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RESUMO 

 

Estudos recentes sobre restauração em áreas degradadas questionam que além 
da restauração física do habitat outros fatores têm papel fundamental no 
processo de recuperação da fauna, entre eles a conectividade entre habitats e o 
histórico de degradação da região. O uso de insetos como modelos ecológicos 
em estudos de recuperação da fauna em áreas restauradas, apresenta alto 
potencial porque muitos grupos de insetos possuem ciclos de vida curto, o que 
os tornam sensíveis a mudanças sutis no ambiente. Assim, no presente projeto, 
focaremos em entender o efeito da regeneração florestal ocorrida desde 1962 
na bacia do rio Corumbataí sobre a estrutura de comunidades de insetos 
aquáticos (Ephemeroptera), a fim de observar o efeito do gradiente florestal e 
seu histórico de regeneração natural, nas variáveis físicas e químicas da água e 
na composição taxonômica da comunidade de insetos coletados. Nós 
encontramos resultados que a composição da comunidade de Ephemeroptera 
possui uma relação positiva com a porcentagem florestal, porém a ocupação de 
nichos por cada gênero nas diferentes microbacias depende do histórico de cada 
mancha.  
 
Palavras-chave: Insetos aquáticos. Regeneração. Restauração. Gradiente 
florestal. Histórico da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Recent studies on restoration ecology suggest that beyond the physical habitat 
restoration, other factors play a fundamental role in the biological recovery 
process. For example, in river basins, the surrounding vegetation characteristics 
determine some environmental conditions of water quality and food availability to 
aquatic organisms. Similarly, organisms that went extinct locally before the 
restoration of a stream can only recolonize it in the sequence if there are 
favorable conditions for its dispersal. Preliminary evidences also indicate that the 
taxonomic composition of contemporary communities can be a result of the 
history of the landscape, changes in forest cover and land use over time. In this 
project we investigated the effect of the temporal trajectory of the change in the 
forest coverage of micro-basins on the structure of aquatic communities. For this, 
we asked if the physical and chemical characteristics of the water and the 
taxonomic structure of streams respond to the contemporary variation of forest 
cover and to the regeneration history of their micro-basins. The results showed 
that stream restoration, through natural regeneration, must be made taking into 
account the history of changes in forest cover in the micro-basin in which the 
stream is located because the contemporary composition of a community is the 
result of local, regional and historical structuring processes. 
 
Keywords: Aquatic insects. Regeneration. Restoration. Forest gradient. 

Landscape History. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A restauração ecológica tem sido considerada uma das principais estratégias 

para aliar a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos com a 

produção agropecuária no Brasil (JOLY et al., 2010). Entretanto, existem muitas 

lacunas de conhecimento para que essa promessa se concretize de forma plena e em 

larga escala (CALMON et al., 2011). Entre essas lacunas, nós destacamos a falta de 

evidência empírica robusta e de modelos conceituais sobre a resposta de 

invertebrados em ações de recuperação (MUNRO et al., 2007). A dificuldade de 

obtenção de dados robustos acontece porque a escala espacial e os diversos fatores 

que variam entre projetos de restauração são difíceis de serem controlados, como em 

experimentos em escala reduzida. Já sobre a lacuna conceitual, o problema está nas 

premissas por trás dos esforços de recuperação de ecossistemas, que são fortemente 

baseadas na ecologia de comunidades, mais especificamente em modelos de 

sucessão ecológica florestal. Esse modelo é baseado na ideia de que é possível 

restabelecer um ecossistema natural através do plantio de árvores e através da 

recuperação da estrutura física do habitat, pois os animais, aos poucos, 

recolonizariam o habitat restaurado (PALMER; AMBROSE; POFF, 1997).  

Estudos mais recentes questionam esses modelos e indicam que outros fatores 

têm papel fundamental no processo de recuperação da fauna, entre eles a 

conectividade entre habitats, o tamanho do pool regional de espécies potencialmente 

colonizadoras (SIQUEIRA et al., 2011; WINEGARDNER et al., 2012). Organismos que 

foram extintos localmente antes da restauração somente conseguem colonizá-lo 

novamente ao ser restaurado se houver condições propícias para sua dispersão 

(HERING et al., 2015; MUHAR et al., 2016).  

O uso de insetos como modelos ecológicos no estudo da recuperação da fauna 

em áreas restauradas apresenta alto potencial. Muitos grupos de insetos possuem 

ciclos de vida curto, o que os tornam sensíveis a mudanças sutis no ambiente 

(RIBEIRO; FREITAS, 2012). Recentemente, por exemplo, Sant’Anna et al. (2014) 

demonstram que comunidades de borboletas frugívoras apresentam maior 

diversidade em fragmentos restaurados há mais tempo e que a composição de 

espécies desses fragmentos é mais similar a áreas de referência. Até onde sabemos, 

mesmo considerando o baixo poder estatístico devido à ausência de réplicas 
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verdadeiras, esse foi o primeiro estudo que testou explicitamente o efeito da 

recuperação florestal sobre comunidades de invertebrados no Brasil. Entre os insetos 

aquáticos, apesar de serem o grupo usado há mais tempo em projetos de 

monitoramento (BONADA et al., 2006), no Brasil, não há registro sobre projetos de 

restauração de ambientes aquáticos. Em outros países, entretanto, existem 

evidências sobre a eficácia de projetos de restauração de ecossistemas aquáticos, 

principalmente rios e riachos (KONDOLF, 1995; LAKE; BOND; REICH, 2007; 

PALMER et al., 2005). 

Existem inúmeras vantagens no uso dos insetos para a avaliação dos impactos 

sobre os ecossistemas aquáticos (METCALFE, 1989). Esse grupo é bastante diverso 

e cosmopolita, sendo sensível a poluentes e distúrbios físicos, além de sua coleta ser 

de baixo custo e requerer instrumentos simples no campo (RESH et al. 1996). Os 

insetos aquáticos apresentam relações fortes com a bacia hidrográfica devido à 

habilidade diferencial de dispersão dos adultos aéreos pela faixa de vegetação entre 

riachos (PETERSEN; MASTERS, 2004). 

Características da vegetação desempenham um papel importante na 

determinação da dispersão e nas taxas de produção dos insetos. A forma, tamanho e 

densidade variam entre as espécies de árvores, o que pode influenciar diretamente a 

dispersão de insetos aquáticos (BILBY; HEFFNER, 2016), o que interfere também na 

composição da comunidade. Portanto, a composição de espécies de uma 

determinada área está relacionada tanto com a paisagem circundante, como também 

as características apresentadas pelo riacho (BILBY; HEFFNER, 2016). Além das 

características dos riachos e da vegetação, evidências prévias indicam que a 

composição taxonômica de comunidades contemporâneas pode ser um reflexo do 

histórico de mudança da cobertura florestal e uso do solo (HARDING et al., 1995) 

(LIRA et al., 2012).  

A resposta da comunidade de insetos referente ao efeito de regeneração pode 

ocorrer tardiamente, o que LIRA 2012 nomeia esse efeito tardio de “crédito”. O crédito 

seria quando algumas espécies que se beneficiam com a regeneração natural, vão 

apresentar o aumento do número de indivíduos (através do aumento da taxa de 

imigração entre os fragmentos próximos presentes na área e re-colonização de 

espécies que já foram extintas localmente) no futuro (LIRA et al., 2012). Os processos 

relacionados à composição de espécies são históricos, ou seja, a composição e o 
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número de espécies em uma paisagem podem ser melhor descrita pelos processos 

no passado (histórico) do que pela paisagem atual (LIRA et al., 2012).  

O aumento da cobertura florestal pode ocorrer por regeneração natural 

(processo em que ocorre a expansão espacial da floresta através do processo de 

sucessão ecológica) ou por restauração florestal (plantio, podendo ser usadas mudas 

nativas ou exóticas) (CHAZDON et al., 2016). Em nosso trabalho devido a falta de 

áreas restauradas para investigar sua eficácia na recuperação da fauna, em um 

delineamento controlado, nós utilizamos área com regeneração natural da cobertura 

florestal e como controle áreas que mantiveram a mesma proporção de cobertura 

florestal ao longo dos anos.   
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2. OBJETIVOS  
 

Neste projeto nós procuramos investigar o efeito da trajetória temporal da 

mudança da cobertura florestal em microbacias para os insetos aquáticos. Nós 

focamos em entender o efeito da regeneração florestal ocorrida desde 1962 sobre a 

estrutura de comunidades aquáticas. Em conjunto, esperamos que os resultados 

gerados neste projeto possam fornecer subsídios para sustentar cientificamente e 

viabilizar economicamente as ações de restauração florestal. 

Inspirados pelo trabalho de Sant’Anna et al. (2014) referente a variação da 

comunidade de invertebrados terrestres em áreas de restauração florestal e Harding 

(1998) sobre a influência do histórico da paisagem em comunidades contemporâneas, 

mais especificamente, nós tivemos como objetivo nesse trabalho investigar os efeitos 

da regeneração natural na comunidade de insetos aquáticos. Neste sentido, temos 

como objetivo responder às seguintes questões: 1) As variáveis físicas e químicas da 

água nos riachos são afetadas pelo gradiente de regeneração da cobertura florestal e 

pelo histórico da paisagem? 2) O número de espécies e o padrão de composição 

taxonômica de insetos de riachos estão associados ao grau de regeneração 

alcançado nas microbacias e ao seu histórico?  
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3. MATERIAL E MÉTODOS  
 

3.1. Área de estudo e histórico da cobertura florestal  
 

 O presente estudo foi realizado na bacia do rio Corumbataí, localizada no 

centro leste do estado de São Paulo, Brasil. Esta bacia tem 1700 km² de área e 

apresenta pastagens e canaviais como principais usos dos solos. A cobertura florestal 

remanescente distribui-se em pequenos fragmentos e correspondem a 12% da área 

total da bacia (VALENTE; VETTORAZZI, 2003). O processo de regeneração florestal 

para esta área foi observado recentemente por Ferraz et al (2014). Entretanto, foi 

demonstrado que mesmo com a regeneração em curso, a retirada de florestas 

maduras continua acontecendo, por mais que hoje ocorra em menor taxa que no 

passado. Dessa maneira, é possível identificar um aumento na proporção de florestas 

jovens em relação aos remanescentes maduros na bacia (FERRAZ et al., 2014). 

 Para análises das microbacias foram selecionadas imagens dos sensores 

Landsat TM e ETM capturadas a partir do ano de 1962 no período seco pelo Instituto 

de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens foram georeferenciadas utilizando pontos 

de controle do terreno e submetidas à correção atmosférica. Em seguida, realizamos 

a classificação da cobertura e uso do solo a partir do método da Máxima 

Verossimilhança, utilizando as bandas 3,4 e 5 por meio do software SPRING 5.0 

(DPI/INPE) de toda a extensão da bacia hidrográfica do rio Corumbataí e calculamos 

a proporção ocupada pela classe de cobertura e uso do solo com o índice PLAND 

(Proportion of Landscape).  

 As microbacias foram geradas automaticamente a partir de um MDT (Modelo 

Digital de Terreno), no software SWAT (Soil and Water Assessment Tool, disponível 

em http://www.brc.tamus.edu/swat/2004) e executado no ambiente ArcView 3.1 

(ESRI: Environmental Systems Research Institute, Inc. 1992-1998).  No processo de 

geração das microbacias foram utilizados recursos que permitiram a obtenção de 

microbacias de 2ª e 3ª ordem e com área de drenagem média de 400 hectares. Foram 

selecionadas apenas as microbacias de cabeceira para que o efeito dos diferentes 

usos do solo ficasse restrito a área de drenagem, e dentre elas optamos pelas que 
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possuíam maior densidade da rede de drenagem, excluindo aquelas com menos de 

cinco afluentes.  

A partir do mapa de usos e cobertura do solo de toda a bacia do Corumbataí 

recortamos apenas a cobertura florestal das microbacias de interesse para este 

trabalho. Dentre estas microbacias foram selecionadas aquelas que apresentaram 

percentual crescente de cobertura florestal ao longo dos anos e que em seu passado 

todas elas possuíam uma mesma porcentagem de cobertura florestal. Além disso, 

também selecionamos microbacias “de referência”, que mantiveram até a data mais 

atual o percentual de cobertura florestal similar a do passado (figura 1). 

Figura 1. Localização das nove microbacias selecionadas para estudo na bacia do rio 

Corumbatai, São Paulo. 

 
Fonte: Elaborada por Edineusa Pereira. 
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 Os critérios estabelecidos para a seleção das microbacias foram observados 

no intervalo de tempo entre 1962 e 2011 (nossa imagem mais recente). As 

microbacias com regeneração e de referência foram separadas em um grupo com 

microbacias de referência, cujo percentual de cobertura florestal permaneceu elevado 

ao longo do tempo e microbacias que alcançaram o mesmo percentual de cobertura 

florestal atual da primeira, formando três categorias de porcentagem florestal (BAIXA 

= 15-20%, MÉDIA = 30-35% e ALTA= 45-50%) com dois tratamentos (Controle – C e 

Regeneração – R) (Figuras 2 e 3). 

Figura 2. Ilustração da cobertura florestal e o histórico de cada microbacia: Cada conjunto de círculos 
indica uma microbacia.  O menor conjunto mostra a situação antiga e o maior mostra o grau de 
porcentagem florestal atual. A quantidade de árvores presente nos círculos é uma forma demonstrativa 
das categorias da porcentagem florestal criadas para esse trabalho (ALTA = 3 árvores, MÉDIA= 2 árvores 
e BAIXA = 1 árvore). A primeira linha mostra as 3 microbacias que sofreram regeneração, e a segunda 
mostra as 3 microbacias que mantiveram a mesma cobertura em seu histórico.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 3. Esquema demonstrativo que mostra o gradiente de regeneração da cobertura florestal das 
microbacias que sofreram regeneração e suas respectivas microbracias de “referência” (que mantiveram 
sua cobertura florestal) no período de 1962 a 2011. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Das outras três microbacias que sofreram regeneração e não serão usadas 

para a análise do histórico, foram feitas coletas a fim de avaliar a composição de 

gêneros de Ephemeropteras nas diferentes microbacias que sofreram aumento de 

cobertura florestal. 

3.2 Dados da comunidade de insetos aquáticos 
 

 Nosso desenho amostral foi baseado no planejamento definido para o projeto 

“Scaling biodiversity in tropical and boreal streams: implications for diversity mapping 

and environmental assessment (ScaleBio)” (FAPESP: 2013/50424-1), coordenado 

pelo professor Tadeu Siqueira, no qual esse trabalho também está inserido. 

 Totalizando foram feitas coletas em 22 riachos, obtendo 110 amostras os quais 

medimos a temperatura da água, o pH, a condutividade elétrica e o oxigênio dissolvido 
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da água. Visualmente analisamos a transparência, o tipo de substrato inorgânico 

predominante e o sombreamento do trecho amostrado. 

 As amostragens de insetos aquáticos de cada riacho foram realizadas com o 

amostrador kick-net (1,0 x 1,0 m, com abertura de malha de 250 μm), cujo arraste 

sobre o leito de cada riacho teve a duração de dois minutos. A triagem ocorreu em 

laboratório, os insetos aquáticos coletados foram fixados e conservados em álcool 

etílico 80% e identificados até o nível de gênero com o uso de microscópio 

estereoscópico e chaves de identificação específicas para fauna lótica (Merritt & 

Cummins, 1996; Costa et al., 2006; Domínguez & Fernández, 2009) (Figuras.4 e 5). 

Escolhemos a ordem Ephemeroptera por ser um grupo diverso, possuir versatilidade 

funcional (existem ninfas predadoras, filtradoras, fragmentadoras) (DOMÍNGUEZ, 

2006) além de fazer parte do EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) que são 

as ordens mais usadas em trabalhos e monitoramento da qualidade dos ambientes 

devido a sua sensibilidade (BAGATINI; DELARIVA; HIGUTI, 2012). 

Figura 4. Imagens em campo. a) Foto do riacho utilizado para coleta dos dados. b) Coleta dos dados 
abióticos pelo técnico Carlos, com o uso do multisensor Horiba.  

 

Fonte: fotos tiradas em campo por Edineusa Pereira 
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Figura 5. Imagens de Laboratório. a) Placa de Petri com os insetos triados. b) Recipientes usados para o 
armazenamento dos insetos para identificação dos gêneros, com identificação da microbacia, rio e o 
número da amostra coletada, c) Caixas transiluminadas para auxiliar a separação dos insetos da matéria 
orgânica presente na amostra. 

 

Fonte: Fotos tiradas por Amarílis Brandão de Paiva e a autora. 

3.3. Análise dos dados 
   

Em nosso trabalho não foram encontradas áreas florestais que apresentaram 

o mesmo histórico de regeneração ou mantiveram a sua porcentagem florestal ao 

longo do tempo, o que é muito comum nos estudos ligados à restauração (SANT’ 

ANNA et al., 2014). A replicação muitas vezes não é viável em tratamentos de estudos 

ligados a restauração, pois os locais que seriam replicados, geralmente não estão 

presentes na área em que o estudo está sendo empregado (Michener 1997). Portanto 

nós consideramos o riacho como nossa unidade amostral.  De cada microbacia com 

um histórico de restauração diferente, foram feitas coletas em 2 a 5 riachos e de cada 

riacho coletamos 4 sub-amostras. Apesar do reconhecimento das limitações deste 
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delineamento amostral, os resultados obtidos podem ser usados para entender melhor 

a recuperação das comunidades de insetos aquáticos em áreas regeneradas. 

 Para verificar se a riqueza e abundância de espécies de insetos aquáticos 

estão associadas à regeneração da cobertura florestal, nós estimamos o número de 

gêneros nos riachos de cada microbacia por categoria (ALTA, MÉDIA e BAIXA). 

Nós usamos ordenações (MDS) com os dados das seis microbacias a fim de 

visualizar a existência de grandes padrões entre os diferentes históricos e as classes 

de cobertura. Para os dados bióticos usamos o coeficiente de dissimilaridade por 

presença e ausência de Jaccard e o índice de Bray-Curtis. Para os dados abióticos 

utilizamos Distância Euclidiana. Para comparar a composição da comunidade de 

insetos e as variáveis físicas e químicas da água entre os grupos (Regeneração e 

Controle), nós utilizamos uma análise de variância multivariada (MANOVA), 

acompanhada de teste de permutação (ANDERSON et al., 2011). 
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4. RESULTADOS  
 

 Nas nove microbacias regeneradas, encontramos 7.122 indivíduos da ordem 

Ephemeroptera distribuídos em treze gêneros (Americabaetis, Baetodes, Caenis, 

Callibaetis, Cloeodes, Farrodes, Paracloeodes, Traveryphes, Tricorythopsis, Zeluzia, 

Meridialis, Hylister e Leptohyphes). Os gêneros Traveryphes (com 2085 indivíduos), 

Farrodes (com 2057 indivíduos) e Americabaetis (com 1992 indivíduos) foram os 

gêneros que apresentaram maior abundância na bacia do Rio Corumbataí. Os 

gêneros que possuíram menor abundância foram Callibaetis (com 5 indivíduos), 

Meridialis (com 4 indivíduos) e Trycorythopsis (com 3 indivíduos), os mais raros, desse 

estudo. Os demais gêneros apresentaram de 39-438 indivíduos (Figura. 6). O gênero 

mais frequente nos diferentes riachos é o Americabaetis (encontrado em 18 riachos), 

seguido do Farrodes (encontrado em 16 riachos), Traveryphes (encontrado em 15 

riachos) e Caenis (encontrado em 12 riachos).   

Figura 6. Dados sobre gêneros comuns e raros no presente estudo (no eixo x estão descritas os 13 
gêneros encontrados e no eixo y apresenta o número de indivíduos) 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 Ao analisar a riqueza absoluta, observamos que nos tratamentos “Baixa” e 

“Média” não ocorreu uma grande diferença entre seus pontos, tanto nas suas 

amostras controle quanto nas que sofreram regeneração. As microbacias 
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pertencentes à categoria “Alta” apresentaram diferença em suas médias, sendo maior 

nas microbacias que mantiveram sua cobertura ao longo do tempo e menor nas que 

sofreram regeneração (Figura 7). Podemos observar também que a regeneração 

“Média” sofreu uma variação ampla entre sua máxima e mínima, nos dados de riqueza 

em espécies, em razão do número de riachos dessa microbacia (Regeneração-Média) 

ser baixo. Isso aconteceu devido a um dos riachos coletados não possuir nenhum 

gênero de Ephemeroptera, levando nosso n=3 para n=2. 

Figura 7. Dados de riqueza absoluta por tratamento. Tratamentos: categoria de vegetação (ALTA, MEDIA e 
BAIXA) e o histórico (C = controle e R = regeneração).   

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Em relação à abundância, observamos que em todos os tratamentos, “Alta”, 

“Média” e “Baixa” a diferença foi mínima. Diferente da riqueza a regeneração “Alta” é 

mais próxima da média da controle alta (“C.Alta”). Em uma visão geral, não ocorre 



22 
 

diferença expressiva de abundância entre as bacias por mais que possamos observar 

que a riqueza sofreu um sútil decréscimo da cobertura vegetal entre as categorias 

baixa para a alta. 

 As ordenações com os dados bióticos, tanto com o coeficiente de Jaccard 

quanto com o de Bray-Curtis, captaram 64% de variação nos dois primeiros eixos. 

Analisando o primeiro eixo da ordenação, podemos ver uma divisão entre as 

microbacias em dois grupos: vermelho (cor que representa as bacias que mantiveram 

sua cobertura florestal ao longo do tempo) do lado direito e azul (cor que representa 

as bacias que sofreram regeneração em seu histórico) do lado esquerdo. Essa divisão 

indica que em ambos os índices (Jaccard e Bray-curtis) a composição de gêneros das 

comunidades de Ephemeroptera das bacias “Controle” são mais similares entre si, 

assim como ocorre nas bacias de “Regeneração” e que há uma separação entre essas 

categorias. Quando observamos a geometria dos pontos, que representa as classes 

de cobertura, não notamos algum padrão de distribuição no gráfico, o que indica que 

as composições das comunidades de insetos não respondem apenas à porcentagem 

de cobertura florestal, mas também ao histórico (Figura 8 e Figura 9).    
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Figura 8. Ordenação multivariada (MDS) - Bray-Curtis, os quais as cores representam o histórico (C = 
Controle, R = Regeneração) e a geometria representa a porcentagem florestal (Quadrado = “Baixa”, 
Círculo = “Media” e Triângulo = “Alta”). 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 9. Ordenação multivariada (MDS) - Jaccard, os quais as cores representam o histórico (C = Controle, 
R = Regeneração) e a geometria representa a porcentagem florestal (Quadrado = “Baixa”, Círculo = “Media” 
e Triângulo = “Alta”). 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O padrão Controle-Regeneração (vermelho-azul) para os dados abióticos foi 

menos evidente quando comparado aos dados taxonômicos. Na ordenação com os 

dados ambientais conseguimos ver uma diferença sutil entre azul e vermelho quando 

passamos uma reta no eixo 2, o que mostra que as microbacias Controle (que 

mantiveram a sua cobertura florestal) parecem mais entre si,  assim como as 

microbacias de Regeneração (que ocorreu aumento da porcentagem florestal). Em 

relação a geometria dos pontos é possível observar que as bacias que apresentam 

cobertura Baixa (Representada pelo quadrado: 15-20%) são mais similares entre si, 

assim como a cobertura da categoria Média (Representada pelo círculo: 30-13%). 
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Figura 10. Ordenação Multivariada (MDS): Distância Euclidiana para os dados abióticos os quais as cores 
representam o histórico (C = Controle, R = Regeneração) e a geometria representa a porcentagem florestal 
(Quadrado = “Baixa”, Círculo = “Media” e Triângulo = “Alta”). 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 A Manova confirmou os padrões gráficos descritos acima, porém com mais 

precisão e detalhes (Tabela 1): tanto a composição taxonômica quanto a estrutura 

abiótica dos riachos diferiram entre os históricos de regeneração e as classes de 

cobertura florestal. Porém, encontramos uma interação (histórico-cobertura) 

significativa nos dois casos. Isso indica que os insetos aquáticos respondem a 

cobertura florestal da microbacia, mas essa resposta depende do histórico de 

regeneração (Tabela 1). 
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Tabela 1. Tabela dos dados geradas pela Análise multivariada de variância. 

 Taxonômico GL F R2 P 

Histórico 1 5.05 0.14 0.01 

Cobertura 2 3.98 0.22 0.01 

Interação 2 3.07 0.17 0.01 

Ambiental     

Histórico 1 3.03 0.10 0.01 

Cobertura 2 3.84 0.23 0.01 

Interação 2 1.87 0.11 0.03 
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5. DISCUSSÃO 
 

Nossos resultados indicam a existência de uma influência do histórico de 

regeneração e da cobertura florestal atual nos processos contemporâneos da 

composição das comunidades e das características físicas e químicas da água dos 

riachos estudados. Os resultados também indicam a existência de uma interação 

entre o histórico e o processo de regeneração natural, e podem ser usados como 

subsídio para discussão sobre projetos de restauração em riachos.  

Miller (2008) faz analogia à visão clássica da restauração física em riachos ao 

filme “Field of Dreams”. O filme conta a história de um homem que constrói um campo 

de baseball em seu quintal para que ele receba os espíritos dos famosos jogadores 

americanos de baseball, após escutar um chamado em sua fazenda, dizendo a ele 

“construa que eles virão”. Muitos autores americanos que trabalham com restauração 

fazem essa comparação à visão clássica da restauração, por acreditar que a 

recuperação física do habitat proporcionará condições para que a fauna volte ao local 

restaurado (MILLER, 2008; PETERSON, 2015; WODIKA; BAER, 2015).  

Para este trabalho, definir o conceito “Regeneração Natural” foi de grande 

importância por existir diferentes processos que levam ao aumento de cobertura 

florestal. O aumento da porcentagem de cobertura vegetal pode acontecer através da 

expansão natural (processo em que ocorre o aumento da vegetação, que não era 

classificada como floresta por estar fragmentada) como é o caso deste trabalho. 

Geralmente este processo é confundido com reflorestamento ou restauração florestal 

(quando ocorre o restabelecimento da vegetação através do plantio) (CHAZDON et 

al., 2016). Por mais que o nosso trabalho tenha como contexto os estudos sobre 

restauração, a escolha de riachos localizados em áreas que sofreram regeneração 

natural não afetou a nossa análise, pois em ambos os processos ocorre o aumento 

da vegetação (mudança no ambiente físico), que é uma das linhas que queríamos 

testar juntamente com o histórico de mudança.  

O aumento da cobertura florestal nos riachos faz com que a heterogeneidade 

ambiental seja maior e proporciona mais recursos ao ambiente, por consequência 

desses fatos espera-se que ocorra conservação das espécies ali presentes (LIRA et 

al., 2012). Quando ocorre desmatamento e essa área degradada sofre 
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reflorestamento ou regeneração natural, a retomada dos processos ecológicos levará 

maior tempo para o reestabelecimento das espécies no sistema, o que explica o 

porquê duas bacias com porcentagens florestais iguais possuem características 

diferentes (LIRA et al., 2012). O histórico de cada área pode explicar melhor a 

composição de espécies e as características ambientais presentes nos locais, do que 

a suas características atuais (LIRA et al., 2012). 

Países que implantaram projetos de restauração em riachos no passado  

apresentaram resultados de insucesso referentes à recuperação da fauna. Dados 

coletados na Alemanha, por exemplo, mostraram que a maioria dos projetos 

implantados não foi eficiente, principalmente para a fauna (macroinvertebrados), e que 

o sucesso dos projetos de restauração depende pincipalmente do potencial de 

dispersão e do pool regional de espécies (SUNDERMANN; STOLL; HAASE, 2011). 

Isso faz com que os resultados do nosso trabalho tenham relevância, por esses 

processos estarem ligados não apenas à alteração do habitat como também ao 

histórico da área. O histórico da paisagem é uma variável negligenciada em coletas 

de dados para a implantação dos projetos de restauração.  

Os Estados Unidos, assim como a Alemanha, apresentaram dados que 

mostram que os projetos de restauração em riachos, além de serem aplicados em 

pequenas escalas e serem muito caros, não resultaram em recuperação da fauna 

aquática. Os custos médios por projeto em um riacho pequeno (aproximadamente 1 

km de extensão restaurada) é de 45 mil dólares (BAGATINI; DELARIVA; HIGUTI, 

2012). Esses dados nos trazem uma reflexão sobre a importância de conservar áreas 

preservadas diante do alto custo em restaura-las no futuro  (BAGATINI; DELARIVA; 

HIGUTI, 2012) e mostram a dificuldade de restabelecer as funções ecológicas em uma 

área recém-mudada (LIRA et al., 2012).  

Os resultados do presente trabalho, que mostram como a interação entre as 

variáveis preditoras (histórico e cobertura florestal) influenciam na composição 

taxonômica e nos aspectos da água, podem ser usados para estudos e implantação 

de projetos que possam ir além da alteração física do habitat.  Os resultados podem 

ainda ser utilizados para entendimento dos processos ecológicos que estruturam 

comunidades e reflexão sobre a validade de realizar investimentos em certa área, a 

partir do seu histórico.  
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6. CONCLUSÃO 
 

 No Brasil não existem estudos ligados à restauração dos ecossistemas 

aquáticos, o que faz com que nossos resultados sejam importantes para futuros 

projetos práticos. O presente trabalho apresenta resultados relevantes aos estudos 

sobre restauração de sistemas aquáticos, por apresentar uma nova visão para essa 

área, em que devem ser considerados não apenas a estrutura física, como também o 

histórico da paisagem.  

 O histórico pode ser usado em estudos prévios à restauração para caracterizar 

a condição ecológica em que habitat se encontra atualmente, podendo assim 

subsidiar a escolha de áreas mais propícias para a execução da restauração. 

Concluindo, a recuperação de riachos via regeneração natural deve ser feita levando-

se em conta o histórico de mudança da cobertura florestal na micro-bacia em que se 

localiza o riacho, pois a composição contemporânea de uma comunidade é o 

resultado de processos estruturadores locais, regionais e históricos. 
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ANEXO A 
 

SCRIPT PARA REPRODUÇÃO DAS ANÁLISES UTILIZANDO O 
PROGRAMA R. 

# Carregando o pacote 

library(vegan) 

# ANÁLISE BIÓTICA  

# Importando os dados bióticos 

bio <- read.table("bio_anita_ephe.txt", header=T) 

bio 

# Criando categorias (ALTA, MÉDIA E BAIXA) 

bio$Cobertura 

bio$Cobertura_Cat <-ordered(factor(bio$Cobertura_Cat, ordered=T), 
levels=c("Baixa", "Media", "Alta")) 

# Criando subconjuntos (subsets) # Subconjunto para dados de gênero 

colSums(subset(bio, select= -c(Bacia, RioEdineusa, Amostra,  
Regeneracao, Cobertura, Estudo, Cobertura_Cat))) 

# Gráfico de gêneros em ordem decrescente 

sort(colSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)]), decreasing=T) 

plot(sort(colSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)]), decreasing=T)) 

# Descrição das amostras 

summary(rowSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)])) 

sd(rowSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)])) # desvio padrão 

#Descrição dos gêneros 

summary(colSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)])) 

sd(colSums(bio[,-c(1,2,3, 17:20)])) 
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# Agregação das amostras em grupo, por riacho. # Criei uma matriz 
nova com os dados de abundancia dos bichos 

soh.bio.total <-subset(bio, select= -c(Bacia, Amostra, RioEdineusa, 
Regeneracao, Cobertura, Estudo, Cobertura_Cat)) 

str(soh.bio.total) 

# Agregação dos dados dos gêneros por riacho 

# Soma das abundâncias. Das amostras 

bio.agreg.rio <- aggregate(soh.bio.total, by=list(rio=bio$RioEdineusa, 
bacia=bio$Bacia, estudo=bio$Estudo,                   
regeneracao=bio$Regeneracao, cobertura=bio$Cobertura, 
cobertura_cat = bio$Cobertura_Cat),FUN=sum) 

bio.agreg.rio 

which(rowSums(bio.agreg.rio[,-c(1:6)])==0) 

bio.agreg.rio <- bio.agreg.rio[-26,] 

 

# Análises para regeneração  

# Matriz soh bio para regeneração 

bio.agreg.reg <- subset(bio.agreg.rio, estudo != "grad", select= -c(bacia, 
rio, estudo, regeneracao, cobertura, cobertura_cat))  

# Matriz preditora categorica para regeneração 

pred.reg  <- subset(bio.agreg.rio, estudo != "grad", select= 
c(regeneracao, cobertura_cat)) 

str(pred.reg) 

# Riqueza regeneração 

riq.reg <- specnumber(bio.agreg.reg) 

riq.reg 

# Abundância total para regeneração 
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abund.reg <- rowSums(bio.agreg.reg) 

abund.reg 

# Frequência de ocorrência por espécies para regeneração 

freq.reg <- colSums(decostand(bio.agreg.reg, "pa")) 

freq.reg 

# Tabela de contingência para as frequências 

pa.bio.reg <- as.matrix(decostand(bio.agreg.reg, "pa")) 

pa.bio.reg 

ftable(xtabs(pa.bio.reg ~ pred.reg[,1]+pred.reg[,2])) 

# Montando os gráficos #Carregando o pacote para fazer os gráficos. 

library(gplots) 

# Riqueza 

plotmeans(riq.reg~interaction(pred.reg[,1],pred.reg[,2]), connect=T) 

# Abundância 

plotmeans(abund.reg~interaction(pred.reg[,1],pred.reg[,2]), connect=T) 

 

# Análise para o gradiente 

# Matriz soh bio para o gradiente 

bio.agreg.grad <- subset(bio.agreg.rio, estudo != "reg", select= -c(bacia, 
rio, estudo, regeneracao, cobertura, cobertura_cat)) 

str(bio.agreg.grad) 

# matriz preditora categórica grad 

pred.grad  <- subset(bio.agreg.rio, estudo != "reg", select= c(cobertura)) 

str(pred.grad) 

# riqueza 



35 
 

riq.grad <- specnumber(bio.agreg.grad) 

riq.grad 

# abundância total gradiente 

abund.grad <- rowSums(bio.agreg.grad) 

abund.grad 

# frequência de ocorrência por espécie no gradiente. 

freq.grad <- colSums(decostand(bio.agreg.grad, "pa")) 

freq.grad 

# Análises Multivariadas # matriz biótica para multivariada 

bio.agreg.reg 

good.cols <-colSums(bio.agreg.reg)>0 

# Agrupamento  

?vegdist 

bio.reg.clust <- data.frame(bio.agreg.reg, 
row.names=paste0(pred.reg[,1], ".", pred.reg[,2], seq(1:nrow(pred.reg)))) 

plot(hclust(vegdist(decostand(bio.reg.clust, "hell"), method="gower"))) 

# Obs. não apareceu nenhum padrão, mesmo mudando os coeficientes 
de similaridade  

# Ordenação PCoA (regeneração) 

mds.reg <- cmdscale(vegdist(decostand(bio.agreg.reg[,good.cols], 
"hell"), method='bray'), eig=T) 

# mudando os coeficiente. de similaridade 

mds.reg <- cmdscale(vegdist(decostand(bio.agreg.reg[,good.cols], "pa"),  
method='jacc'), eig=T) 

mds.reg  # 64% de variacao capturada nos 2 eixos  
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# Gráficos 

cols = c('red', 'blue') 

shps = c(15, 16, 17) 

plot(mds.reg$points, type = 'n') 

points(mds.reg$points, col = cols[pred.reg$regeneracao], pch = 
shps[pred.reg$cobertura_cat], cex=1.25) 

legend('topright', col=cols, legend=levels(pred.reg$regeneracao), pch = 
16, cex = 1.2) 

legend('bottomright', legend=levels(pred.reg$cobertura_cat), pch = shps, 
cex = 1.2) 

# tentando nmds 

mds.reg <- metaMDS(decostand(bio.agreg.reg[,good.cols],"pa"), 
distance = "jacc", trymax = 100) 

mds.reg 

# bray, jacc (com deco pa) ficaram razoaveis 

cols = c('blue', 'red') 

shps = c(15, 16, 17) 

plot(mds.reg, type = 'n') 

points(mds.reg, col = cols[pred.reg$regeneracao], pch = 
shps[pred.reg$cobertura_cat], cex=1.25) 

orditorp(mds.reg, display="species",col="black", air=0.01, cex=1) 

legend('topright', col=cols, legend=levels(pred.reg$regeneracao), pch = 
16, cex = 1.2) 

legend('bottomright', legend=levels(pred.reg$cobertura_cat), pch = shps, 
cex = 1.2) 

# Permanova 
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perma.reg <- 
adonis(decostand(bio.agreg.reg[,good.cols],"hell")~pred.reg$regeneraca
o*pred.reg$cobertura_cat, method="bray") 

perma.reg 

# betadisper (matriz de distancia) 

y.dis.reg <- vegdist(decostand(bio.agreg.reg[,good.cols],"hell"), "bray") 

?betadisper 

b.disp.reg <- betadisper(y.dis.reg, pred.reg$cobertura_cat) 

b.disp.reg 

boxplot(b.disp.reg) 

permutest(b.disp.reg, T) 

plot(TukeyHSD(b.disp.reg)) 

plot(b.disp.reg) # Obs: A análise não obteve diferença na “betadisper” 
com nenhuma dissimilaridade, assim podemos interpretar a Manova 
com confiança, portanto temos uma difença na Manova, condicionada 
pela diferença na localização no espaço multivariado e não na 
dispersão.  

 

#ANÁLISE ABIÓTICA  

#Importando os dados 

abio <- read.table ("abioticos_dados.txt", header = T) 

#Criando uma tabela apenas com os dados núméricos 

soh.abio.total <-  subset(abio, select= -c(MB, Rio, ID, Regeneracao, 
Cobertura, Estudo)) 

abio.agreg.Rio <- aggregate(soh.abio.total, by=list(Rio=abio$Rio, 
MB=abio$MB, Estudo=abio$Estudo, Regeneracao=abio$Regeneracao, 
Cobertura=abio$Cobertura), FUN=mean) 

# ANALISES DA PARTE DE REGENERECAO 
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 # matriz soh abio para reg 

abio.agreg.reg <- subset(abio.agreg.Rio, Estudo !="grad", select= -c(Rio, 
Regeneracao, MB, Estudo, Cobertura)) 

abio.agreg.reg 

# matriz preditora categorica reg 

pred.reg <- subset(abio.agreg.Rio, Estudo !="grad", select= 
c(Regeneracao,Cobertura)) 

pred.reg 

# Matriz abio para multvar. 

abio.agreg.reg 

good.cols <-colSums(abio.agreg.reg)>0             

# Ordenacao PCoA   

# Distância Euclidiana 

mds.reg <- cmdscale(vegdist(decostand(abio.agreg.reg, "standardize"), 
method='euclidean'), eig=T) 

mds.reg  

cols = c('red', 'blue') 

shps = c(15, 16, 17) 

plot(mds.reg$points, type = 'n', cex.axis=1.5, cex.lab=1.5) 

points(mds.reg$points, col = cols[pred.reg$Regeneracao],pch = 
shps[pred.reg$Cobertura], cex=1.75) 

legend('topright', col=cols, legend=levels(pred.reg$Regeneracao), pch = 
16, cex = 1.5) 

legend('bottomright', legend=levels(pred.reg$Cobertura), pch = shps, cex 
= 1.5) 

# Manova 
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adonis(decostand(abio.agreg.reg, 
"standardize")~pred.reg$Regeneracao*pred.reg$Cobertura, 
method="euclid") 

str(abio.agreg.reg) 


