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Resumo 91

Déficits linneano e wallaceano como um desafio para a conservação de
Protoneuridae
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A priorização  de  áreas  para  a  conservação  da  biodiversidade  é  uma  atividade  que
demanda dados confiáveis e de alta qualidade. No entanto, o pouco que conhecemos
pode gerar equívocos em uma escolha eficiente de áreas destinadas a conservação. Dois
dos grandes problemas em relação a esses dados são os déficits linneano e wallaceano,
que  estão  relacionados  à  quantidade  de  descrições  de  espécies  e  suas  respectivas
distribuições. Com base nisso, nosso objetivo é avaliar a existência e possíveis causas
dos  déficits  Linneano  e  Wallaceano  na  família  de  libélulas  Protoneuridae.  Para  isso
testamos  três  hipóteses:  (Hipótese  da  detectabilidade)  como  a  maior  parte  dos
Protoneuridae tem tamanhos corporais pequenos, a curva de acumulação de espécies
não irá  se estabilizar,  o que indicará que muitas espécies ainda não foram descritas;
(Hipótese do tempo) quanto mais recente for a descrição de uma espécie, menos dados
de ocorrência ela terá; e (Hipótese do esforço de coleta) a informação sobre o espaço
ecológico de uma espécie aumenta com o tempo de descrição, mas a lacuna wallaceana
não diminui, não havendo relação entre o espaço ecológico e os dados de distribuição. Ao
testarmos a hipótese da detectabilidade, encontramos um aumento linear no número de
espécies descritas descartando a existência de uma assíntota. A evidência de que não
atingimos o número total de espécies reforça a ideia de que deve aumentar os esforços
de coleta para essa família. Na hipótese do tempo, encontramos que quanto mais recente
é a descrição das espécies, menor será a quantidade de pontos de ocorrência, que pode
ou não aumentar o conhecimento sobre suas distribuições. Procuramos também entender
como estavam os centroides de distribuição dessas espécies dentro do Brasil.  Então,
encontramos um padrão diagonal, em que grande parte dos centroides ocorre nos biomas
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, e claramente uma baixa quantidade de espécies
com os centroides de distribuição na Caatinga (figura 1). Para a hipótese do esforço de
coleta,  encontramos  que  as  espécies  descritas  recentemente  apresentam  espaços
ecológicos menores em relação às demais espécies, e esse padrão não é explicado pelo
número de registros. Nossos dados mostram que são necessários maiores esforços de
coleta para aumentar o conhecimento sobre essa família, e que as lacunas observadas
podem ser parcialmente explicadas pela dificuldade que existe em amostrar espécies de
tamanho  corporal  pequeno.  O  número  de  registros  das  espécies  implica  que  para
melhorar a certeza ao priorizar áreas para a conservação é necessário que a espécie
tenha um tempo suficiente  de conhecimento  para  inferir  o  real  status  de ameaça ou
utilizar outros métodos para prever a distribuição, como a modelagem de distribuição de
espécies.  Portanto,  identificar  os  déficits  de  conhecimento  da  biodiversidade  ajuda  a
estabelecer estratégias de conservação que sejam mais efetivas para organismos pouco
conhecidos. Os déficits linneano e wallaceano são duas categorias de falta de informação
que  podem  comprometer  a  conservação  da  biodiversidade,  independente  do  grupo
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biológico, pois são dados cruciais para decidir onde conservar. Portanto, esse trabalho
contribui para evitar decisões errôneas na conservação de espécies de Protoneuridae.
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Figura 1: Mapa de distribuição dos centróides de distribuição das espécies de
Protoneuridae que ocorrem no território brasileiro.
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