

1961). Insetos aquáticos em geral tendem a responder a alterações, tanto de mata ciliar 10 

como das condições ambientais, através da alteração da composição. Em geral, 11 

observamos a substituição de grupos especialistas por grupos generalistas, já que a 12 

remoção de vegetação homogeneíza o ambiente, diminui recursos e aumentando a 13 

competição e a predação (Holt, 1984). Neste contexto observamos o grupo de 14 

Heteroptera semiaquáticos que podem ser utilizados utilizando como organismos testes 15 

para entender o efeito das condições locais e regionais sobre a fauna, uma vez que os 16 

imaturos dispersam pelo canal do riacho (deriva ecológica) e os adultos pela paisagem 17 

(entre córregos) (Petersen et al., 2004) sendo influenciados assim tanto pelas condições 18 

locais de habitat quanto pela matriz e pela distância. Além disso, o grupo apresenta uma 19 

forte relação com a integridade física dos riachos (Dias-Silva et al., 2010).  20 

Visto a influência que os fatores locais e regionais exercem sobre a 21 

comunidade aquática e as diferentes formas de dispersão existentes no grupo de 22 

Heteroptera semiaquáticos, o nosso objetivo foi avaliar quais fatores ambientais locais 23 

(e.g. integridade, temperatura, pH, oxigênio dissolvido etc.) e regionais (cobertura 24 

vegetal) estruturam a comunidade de Gerromorpha (Heteroptera). Nossa hipótese é que 25 

as condições ambientais locais são mais importantes na determinação da riqueza e da 26 

composição da comunidade de Gerromorpha do que os fatores regionais, uma vez que, 27 
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em riachos conectados pela matriz não deve representar uma barreira visto que os 1 

indivíduos podem dispersar pelo canal do riacho. 2 

MATERIAL E MÉTODOS 3 

Área de Estudo 4 

Foram amostrados trechos de 1ª a 4ª ordem (de acordo com a classificação de 5 

Strahler, 1957) de cinco córregos, totalizando 20 pontos de coletas, no período de 6 

setembro de 2009, no início da chuva (Fig. 1). Os córregos estudados Mata (CRM), 7 

Caveira (CRCV), Taquaral (CRT), Cachoeirinha (CRC) e Papagaio (CRP) são afluentes 8 

do Rio Pindaíba e apresentam características relativamente similares quanto à região das 9 

nascentes, localizadas na Serra do Roncador. Os córregos Mata, Taquaral e Papagaio 10 

apresentam matas ciliares mais conservadas que os córregos Cachoeirinha e Caveira, 11 

onde atividade de pecuária extensiva predomina nas microbacias (Fig. 1).  12 

Em cada ponto de coleta (20 pontos) foi demarcado um transecto de 100 m 13 

lineares (da jusante para a montante), o qual foi dividido em 20 segmentos de 5 m. Em 14 

cada segmento a amostra foi composta por três sub-amostras feitas com um coador de 15 

18 centímetros de diâmetro (Cabette et al., 2010).  16 

Os Heteroptera foram triados em campo, conservados em álcool etílico (85%) e 17 

identificados com auxílio das chaves de Drake (1953), Nieser (1970a), Nieser (1970b), 18 

Nieser & Melo (1997), Polhemus (1997) e Moreira et al. (2011). O material testemunho 19 

encontra-se depositado na Coleção Zoobotânica “James Alexander Ratter” da 20 

Universidade do Estado de Mato Grosso -UNEMAT - Campus de Nova Xavantina-MT. 21 
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Fig. 1 Localização dos pontos de coleta para Gerromorpha no Estado do Mato Grosso, 1 

Brasil no ano de 2009 (Extraído de Dias-Silva et al., 2011). Os números representam as 2 

ordens dos riachos. TS= Taquaral Stream, PS= Papagaio Stream, CVS= Caveira 3 

Stream, MS= Mata Stream, CS= Cachoeirinha Stream. 4 

As variáveis físico-químicas foram mensuradas ainda em campo e no momento 5 

da coleta. A temperatura do ar e temperatura da água foram obtidas com termômetro 6 

digital (Multidigital) (Incoterm®), o pH, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio 7 

dissolvido (OD), potencial de óxido redução (ORP), sólidos totais dissolvidos (STD) 8 

foram obtidos com um sonda multi-parâmetros portátil (Horiba®). Para as análises de 9 

fosfato, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal utilizamos um espectrofotômetro portátil 10 

(Hach®), a dureza total, cálcio e magnésio foi utilizado o método titulométrico com 11 
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EDTA a 0,0002 M. Para realizar as medidas de largura foram obtidas com uma trena 1 

laser (Leica DISTO TM®), a medida de profundidade utilizamos um medidor de 2 

profundidade (Sonar Echotest II®) e para a velocidade da correnteza utilizamos um 3 

correntômetro (Geopacks MJP®). Os dados de vazão foram calculados com a fórmula: 4 

Q = A x V, que representa a relação entre a área (A) da seção transversal do canal 5 

(largura x profundidade média) e a velocidade da correnteza (v), sendo expressa como 6 

Q = L x P x V, onde Q = vazão, L = largura média, P = profundidade média e V = 7 

velocidade média (Cunha & Guerra, 1996). 8 

A integridade ambiental dos pontos de coleta foi mensurada com o HII 9 

(Nessimian et al., 2008). O protocolo é composto por 12 questões, que avaliam a 10 

estrutura dos corpos d’água quanto ao estado da mata ciliar, padrão de uso da terra além 11 

desta faixa, dispositivos de retenção, tipo de substrato, vegetação aquática e detritos. Os 12 

valores desse índice variam de 0 a 1, com valores próximos de 1 pontuando os 13 

ambientes mais íntegros. 14 

O índice de vegetação escolhido foi o Índice da Diferença Normalizada da 15 

Vegetação (NDVI – Normalized Diference Vegetation Index) que é utilizado com um 16 

indicador da presença da vegetação e relacionado com a biomassa e a porcentagem de 17 

cobertura do solo (Lillesand & Kiefer, 2000). O NDVI foi obtido pelas imagens do 18 

satélite Landsat TM de setembro de 2009 (órbitas/pontos 224/70 e 224/71, resolução 19 

espacial de 30 x 30 m, composta por sete bandas espectrais). Para o registro das 20 

imagens foi realizada uma composição colorida baseada nas bandas TM5, TM4, e TM3, 21 

com a técnica de reamostragem e convolução cúbica dos pixels de cada cena, baseado 22 

no mosaico georreferenciado Geocover (disponível em https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/). 23 

O NDVI foi calculado para cada imagem de acordo com: 24 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐼𝑉𝑃 − 𝑉

𝐼𝑉𝑃 + 𝑉
 (eq 1)

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
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onde, IVP representa a energia refletida na região do infravermelho próximo (banda 4), 1 

e V é a energia refletida na região do vermelho (banda 3) do espectro eletromagnético. 2 

Os valores do NDVI variam no intervalo -1 a +1 e quanto maior a diferença entre o 3 

fator de reflectância no infravermelho próximo e no vermelho, maior é o valor deste 4 

índice e representa aqueles ambientes que apresentam coberturas vegetais mais densas. 5 

A avaliação da relação entre a comunidade e o NDVI foi feito em sete escalas através da 6 

utilização de buffers de 30, 50, 100, 150, 200, 300, 500 m em torno dos pontos 7 

amostrados. Os valores de NDVI utilizados foi a média, representando a densidade de 8 

cobertura vegetal e o desvio padrões, representando a heterogeneidade de cobertura 9 

vegetal em cada escala escolhida. 10 

Análises estatísticas 11 

Para as análises de estimativa de riqueza utilizamos os 20 segmentos como 12 

pseudoréplicas. A riqueza de espécies foi estimada para cada córrego, pelo 13 

procedimento não paramétrico de jackknife de primeira ordem (Heltshe & Forrester, 14 

1983; Colwell & Coddington, 1994) utilizando o programa Estimates (Win 7.5.0) 15 

(Colwell, 2004). Esse método fornece uma estimativa mais apropriada da riqueza de 16 

espécies de uma comunidade (Krebs, 1999), além disso, fornece um intervalo de 17 

confiança que permite a realização de comparações estatísticas com outras regiões 18 

amostradas. Para o restante das análises, o conjunto dos 20 segmentos compôs uma 19 

amostra. A matriz de variáveis ambientais foi construída com as questões do Índice de 20 

Integridade de Hábitat (HII) e com as variáveis físico-químicas separadamente. 21 

Enquanto, as variáveis da paisagem são constituídas pelos valores médios e os desvios 22 

do NDVI calculado para cada buffer no ponto amostrado. 23 

Para quantificar a multicolinearidade entre as variáveis preditoras foi feita uma 24 

matriz de correlação de Pearson e variáveis com correlação maior ou igual 0.7 foram 25 

retiradas (Anexo 1). Após a realização dessa análise foram excluídas nitrito, sólidos 26 

totais dissolvidos, cálcio e magnésio. Para avaliar a integridade ambiental dos riachos 27 

fizemos Análise de Componentes Principais (PCA) com as 12 questões do HII e 28 
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selecionamos o primeiro eixo da PCA, com base no critério de parada de broken stick, 1 

como representante da variabilidade de integridade. Por fim, utilizamos uma regressão 2 

linear simples para avaliar o efeito da variabilidade ambiental (primeiro eixo da PCA) 3 

sobre a riqueza de espécie e abundância. Os pressupostos de normalidade e de 4 

homogeneidade foram testados (Zar, 2010).  5 

Na identificação das variáveis que mais se relacionam com a composição de 6 

espécies, utilizamos a metodologia de forward selection implementada na função 7 

Ordistep, pacote Vegan (Oksanen et al., 2009) do programa R (R Development Core 8 

Team, 2010). Essa seleção de variáveis indicou a associação das variáveis físico-9 

químicas pH, condutividade elétrica e nitrato como o modelo que mais explica a 10 

composição de Gerromorpha. Com as variáveis do HII a associação foi com duas 11 

questões, sendo a do padrão de uso da terra além da zona de vegetação ribeirinha e a de 12 

estrutura do barranco do rio; e quando aplicamos esta seleção aos valores de paisagem 13 

obtivemos associação de média do NDVI com 50 m, a 100 m, 150 m e a 200 m.  14 

Para avaliar a hipótese de que Gerromorpha tem maior dependência de 15 

variáveis ambientais do que da paisagem utilizamos a Análise de Redundância (RDA), 16 

usando o pacote Vegan (Oksanen et al., 2010) implementado no R (R Development 17 

Core Team, 2009). A RDA é uma análise canônica utilizada para discriminar quais 18 

variáveis ambientais ou de paisagem mais contribuem para a estruturação da 19 

comunidade e, que porcentagem desta variância é explicada por estas variáveis 20 

(Legendre & Legendre, 1998). A variação total explicada pela RDA é particionada entre 21 

o efeito dos preditores sozinhos, isolando o efeito um do outro e, em conjunto. Neste 22 

caso, a variação na estruturação das comunidades foi particionada em: a) ambiente - 23 

parte da variação explicada apenas pela estrutura ambiental, isolando o efeito dos 24 

preditores de paisagem; b) paisagem - parte explicada apenas pelas características de 25 

paisagem, controlando os preditores ambientais; c) variação explicada pela junção do 26 

ambiente e da paisagem; e d) variação que não é explicada por nenhum dos preditores 27 

(ambientais, paisagem ou PCA). 28 
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Resultados 1 

Características ambientais dos locais amostrados 2 

O primeiro eixo da PCA explicou 43% da variabilidade dos dados ambientais 3 

(autovalor = 5,56), e foi o único a apresentar o autovalor maior que o predito pelo 4 

modelo de broken stick (valor estimado de broken stick maior do que o autovalor 5 

observado). Esse eixo representou uma relação positiva com a largura de mata ciliar e 6 

presença de retenção no leito do rio, características que estão intimamente associadas a 7 

sistemas íntegros (Fig. 2), sendo neste eixo, observada a separação parcial entre 8 

córregos íntegros e alterados. As variáveis que mais contribuíram para a formação do 9 

eixo foram: padrão de uso da terra além da zona de vegetação ribeirinha (PTUZR), 10 

largura da mata ciliar (LMC), dispositivos de retenção (DR) e a estabilidade do leito do 11 

rio (LR), em associações positivas (Tabela 1).  12 
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Fig. 2 Ordenação dos trechos amostrados baseados no Índice de Integridade de Hábitat 13 

(HII), obtida através de uma Análise de Componentes Principais (PCA), onde PUTZR = 14 

padrão de uso da terra além da zona de vegetação ribeirinha, LMC = largura da mata 15 

ciliar, DR= dispositivos de retenção e LR = estabilidade do leito do rio. 16 
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Tabela 1 Espécies coletadas nos córregos estudados, no estado de Mato Grosso. 1 

LOCAL CRM      CRC      CRT      CRP      CRCV     Total 

Veliidae 
      

Euvelia lata 0 0 0 0 3 3 
Rhagovelia sp1 8 4 2 45 0 59 
Rhagovelia sp5 112 24 64 32 22 254 
R. tenuipes 9 0 4 3 0 16 
R. robusta 0 0 2 7 0 9 
R. whitei 4 2 2 8 0 16 
R. trailli 93 2 18 135 0 248 
Mesovelia sp1 1 0 1 0 0 2 
Microvelia venustatis 0 6 4 0 4 14 
Paravelia conata 2 1 0 0 2 5 
Platyvelia brachyalis 1 1 0 0 1 3 
Stridulivelia sp1 4 19 1 3 0 27 
Stridulivelia sp4 0 0 0 1 0 1 
Stridulivelia sp5 0 0 1 0 0 1 
Gerridae 

    
  Brachymetra sp1 16 5 23 22 0 66 

B. lata 7 0 11 8 0 26 
Cilindrostethus 

palmaris 
1 0 2 4 

0 7 
Halobatopsis 

platensis 
11 4 2 1 

0 18 
Limnogonus sp1 0 5 0 1 0 6 
Limnogonus sp2 0 6 0 0 0 6 
Neogerris sp1 0 0 0 1 0 1 
Neogerris sp2 2 21 0 1 0 24 
Neogerris sp3 0 3 0 0 0 3 
Ovatametra 

gualeguay 
3 8 1 4 

15 31 
Rheumatobates 11 1 0 4 4 20 
Tachygerris celosis 0 1 14 0 0 15 
Hydrometridae 

    
  Hydrometra guianana 0 11 1 0 0 12 

Total 285 124 153 280 51   

  2 
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Tabela 2 As 12 questões do Índice de Integridade de Hábitat (HII) e as suas correlações 1 

com os eixos 1 e 2 da Análise de Componentes Principais (PCA). 2 

Questões do HII 
Loadings 

Eixo1 

Padrão de uso da terra além da zona de vegetação ribeirinha 

(PUTZR)  0.770 0.323 

Largura da mata ciliar (LMC)  0.860 0.028 

Estado de preservação da Mata Ciliar (EPMC)  0.575 -0.096 

Estado da mata ciliar dentro de uma faixa de 10 m (EMC10)  0.569 0.248 

Dispositivos de retenção (DR)  0.798 0.306 

Sedimentos no canal (SC)  0.469 -0.745 

Estrutura do barranco do rio (EBR)  -0.310 0.194 

Escavação sob o barranco (ESB)  -0.160 0.299 

Estabilidade do leito do rio (LR)  0.910 0.082 

Áreas de corredeiras e poções ou meandros (ACPM)  0.550 -0.113 

Vegetação aquática (VA)  0.515 -0.666 

Detritos (D) 0.403 0.632 

Autovalor 3.554 2.165 

Broken-stick  3.02 2.236 

Critério de corte segundo Peres-Neto et al. (2003) 3 

Caracterização da comunidade e relação com as variáveis ambientais  4 

Foram coletados 893 indivíduos distribuídos em 27 morfoespécies/espécies, 17 5 

gêneros e quatro famílias (Tabela 3). As famílias coletadas foram Veliidae (n = 656 6 

indivíduos) com 13 espécies, Gerridae (n = 223) com 12 espécies, Hydrometridae (n = 7 

12) com uma espécie e Mesovelidae (n = 2) com uma espécie. Os gêneros mais 8 

abundantes foram Rhagovelia (n = 602) com seis espécies e Brachymetra (n = 98) com 9 

duas espécies. A espécies mais abundantes foram Rhagovelia sp.1 (n = 254) e 10 

Rhagovelia trailli (n = 248). 11 

A integridade local representada pelo primeiro Eixo da PCA exerceu efeito 12 

positivo sobre a riqueza (R2= 0,197; p= 0,049), e sobre a abundância (R2= 0,459; p= 13 
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0,002) de Gerromorpha (Figs. 3A e 3B). Quando avaliada a variabilidade ambiental das 1 

características físico-químicas sobre a riqueza (R2= 0,023; p= 0,535) e abundância (R2= 2 

0,006; p= 0,766), ambas não apresentaram correlações significativas. As variáveis de 3 

complexidade e heterogeneidade de vegetação (NDVI) não apresentaram efeito sobre a 4 

abundância, riqueza observada e estimada de Gerromorpha (Fig. 4 A-C), à exceção de 5 

complexidade da vegetação na faixa 500 m (Fig. 4 A), com efeito positivo sobre a 6 

abundância (r2= 0,225; p= 0,034). A partição da variância entre os fatores locais, 7 

representados pelas variáveis físico-químicas e regionais não apresentaram efeito na 8 

composição (Tabela 2) esse mesmo resultado e observado quando representamos os 9 

fatores locais pelo HII (Tabela 2). No entanto, quando representamos os fatores locais 10 

pelo eixo da PCA e os fatores regionais pelas variáveis de paisagem (NDVI) 11 

observamos a um ajuste de 0.175 entre as condições locais e a fauna e ajuste de 0.233 12 

entre os fatores regionais e a fauna de Gerromorpha (Tabela 2). 13 
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Fig. 3 Efeitos da variabilidade ambiental (HII) sobre (A) riqueza estimada de 14 

Gerromorpha e (B) sobrea abundância de Gerromorpha amostrados em córregos do 15 

estado de Mato Grosso. 16 
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Fig. 4 Variação explicada pela regressão múltipla 

com complexidade (valor médio do NDVI em cada buffer) 

e heterogeneidade (desvio padrão do NDVI) para 

abundância (A), riqueza observada (B) e riqueza estimada 

de Gerromorpha (C). *p<0,05 
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Tabela 3 Partição da variância (RDA) da composição de Gerromorpha considerando as 1 

variáveis ambientais, variáveis de paisagem e o eixo da PCA, com dados de 20 pontos 2 

amostrais no Cerrado matogrossense.  3 

  R2  P   R2  P   R2  p 

Ambiente [a] -0.047 740 HII [a] 0.050 0.309 PCA [a] 0.175 *0.032 

Interação [b] 0.085  
Interação [b] 0.055  

Interação [b] -0.091  
Paisagem [c] 0.074 0.194 Paisagem [c] 0.104 0.114 Paisagem [c] 0.233 *0.021 

Variação residual [d] 0.887   Variação residual [d] 0.812   Variação residual [d] 0.681   

Discussão 4 

No estudo observamos que a riqueza e a abundância de espécies de 5 

Gerromorpha é uma função da integridade física local, sendo que o efeito maior e sobre 6 

a abundância. Essa relação sugere que as espécies amostradas possuem uma alta 7 

resiliência, devido ao fraco efeito (quando comparado a abundância) do HII sobre a 8 

riqueza. No entanto as espécies apresentam uma alta sensibilidade à integridade física, 9 

devido ao efeito sobre a abundância. A relação entre integridade de habitat e diversidade 10 

de Gerromorpha pode ser em função do aumento da complexidade do habitat local em 11 

locais cuja a integridade física é maior, uma vez que habitats íntegros possuem maior 12 

complexidade e disponibilidade de microhabitats (Heino & Korsu, 2008). Locais com 13 

maior complexidade e disponibilidade de microhabitats possuem a capacidade de 14 

abrigar um maior número de espécies e de indivíduos, tal como observado neste estudo. 15 

Outra hipótese relaciona-se com a energia disponível no ambiente. Área com maior 16 

variabilidade ambiental, possuem maior disponibilidade de energia potencialmente 17 

disponível para a cadeia trófica, permitindo a coexistência de um maior número de 18 

espécies, bem como um maior número de indivíduos por espécie (Wright, 1983; Gaston, 19 

2000; Phillips et al., 2010). Uma explicação alternativa ao fraco efeito da integridade 20 

ambiental sobre a riqueza pode ser a grande capacidade de dispersão que os integrantes 21 

da ordem possuem (Velasco & Millan, 1998; Carbonell et al., 2011). Nesse caso áreas 22 

com maiores valores de integridade podem servir de fonte para áreas com menor 23 

integridade (Pulliam, 1988; Leibold et al., 2004). Neste contexto, espécies extintas 24 
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localmente seriam repostas via recolonização, em virtude da existência de áreas 1 

preservadas próximas às áreas com baixa integridade. Esse mecanismo de fonte-poço 2 

asseguraria uma riqueza similar entre áreas com diferentes níveis de integridade 3 

(Pullian, 1988; Leibold et al., 2004). Se esta hipótese é verdadeira, a substituição de 4 

espécies nos locais com integridade baixa é maior que nos locais com integridade alta, 5 

em virtude da dinâmica da chegada e extinção local das espécies.  6 

Os nossos resultados sugerem que os organismos testados são dependentes 7 

tanto dos fatores locais, quanto de regionais. Essa interação é observada tanto na riqueza 8 

e abundância, uma vez que o primeiro eixo da PCA é composto pelas variáveis largura 9 

da mata ciliar (representando os fatores regionais) e presença de dispositivos de 10 

retenção no leito do riacho (representando os fatores locais). Quanto na composição, 11 

que se apresenta como uma função da interação de variáveis locais (eixos da PCA) e 12 

regionais (NDVI). Isso reforça a ideia do grupo como um indicador de alterações e a sua 13 

importância para o monitoramento de ambientes aquáticos lóticos, uma vez que as 14 

principais alterações nestes ambientes são originadas da retirada da vegetação ripária.  15 

A interação entre, diminuição da integridade do habitat físico e retirada de 16 

vegetação ripária, é em decorrência da exposição das margens a efeitos físicos das 17 

enchentes o que ocasiona desbarrancamentos e assoreamento do leito do canal, com a 18 

diminuição da quantidade de habitats disponíveis devido a homogeneização de habitat 19 

(Delong & Brusven, 1998; Bispo et al., 2006). Apesar do grupo não ser diretamente 20 

dependente da heterogeneidade presente no leito do canal, alimenta-se de outros 21 

organismos, que são dependentes dessa heterogeneidade e assim são indiretamente 22 

afetados. Os Gerromorpha são predadores, que se alimentam tanto de presas aquáticas 23 

como Ephemeroptera, Trichoptera e Diptera, que dependem da heterogeneidade local, 24 

como de presas originadas da vegetação marginal (Andersen, 1982). A heterogeneidade 25 

do leito do canal possibilita a coexistência de uma maior quantidade de 26 

macroinvertebrados, uma vez que está relacionada à maior quantidade de substrato e de 27 

dispositivos de retenção, aumentando o número de nichos potencias e proporcionando a 28 
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presença de muitos grupos em uma área horizontalmente pequena (Duan et al., 2008). 1 

Assim, a diminuição da abundância, em locais com menor integridade ambiental, é 2 

relacionada à menor possibilidade de agregação de indivíduos devido à disponibilidade 3 

de organismos que servem como recurso alimentar para o grupo estudado. Assim como 4 

o observado por Brasil et al. (2013, 2014) para Ephemeroptera e por Pereira et al. 5 

(2011) para Trichoptera que associaram a diminuição de abundância a perda de 6 

integridade física de habitat. A diminuição de abundância proporciona uma maior 7 

probabilidade de extinções locais de espécies, devido ao aumento de endogamia 8 

(Fenster & Galloway, 2000) ou por eventos estocásticos, como fortes enxurradas, 9 

ressaltando assim a importância das matas ciliares na manutenção de comunidades 10 

aquáticas.  11 

Apesar da mata ripária ser fundamental para garantir a integridade física do 12 

corpo d’agua (Petersen, 1992; Naiman & Décamps, 1997; Benfield et al., 2001; 13 

Nessimian et al., 2008) o grupo Gerromorpha responder a variações menos drásticas que 14 

a presença ou ausência de mata ripária. Corroborando a importância e a sensibilidade do 15 

grupo às variações da vegetação ripária. Caracterizando o grupo como um bom 16 

indicador de integridade física, uma vez que a intensidade de distúrbio tem efeito 17 

negativo sobre as comunidades de insetos aquáticos (Nessimian et al., 2008; Couceiro et 18 

al., 2007; Song et al., 2009; Mesa, 2010; Ligeiro et al., 2013). Essa discussão sobre o 19 

efeito da mata ripária na comunidade de Gerromorpha é ainda sustentada pela 20 

corroboração da hipótese de que as variáveis locais, aquelas relacionadas à descrição 21 

física do córrego, são as que exercem maior efeito sobre a riqueza desse grupo. A 22 

diminuição da complexidade e largura da mata ciliar altera tanto as condições físicas 23 

dos riachos (desbarrancamento e assoreamento) como a qualidade da água, devido à 24 

perda do potencial de tamponamento e aumento da resistência para a dispersão das 25 

espécies (Poff, 1997). A diminuição da complexidade da mata, faz com que as espécies 26 

encontrem uma maior resistência durante a dispersão, o que faz com que o efeito 27 

resgaste seja menos eficiente, uma vez que menos espécies terão sucesso na dispersão 28 
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para novos lugares e recolonização de locais em que foram extintas (Keddy, 1992; 1 

Leibold et al., 2004). O fraco efeito na escala da paisagem pode ser em decorrência da 2 

predominância da pecuária na região. Esse tipo de cultivo tende a não excluindo 3 

totalmente a mata ripária, assim como demostrado por Carvalho et al. (2009) que 4 

encontram menor índice de fragmentação em áreas de pecuária que em áreas agrícolas 5 

do Brasil Central. 6 

Conclusões 7 

Apesar das variáveis de paisagem serem importantes para as condições dos 8 

riachos, as variáveis locais e as variáveis físico-químicas foram as que exerceram efeito 9 

significativo sobre a comunidade de Gerromorpha, evidenciando que esse grupo é mais 10 

dependente de processos que ocorrem dentro do riacho do que processos que ocorrem 11 

além da zona de mata ciliar, corroborando nossa hipótese. 12 

Nosso trabalho evidencia ainda a importância da complexidade da mata ciliar 13 

para a manutenção da abundância da comunidade de Gerromorpha, uma vez que locais 14 

com maior complexidade podem prover menor carreamento de solo para os riachos e 15 

diminuir a velocidade da água possibilitando que em períodos chuvosos não ocorra 16 

grandes enxurradas. 17 
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Apêndice 1 

ANEXO 1 - Correlação de Pearson entre os dados físicos e físico-químicos (TAg = temperatura da água, TAr = temperatura do ar, pH = potencial 2 

hidrogeniônico, CE. = condutividade elétrica, OD = oxigênio dissolvido, TDS = sólidos totais dissolvidos, ORP = potencial de oxirredução, DT = dureza total, 3 
Ca = Cálcio, Mg = Magnésio, Fosfato, NO3- = Nitrato, Nitrito, LM = Largura média, PM = Profundidade média). 4 
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TAr 0.356 

               pH -0.328 -0.250 

              CE -0.178 0.263 0.333 

             Turbidez -0.110 0.239 0.015 0.131 

            OD -0.282 -0.242 0.404 0.112 -0.449 

           TDS -0.109 -0.299 0.190 -0.041 0.567 -0.378 

          ORP -0.542 -0.345 -0.193 -0.378 -0.114 0.144 -0.070 

         DT 0.008 -0.244 0.139 -0.073 0.481 -0.381 0.973 -0.166 

        Ca -0.111 -0.238 0.213 0.012 0.500 -0.293 0.976 -0.130 0.983 

       Mg 0.162 -0.240 0.038 -0.183 0.428 -0.474 0.918 -0.201 0.971 0.911 

      Fosfato 0.015 0.037 0.162 0.217 0.750 -0.547 0.642 -0.220 0.619 0.598 0.616 

     Nitrato 0.368 0.550 -0.643 -0.056 -0.054 -0.162 -0.417 -0.201 -0.283 -0.340 -0.197 -0.096 

    Nitrito -0.204 0.480 -0.158 0.107 0.750 -0.250 0.108 0.057 -0.005 0.041 -0.068 0.320 0.078 

   Vazão -0.041 0.068 -0.089 0.145 0.185 -0.005 -0.168 0.198 -0.246 -0.223 -0.268 -0.194 -0.046 0.157 

  LM 0.358 -0.064 0.099 0.154 -0.279 0.177 -0.240 -0.448 -0.171 -0.205 -0.119 -0.236 0.036 -0.257 0.327 

 PM 0.449 0.254 -0.013 0.040 -0.078 -0.186 -0.153 -0.486 -0.106 -0.138 -0.062 -0.104 -0.134 -0.102 0.146 0.409 
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