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RESUMO GERAL
Este trabalho objetivou estudar a estrutura da entomofauna aquática e seu uso na avaliação da
qualidade da água na Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba em quatro córregos (os
trechos de cada córrego escolhido foi considerado uma estação de coleta. Foram realizadas
duas campanhas de coleta no período de estiagem e duas no período chuvoso, com auxílio de
rede Surber (0,08 m2), 300 µm e esforço amostral de três lances a jusante e três a montante da
estrada vicinal CG-040 para cada estação de coleta. As variáveis físicas e químicas da água
foram mensuradas por meio de medidores portáteis e foi obtido: pH, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica, temperatura da água, temperatura do ar. As medidas de transparência e
profundidade foram realizadas com auxílio do disco de Secchi. No primeiro artigo foi
analisada a abundância absoluta das famílias de insetos, índice de diversidade de ShannonWiener, equitabilidade de Shannon, índice de similaridade de Jaccard e riqueza de Jackknife1ª. Para as variáveis físicas e químicas foi aplicado o índice de similaridade por Distância
Euclidiana e Análise dos Componentes Principais (ACP). A estrutura da comunidade indicou a
Estação E2 (área controle) como o mais conservado com presença de 20 famílias e os demais,
cada um com 11 famílias para o período de estiagem. Neste período ocorreu grande variação
entre as famílias nas estações de estudo, com exceção de Chironomidae, que foi dominante em
todas. O estabelecimento de pastagens, retirada da formação ripária e processos erosivos
presentes são os possíveis responsáveis pela baixa diversidade biológica nas demais estações
E1, E3 e E4. Já no segundo artigo foi considerada a riqueza e densidade absoluta de famílias de
insetos, uma matriz de abundância absoluta para aplicação dos índices de diversidade de
Shannon-Wiener, Simpson, Equitabilidade de Shannon e Dominância. E o teste – t aplicado na
diferença entre a diversidade de famílias nas posições jusante/montante de uma mesma estação
de coleta; Análise de Correspondência Canônica (ACC) para estabelecer o grau de semelhança
entre as caracterizações por famílias de insetos das estações de coleta; Análise dos
Componentes Principais (ACP) pelas variáveis físicas e químicas para averiguar a semelhança
entre as estações de coleta, no período de estiagem e chuvoso. As variáveis físicas e químicas
pela ACP mostraram caracterizações distintas entre as posições jusante e montante das
estações E1, E2, E3 e E4 nas diferentes campanhas de coleta. Os índices de diversidade foram
eficientes e apresentaram a estação E1 (com elevada alteração antrópica) como a menos
conservada que confirma com a riqueza de famílias de insetos encontradas. A ACC apresentou
as estações E3 e E4 como as mais conservadas.
PALAVRAS-CHAVE: Cerrado. Alteração Antrópica. APA Guariroba. Insetos Aquáticos.
Índice de Diversidade.
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GENERAL ABSTRACT
Simple streams (Saltinho tributary, Saltinho, Guariroba, and Açude) at Guariroba Environment
Protection Area (APA), far away from 35 km of Campo Grande city were studied on its
benthic aquatic insect structure and composition on sites upstream e downstream of CG-040
road, with the objective to have answers of its community structure due to established erosive
process and green-belt absence. It was done bento collect with a Surber mesh (0,08 m2), on
four collect sites, (E1, E2, E3, E4) downstream and upstream, and three collect sites upstream
of road, on each place, resered by UTM coordenates. It was mensured pH, dissolved oxygen,
electric conductivity, water temperature, depth and transparency, for the index similarity to
both areas. Article forst at the community structure indicated Saltinho stream (control site) as
the more conserved, with 20 families presented, compared to 11 families for the others places.
This confirmation was obtained by Shannon Diversity Index, Jackknife-1ª richness and Jaccard
similarity index. Chironomidae that was dominant at all places. The possible responsible to
low biologic diversity can be the presence of pasture areas, erosive process and green-belt
absence. At article second the control area showed that the physical and chemical characters
act on different ways over upper and downstream of the collect site. The Shannon, Simpson,
test – t, Equitability and Dominance Index showed that E1 was the station more impacted.
KEY-WORDS: Cerrado. Environmental Degradation. APA Guariroba. Aquatic Insects.
Diversity Index.
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INTRODUÇÃO GERAL
A Microbacia do Córrego Guariroba é a principal fonte de abastecimento de água da
população urbana (aproximadamente 60%) do município de Campo Grande do Estado de Mato
Grosso do Sul. As propriedades rurais contribuintes da Bacia do Córrego Guariroba são na
maior parte delas, destinadas à criação de bovinos de corte, cria e recria, de forma extensiva
que contribuem para um acentuado assoreamento do córrego Guariroba e afluentes, devido à
formação de pastagens destas áreas em decorrência da retirada da vegetação natural a falta de
práticas de conservação do solo e preservação das formação ripária e encostas. Este
assoreamento desenfreado diminui o volume de água do reservatório da Empresa Águas
Guariroba e altera a integridade das comunidades aquáticas do córrego Guariroba e tributários.
A Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba (Decreto 7.183/95) foi criada para
assegurar o uso adequado dos recursos naturais bem como implementar ações para e
recomposição das áreas degradadas devido aos problemas decorrentes das práticas agropastoris
inadequadas. No corpo do decreto que institui a APA do Guariroba consta no Art. 1 pelas
contribuições sugeridas para o artigo apresentado a finalidade de: promover o constante
monitoramento da qualidade ambiental do manancial e a implementação de projetos
específicos que possam contribuir com a sua conservação.
Neste contexto ferramentas como os indicadores biológicos são necessários para
avaliação da qualidade das águas, seu uso é sustentado também pela legislação dos Recursos
Hídricos (Lei 9.433/97). Esta tem como um de seus preceitos “considerar que a saúde e o bemestar humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados como
conseqüência da deterioração da qualidade das águas”.
Os insetos aquáticos bentônicos (principal grupo dos macroinvertebrados aquáticos)
apresentam-se extremamente úteis para monitorar a qualidade da água, devido formar uma
taxocenose com grande diversidade de táxons e serem encontrados em quase todos os tipos de
hábitats de águas continentais, sob diferentes condições ambientais, além de serem de fácil
amostragem com técnicas de baixo custo. Os Impactos das atividades agropecuárias refletem
na qualidade da água consumida pela população local, na biota aquática, tais como os insetos e
indiretamente da biota terrestre dependente dos córregos e de suas biocenoses.
Pelos córregos possuírem uma entomofauna bentônica diversificada, este trabalho tem
por objetivo avaliar a estrutura desta comunidade em quatro córregos da região Oeste da APA
do Guariroba, e seu uso como indicadores e monitores biológicos para determinar sua
qualidade ambiental, bem como subsidiar medidas futuras para minimização das alterações
antrópicas presentes.
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CAPÍTULO I

Estrutura da entomofauna bentônica em trechos de córregos impactados da Microbacia
do Guariroba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Walteir Roberto de Souza
Laboratório de Pesquisa em Entomologia. Discente do Programa de Mestrado em Meio Ambiente e
Desenvolvimento Regional, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Rua
Alexandre Herculano, 1400, Jardim Veraneio. CEP: 79037-280.
E-mail: quatims@hotmail.com

RESUMO: Foram estudados córregos de pequena ordem (Afluente do Saltinho, Saltinho,
Guariroba e Açude) na Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba a cerca de 35km do
centro da cidade de Campo Grande-MS acesso BR-262, quanto à estrutura da comunidade e
diversidade de insetos aquáticos bentônicos, à jusante e montante da estrada vicinal (CG-040),
com objetivo de avaliar a resposta da comunidade frente aos processos erosivos estabelecidos,
ausência de formação ripária o grande fluxo de veículos e animais. As coletas do bento foram
realizadas com auxílio de uma rede Surber (0,08m2) em três pontos a jusante e três pontos a
montante da estrada em cada estação, georreferenciada por coordenadas UTM. Foram
mensurados o pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura da água,
profundidade e transparência. A estrutura da comunidade indicou o córrego Saltinho (área
controle) como o mais conservado com presença de 20 famílias e os demais, cada um com 11
famílias. Ocorreu grande variação entre as famílias nas estações estudadas, com exceção de
Chironomidae, que foi dominante em todas. O estabelecimento de pastagens, retirada da
formação ripária e processos erosivos presentes são os possíveis responsáveis pela baixa
diversidade biológica.
Palavras-chave: Cerrado. Degradação Ambiental. APA Guariroba. Insetos Aquáticos.
ABSTRACT: Benthic entomofaunic structure of four disturbed streams at Guariroba
River watershed, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. Simple streams (Saltinho
tributary, Saltinho, Guariroba, and Açude) at Guariroba Environment Protection Area (APA),
far away from 35 km of Campo Grande city were studied on its benthic aquatic insect structure
and composition on sites upstream e downstream of CG-040 road, with the objective to have
answers of its community structure due to established erosive process and green-belt absence.
It was done bento collect with a Suber mesh (0,08m2), on three collect sites, downstream and
upstream, and three collect sites upstream of road, on each place, resered by UTM coordenates.
It was mensured pH, dissolved oxygen, electric conductivity, water temperature, depth and
transparency. The community structure indicated Saltinho stream (control site) as the more
conserved, with 20 families presented, compared to 11 families for the others places. This
confirmation was obtained by Shannon-Wiener Diversity Index, Jackknife-1ª richness and
Jaccard similarity index. Chironomidae that was dominant at all places. The possible
responsible to low biologic diversity can be the presence of pasture areas, erosive process and
green-belt absence.
Key-words: Cerrado. Environmental Degradation. APA Guariroba. Aquatic Insects.
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Introdução
As sociedades são grandemente dependentes dos seus ambientes aquáticos, no entanto,
ao longo do século passado a atividade humana alterou drasticamente estes ecossistemas,
ameaçando a sua saúde (Karr, 1999). Como resultado, as sociedades vêm sendo ameaçadas,
visto que serviços críticos para seu desenvolvimento e manutenção também têm sido afetados,
produzindo impactos econômicos, tais como o aumento muito rápido dos custos de tratamento
de água, perda do valor estético de lagos, represas e rios impedindo a navegação e recreação, o
que diminui o valor turístico e os investimentos nas bacias hidrográficas (Tundisi, 2003).
O uso descontrolado dos ecossistemas aquáticos levou a uma aceleração de processos
eutrofizantes e a degradação destes sistemas, afetando a qualidade da água e deteriorando as
bacias hidrográficas importantes no Brasil (Callisto et al., 2002).
Esta alteração nos recursos hídricos levou a uma procura por variáveis que meçam
perturbações sofridas no ambiente, pois foi constatado que nos sistemas aquáticos não
perturbados, existe uma maior riqueza biológica, enquanto nos ecossistemas impactados pela
ação antrópica, há um menor número de espécies (Rosenberg e Resh, 1993). Porém, é
necessário selecionar quais atributos da população ou da comunidade serão utilizados na
abordagem da avaliação. Uma ampla variedade de medidas é empregada, podendo ser
divididas em quatro categorias principais: medidas de riqueza, de composição, de tolerância e
tróficas (Silva, 2006).
Rios e córregos apresentam complexidade e alta diversidade de organismos,
características comuns nos ambientes tropicais e subtropicais, nestes ecossistemas, os
invertebrados de água doce constituem um grupo diversificado de organismos que habitam
tanto ambientes lênticos (reservatórios, lagos e lagoas) como lóticos (rios, riachos e córregos)
(Merritt e Cummins, 1996). Os invertebrados de água doce apresentam forma de vida errante
ou séssil (Ismael et al., 1999). Dentre estes, se destacam as comunidades aquáticas dos
organismos bentônicos, que são compostas por diferentes grupos taxonômicos distribuídos em
diversos substratos (Takeda et al., 1997).
Assim, os organismos aquáticos se tornam importantes como indicadores de qualidade
ambiental. Silveira et al., (2004) afirmam que o uso de indicadores biológicos para avaliação
da qualidade das águas é sustentado também pela legislação dos Recursos Hídricos (Lei
9433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos). Esta tem como um de seus preceitos “considerar que a
saúde e o bem-estar humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser
afetados como conseqüência da deterioração da qualidade das águas”. Desse modo, se justifica
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a necessidade de avaliar a condição da comunidade biológica para a manutenção da integridade
dos ecossistemas aquáticos, a qual pode ser definida como a capacidade do sistema em manter
a sua biodiversidade natural e os processos ecológicos essenciais para seu perfeito
funcionamento.
O uso de métodos biológicos pressupõe que as atividades antrópicas produzem efeitos
que afetam a organização e o funcionamento das comunidades naturais comprometendo,
portanto, a integridade desses ecossistemas (Barbosa et al., 1995).
Referente à comunidade bentônica, os limnólogos geralmente relacionam a estrutura da
comunidade de insetos e outros invertebrados com as variações nas características ambientais
dos rios. Tais análises são usadas para gerar e testar hipóteses sobre os possíveis fatores que
influenciam a estrutura da comunidade de rios, e também modelar as respostas da biota às
mudanças naturais e antropogênicas no ambiente (Silveira, 2004).
Hynes (1970) apud Silveira (2004), afirma que a distribuição dos insetos aquáticos é
bastante influenciada pelo alimento disponível, condições físicas e químicas da água. A
entomofauna bentônica responde rapidamente às perturbações ambientais, resultando em
modificações na estrutura da comunidade local com diminuição da riqueza a poucos grupos
generalistas e tolerantes, tais como Chironomidae, por isso esses organismos são amplamente
utilizados em estudos de avaliação e monitoramento de sistemas aquáticos, conforme
destacado em Rosenberg e Resh (1993). Alba-Tercedor, (1996) sugere que a densidade, a
diversidade, o tamanho corporal e o curto ciclo de vida de macroinvertebrados aquáticos,
quando comparados a outros organismos, favorecem o seu uso em monitoramento de
ecossistemas aquáticos, complementando as informações físicas, químicas e físico-químicas do
ambiente (Silva, 2006).
Na Área de Proteção Ambiental do Guariroba (Decreto Número 7.183, de 21 de
Setembro

de

1995

da

Prefeitura

Municipal

de

Campo

Grande-MS),

fonte

de,

aproximadamente, 60% da água empregada para abastecimento público do referido município,
há necessidade do reconhecimento de variáveis que permitam avaliar o nível de agressão que
os ambientes aquáticos estão sujeitos e subsidiar medidas futuras voltadas à minimização do
impacto humano (Campo Grande, 1995). Silva (2005), em seu estudo com imagens de satélites
e medida de batimetria do reservatório de captação Guariroba, afirma que o maior impacto
ocasionado na área remete à ocupação do solo entre os anos de 1965 a 1985, com derrubadas e
queimadas da vegetação para o estabelecimento da pecuária, o que deu origem a grandes
processos erosivos e assoreamento dos córregos na área.
Neste ambiente as estações de coletas foram escolhidas em trechos de quatro córregos à
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margem da estrada vicinal CG-040, por apresentarem os seguintes atributos de impactos: maior
trânsito de pessoas, animais e veículos móveis, alteração da formação ripária e presença de
processos erosivos e d) homogeneização do substrato de fundo dos córregos. Em decorrência
da rápida resposta dos organismos bentônicos frente aos impactos antrópicos citados e
estabelecidos na APA Guariroba este trabalho objetiva testar as hipóteses de que: a) impactos
antrópicos de origem intermediária afetam a integridade da entomofauna bentônica em
córregos de baixa ordem; b) as variáveis físicas e químicas não respondem as alterações
intermediárias; c) pelo uso da entomofauna bentônica é possível sugerir medidas de
minimização de impactos na APA guariroba.

Material e métodos
A área estudada corresponde à parte Oeste do manancial de captação Guariroba, com
acesso pela BR-262, Campo Grande/Três Lagoas, na estrada vicinal CG-040 (Figura 1). Está
situada a 35 km do centro da cidade de Campo Grande-MS. Sua altitude é de 620 m nas
proximidades da nascente do córrego Saltinho, um dos afluentes do córrego Guariroba
(Planurb, 1998).

Figura 1: Mapa da bacia de captação de água da Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba e as estações
de coleta nos córregos: E1 (Afluente do Saltinho); E2 (Saltinho); E3 (Guariroba) e E4 (Açude), Microbacia do
córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Adaptado de Dias (2004).

O clima predominante na região é tropical úmido com temperatura média de 22ºC e
precipitação de 1453 mm, sendo que a maior concentração de chuvas ocorre entre os meses de
outubro

a

março.

A

região

apresenta

formação

dominante

de

NEOSSOLO

QUARTZARÊNICO, com textura arenosa e menos de 17% de argila. São excessivamente
drenados, profundos e ocorrem em relevo plano e suavemente ondulado com cobertura vegetal
de Cerrado. Apresentam pouca capacidade de retenção de água e são muito pobres em
elementos nutritivos, não sendo recomendados para a produção agrícola.
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Os remanescentes da vegetação natural são distribuídos em quatro formas
fitofisionômicas de Cerrado: campo limpo, campo sujo, cerrado Stricto sensu e cerradão, sendo
diferenciadas entre si em relação à composição botânica e a estrutura da vegetação. A maior
parte da cobertura atual é constituída, em sua maioria, por pastagens (Mato Grosso do Sul,
1982).
Quadro 1. Caracterização das estações de coleta na APA Guariroba, Microbacia do córrego Guariroba em abril
de 2007.
Estações de Coordenadas
coleta de dados
UTM

E1 – córrego
Afluente-doSaltinho

E2 – córrego
Saltinho (área
controle)

E3 – córrego
Guariroba

E4 – córrego
Açude

771616E e
7725042N

771325E e
7724703N

777309E e
7722140N

775023E e
7722146N

Características gerais

Atributos de impactos

- afluente do córrego Saltinho.
- córrego de 1ª ordem com presença
de cachoeira-remanso-corredeira.
- vegetação marginal formada por
pastagem.
- predomínio arenoso do substrato de
fundo.

- ausência de formação ripária.
- presença de erosão (voçorocas) e
erosão passiva nas pastagens de
entorno.
- solo das pastagens compactados.
- formação de canais erosivos de
acesso do gado até o córrego.
- via de acesso estrada vicinal CG-040.
- local usado para dessedentação de
animais, por banhistas e rituais
religiosos e trilhas por motociclistas.
- erosão somente as margens da ponte
oriunda da estrada.
- presença de grande quantidade de
resíduos sólidos de banhistas e de
rituais religiosos como garrafas, vasos
plásticos, velas e oferendas.
- via de acesso estrada vicinal CG-040.
- local usado para dessedentação de
animais e trilhas por motociclistas.
- erosão somente as margens da ponte
proveniente da estrada.
- via de acesso pela estrada vicinal
Boiadeira.
- local usado para dessedentação de
animais, por banhistas e rituais
religiosos.
- ausência de formação ripária no lado
esquerdo da jusante sentido
jusante/montante.

- afluente do córrego Guariroba.
- córrego de 2ª ordem com seqüência
de cachoeira-remanso-corredeira.
- formação ripária em todo trecho
delimitada por pastagem.
- predomínio rochoso do substrato de
fundo com presença areia e folhiço a
montante e seixo e areia a jusante.
- afluente do Ribeirão Botas e um
dos principais fornecedores do
reservatório de captação Guariroba.
- córrego de 3ª ordem com seqüência
de remanso-corredeira.
- formação ripária a montante e do
lado direito da jusante sentido
jusante/montante.
- predomínio rochoso do substrato de
fundo com presença areia a montante
e seixo e areia a jusante.
- afluente do córrego Saltinho.
- córrego de 1ª ordem com corredeira
a jusante e brejo a montante.
- formação ripária somente na jusante
- área de entorno formada por
pastagens para gado bovino.
- predomínio de substrato arenoso a
montante e seixo a jusante com
presença de argila.

- ausência de formação ripária a
montante.
- erosão somente as margens da ponte.
- área de brejo a montante devido à
construção da estrada vicinal.
- acesso pela estrada vicinal CG-040.
- usada para dessedentação de animais.

Foram realizadas coletas durante o início do período de estiagem, nos dias 19-4-2007 e
20-4-2007. As estações de coleta foram marcadas através das coordenadas da projeção
Universal Transversa de Mercator (UTM), M.C. 57° Wga, F. 21, obtidas utilizando um
receptor GPS Garmin 12 XL e foi considerada a ponte de acesso de cada córrego.
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Os organismos foram coletados utilizando rede de Surber com malha de 300 µm e área
de 20 x 40 cm (0,08 m2), com três sub-amostras à jusante e três à montante, possuindo uma
distância de 15 m entre cada. Uma sub-amostra constituiu uma coleta de sedimento delimitado
pela área da rede.
O material coletado foi etiquetado, colocado em sacos plásticos, encaminhado ao
Laboratório de Pesquisa em Entomologia/UNIDERP, lavado em mesma malha, realizada a
separação dos organismos do sedimento em bandejas transiluminadas, os espécimes
encontrados posteriormente foram fixados em álcool 70%, acondicionados em frascos de vidro
e identificados até a categoria de família com o uso de literatura específica (Merritt e
Cummins, 1996; Costa et al., 2006).
Foram realizadas em cada ponto, medidas de variáveis físicas e químicas da água como
oxigênio dissolvido, temperatura da água, condutividade elétrica e potencial Hidrogeniônico
(pH) através de medidores digitais portáteis e a transparência e a profundidade da água com a
utilização de um disco de Secchi.
Foram analisadas a abundância absoluta e relativa das famílias de insetos e aplicado o
índice de diversidade de Shannon-Wiener considerando log2 (Odum, 1988) e equitabilidade de
Shannon pelo programa EstimateS 8.00 entre as estações E1, E2, E3, E4 e entre as posições
jusante/montante (Colwell, 2006). Foi aplicado o índice de similaridade de Jaccard e riqueza de
Jackknife1 nas famílias de insetos encontradas entre as posições jusante/montante e entre as
estações E1, E2, E3, E4. As variáveis físicas e químicas das posições jusante/montante e entre
as estações E1, E2, E3, E4 foram avaliadas através do índice de similaridade de Jaccard e
análise dos componentes principais (ACP) por meio do software BioDiversity Professional 2.0
(Mcalecee et al., 1997).
O Método de ordenação ACP descrito por Valentin (2000) afirma que com base em
uma matriz de coeficientes de correlação linear (ou variâncias-covariâncias) entre m (variáveis:
variáveis físicas e químicas da água) e n (objetos: estações de coleta ou posição
jusante/montante) deve ser interpretado pela busca da similaridade entre objetos determinados
pelas variáveis.

Resultados e discussão
Os maiores valores de oxigênio dissolvido (8,2 e 8,7 mg.L-1) foram encontrados na E2,
próximos de pequenas cachoeiras e extensas corredeiras e os menores valores foram
registrados na E1 (5 e 6 mg.L-1) (Figura 2A). O pH teve valores relativamente próximos entre
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as estações, variando entre 6,29 na E4 e 6,98 na E3 (Figura 2B).
A temperatura da água apresentou maiores valores na E4 (25,1 a 25,4ºC), possivelmente
influenciada pelo horário de coleta (12:00 às 14:00) e a falta de formação ripária à montante, o
menor valor foi obtido na E2 (entre 24,4 a 24,5ºC) (Figura 2D).

Figura 2. Variáveis físicas e químicas da água das Estações de Estudo da APA Guariroba. E: Estações de coleta
1, 2, 3, 4: P: Ponto Esforço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. J: Jusante; M: Montante. A: Oxigênio Dissolvido; B: Potencial
Hidrogeniônico; C: Condutividade Elétrica; D: Temperatura da Água; E: Transparência da Água; F: Profundidade
Média, Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Já a condutividade elétrica, apresentou os menores valores (0,0 mS.s-1) na E1, que
corresponde a um córrego de 1ª ordem. Este baixo valor pode estar relacionado à precisão da
detecção do sensor empregado na medição. Os maiores valores da condutividade elétrica foram
encontrados na jusante e montante da E3 (0,02 mS.s-1) (Figura 2C).
A menor transparência da água foi medida na E3 observadas nos pontos P1, P2 e P6
(62,7, 62,7 e 54 cm) (Figura 2E). Estes obtiveram os maiores valores da profundidade média,
de 71,4, 81,3 e 74,3 cm, nas demais estações foi verificada transparência total da água devido à
menor profundidade (Figura 2F).
Os maiores valores da condutividade elétrica, transparência e profundidade ocorreram
na Estação E3 devido ser um córrego de terceira ordem e receber aporte de outros, inclusive
dos demais córregos que formaram as outras estações estudadas.
A similaridade das variáveis físicas e químicas da água mostrou que os córregos
estudados são todos distintos entre si, provavelmente, devido às características específicas
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existentes entre as diferentes ordens (Figura 3A). Esta distinção pode ter influenciado a
disposição topográfica do estabelecimento corredeira-cachoeira-remanso, o tipo de solo, o
volume e velocidade da água e a disponibilidade de íons livres. Rios de 2ª e 3ª Ordem recebem
maiores cargas de sólidos suspensos e maior volume de água do que rios de 1ª Ordem e estas
distintas características influenciam na diferenciação das variáveis físicas e químicas. Além
disso, a presença ou ausência de formação ripária pode alterar as características dos fatores
abióticos em rios de mesma ordem, o que corrobora com (Silveira, 2004).
Pela análise de agrupamento dos componentes principais (ACP), observa-se que as
variáveis físicas e químicas da água são diferentes, o que indica como mais distinta a Estação
E1, pois apresentaram baixo valor da ordenação para oxigênio dissolvido, pH, condutividade
elétrica e profundidade (Figura 3B). Estes valores foram maiores nas estações E3 e E4, áreas
mais conservada em relação a Estação E1; isso se deve, com condições ambientais favoráveis
como a presença de formação ripária e pouca ação erosiva, atributos este que faltam na E1. A
Estação E2 (área controle) não apresentou como a mais conservada, pois, apesar e possuir
formação ripária em toda sua extensão e sem erosão nas margens é muito visitada por bovinos,
banhistas, e religiosos em rituais de oferenda o que, possivelmente, influenciou na integridade
das famílias da entomofauna bentônica encontradas.

Figura 3. A. Similaridade por Distância Euclidiana das estações de coletas estudadas pelas variáveis físicas e
químicas da água E1 (1 e 2); E2 (3 e 4); E3 (5 e 6); E4 (7 e 8). B. Análise dos Componentes Principais (ACP) das
estações de coleta pelas variáveis físicas e químicas da água potencial Hidrogeniônico (pH); oxigênio dissolvido
(O.D.); condutividade elétrica (C.E.); transparência (TR); profundidade (PR.); temperatura da água (T. Ág.);
temperatura do ar (T. Ar) jusante (J); montante (M) das estações de coleta (E1, E2, E3 e E4); da Microbacia do
córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre as famílias de insetos aquáticos estudadas, o índice de diversidade de ShannonWiener (H’) foi maior na Estação E3 com H’ = 2,385 e menor na E1 com H’ = 1,149; na
Estação controle (E2) e E4 os valores foram H’ = 1,446 e 1,438. A equitabilidade de Shannon
(J) foi maior na Estação E3 com J = 0,665 e menor valor na Estação E1 que obteve J = 0,332.
As Estações E2 e E4 apresentaram equitabilidade de Shannon J = 0,335 e 0,416 (Figura 4C). O
índice de diversidade de Shannon-Wiener indicou, nas posições jusante e montante das
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estações de coletas, maior valor (H’ = 2.425) na E2J seguidas pela diversidade regular em E3J
(H’ = 2,077) e E3M (H’ = 2,004); o menor valor ocorreu na E1M (H’ = 0,282). Já a maior
equitabilidade de Shannon foi encontrada na E3J e E3M (J = 0,740) e (J = 0,668) e o menor
valor (J = 0,162) foi encontrado na E1M (Figura 4D).
A riqueza de Jackknife-1ª apresentou a área controle (Estação E2) com maior valor
(30), e menor valor foi encontrado na Estação E1 com 11; já a estação E3 e E4 apresentaram
riquezas semelhantes com 20 e 19,3 respectivamente (Figura 4A). Nas posições jusante e
montante a maior riqueza por Jackknife-1ª foi encontrada na E2J (28,3) e E2M (17,5) as
menores riquezas na E1J (10) e E1M (4.5), já a E3J e E4M se comportaram de maneira similar
com valores oscilando entre 11,3 a 14,9. (Figura 4B).

Figura 4. A. Riqueza de Jackknife 1ª por estações de coleta (E1, E2, E3 e E4). B. Riqueza de Jackknife 1ª por
posição jusante (J) e montante (M) das estações de coleta (E1, E2, E3 e E4). C. Índice de diversidade (H`) e
equitabilidade (J) de Shannon por estação de coleta. D. Índice de diversidade (H`) e equitabilidade (J) de Shannon
por posição jusante e montante de cada estação de coleta. Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul. jusante (J); montante (M) das estações de coleta (E1, E2, E3 e E4); da Microbacia
do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

O rank de abundância por posição jusante/montante mostrou maior regularidade das
famílias na E2J seguida pela E1J; a E2M apresentou maior valor pelo predomínio da família
Chironomidae (Figura 5).
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Figura 5. Rank da abundância posição jusante e montante nos córregos da APA Guariroba, Microbacia do
córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

No total entre as estações estudadas, a E2 apresentou maior abundância entre as demais
(E1, E3 e E4), este fato está relacionado ao elevado número da família Chironomidae na
posição E2M, que apresentou grande quantidade de folhiço misturado com areia e possibilitou
o surgimento de um microhabitat e alimento em abundância para a permanência deste táxon
(Figura 6). Os Chironomidae apresentam como um dos mais importantes grupos de insetos
aquáticos, ocorrem em elevadas densidades numéricas quando larvas e ocupam os mais
distintos ecossistemas aquáticos (Trivinho-Strixino e Strixino, 1995).

Figura 6. Rank da abundância por estação de coleta nos córregos da APA Guariroba, Microbacia do córrego
Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

A análise da comunidade bentônica mostrou que há maior similaridade entre as
posições dos diferentes córregos, ou seja, as montantes (E1M, E4M e E3M) dos córregos
tiveram similares entre si, apesar da E3J e E2M não apresentarem mesmas características,
sendo que a primeira não possuía formação ripária em toda sua extensão e a segunda não
diferenciou das características físicas da jusante na (área controle); foi observado similaridade
entre às distintas jusantes (E4J, E2J e E1J), já a jusante e montante de um mesmo córrego
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tiveram baixa similaridade (Figura 7).

Figura 7. Similaridade por Jaccard pelas famílias de insetos por posição jusante (J) e montante (M) nos córregos
da APA Guariroba, Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Entre as estações, houve maior similaridade das famílias de insetos entre a E2 (Área
Controle) e E4. Houve similaridade, em menor grau, da E3 com a E2 e E4. A E1 apresentou
baixa similaridade com as demais estações (Figura 8).

Figura 8. Similaridade por Jaccard pelas famílias de insetos por estação de coleta nos córregos da APA
Guariroba, Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

A menor riqueza por Jackknife-1ª, menor índice de diversidade e equitabilidade de
Shannon e similaridade atribuídos a E1 servem como indícios da baixa conservação desta
estação o que pode, possivelmente, atribuir à retirada da formação ripária e homogeneização do
substrato pelos processos erosivos presentes responsáveis pela menor disponibilização de
microhábitats e alimento o que pode afetar a comunidade de insetos. Segundo alguns autores
(Ward e Stanford, 1982), a ausência de formação ripária acarreta, também, a um maior
aumento de temperatura da água e por serem animais exotérmicos, os insetos apresentam
grande variação geográfica, bem como presença e ausência, pois sua fisiologia e
desenvolvimento são dependentes da temperatura, interferindo na abundância e distribuição
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dos invertebrados em sistemas lóticos. Silveira (2004) afirma ainda que o aumento da
temperatura da água pela retirada da formação ripária diminui a capacidade de solubilização do
oxigênio (Silveira, 2004).
Dos córregos estudados a E2, apresentou maiores valores do oxigênio dissolvido em
relação a E1 com menor valor, nesta última ocorre ausência de formação ripária que promove a
elevação da temperatura e pode influenciar na disponibilidade de oxigênio dissolvido, o que
confirma com observações de Kleerekoper (1944) e Silveira (2004). Este pode ser um dos
fatores responsáveis pelo baixo número de famílias de insetos nesta estação de estudo, já que
este gás dissolvido é indispensável em quase todas as funções metabólicas, de acordo com
Esteves (1998).
O pH não apresentou grandes variações entre as estações estudadas, com ocorrência de
uma redução na E4 no período de estudo, possivelmente por haver a montante uma região de
brejo com inúmeras espécies de macrófitas e algas disponibilizando matéria orgânica em
decomposição, o que provocou diminuição do pH da água, estas observações também são
relatadas em Kleerekoper (1944).
A baixa similaridade estabelecida pelas variáveis físicas e químicas, entre as estações
de coleta (E1, E2, E3 e E4), pode ter sido influenciada pela disposição topográfica da presença
de corredeira-cachoeira-remanso, o tipo de solo, o volume e velocidade da água e a
disponibilidade de íons livres. Córregos de 2ª e 3ª Ordem (E2 e E3) recebem maiores cargas de
material suspensos dissolvidos e volume de água do que rios de 1ª Ordem (E1 e E4) e estas
características influenciam na distinção das variáveis físicas e químicas das diferentes ordens
estabelecidas, de acordo com Vannote et al. (1980).
As similaridades existentes entre as estações E2, E3 e E4 fornecidas pelas famílias de
insetos aquáticos encontradas. Ocorreram, possivelmente, pela melhor conservação do
ambiente com a presença de formação ripária nas margens dos trechos estudados, conforme
afirma Silveira (2004). Com exceção da posição montante da E4 que é uma área de brejo e sem
vegetação marginal, mas com disponibilidade de oxigênio e alimento no canal do córrego
fornecido pelas macrófitas aquáticas e algas presentes.
Há alta similaridade entre as posições jusantes das diferentes estações de estudo e o
mesmo ocorreu entre as posições montantes. Já entre jusante e montante de uma mesma
estação de estudo houve baixa similaridade. Esses indícios indicam existência de fatores-chave
que determinam esta constatação, porém, não foi possível estabelecer quais os são.
Outro fator que pode ter contribuído com a maior abundância de famílias de insetos na
estação E2 é que esta apresenta maior diversidade granulométrica no substrato, com presença
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de seixos e maior quantidade de matéria orgânica alóctone, o que proporciona diversificados
microhábitats e maior distribuição de insetos no córrego em comparação com a E1 com
substrato, predominante, arenoso, confirma França et al. (2006).
Os maiores valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener ocorreram associados
às formações ripárias, o que aumenta a distribuição dos insetos e disponibilidade de alimentos.
A formação ripária contribui muito para o perfeito funcionamento do rio como um
ecossistema, devido à sua alta produtividade primária, sendo fonte essencial de nutrientes e
matéria orgânica que compõem a base da cadeia alimentar heterotrófica em cabeceiras de
riachos; desta forma, a formação ripária propicia alimento e abrigo à biota aquática. Além
disso, esta região fornece a manutenção das condições de temperatura e umidade e a redução
de entrada de poluentes e sedimento na calha principal do rio, o que está de acordo com
Vannote et al. (1980); Kikuchi (1996); Silveira (2004).
A equitabilidade de Shannon foi maior nas posições E3J e E3M pode estar relacionado
à semelhança ambiental das características encontradas neste córrego de 3ª Ordem, em que
todo o trecho estudado corresponde a corredeiras não havendo influência da sucessão de
corredeira-cachoeira-remanso encontradas nas demais Estações de menor ordem (E1, E2, E4).
Esta condição ambiental, possivelmente, disponibilizou a instalação de um menor número de
famílias, mas com distribuição igualitária dos indivíduos das diferentes famílias encontradas.
Em decorrência dos resultados obtidos, foi observado que para uma melhor
conservação das comunidades aquáticas há necessidade da recuperação da formação ripária
obedecendo às atribuições da legislação vigente, com a intenção de diminuir a entrada de areia
proveniente dos processos erosivos e manter condições ambientais favoráveis.

Conclusão
Os córregos diferem entre si pelas variáveis físicas e químicas encontradas e esta
diferença foi confirmada no período de estiagem.
Foi verificado maior conservação na área controle (E2) por meio de um maior número
de famílias (20) de insetos encontradas em menor nos trechos dos córregos da E1, E3 e E4,
cada um com 11 famílias.
Foi obtido maior similaridade de famílias de insetos entre as posições jusantes dos
diferentes rios e entre as diferentes montantes, o que permite afirmar que os impactos sofridos
atuam diferentemente abaixo e acima das estradas.
A ausência de formação ripária e o avanço de processos erosivos formam voçorocas e
tornam os substratos de fundo dos córregos homogêneos devido o assoreamento e, estes
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fatores, auxiliam para o baixo número de famílias de insetos encontradas.
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CAPÍTULO II

A entomofauna bentônica como indicadora da qualidade da água em trechos de córregos
da APA Guariroba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
Walteir Roberto de Souza
Laboratório de Entomologia. Discente do Programa de Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Regional, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Rua Alexandre Herculano,
1400, Jardim Veraneio. CEP: 79037-280.
E-mail: quatims@hotmail.com

RESUMO: A estrutura da entomofauna bentônica de rios de baixa ordem na APA do
Guariroba, 35km do centro do município de Campo Grande-MS, estrada vicinal (CG-040), foi
utilizada com o objetivo de avaliar a resposta desta comunidade frente as alterações ambientais
presentes na região, tais como erosão, assoreamento, ausência de formações ripárias, fluxo de
veículos e animais. As coletas foram realizadas com rede de Surber (0,08m2) e três esforços a
jusante e a montante a partir da ponte de acesso de cada estação (E1, E2, E3, E4), com
coordenadas demarcadas em UTM. Foram mensurados o pH, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica, temperatura da água, profundidade e transparência na Análise dos
Componentes Principais (ACP) e as famílias de insetos na Análise de Correspondência
Canônica (ACC). As variáveis físicas e químicas mostraram situações distintas nas posições
jusante e montante das estações em diferentes campanhas de coleta. Os índices de diversidade
Shannon, teste - t, Simpson, Equitabilidade e Dominância foram eficientes e apresentaram a
estação E1 (com elevada alteração intermediária) como a menos conservada, que confirmam
com a riqueza de famílias de insetos encontradas.
Palavras-Chave: Índice de Diversidade. Insetos Aquáticos. Alterações Antrópicas. Cerrado.
ABSTRACT: The benthic entomofaunic indicators of water quality in section headwater
streams of the APA Guariroba, Campo Grande, Mato grosso do Sul, Brazil. Headwater
streams (Saltinho tributary, Saltinho, Guariroba, and Açude) at Guariroba Environment
Protection Area (APA), far away from 35 km of Campo Grande city were studied on its
benthic aquatic insect structure and composition on sites upstream e downstream of CG-040
road, with the objective to have answers of its community structure due to established erosive
process and green-belt absence. It was done bento collect with a Surber mesh (0,08m2), on
four collect sites, (E1, E2, E3, E4) downstream and upstream, and three collect sites upstream
of road, on each place, resered by UTM coordenates. It was mensured pH, dissolved oxygen,
electric conductivity, water temperature, depth and transparency, for the index similarity to
both areas. The control area showed that the physical and chemical characters act on different
ways over upper and downstream of the collect site. The Shannon, Simpson, test – t,
Equitability and Dominance Index showed that E1 was the station more impacted.
Key-words: Diversity Index. Aquatic Insects. Human Alteration, Streams, Cerrado.
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Introdução
Uma das maneiras de avaliar a qualidade das águas é através do uso de indicadores
biológicos Silveira et al., (2004). Estes autores afirmam ainda que seu uso é sustentado
também pela legislação dos Recursos Hídricos (Lei 9.433/97, que institui a Política Nacional
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos). Esta
tem como um de seus preceitos “considerar que a saúde e o bem-estar humanos, bem como o
equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados como conseqüência da deterioração da
qualidade das águas” (Brasil, 1997).
Com os problemas decorrentes das práticas agropastoris inadequadas, em 21 de
setembro de 1.995, pelo decreto número 7.183, assinado pelo Prefeito do Município de Campo
Grande, foi criada a Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Guariroba (APA
do Guariroba), com área aproximada de 389,27 km², situada entre os paralelos 20º 29’ 30” (N),
20º 46’ 5” (S) e entre os meridianos 54º 19’ 39” (L) e 54º 28’ 30” (O), e que visa assegurar o
uso adequado dos recursos naturais, bem como implementar ações para a recomposição das
áreas degradadas (Campo Grande, 1995).
No corpo do decreto que institui a APA Guariroba consta no Art. 1, a finalidade de:
promover o constante monitoramento da qualidade ambiental do manancial e a implementação
de projetos específicos que possam contribuir com a sua conservação.
A Microbacia do Córrego Guariroba é a principal fonte de abastecimento de água da
população urbana do município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. Está
localizada na parte oriental do município, responsável pelo fornecimento para 480.000
habitantes, ou seja, aproximadamente 60% da população do município, com uma produção de
2.896.946 m3/min de água. Pertence a Bacia Sedimentar do Paraná inserida na Sub-bacia do
Rio Pardo; mesmo sendo rico em recursos hídricos o Estado de Mato Grosso do Sul já enfrenta
inúmeros problemas referentes à qualidade e quantidade de suas águas, especificamente, nas
propriedades rurais contribuintes da Bacia do Córrego Guariroba. A maior parte delas,
destinadas à criação de bovinos de corte, cria e recria, de forma extensiva e contribuem para
um acentuado assoreamento do córrego Guariroba e afluentes, que atingiu também o
reservatório, devido à retirada da vegetação natural para implantação de pastagem de
Brachiaria spp e a falta de práticas de conservação do solo e preservação das formações
ripárias e encostas (Dias, 2004).
Neste sentido os insetos bentônicos apresentam-se extremamente úteis para monitorar a
qualidade da água, devido formar uma taxocenose com grande diversidade de táxons e serem
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encontrados em quase todos os tipos de hábitats de águas continentais, sob diferentes
condições ambientais (Merritt e Cummins, 1996; Melo, 2003; Silveira, 2004), além de serem
de fácil amostragem (Rosenberg e Resh, 1993; Eaton, 2003). Os Impactos das atividades
agropecuárias refletem na qualidade da água consumida pela população local, na biota
aquática, tais como os insetos e indiretamente da biota terrestre dependente dos córregos e de
suas biocenoses (Allam e Johnson, 1997 apud Melo, 2003).
Pelos córregos possuírem uma entomofauna aquática diversificada, este trabalho tem
por objetivo avaliar a comunidade de insetos bentônicos de quatro córregos da região Oeste da
APA do Guariroba com presença das alterações intermediárias: erosão, ausência de formação
ripária, acesso de pessoas e animais; usando-os como indicadores e monitores biológicos para
determinar sua qualidade ambiental por meio do teste das seguintes hipóteses: a) ambiente com
alta influência antrópica intermediária apresenta menor valor dos índices bióticos e de riqueza
para a entomofauna bentônica; b) a entomofauna bentônica responde as alterações presentes; c)
é possível determinar a ação dos agentes estressores intermediários na APA Guariroba.
Material e métodos
A área estudada corresponde à parte Oeste do manancial de captação Guariroba, com
acesso pela BR-262, Campo Grande/Três Lagoas, na estrada vicinal CG-040 (Figura 1). Está
situada a 35 km do centro da cidade de Campo Grande-MS.
A microbacia do córrego Guariroba apresenta altitude variando de 480 m em sua foz e
620 m na nascente do Córrego Saltinho, afluente do Córrego Guariroba. Com médias anuais de
20ºC de temperatura e 1.500 mm de precipitação, variando de 750 a 2.000 mm (Planurb, 1998;
Sano e Almeida, 1998). Apresenta clima com presença de invernos secos e verões chuvosos
(outubro a março), classificado como AW de Köppen (tropical chuvoso). O solo NEOSSOLO
QUARTZARÊNICO é predominante, com textura arenosa e menos de 17% de argila,
excessivamente drenado, profundo, com pouca capacidade de retenção de água e muito pobre
em elementos nutritivos, não sendo recomendados para a produção agrícola. Este solo ocorre
em relevo plano e suavemente ondulado com cobertura vegetal de Cerrado (Adámoli et al.,
1986).
Os remanescentes da vegetação natural são distribuídos em quatro formas
fitofisionômicas de Cerrado: campo limpo, campo sujo, cerrado Stricto sensu e cerradão, sendo
diferenciadas entre si em relação à composição botânica e a estrutura da vegetação. A maior
parte da cobertura atual é constituída, em sua maioria, por pastagens (Mato Grosso do Sul,
1982; Sano e Almeida, 1998). Segundo Oliveira et al. (2006) a formação ripária dos córregos
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da APA do Guariroba possui uma estrutura vegetacional dominada por um grupo de espécies
pioneiras, normalmente de áreas de Cerrados e que apesar de estar localizada às margens de
um rio, a maioria das espécies encontradas não podem ser considerada características de
formações ripárias; com predomínio das famílias Anacardiaceae, Lauraceae e Sapindaceae.
Para melhor entendimento da realidade encontrada nos córregos da APA Guariroba foi
elaborada a construção de um quadro com as principais alterações ambientais intermediárias
que influenciam nas categorias: a) área da APA; b) córregos e margens; c) entomofauna
bentônica.

Figura 1: Localização da microbacia de captação de água da Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba e
dos trechos das Estações de Coleta nos córregos: E1 (córrego Afluente do Saltinho); E2 (córrego Saltinho); E3
(córrego Guariroba) e E4 (córrego Açude). Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul. Adaptado de Dias (2004) e Yamaciro (2007).

A E2 foi definida como Área Controle por ser a única com presença de formação
ripária em todo o trecho estudado e por não apresentar erosão em suas margens.
Quadro 1. Caracterização das estações de coleta (trechos de estudo dos córregos) na Microbacia do córrego
Guariroba em abril de 2007.
Córrego SubEstação de coleta
amostra a
Características físicas do sedimento, dos trechos do córrego e
Posição
formação vegetal
- Ordem partir da
Coord. UTM
estrada
1º
Remanso com sedimento arenoso seguido de corredeira com sedimento
(45m) rochoso e margens com pasto degradado.
● Afluente do
2º
Remanso com sedimento arenoso/pedregoso seguido de corredeira e
Jusante
Saltinho
(30m) margens com pasto degradado.
3º
Remanso com sedimento arenoso seguido de corredeira com sedimento
● E1
(15m) rochoso/arenoso e margens com pasto degradado.
Remanso com sedimento arenoso e manchas de argila nas beiras, com
4º
● 1ª Ordem
(15m) pasto ralo e voçorocas nas margens.
● 771616E e
7725042N

Montante

5º
(30m)
6º
(45m)

Cachoeira seguida de remanso com sedimento arenoso e manchas de
argila preta, área de nascente brejosa com pastagem rala e erosão.
Cachoeira seguida de remanso com sedimento arenoso e algas em área
de nascente brejosa com pasto ralo e erosão.
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Continuação...
Córrego Estação de
coleta - Ordem
- Coord. UTM

● Saltinho –
Área Controle

Posição

Jusante

● E2
● 2ª Ordem
● 771325E e
724703N

● Guariroba

Montante

Jusante

● E3
● 3ª Ordem
● 777309E e
7722140N

● Açude

Montante

Jusante

● E4
● 2ª ordem
● 775023E e
7722146N

Montante

SubCaracterísticas físicas do sedimento, dos trechos do córrego e
amostra a
partir da
formação vegetal.
estrada
1º
Corredeira com predomínio de sedimento arenoso, presença de
(45m) sedimento rochoso e formação ripária densa.
2º
Remanso após cachoeira com predomínio de sedimento arenoso,
(30m) presença de formação ripária densa apresentando trilhas de gado.
3º
Remanso de cachoeira com predomínio de sedimento arenoso, presença
(15m) de seixos e formação ripária apresentando trilhas de gado.
4º
Remanso com predomínio de sedimento arenoso e presença de
(15m) substrato rochoso, com formação ripária nas margens.
5º
Corredeira com predomínio de sedimento arenoso e com formação
(30m) ripária nas margens.
Remanso após cachoeira com sedimento predominante rochoso, em
6º
igual proporção mistura de sedimento arenoso com folhiço e formação
(45m)
ripária nas margens.
1º
Corredeira com predomínio de substrato rochoso e formação ripária nas
(45m) margens.
2°
Remanso com predomínio de areia, presença de argila nas margens e
(30m) formação ripária nas margens.
Remanso com predomínio de seixos, presença de areia e argila,
3º
(15m) ausência de formação ripária nas margens.
4º
Remanso com predomínio de sedimento arenoso, presença de argila e
(15m) formação ripária nas margens.
5º
Corredeira com predomínio de substrato rochoso, presença de seixos e
(30m) formação ripária nas margens.
6º
Corredeira com predomínio de substrato rochoso, presença de seixos e
(45m) formação ripária nas margens.
1º
Corredeira com predomínio de substrato argiloso e formação ripária
(45m) nas margens.
2º
Corredeira com predomínio de substrato argiloso e formação ripária
(30m) nas margens.
Remanso com sedimento arenoso seguido de corredeira com sedimento
3º
(15m) rochoso/arenoso, sem formação ripária nas margens.
4º
Remanso com sedimento arenoso, manchas de argila às margens,
(15m) região de brejo, sem formação ripária nas margens.
5º
Remanso com sedimento arenoso, manchas de argila às margens,
(30m) região de brejo, sem formação ripária nas margens.
6º
Remanso com sedimento argiloso, presença de areia, região de brejo,
(45m) sem formação ripária nas margens.

As campanhas de coleta de dados bióticos e abióticos foram realizadas durante o início
do período de estiagem nas datas 19-4-2007, 28-7-2007 e período chuvoso, nas datas 7-9-2007
e 15-11-2007.
Para coleta da entomofauna bentônica foi usada a metodologia sugerida por Silveira et
al. (2004). Os organismos foram coletados utilizando rede de Surber com malha de 300 µm e
área de 20x40cm (0,08 m2), com três esforços amostrais à jusante (0,24 m2) e três à montante
(0,24m2), com distância de 15 m entre os esforços para cada estação de estudo. Um esforço
amostral constituiu uma coleta de sedimento delimitado da área da rede. As estações de coleta
foram marcadas através das coordenadas da projeção Universal Transversa de Mercator
(UTM), M.C. 57° Wga, F. 21, obtidas utilizando um receptor GPS Garmin 12 XL e foi
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considerada a ponte de acesso de cada córrego.
O material coletado foi etiquetado, colocado em sacos plásticos e encaminhado ao
Laboratório de Pesquisa em Entomologia/UNIDERP. No laboratório as amostras foram
lavadas em mesma malha e então realizada a separação dos organismos do sedimento em
bandejas transiluminadas, com os espécimes encontrados posteriormente fixados em álcool
70%, acondicionados em frascos de vidro e identificados até a categoria de família com o uso
de literatura específica (Pérez, 1988; Merritt e Cummins, 1996; Bouchard, 2004; Costa et al.,
2006).
Foram realizadas em cada ponto, medidas de variáveis físicas e químicas da água oxigênio dissolvido, temperatura da água, condutividade elétrica e pH, por meio de medidores
digitais portáteis; já a transparência e a profundidade da água com a utilização de disco de
Secchi.
Para análise dos dados, foram obtidas as matrizes de abundância das famílias de insetos
e consiste na soma das datas no período de estiagem (19-4-2007 e 28-7-2007) e período
chuvoso (7-9-2007 e 15-11-2007) que permitiu obter uma matriz para cada período.
Posteriormente, foi considerada a abundância absoluta das famílias de insetos para
aplicação dos índices de diversidade de Shannon-Wiener considerando log2 (Odum, 1988),
Simpson e Equitabilidade de Shannon e Dominância pelo uso do software PAST, entre as
posições jusante/montante das estações de coleta E1, E2, E3, E4 (Hammer et al., 2001). Foi
aplicado Análise dos Componentes Principais (ACP) por uma matriz das variáveis físicas e
químicas obtidas das médias dos três esforços a jusante e três a montante para cada estação. Foi
realizada Análise de Correspondência Canônica (ACC) baseada em uma matriz de abundância
das famílias de insetos e as diferentes posições jusantes e montantes de cada estação para o
período de estiagem e chuvoso (Hill, 1974; Ter Braak, 1986; Ter Braak, 1988 apud Valentin,
2000; Hammer et al., 2001).
Índice de Simpson (λ): é um índice de dominância e reflete a probabilidade de dois
indivíduos escolhidos ao acaso na comunidade pertencerem à mesma espécie. Varia de 0 a 1 e
quanto mais alto for, maior a probabilidade dos indivíduos serem da mesma espécie, ou seja,
maior a dominância e menor a diversidade. É calculado como: λ =

S

2

1

i

Σ p

, onde pi

proporção de cada espécie, para i variando de 1 a S (Riqueza), e pi: freqüência da espécie i
(Krebs, 1989; Hammer et al., 2001).
Índice de Shannon-Wiener (H`): mede o grau de incerteza em prever a que espécie
pertencerá um indivíduo escolhido, ao acaso, de uma amostra com S espécies e N indivíduos.
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Quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a
diversidade da amostra é baixa. A diversidade tende a ser mais alta quanto maior o valor do
índice. É calculado por meio da fórmula

s

H ´= − Σ ( p . ln
i

p ) onde pi: freqüência de cada espécie,
i

para i variando de 1 a S (Riqueza) (Odum, 1988; Krebs, 1989; Hammer et al., 2001). Já a
diferença entre a diversidade jusante/montante das estações foi testada pelo teste – t (Zar,
1999).
Equitabilidade de Shannon (J): a medida de Equitabilidade ou Equidade compara a
diversidade de Shannon-Wiener (H’) com a distribuição das espécies observadas que maximiza
a diversidade. Para usá-la deve considerar se todas as amostras são provenientes do mesmo
ambiente e se a amostragem foi suficiente para conter amostras de todas as espécies. Este
índice é obtido pelas equações: J = H ´ , onde H’ é o índice de Shannon-Wiener e Hmáx’ é
H max´

dado pela seguinte expressão H máx' = log s , onde s é o número de espécies amostradas (Krebs,
1989; Hammer et al., 2001).
Riqueza de famílias: neste trabalho é referido como o número de famílias de insetos
aquáticos encontradas entre as estações de coletas ou períodos de estudo considerados estiagem
e chuvoso.
Densidade absoluta: número de indivíduos em uma determinada área (m2) obtido das
matrizes de abundância do período de estiagem e chuvoso, ou seja, 0,48m2 para jusante e
mesma área para montante de cada estação.
O Método de Ordenação Análise dos Componentes Principais (ACP) descrito por
Valentin (2000) afirma que com base em uma matriz de coeficientes de correlação linear (ou
variâncias-covariâncias) entre m (variáveis: variáveis físicas e químicas da água) e n (objetos:
estações de coleta ou posição jusante/montante) deve ser interpretado pela busca da
similaridade entre objetos determinados pelas variáveis.
A Análise de Ordenação Canônica consiste em um conjunto de técnicas visando à
composição em espécies de amostras com as variáveis ambientais. É uma combinação da
ordenação Análise de Componentes Principais e Análise Fatorial (ACP e AFC) e de regressão
múltipla, onde a interpretação é realizada com ajuda de dados externos, calculando-se o
coeficiente de correlação entre variáveis ambientais e eixos fatoriais. Esses eixos são
determinados por uma combinação linear das variáveis ambientais (Ter Braak, 1995; Ter
Braak, 1988 apud Valentin, 2000). Na Análise Canônica de Correspondência (ACC) os eixos
fatoriais (scores) são calculados pelo método iterativo da média recíproca (Reciprocal
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Averaging, Hill, 1973 apud Valentin, 2000, equivalente à AFC). A cada passo da iteração, os
scores são ajustados com base em uma regressão múltipla com as variáveis ambientais, do tipo
Gaussiano (ao contrário da ACP, que considera linear essa relação), sendo as coordenadas das
espécies nos eixos fatoriais ajustadas pela equação da lei normal (Valentin, 2000). O resultado
de uma ordenação é um diagrama bidimensional (com dois eixos), no qual as unidades
amostrais são representadas por pontos. O objetivo da ordenação é arranjar os pontos de
maneira que os mais próximos correspondam a unidades amostrais semelhantes na composição
de espécies (Ter Braak, 1986; Ter Braak e Prentice, 1988).

Resultados e Discussão
Pela Análise de Agrupamento dos Componentes Principais (ACP), na primeira coleta
o pH, oxigênio dissolvido e a temperatura da água foram as variáveis determinantes na
caracterização das posições na Estação 1, Jusante e Montante (E1J e E1M) e Estação 2
posição Montante (E2M). As Estações E2 e E4 apresentaram caracterização determinadas
principalmente pelos valores da transparência. A profundidade determinou semelhança entre
as características de E3J e E3M (Figura 2A). Na segunda coleta o pH, oxigênio dissolvido e a
temperatura da água foram as variáveis determinantes na similaridade da posição E2J; a
temperatura do ar foi determinante para caracterizar a E1J e E1M; já a transparência e
profundidade determinaram semelhança entre as posições E3J, E3M e E4J (Figura 2B).

Figura 2. A: Primeira coleta de dados em 19-4-2007. B: Segunda coleta de dados em 28-7-2007. Análise dos
Componentes Principais (ACP) pelas variáveis físicas e químicas da água nas posições jusante (J) e montante
(M) das Estações de Coleta: E1; E2; E3; E4; potencial Hidrogeniônico (pH); oxigênio dissolvido (O.D.);
condutividade elétrica (C.E.); transparência (TR); profundidade (PR.); temperatura da água (T. Ág.); temperatura
do ar (T. Ar), Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Na terceira coleta a variável temperatura do ar e temperatura da água caracterizaram a
posição E2J; o oxigênio dissolvido foi o determinante para caracterizar as posições E1J e
E1M; a transparência e profundidade caracterizaram relação entre as posições E3J, E3M, E4J,
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E4M e E2M (Figura 3A). As posições E1J, E1M e E4J da quarta coleta estiveram
relacionadas às variáveis pH, oxigênio dissolvido, temperatura da água e temperatura do ar. Já
a profundidade e transparência caracterizaram as posições E3J, E3M e E2M (Figura 3B).
A Análise dos Componentes Principais (ACP) mostrou que as variáveis físicas e
químicas da água atuam de maneiras distintas na influência da caracterização entre as
posições jusantes e montantes das estações de estudo nas diferentes campanhas de coleta de
dados.

Figura 3. A: Terceira coleta de dados em 7-9-2007. B: Quarta coleta de dados em 15-11-2007. Análise dos
Componentes Principais (ACP) pelas variáveis físicas e químicas da água nas posições jusante (J) e montante (M)
de cada Estação de Coleta: E1; E2; E3; E4; potencial Hidrogeniônico (pH); oxigênio dissolvido (O.D.);
condutividade elétrica (C.E.); transparência (TR); profundidade (PR.); temperatura da água (T. Ág.); temperatura
do ar (T. Ar) da Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

O diagrama da Análise de Correspondência Canônica (ACC) mostrou que o período de
estiagem apresentou as posições E4J e E4M como as mais conservadas considerando uma
matriz de abundância das famílias de insetos bentônicos encontradas (Figura 4A). No período
chuvoso as posições E3J, E3M e E4J foram as mais conservadas. Estas estações apresentam,
no trecho de estudo, formação ripária, baixa influência de erosão, maior disponibilidade de
microhabitats e menor trânsito de pessoas e animais.

Figura 4. A: Período de Estiagem (campanha de coletas nos dias 19-4-2007 e 28-7-2007). B: Período Chuvoso
(campanha de coletas nos dias 7-9-2007 e 15-11-2007). Análise de Correspondência Canônica (ACC) pelas
famílias de insetos das posições jusante (J) e montante (M) de cada Estação de Coleta: E1; E2; E3; E4 da
Microbacia do córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

A área controle (estação E2), apesar de possuir formação ripária no trecho estudado,
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não se apresentou como mais conservada. Os indícios mostram que o maior fluxo de gado
bovino em dessedentação, pisoteio de banhistas e de religiosos em rituais de oferenda podem
estar influenciando na integralidade das famílias de insetos bentônicos neste trecho estudado.
Vale ressaltar que o fluxo de pessoas a este trecho se deve a sua beleza cênica com atrativos
como cachoeiras, corredeiras e formação ripária melhor conservada. Os dados apontaram a
estação E1 como a menos conservada neste estudo, possivelmente, devido ao grande fluxo de
banhistas, gado bovino e eqüino, motociclistas, ausência de formação ripária, além de elevado
número de voçorocas nas margens, o que leva a homogeneização do leito do córrego e
auxiliam na redução dos microhabitats. Estes fatores podem contribuir para a baixa riqueza de
famílias de insetos e baixa densidade de organismos coletados.
A Análise de Correspondência Canônica (ACC) mostrou na matriz de abundância das
famílias que as diferentes estações de coleta possuem uma relação de semelhança. O primeiro
eixo separou as diferentes posições a jusante e montante das estações de coleta. O segundo
eixo separou as famílias encontradas (Figura 5A e Figura B), com exceção da posição E4J para
o período de estiagem e E3J para o período chuvoso. Vale ressaltar que a Área Controle (E2)
nas análises de correspondência canônica não apresentou melhores condições em relação às
demais estações, apesar de ter uma formação ripária conservada no trecho de estudo; o fluxo de
banhistas, religiosos, motociclistas e gado é alto, o que não ocorre na estação E4 e E3, apesar
da posição E3J ser utilizada por banhistas. A Estação E1 apresentou as piores condições no
período de estiagem e chuvoso.

Figura 5. A: Período de Estiagem (coletas dias 19-4-2007 e 28-7-2007). B: Período Chuvoso (coletas dias 7-92007 e 15-11-2007). Análise de Correspondência Canônica (ACC) baseada na matriz de abundância das famílias
de insetos nas posições jusante (J) e montante (M) das Estações de Coleta: E1; E2; E3; E4 da Microbacia do
córrego Guariroba, Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Na Tabela 1, no período de estiagem é observado um maior número de famílias e

28
indivíduos em comparação ao período chuvoso, quando considerado a soma das posições
jusante e montante de cada estação coletada. No período de estiagem a posição que apresentou
maior número de famílias foi E3J e E2J (20 e 16) e o menor número, E1M e E2M (5 e 9). Já
durante o período chuvoso a posição E4M e E2M apresentaram maior número de famílias (17 e
14), com menor número nas posições E1J, E2M e E3M (com 6 famílias cada). Com relação às
Estações de Coleta a E3 apresentou maior número de famílias (23) e menor número na E1 (15)
durante o período de estiagem; já no período chuvoso a E4 obteve maior número de famílias
(18), E2 (15) e menor em E3 e E1, com 12 famílias cada.
A maior dominância foi obtida na E2M no período de estiagem e chuvoso (0,92262
e 0,84218) e menor valor na E3J (0,29561 e 0,31796), também, para ambos os períodos. O
maior predomínio de insetos na E2M ocorreu pelo elevado número de indivíduos da família
Chironomidae presentes nos remansos de areia e folhiços, apresentando menor diversidade
entre as posições estudadas.
Os índices de diversidade de Shannon (H`) e Simpson (λ) do período de estiagem
apontam as posições E3J e E2J (H` = 1,7697 e 1,4989; λ = 0,70439 e 0,65079) com maior
diversidade e E2M e E1M (H` = 0,23361 e 0,48833; λ = 0,077382 e 0,20602) com os menores
valores entre as estações estudadas. No período chuvoso as posições E3J e E4J (H` = 1,4583 e
1,2493; λ = 0,68204 e 0,57469) apresentaram maior diversidade e E2M e E1M (H` = 0,46093 e
0,52275; λ = 0,15782 e 0,19118), menores valores entre as estações estudadas. A
equitabilidade (J) foi maior na E3J e E2J (J = 0,59076 e 0,5406) e menor na E2M e E4M (J =
0,10632 e 0,19592) no período de estiagem. Já no período chuvoso foi maior na E3J e E3M (J
= 0,60815 e 0,58862) e menor na E2M e E1M (J = 0,17466 e 0,23791).
Tabela 1: Riqueza; Densidade e Índices de Diversidade: Dominância, Shannon-Wiener (H’), Simpson (λ), e
Equitabilidade de Shannon (J) pelas famílias de insetos. Jusante (J) e montante (M) de cada Estação de Coleta:
E1; E2; E3; E4 nos Períodos de Estiagem (E) (coletas dias 19-4-2007 e 28-7-2007) e Chuvoso (C) (coletas dias 79-2007 e15-11-2007) da Microbacia do córrego Guariroba.
Posição
Período
Riqueza (Nº fam.)
Densidade (0,48 m2)
Dominância
Ind. Shannon (H’)
Ind. Simpson (λ)
Equitabilidade (J)

E1J
E. C.
13 6
265 46
0,61 0,69
0,85 0,73
0,39 0,31
0,33 0,41

E1M
E. C.
5
9
72 118
0,79 0,81
0,49 0,52
0,20 0,19
0,30 0,24

E2J
E. C.
16 6
229 38
0,35 0,56
1,50 0,93
0,65 0,43
0,54 0,52

E2M
E. C.
9 14
731 603
0,92 0,84
0,23 0,46
0,07 0,16
0,10 0,17

E3J
E. C.
20 11
263 140
0,29 0,32
1,77 1,46
0,70 0,68
0,59 0,61

E3M
E. C.
15 6
128 56
0,46 0,51
1,36 1,05
0,53 0,49
0,50 0,59

E4J
E. C.
15 9
277 284
0,40 0,42
1,25 1,25
0,59 0,57
0,46 0,57

E4M
E. C.
14 17
296 331
0,82 0,57
0,51 1,06
0,17 0,42
0,19 0,37

Para o período de estiagem o teste - t apresentou, entre as famílias de insetos entre as
posições jusante e montante, valores (p < 0,05) para as seguintes Estações: E1J e E1M ≠
0,00010165; E2J e E2M ≠ 5,441.10-10; E3J e E3M ≠ 0,033116 e somente entre E4J e E4M =
0,0051675 (p > 0,05). Foram obtidas as mesmas disposições do teste – t para o período
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chuvoso, que apresentaram E1J e E1M ≠ 0,0018675; E2J e E2J ≠ 1,1738.10-15; E3J e E3M ≠
0.049478 e acima de 0,05 a E4J e E4M = 0,19232.
Os maiores valores encontrados para riqueza de famílias e índices de diversidade de
Shannon, Simpson, Equitabilidade e Dominância remetem as estações com melhores condições
ambientais aquelas com presença de formação ripária, menor assoreamento e maior número de
microhabitats disponíveis encontrados nas posições E2J, E3J e E4J. Estas alterações antrópicas
possuem categoria intermediária que corroboram com observações feitas por Silva et al.
(2008), afirmam que além da poluição orgânica, o desmatamento da formação ripária
associado a processos erosivos e de assoreamento da calha principal do rio devem ser avaliados
e suas conseqüências relacionadas com as mudanças na biota aquática e estrutura da
comunidade.
Segundo Rabeni (2000) os índices de diversidade de Shannon-Wiener, Simpson,
Equitabilidade e Dominância, entre outros, sugerem respostas convincentes no estudo de
macroinvertebrados bentônicos. Outros autores contestam o uso destes por responderam bem a
ambientes altamente poluídos, em especial por poluição orgânica e dependerem de um elevado
número amostral (Magurran, 1991), onde apenas riqueza de espécie responderia ao impacto de
forma mais evidente (Cao et al., 1996); além disso, podem aumentar os valores em níveis
intermediários de poluição e a possibilidade da dúvida sobre sua sensibilidade a níveis baixos e
moderados de poluição e alteração ambiental (Barton, 1992), discutido por Silva et al. (2008).
Uma análise dos agentes estressores intermediários da APA Guariroba possibilita
uma visão geral da atual situação dos impactos e de sua influência em suas distintas escalas de
abrangência, ou seja, em qualquer alteração ambiental sofrida na área de uma bacia
hidrográfica os impactos serão distribuído aos córregos e consequentemente às comunidades
aquáticas, com a influência destes agentes na comunidade de macroinvertebrados bentônicos,
estes dados corroboram com as obserevações feitas por Silva et al. (2008) (Quadro 2).
Quadro 2. Principais estressores antrópicos intermediários em diferentes escalas da APA
Guariroba, na Microbacia do córrego Guariroba em abril de 2007.
Área da APA Guariroba
Córregos e margens
Entomofauna bentônica
Erosão formando voçorocas
Assoreamento tornando
Diminuição da lâmina d`água e
ocasionadas pelas trilhas de gado, homogêneos os leitos dos
alteração na integridade
córregos.
ecológicas das comunidades
falta de curvas de níveis nas
propriedades, a manutenção das
aquáticas com possíveis reduções
estradas vicinais auxilia na
no número de espécies e redução
formação das voçorocas.
do volume de água para captação.
Influência nas condições naturais
Trânsito de automóveis, pessoas e Início de erosão, entrada de
gado nas estradas vicinais e suas resíduos fecais, orgânico, sólidos dos ecossistemas aquáticos com
margens.
(plásticos, vidros e outros)
perturbações de suas taxocenoses.
oriundos de oferendas religiosas,
banhistas e por motociclistas.
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Continuação.
Área da APA Guariroba
Predomínio de pastagens
(braquiárias) e retirada total ou
parcial da formação ripária por
desmatamento.
Queimadas freqüentes das
pastagens e remanescentes
naturais.

Presença de atividades
econômicas, pecuária,
piscicultura, agricultura,
reflorestamento comercial e
extração de madeira.
Aspecto estético da paisagem com
presença marcante de alteração
ambiental.

Córregos e margens
Redução da proteção natural dos
córregos o que promove
ocorrência de assoreamento e
homogeneização dos leitos dos
córregos.
Supressão do processo de
sucessão natural das espécies
vegetais e animais.

Possível presença de substâncias
agropecuárias e seu carreamento
para os córregos e lençóis
freáticos
Número reduzido de espécies
nativas (vegetais e animais),
predomínio de pastagem,
presença de voçorocas e
capoeira.

Entomofauna bentônica
Redução de microhabitats e de
espécies sensíveis e predomínio
de espécies oportunistas.

Redução do número de habitats
naturais aquáticos, diminuição de
matéria orgânica alóctone,
redução de espécies exigentes e
predomínio de oportunistas.
Influência na potabilidade da água
e alteração de suas características
físicas de químicas da água e do
sedimento de fundo dos rios o que
influencia a integridade biológica.
Perturbação visual do meio
terrestre e no ambiente aquático
comprovada pelo baixo número
de insetos e famílias de insetos.

As alterações ambientais intermediárias na microbacia do córrego Guariroba têm sua
origem histórica ligada ao processo de ocupação do Cerrado incentivada pelo governo sem
medidas de controle da conservação do solo, implantação de pastagens, somada ao
desmatamento das formações ripárias e encostas (Dias, 2004).

Conclusão
A entomofauna bentônica foi considerada um bom meio para determinar o grau das
alterações ambientais relacionadas aos córregos da Microbacia do córrego Guariroba.
As alterações ambientais observadas na APA Guariroba são da categoria
intermediária e influenciam de maneira negativa na entomofauna bentônica.
O uso da entomofauna bentônica apontou as áreas com presença de impactos
antropogênicos como às menos conservadas e estas alterações influenciam em mudanças da
estrutura desta taxocenose. Entre os impactos estão o assoreamento, a retirada da formação
ripária, acesso de pessoas e bovinos.
A recuperação da formação ripária dos córregos da bacia do Guariroba e o controle de
erosão é essencial para a integridade da entomofauna bentônica.
Os índices de diversidade Shannon-Wiener, Simpson, Dominância e Equitabilidade
de Shannon mostraram as estações E3 e E4 como as mais conservadas. O mesmo resultado
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foi observado para riqueza de famílias.
A área controle (estação E2), apesar de possuir formação ripária no trecho estudado,
não se apresentou como mais conservada, com os indícios demonstrando que o fluxo de
bovinos para dessedentação, acesso por banhistas e religiosos em ritual de oferendas, podem
estar influenciando na integridade das famílias de insetos bentônicos no trecho de estudo
desta estação.
Os dados apontaram a estação E1 como a menos conservada neste estudo,
possivelmente, devido ao grande fluxo de banhistas, gado bovino e eqüino, motociclistas,
ausência de formação ripária em suas margens, além de elevado número de voçorocas que
auxiliam na redução de microhabitats devido à homogeneização do leito do córrego. Estes
elementos contribuem para o baixo número de famílias de insetos e sua densidade.
Houve baixa variação entre as variáveis físicas e químicas da água e estas podem não
responder como as variáveis mais adequadas aos impactos encontrados na APA Guariroba.
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CONCLUSÃO GERAL
No primeiro artigo foram constatados que os córregos diferem entre si pelas variáveis
físicas e químicas encontradas no período de estiagem. Foi verificado maior conservação na
área controle (E2) por meio de um maior número (20) de famílias de insetos e 11 famílias
para as estações E1, E3 e E4. A ausência de formação ripária e o avanço de processos
erosivos formam voçorocas e tornam os substratos de fundo dos córregos homogêneos devido
o assoreamento e, estes fatores, auxiliam para o baixo número de famílias de insetos
encontradas. A predominância da família Chironomidae em todas as posições jusante e
montante das estações estudadas pode ser um indício de alteração ambiental.
No segundo artigo foi constatado que a entomofauna bentônica é uma boa ferramenta
para determinar o grau das alterações antrópicas relacionadas aos córregos da Microbacia do
córrego Guariroba. As alterações antrópicas observadas na APA Guariroba são da categoria
intermediária e influenciam de maneira negativa na entomofauna bentônica. Ao considerar os
períodos de estiagem e chuvoso foi constatado que o uso da entomofauna bentônica, apontou
as áreas com impactos antropogênicos como as menos conservadas e estas alterações
influenciam em mudanças da estrutura desta taxocenose. Entre os impactos estão: o
assoreamento, a retirada da formação ripária, acesso de pessoas e bovinos.
A recuperação da formação ripária da bacia do Guariroba e o controle de voçorocas é
essencial para a integridade dos córregos e de suas taxocenoses, isso fica evidente ao
observar os índices de diversidade Shannon-Wiener, Simpson, Dominância e Equitabilidade
que apontaram as estações E3 e E4 como as mais conservadas, estas estações apresentam
formação ripária, menor influência da ação erosiva do trecho estudado e sua maior
conservação foi confirmada, também, pela maior riqueza de famílias. A área controle
(estação E2), apesar de possuir formação ripária no trecho de estudo, não apresentou como
mais conservada, esta estação possui fluxo maior de gado bovino para dessedentação, maior
acesso por banhistas e religiosos em ritual de oferendas, estas ações podem estar
influenciando na integridade das famílias de insetos bentônicos. A influência negativa das
alterações antrópicas fica evidente ao apontar a Estação E1 como a menos conservada, esta
além de possuir todas as alterações da Estação 2, apresenta, também, fluxo de eqüinos,
motociclistas, ausência total de formação ripária em suas margens que foi substituída por
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pastagem e com elevado número de voçorocas que auxiliam na redução de microhabitats
devido à homogeneização do leito do córrego. Os indícios mostram que estes fatores
contribuem para o baixo número famílias de insetos e sua densidade presentes nesta estação.
Houve baixa variação entre as variáveis físicas e químicas da água e estas podem não
apresentar como as variáveis mais adequadas para responder aos impactos encontrados na
APA Guariroba.
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Táxon

Tabela de famílias da entomofauna na APA Guariroba. Microbacia do córrego Guariroba. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Brasil. 2007.
E1 - C. Afluente do Saltinho
E2 - C. Saltinho
E3 - C. Guariroba
E4 - C. Açude
Per. Estiagem Per. Chuvoso Per. Estiagem
Per. Chuvoso
Per. Estiagem Per. Chuvoso
Per. Estiagem
Per. Chuvoso
19/04
28/07 07/09 15/11 19/04
28/07
07/09 15/11 20/04 29/07 08/09 16/11 20/04
29/07
08/09
16/11
J M J M J M J M J M J M J M J M J M J
M J M J M J M J
M J
M J M

Insecta
Coleoptera
Dryopidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
Dytiscidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0
0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Elmidae
43 0 0 0 0 0 0 2 24
7 2
5 0
5 0 3 9 2 34 15 9 4 2
Gyrinidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0
0 0
1 0 0 2 1
0 0 0 0 0
Hydrophilidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Psephenidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
7 2 0 0 0
Scirtidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
Stratiomyidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Diptera
Ceratopogonidae
1 0 0 0 0 0 1 4 4
1 0
1 2
5 0 0 0 0 26 4 58 2 3
Chironomidae
167 48 35 16 9 22 29 84 79 348 44 354 12 517 16 36 13 19 119 66 44 27 4
Dixidae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
Empididae
1 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0
0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
Simuliidae
0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0
0 1
0 0 0 0 0
2 2 1 0 3
Thaumaleidae
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
Tipulidae
0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0
0 0
1 0 1 2 0
0 1 4 0 0
Ephemeroptera
Baetidae
0 0 0 0 0 1 0 0 49
0 0
0 0 13 1 3 0 1 16 2 7 2 0
Leptophlebiidae
0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0
0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0
Tricorythidae
8 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0
0 0
0 0 0 0 2
6 1 0 0 0
Hemiptera
Cicadellidae
0 0 0 0 0 0 2 0 0
1 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gerridae
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Naucoridae
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0
0 0
0 0 0 0 3
9 0 0 0 0
Pleidae
0 0 0 0 0 0 2 1 0
0 0
0 0
0 5 4 0 0
0 0 0 0 0
Veliidae
1 1 0 2 1 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Lepidoptera
Pyralidae
1 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0
0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Megaloptera
Corydalidae
2 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0
0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0

0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
7
0
0
0
0
0

0
0
3
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
19
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1 0 1
1
4
0
1 0 2
12 31 23 119 246 149 238 27 10
0 0 0
1
0
0
0 0 1
0 0 0
4
0
9
0 0 0
1 2 0 89
2 49 33 1 0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
1
0
0
0 0 0
0
0
0

1
0
2

0
0
1

4
2
0

4
1
0

13
2
2

6
5
0

1
2
5

0
0
1

0
0
0
5
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
1
2

0
0
0
0
0

3
0
0
1
0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
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Continuação...
Táxon
Odonata
Calopterygidae
Coenagrionidae
Gomphidae
Libellulidae
Orthoptera
Tridactylidae
Plecoptra
Perlodidae
Trichoptera
Helicopsychidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Leptoceridae
Polycentropodidae
Trichoptera N.I.

E1 - C. Afluente do Saltinho
E2 - C. Saltinho
E3 - C. Guariroba
E4 - C. Açude
Per. Estiagem Per. Chuvoso Per. Estiagem
Per. Chuvoso
Per. Estiagem Per. Chuvoso Per. Estiagem
Per. Chuvoso
19/04 28/07 07/09 15/09 19/04
28/07
07/09 15/09 20/04 29/07 08/09 16/09 20/04 29/07
08/09
16/09
J M J M J M J M J M J M J M J M J M J
M J M J M J M J
M J
M J M
0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0

0
3
3
1

0
0
4
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
6
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
2
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0

0

0

0 0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0

0
0
0
3
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
0

0

0 0

0 0

0

0 0

1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
1

0
0
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
7
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0

0
15
0
0
0
1

0
2
0
1
0
0

0
7
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
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Variáveis físicas e químicas
Período de estiagem
28/7/2007
O.D. C.E.
12,57
3,77
11,93
3,77
12,10 10,47
11,97 10,17
9,20 17,43
10,77 17,13
9,67 12,97
9,67 12,03

T.Ág.
17,20
17,17
17,60
17,57
16,67
17,23
15,20
15,43

Tr.
16,02
19,38
28,11
52,11
62,17
53,55
48,61
32,44

P.R.
16,02
19,38
28,11
52,11
66,17
53,55
48,61
32,44

T.Ág.
24,73
24,8
24,43
24,5
24,56
24,66
25,33
25,1

Tr.
26,94
26,36
44,65
53,15
54,23
59,83
50,52
48,49

T.Ar
P.R.
26,94
26,36
44,65
53,15
63,33
66,6
50,52
48,49

Estação
E1J
E1M
E2J
E2M
E3J
E3M
E4J
E4M

PO.
0
1
0
1
0
1
0
1

pH
6,28
6,16
6,60
6,66
6,98
7,00
6,78
6,74

Estação
E1J
E1M
E2J
E2M
E3J
E3M
E4J
E4M

PO.
0
1
0
1
0
1
0
1

19/4/2007
pH O.D. C.E.
6,75 6,36
0
6,78 7,86
0
6,71 8,26
0,01
6,75 7,86
0,01
6,78 7,26 0,013
6,82 7,73
0,02
6,42
6,4
0,01
6,43
7,2
0,01

T.Ar
21,80
24,60
20,53
23,97
16,40
18,73
12,27
12,1
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Variáveis físicas e químicas
Período chuvoso
Estação
E1J
E1M
E2J
E2M
E3J
E3M
E4J
E4M

Estação
E1J
E1M
E2J
E2M
E3J
E3M
E4J
E4M

PO.
0
1
0
1
0
1
0
1

PO.
0
1
0
1
0
1
0
1

pH
6,21
6,27
6,74
6,73
7,06
7,09
6,86
6,71

Coleta dia 7/9/2007
O.D. C.E. T.Ág.
10,76 3,76
20,1
11,33
3,6
20,76
11,66 10,6 21,23
11
11,23 21,63
8,26 20,33 22,16
8,4
20,36 21,36
8,73 15,26 19,13
8,9
15,36 21,1

Tr.
16,32
18,99
28,15
72,42
58,37
70,38
48,26
43,91

P.R.
16,32
18,99
28,15
72,42
58,37
70,38
48,26
43,91

T.Ar
20,83
22,46
21,46
21,56
30,4
30,2
18,6
25,16

pH
6,75
6,35
6,80
6,71
7,05
7,07
6,94
6,91

Coleta dia 15/11/2007
O.D. C.E. T.Ág.
9,47
4,07 22,53
8,97
3,83 22,73
8,87 10,93 22,43
8,57 10,83 22,47
9,47 16,50 22,63
8,03 17,77 23,90
7,83 15,43 25,47
8,93 15,80 24,93

Tr.
19,33
33,22
43,33
65,89
72,33
78,00
29,16
49,61

P.R.
19,33
33,22
43,33
65,89
72,33
78,00
29,16
49,61

T.Ar
22,47
22,63
22,23
22,43
24,00
24,63
26,50
27,20

