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RESUMO 

 

Riachos são ecossistemas complexos e importância ecológica, pois oferecem vários serviços 

ecossistêmicos para a sociedade. Entretanto, nas últimas décadas, devido ao crescimento 

populacional humano esses ambientes passaram a ser considerados um dos mais ameaçados e 

suscetíveis a atividades antrópicas. A urbanização de forma não planejada tem ameaçado a 

integridade dos ambientes aquáticos causando alterações drásticas na estrutura e funcionamento 

desses sistemas. Entre os principais impactos causados pela ação humana está o aporte de 

efluentes domésticos, agrícolas e industriais, remoção da vegetação ripária, diminuição da 

permeabilidade do solo, afetando a fauna de invertebrados aquáticos, que são um dos principais 

responsáveis pelo processo de decomposição foliar. Os invertebrados aquáticos como 

componentes principais desses sistemas, são importantes para a dinâmica de nutrientes, 

transformação de matéria, fluxo de energia e são excelentes indicadores biológicos, porém vem 

sofrendo com as alterações que estão ocorrendo nos ambientes aquáticos. Diante disto, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos dos impactos antrópicos (efluentes domésticos, 

remoção da vegetação ripária, mudanças de uso do solo) sobre os ambientes aquáticos de 

Florianópolis (Santa Catarina, Brasil) através da comunidade de invertebrados aquáticos e do 

processo de decomposição foliar. Este estudo foi desenvolvido em riachos inseridos em três 

regiões na cidade de Florianópolis, sendo: região sul, onde foram amostrados riachos 

preservados, região central com riachos em situação intermediária de preservação e região norte 

onde foi amostrado somente riachos impactados. Para avaliar o efeito dos impactos antrópicos 

sobre a colonização por invertebrados aquáticos e o processo de decomposição foliar. Foram 

incubados 75 litter bags, e retirados após 7, 15, 35 e 60 dias de incubação. Paralelamente, para 

a avaliação e caracterização das condições ambientais foram coletados dados abióticos e 

aplicado o Protocolo de Avaliação Rápida Visual. Foram identificados 10.335 invertebrados 

aquáticos distribuídos em 2 filos, 12 ordens e 33 táxons. Diferenças significativas com relação 

a riqueza taxonômica foram observadas entre as regiões amostradas, com a maior riqueza 

taxonômicas observada na região central. As maiores abundâncias foram observadas nos 

riachos inseridos na região norte sendo Chironomidae, Oligochaeta e Hirudinea os táxons mais 

abundantes nesta região. Não houveram diferenças significativas nas taxas de decomposição 

foliar entre as regiões central e norte, mas houve maior perda de massa foliar nos riachos 

inseridos na região sul. A partir dos resultados deste estudo, foi possível estabelecer uma relação 

direta entre os riachos e o nível de preservação ambiental, uma vez que observamos os efeitos 

das modificações antrópicas sobrea composição e distribuição da comunidade de invertebrados 

aquáticos durante o processo de decomposição foliar nos riachos preservados e impactados. 
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Florianópolis. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Streams are ecosystems with high complexity and ecological importance. They offer various 

services to populations. However, in recent decades, these environments have been considered 

one of the most threatened and susceptible to human activities. Here, we used a replicated 

litterbag experiment to investigate the effects of human impact on leaf breakdown process and 

leaf-associated invertebrates along small streams located in tree regions on the subtropical 

Island (Florianópolis, SC, Brazil). We identified the invertebrates and measured the litter 

breakdown rates using the litterbags ecosystems function assessment approach. Seventy-five 

litterbags containing grams of dry leaf litter were deployed on streams. Were identified 10,335 

aquatic invertebrates distributed in 2 phyla, 12 orders and 33 taxa. The taxonomic and 

functional composition of invertebrate associated with leaf litter ranged between region and 

explained the differences in breakdown rates. The highest total abundance were found in the 

streams located in the North region and Chironomidae, Oligochaeta and Hirundinea were the 

more abundant and reducing the taxonomic and functional diversity in these streams. 

Decomposition rates didn´t differ between the streams, but we observed higher loss mass on 

the streams located on the south region. This result implies that macroinvertebrate assemblages 

can have a indirect effect on decomposition rates and that impacts of anthropogenic pressures 

on stream ecological status generally described in the literature - often impact on the stream 

process - has to be more study.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Ecossistemas Aquáticos 

Ambientes de águas continentais compreendem todas as águas que são interiores na 

superfície da terra. Esses ambientes abrigam comunidades biológicas diversificadas e são 

tradicionalmente classificados em ambientes lóticos, representados por águas correntes (rios e 

riachos) e ambientes lênticos, representados por águas estagnadas (lagos naturais e artificiais) 

(SCHMITT, 2016; VANNOTE et al. 1980). Os ambientes lóticos apresentam diferenças em 

sua estrutura física, tais como na profundidade, largura, volume de água, mudanças no estado 

trófico e consequentemente mudanças na estruturação das comunidades biológicas associadas 

a esses ambientes (SCHMITT, 2016; VANNOTE et al. 1980). Ecossistemas lóticos possuem 

alta complexidade e importância ecológica, pois oferecem uma série de serviços para a 

sociedade, tais como fornecimento de água para fins domésticos, agrícolas e industriais, 

tratamento de resíduos, geração de energia, locais para atividades de lazer e conservação da 

biodiversidade (DUDGEON et al. 2006; TUNDISI; TUNDISI, 2010). Entretanto, os rios e 

riachos encontram-se entre os ecossistemas mais vulneráveis e sujeitos diversos impactos 

antrópicos como, por exemplo, o acelerado processo de urbanização (FERREIRA; FLYNN, 

2012; SANTOS, 2014). 

Segundo Strahler (1957) os riachos podem ser classificados de diversas formas, seja 

quanto sua ordem ou padrão hierárquico de tributários. Um riacho classificado de 1ª ordem é 

aquele que não apresenta tributários, sendo designado como nascente. O encontro de dois 

riachos de 1ª ordem dará a origem a um riacho de 2ª ordem, já a convergência de dois riachos 

de 2ª ordem origina um riacho de 3ª ordem. Dessa maneira, o aumento de categoria do riacho 

ocorre quando o riacho de ordem X recebe outro de ordem ou tamanho igual (SCHMITT, 2016). 

Riachos florestados de pequena ordem geralmente tem limitação e diminuição da produtividade 

primária, pois apresentam vegetação marginal e denso dossel que causam sombreamento que 

limitam a entrada de luz no ambiente (ABELHO, 2001; VANNOTE et al. 1980). Como 

consequência, esses ambientes são fortemente dependentes de uma fonte externa contínua de 

energia para a realização de suas funções ecossistêmicas (LEMES-SILVA, 2014; WANTZEN 

et al. 2008). Dessa forma, as fontes alóctones de matéria orgânica particulada grossa (MOPG) 

oriundos da vegetação ripária, são consideradas a principal fonte de energia para estes riachos 

(GONÇALVES; FRANÇA; MEDEIROS, 2006; GONÇALVES; CALISTO, 2013; LEMES-

SILVA, 2014).  
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Uma vez dentro dos riachos, os detritos vegetais são incorporados na cadeia trófica 

sendo consumidos/decompostos por micro-organismos e invertebrados aquáticos (ABELHO, 

2001; GRAÇA et al. 2015; FONTANA, 2018). Sendo assim, o funcionamento dos riachos está 

diretamente relacionado com o aporte de matéria orgânica provenientes da vegetação ripária 

(REZENDE et al. 2017); a decomposição foliar (CHAUVET et al. 2016) e a estrutura e 

composição das comunidades aquáticas responsáveis pela assimilação da energia nestes 

ambientes (WALLACE; WEBSTER, 1996). 

1.2 Decomposição foliar 

A entrada de matéria orgânica alóctone é fundamental para a manutenção das 

comunidades aquáticas, que são influenciadas diretamente pela disponibilidade, qualidade 

nutricional e diversidade de detritos foliares (FONTANA, 2018; KÖNIG; HEPP; SANTOS, 

2014; MENÉNDEZ et al. 2013). Após entrar no riacho os detritos foliares passam pelo processo 

de decomposição, que consiste no processo ecossistêmico pelo qual a matéria orgânica 

particulada grossa (MOPG) é reduzida e convertida à matéria orgânica particulada fina (MOPF) 

e em compostos inorgânicos, sendo um processo chave para a ciclagem de nutrientes nos 

ecossistemas aquáticos (FARJALLA; MARINHO; ESTEVES, 1999; GRAÇA et al., 2015). 

Este processo é influenciado pela ação de fatores químicos, físicos e biológicos (ALLAN; 

CASTILHO, 2007; WEBSTER; BENFIELD, 1986) que interagem entre si, e seus efeitos 

combinados são geralmente estudados a partir da avaliação da perda de massa ao longo do 

tempo (GESSNER; CHAUVET; DOBSON, 1999; LEMES-SILVA, 2014). 

No ambiente aquático, o processo de decomposição foliar pode ser dividido em três 

fases (ABELHO, 2001; GALERA, 2015; GONÇALVES et al. 2014; WEBSTER; BENFIELD 

1986) (Figura 1), sendo elas: a) Lixiviação: onde compostos químicos solúveis (carboidratos, 

aminoácidos, proteínas e alguns lipídeos) são solubilizados pela ação da água, logo após a 

imersão da matéria orgânica, que promove grande parte da perda da massa foliar inicial; b) 

Condicionamento: momento onde ocorre a colonização de microrganismos que promovem 

modificações químicas e estruturais nos detritos foliares, aumentando a palatabilidade e 

favorecendo o consumo por invertebrados aquáticos; c) Fragmentação: resultante da abrasão 

física da água e consumo pelos invertebrados aquáticos. Apesar de vários estudos apresentarem 

estas três fases em uma sequência, é importante destacar que essas fases ocorrem 

simultaneamente durante todo o processo de decomposição foliar (GESSNER; CHAUVET; 

DOBSON, 1999).  
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Figura 1 – Etapas do processo de decomposição foliar em riachos. 

 
Fonte: ALLAN (1995) 

A decomposição foliar é um processo ecossistêmico complexo, influenciado e 

controlado por diversos fatores bióticos e abióticos, tais como: presença e quantidade de 

invertebrados aquáticos e microrganismos, principalmente fungos e bactérias (GRAÇA; 

CANHOTO, 2006; PEREIRA LOPES, 2014); composição química dos detritos foliares 

(qualidade nutricional) (GRAÇA, 2001), temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, 

condutividade elétrica, nutrientes na água e velocidade da água, (PEREIRA LOPES, 2014). Por 

outro lado, este processo pode ser afetado em resposta a inúmeros fatores ambientais e 

biológicos, que podem estar relacionados aos efeitos das modificações ambientais (CLASSEN‐

RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ‐FONSECA; RAMÍREZ, 2019). Alterações antrópicas nos 

riachos podem influenciar nas atividades das comunidades aquáticas, diretamente através do 

aumento das concentrações de nutrientes, assim como indiretamente através de redução de 

oxigênio (ARAÚJO, 2015; ROSEMOND et al. 2002). Ambientes ácidos diminuem a biomassa 

de fungos associados aos detritos foliares, promovendo menores taxas de decomposição 

(GALERA, 2015; ROWE et al. 1996). Alguns grupos de invertebrados fragmentadores 

especializados no consumo de detritos foliares diminuem fortemente a sua abundância com as 

modificações antrópicas afetando, com isso, o processo decomposição foliar (CHADWICK et 

al. 2006).  
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Atualmente, o processo de decomposição foliar tem sido amplamente utilizado como 

uma eficiente ferramenta para avaliar os efeitos de impactos antrópicos, como o desmatamento, 

poluição orgânica e urbanização sobre os ambientes aquáticos (COLAS et al. 2013; 

IMBERGER; THOMPSON; GRACE, 2010; PEREIRA LOPES, 2014). 

1.3 Invertebrados aquáticos 

Dentre as comunidades biológicas associadas aos ambientes aquáticos, destacam-se os 

invertebrados aquáticos. Estes organismos apresentam uma alta diversidade e são constituídos 

por vários grupos taxonômicos, dos quais a maior parte pertencente à classe Insecta 

(CALLISTO; MORRETI; GOULART, 2001). A maioria dos invertebrados aquáticos 

costumam habitar o fundo dos ecossistemas aquáticos durante pelo menos uma parte do seu 

ciclo de vida (CALLISTO; ESTEVES, 1995). Geralmente, estes organismos estão associados 

aos mais diversos tipos de substratos, tanto orgânicos (ex: detritos vegetais, galhos, raízes, 

macrófitas), quanto inorgânicos (ex: rochas, cascalhos) (HAUER; LAMBERTI, 1996; 

SCHMITT, 2016). Além disso, os invertebrados aquáticos habitam locais com variadas 

condições ambientais e apresentam uma atuação ecológica bem diversa nesses ecossistemas 

(CALLISTO; ESTEVES, 1995; CUMMINS; KLUG, 1979). Estas comunidades desempenham 

um papel muito importante nos processos ecossistêmicos e manutenção da biodiversidade, 

participando na transformação de matéria e do fluxo de energia dos corpos d’água, (ARAÚJO, 

2015; CALLISTO; ESTEVES, 1995; HEINO, 2009).  

Diversos fatores podem atuar como agentes determinantes na distribuição e 

diversidade das comunidades de invertebrados aquáticos. Em uma escala local fatores como, 

morfologia das margens dos riachos, presença de vegetação ripária, profundidade da coluna 

d’água, velocidade da corrente d’água, variações na temperatura da água, características do 

sedimento, disponibilidade de recursos alimentares e concentrações de nutrientes na água 

destacam-se como os mais importantes (ARAÚJO, 2015; QUEIROZ; TRIVINHO-STRIXINO; 

NASCIMENTO, 2000). Qualquer alteração em um destes fatores pode interferir na 

composição, estruturação e distribuição da comunidade destes organismos aquáticos ao longo 

do ambiente (SCHMITT, 2016; WEIGEL et al. 2003).  

Dessa forma, as comunidades de invertebrados aquáticos expressam as condições 

ecológicas dos ecossistemas aquáticos que habitam (ZARDO, 2011), sendo considerados 

excelentes bioindicadores ambientais e tem sido amplamente utilizada como uma ferramenta 

muito eficaz e amplamente utilizada para avaliar os impactos antrópicos em diversos ambientes 

(ARAÚJO, 2015; HEPP; RESTELLO, 2007). São reconhecidamente considerados bons 
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bioindicadores, pois: a) estão presentes em todos os sistemas aquáticos; b) possuem ciclo de 

vida longo; c) possuem baixa mobilidade e são de fácil amostragem; d) técnicas de amostragem 

padronizadas e de custo relativamente baixo; e) possuem diferentes níveis de tolerância às 

alterações ambientais e respondem espaço-temporalmente às condições ambientais; f) 

funcionam como integradores das condições ambientais, isto é, estão presentes antes e após 

eventos impactantes (CALLISTO; GONÇALVES, 2005; MALACARNE; MORETTO; 

GUBIANI;  2015; ROSENBERG; RESH, 1993; SCHMITT, 2016).  

Entre os invertebrados aquáticos encontramos organismos que são sensíveis à 

poluição, especialmente organismos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera 

(conhecidos como EPTs), que são considerados indicadores de águas limpas e de boa qualidade 

e que tendem a desaparecer com a poluição (CALLISTO et al. 2000). Também encontramos 

organismos considerados tolerantes como, por exemplo organismos das ordens Coleoptera e 

Odonata que conseguem tolerar algumas mudanças ambientais e que são abundantes nos 

ambientes aquáticos. Além disso, também observamos organismos considerados resistentes à 

poluição como, por exemplo, organismos da família Chironomidae e das classes Oligochaeta e 

Hirudinea que indicam a má qualidade de água (CALLISTO et al. 2000). Portanto, ambientes 

com alterações antrópicas geralmente possuem baixa diversidade de táxons e elevada 

abundância de organismo, limitados a grupos mais tolerantes (CALLISTO et al. 2000). 

Uma forma eficiente de avaliar alterações antrópicas nos ecossistemas aquáticos é 

agregar a estrutura da comunidade aquática a um processo ecossistêmicos, tal como o processo 

de decomposição foliar. Esta abordagem possui a vantagem de integrar respostas da vegetação 

ripária, das atividades dos microrganismos e dos invertebrados fragmentadores, além das 

características físicas e químicas do riacho (GESSNER; CHAUVET; DOBSON, 1999; 

MARTINS, 2013; TONELLO et al. 2014). Desse modo, um estudo integrado do processo de 

decomposição foliar e da estrutura da comunidade de invertebrados aquáticos, constitui uma 

eficiente metodologia para avaliar o efeito das perturbações antrópicas sobre os ecossistemas 

aquáticos continentais (ROSENBERG; RESH, 1993). 

1.4 Perturbações antrópicas nos ecossistemas aquáticos 

Em inúmeras regiões do mundo o acelerado crescimento urbano tem alterado e 

impactado drasticamente os ecossistemas aquáticos (CLETO FILHO; WALKER, 2001; 

PAYNE, 1986). Muitas vezes este crescimento urbano/populacional não é acompanhado por 
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políticas públicas eficientes que promovam a conservação dos ambientes, tornando-se uma das 

principais ameaças aos ecossistemas aquáticos, principalmente aqueles próximos aos grandes 

centros urbanos (COUCEIRO; HAMADA, 2011; RAMÍREZ et al. 2009; WALLACE; 

CROFT-WHITE; MORYK, 2013). 

Como resultado, tem-se observado uma forte alteração dos ambientes aquáticos, o que 

afeta o funcionamento dos ecossistemas (ex: produtividade primária, decomposição foliar, 

ciclagem de nutrientes) (TORRES; RAMÍREZ, 2014), e/ou nos serviços ecossistêmicos que 

fornecem (ex: abastecimento público, recreação, descarga de águas pluviais e valor cultural) 

(CLASSEN‐RODRÍGUEZ; CLETO FILHO; WALKER, 2001; GUTIÉRREZ‐FONSECA; 

RAMÍREZ, 2019).  

Nas áreas urbanas (Figura 2) os principais impactos sobre os rios e riachos tem sido 

relacionados à:  

(a) diminuição da permeabilidade do solo (asfaltos, estradas e construções), o que 

aumenta o escoamento da água e pode amplificar a entrada de contaminantes no ambiente 

aquático (MARTINS et al. 2017). As canalizações de rios e riachos que também trazem 

alterações, como no ciclo hidrológico, no aumento do volume e da concentração do fluxo das 

águas, que consequentemente correm mais rápido e contribuem para a eliminação das 

comunidades aquáticas (WALSH et al. 2005);  

(b) remoção total ou parcial da vegetação ripária, que ocasiona mudanças na 

temperatura local pela falta de cobertura vegetal e sombreamento do dossel, permitindo maior 

entrada de luz no ambiente aquático, resultando na diminuição da disponibilidade de oxigênio 

(CALLISTO et al. 2012; MARTINS et al. 2017). A retirada da vegetação ripária também 

acarreta a erosão das margens trazendo mudanças na hidrologia e na morfologia do leito dos 

riachos e rios, levando ao assoreamento (COUCEIRO et al. 2010; MARTINS et al. 2017). Além 

disso, a remoção e/ou substituição da vegetação ripária reduz a entrada, quantidade e qualidade 

de detritos foliares alóctones nos ecossistemas aquáticos, resultando na diminuição de habitats 

e disponibilidade de alimentos para a biota aquática, ocasionando alterações nos processos 

funcionais dos ecossistemas, tais como no processo de decomposição foliar (SANCHEZ-

ARGUELLO et al. 2010; VOROSMARTY et al. 2010); 

(c) aumento no aporte de efluentes domésticos, agrícolas e industriais sem tratamento 

adequado, que acarreta mudanças nas características físicas e químicas da água (GRAÇA et al. 

2002; MALACARNE; MORETTO; GUBIANI; 2015; MOYA, 2011). A poluição por efluentes 

resultam em altas concentrações de nitrogênio e fósforo nos riachos, devido à entrada de 
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resíduos humanos e detergentes (HALSTEAD et al. 2014; MARTINS et al. 2017). O aumento 

da concentração de nutrientes em sistemas aquáticos eleva a abundância e atividades de 

microrganismos (por exemplo, bactérias coliformes e bactérias nitrificadoras) que leva ao 

aumento da respiração, que por sua vez, diminui a disponibilidade de oxigênio dissolvido 

(MARTINS et al. 2017; ROSA et al. 2014). 

Tais alterações antrópicas têm causado modificações negativas nos processos 

ecossistêmicos, afetando as características hidrológicas, a qualidade da água e a disponibilidade 

de substrato, proporcionado o aumento acelerado da perda da biodiversidade presente nesses 

ambientes (ALLAN; CASTILLO, 2007; GRAÇA et al. 2002). Todos estes fatores interferem 

na estrutura e composição da comunidade aquática e nos processos ecossistêmicos que ocorrem 

dentro dos riachos, entre eles o processo de decomposição foliar.  

Em ambientes impactados ocorre a diminuição da riqueza de táxons sensíveis a 

mudanças ambientais e o aumento da abundância de táxons tolerantes a impactos antrópicos 

(FEIO; DOLÉDEC; GRAÇA, 2015; MARTINS et al. 2017; REZENDE et al. 2016) (Figura 2).  

 

Figura 2 – Modelo conceitual dos efeitos das modificações antrópicas sobre os 

invertebrados aquáticos. 

 

Fonte: adaptado de MARTINS et al. (2017) 
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1.5 Impactos das modificações antrópicas na Ilha de Florianópolis 

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, possui 675.409 km² em território e 

cerca de 60 km de extensão (PNUD; IPEA; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). Nas 

últimas décadas a ilha vêm passando por crescentes transformações na configuração do espaço 

urbano, tanto no que se refere aos aspectos físicos como aos socioeconômicos. Florianópolis 

tem chamado atenção por seu elevado crescimento populacional. O último censo em 2010, 

constatou 421.240 pessoas e 623,68 hab/km2 de densidade demográfica, e a estimativa de 

população para 2019 é de 500.9736 pessoas (IBGE, 2010).  

Dividida em três grandes regiões (sul, central e norte) a ilha de Florianópolis, apresenta 

características distintas quanto a conservação de suas áreas. A região sul, apresenta um dos 

últimos remanescentes de Floresta Atlântica inserido dentro do Parque Municipal da Lagoa do 

Peri. Local este que também abriga o principal e o maior manancial de água doce da costa 

catarinense, a Lagoa do Peri, que desde 2000 serve como fonte de abastecimento de água 

potável principalmente para os moradores no sul da Ilha (LEMES-SILVA, 2014). 

A região central abriga entre diversas bacias hidrográficas, a Bacia hidrográfica da 

Lagoa da Conceição, um dos pontos turísticos naturais mais conhecido da cidade. É nesta região 

que localiza-se a costa da Lagoa, um dos locais de estudo deste trabalho. A costa da lagoa é 

uma antiga e tradicional vila de pescadores, que possui uma parte isolada, onde o acesso se dá 

apenas por barco ou trilha terrestre. Por sua reconhecida importância foi tombada como 

Patrimônio Histórico e Natural do Município. 

A região norte é a que mais apresenta adensamento populacional, além disso é a região 

que mais recebe turistas em função das suas belezas naturais e cultura local. A urbanização sem 

planejamento e a expansão descontrolada do turismo, vem trazendo sérios problemas 

socioeconômicos e ambientais para esta região. Como consequência, as áreas urbanas vêm 

mudando a paisagem e aumentado às atividades humanas potencialmente poluidoras em toda a 

região norte. Consequentemente problemas sérios relacionados à ocupação do solo, água, 

esgotos, desmatamento, erosão, assoreamento, drenagem, deficiências de saneamento, 

contaminação das águas e comprometimento da balneabilidade vem aumentando anualmente 

(HENNEMANN, 2011; LEMES-SILVA, 2014).  

Levando em consideração as modificações que vem ocorrendo anualmente na ilha de 

Florianópolis, principalmente nos ecossistemas aquáticos, a execução deste estudo representa 

uma inovação na avaliação da integridade ambiental dos ecossistemas, uma vez que, permite 

uma avaliação integrada dos ecossistemas terrestres-aquáticos. Desse modo, é possível que as 
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informações geradas possam subsidiar os planos de manejo, conservação e recuperação das 

bacias hidrográficas e, consequentemente dos rios e riachos. Espera-se que essa abordagem 

permita também obter avaliações precisas quanto à vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos 

aos impactos a que estão submetidos, como também na utilização de argumentos para 

preservação desses ecossistemas. De acordo com o contexto exposto acima, este estudo tem 

como objetivo avaliar os efeitos dos impactos antrópicos sobre os ambientes aquáticos de 

Florianópolis (Santa Catarina, Brasil) através da comunidade de invertebrados aquáticos e do 

processo de decomposição foliar. 

2. HIPÓTESE 

Neste estudo espera-se (1) alterações nas variáveis abióticas, como a diminuição de 

oxigênio dissolvido e aumento de nutrientes (nitrogênio e fósforo) nos riachos inseridos na 

região norte devido as modificações ambientais presentes nesta região. Prevemos (2) uma 

diminuição na riqueza taxonômica com um aumento de grupos tolerantes à poluição, como 

Chironomidae, Oligochaeta e Hirudinea e alterações na composição dos grupos tróficos 

funcionais, nos riachos inseridos nas regiões central e norte em consequência das alterações 

antrópicas nas regiões. Além disso, prevemos também (3) uma diminuição nas taxas de 

decomposição foliar em riachos inseridos nas regiões central e norte, bem como (4) maior perda 

de massa foliar nos riachos inseridos na região sul. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos dos impactos antrópicos (efluentes domésticos, remoção da 

vegetação ripária, mudanças de uso do solo) sobre os ambientes aquáticos de Florianópolis 

(Santa Catarina, Brasil) através da comunidade de invertebrados aquáticos e do processo de 

decomposição foliar. 

3.1 Objetivos Específicos 

I. Mensurar as variáveis físicas e químicas da água como fósforo, nitrogênio, condutividade e 

pH. 

II.Verificar a influência das variáveis físicas e químicas da água sobre a comunidade de 

invertebrados aquáticos e sobre o processo de decomposição foliar.  
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III. Caracterizar a estrutura e composição da comunidade de invertebrados aquáticos em 

pequenos riachos e analisar as mudanças na composição dos grupos tróficos funcionais 

inseridos em diferentes regiões (sul, central e norte) na cidade de Florianópolis;  

IV. Determinar se a taxa de decomposição dos detritos vegetais incubados nos diferentes 

riachos inseridos nas diferentes regiões (sul, centro e norte) na cidade de Florianópolis 

apresentam diferenças significativas;  

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, em 

riachos de ordem similar, inseridos em diferentes regiões na cidade de Florianópolis, sendo: 

região sul, onde foram amostrados riachos preservados (com presença de vegetação ripária e 

baixos impactos antrópicos), região central com riachos em situação intermediária de 

preservação e, região norte onde só foi possível amostrar riachos impactados (com ausência de 

cobertura vegetal e presença de poluição por efluentes domésticos) (Figura 3).  

Figura 3 – Região norte representado pela Bacia Hidrográfica do Ratones e Bacia 

Hidrográfica dos Ingleses, região central pela Bacia Hidrográfica da Lagoa da Conceição e 

região sul pela Bacia Hidrográfica da Lagoa do Peri. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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1. Região sul: dentro desta região foram selecionados dois riachos preservados, sendo 

os riachos Cachoeira Grande e Ribeirão Grande, ambos localizados na Bacia Hidrográfica da 

Lagoa do Peri (BHLP), localizada na porção Sudeste da Ilha de Santa Catarina. Estes localizam-

se dentro de uma área ambientalmente protegida, o Parque Municipal da Lagoa do Peri (PMLP), 

que foi criado em 1981.  

O riacho Cachoeira Grande (CG) (Figura 4.A) possui cerca de 1,7 km de extensão, 

declividade média de 20 cm/m, drenando uma área de 1,66 km2 (NASCIMENTO, 2002), possui 

uma vegetação em estágio avançado de regeneração, caracterizado pela presença de árvores, 

arvoretas, arbustos e herbáceas em menor quantidade (SEVEGNANI et al. 2012), com 

predomínio de espécies lenhosas e serapilheira presente e espessa (VIBRANS et al. 2013). O 

riacho está inserido em uma região de difícil acesso, sendo considerado até o momento, uma 

região bem preservada, com alta diversidade vegetal (LISBOA et al. 2015) e baixa interferência 

humana (LEMES-SILVA, 2014).   

O riacho Ribeirão Grande (RG) (Figura 4.B) drena uma área de 6,98 km² e percorre 

uma área de 4,6 km até desaguar na Lagoa do Peri (DOS SANTOS et al. 1989). A vegetação 

ripária em torno do riacho está em estágio de conservação intermediário (SCHMITT, 2016).  

2. Região central: nesta região foram selecionados dois riachos em condições 

intermediárias de preservação, podendo apresentar características de ambientes preservados, 

porém com alterações antrópicas perceptíveis. Ambos os riachos estão inseridos na Bacia 

Hidrográfica da Lagoa da Conceição (BHLC) situada na região Centro-leste da Ilha de Santa 

Catarina. A BHLC apresenta uma área de 80 km2 e é composta por dois tipos de vegetações, 

sendo Vegetação Litorânea de Restinga, vistas nas praias e dunas, e por Floresta Ombrófila 

Densa. Os riachos selecionados encontram-se na Costa da Lagoa, formada quase que 

exclusivamente por comunidade tradicional pesqueira, cujo acesso é restrito por trilhas e barcos 

(RIOS, 2017). 

O riacho Cachoeira (Figura 4.C), encontra-se em boas condições ambientais, sendo 

rodeado por Floresta Ombrófila Densa, da qual constitui basicamente as Áreas de Preservação 

Permanente e as encostas dos morros (BIER, 2013). Sua água é utilizada para abastecimento de 

uma pequena parcela da população local (SILVA, 2002). Nessas comunidades isoladas, o 

abastecimento de água é local, feito por mangueiras instaladas diretamente no riacho pelos 

próprios moradores (GARCIA, 1999). O outro riacho selecionado (Figura 4.D) apresenta 

perceptíveis modificações antrópicas, como remoção parcial da vegetação ripária, seu curso 
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passando entre as residências e com efluentes domésticos sendo lançados ao longo do seu curso 

d’água. 

3. Região Norte: nesta região foram selecionados dois riachos impactados, uma vez 

que não foi possível amostrar em riachos preservados. Os riachos amostrados estão inseridos 

na Bacia Hidrográfica dos Ingleses e na Bacia Hidrográfica do Ratones. A região norte é 

predominantemente urbana, em acelerado processo de urbanização, que traz a densificação 

urbana e a especulação imobiliária, como fatores primordiais da degradação ambiental 

(FUSVERK, 2002). A BHR encontra-se bastante alterada, seus afluentes assoreados e poluídos, 

onde inúmeros esgotos domésticos têm como destino final os mananciais (FUSVERK, 2002). 

Esta região é caracterizada por apresentar a maior densidade urbana da ilha e é uma 

importante região turística durante o verão. Nesta região, a maior parte da vegetação ripária foi 

suprimida por alisamentos, pastagens e aterros sanitários devido à especulação imobiliária 

(PORTO FILHO et al. 2012). Esta modificação na paisagem alterou a qualidade da maioria dos 

corpos hídricos presentes e, por isso, nesta região, apenas riachos impactados foram 

amostrados. 

O riacho Cachoeira do Ratones (Figura 4.E) inserido na Bacia Hidrográfica do 

Ratones, localizada à noroeste é a mais extensa bacia da Ilha de Santa Catarina ocupa uma área 

de aproximadamente 61km2. O riacho Cachoeira passou pelo processo de retirada da cobertura 

vegetal, tem seu entorno ocupado por residências e recebe efluentes domésticos, o que acarreta 

em intensa depredação do mesmo (FIDELIS FILHO, 1998).  

O segundo riacho selecionado foi o Ribeirão Capivari (Figura 4.F) inserido na Bacia 

Hidrográfica dos Ingleses, que abrange uma área territorial de aproximadamente 25 km2, 

comportando uma rede hidrográfica na qual os maiores fluxos são o Ribeirão do Capivari e o 

rio dos Ingleses (NOPES, 2007). O Ribeirão Capivari nasce no morro do Muquém, a sudoeste 

do distrito, e desemboca no norte da praia dos Ingleses. O rio encontra-se degradado em todo 

seu curso, tornando-se quase uma vala de dejetos em determinados pontos (FERREIRA, 1999). 

Ambos os riachos selecionados sofrem diferentes formas de impactos antrópicos, tais 

como, especulação imobiliária, aumento do turismo, descaracterização do ambiente natural 

ocasionado pela crescente e desorganizada urbanização que fornece a todo momento efluentes 

orgânicos (GARCIA, 1999). 
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Figura 4 – Riachos amostrados, sendo região sul representados pelos riachos preservados (A) 

Cachoeira Grande e (B) Ribeirão Grande; Região central pelos riachos intermediários (C) 

Cachoeira da costa da lagoa (D) nome não encontrado; e região norte pelos riachos 

impactados (E) Cachoeira do Ratones e (F) Ribeirão Capivari. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

4.2 Caracterização do ambiente  

Para avaliação do ambiente foi aplicado o Protocolo de Avaliação Rápida Visual 

(PAR) segundo Buss, 2008 (anexo A). Os PAR’s são utilizados para avaliar qualitativamente 

um conjunto de parâmetros físicos e biológicos pré-definidos, atribuindo pontuação com base 



28 

 

na observação in situ (RODRIGUES, 2008). As pontuações atribuídas a cada um dos 

parâmetros avaliados indicam a condição ambiental do sistema, sendo que notas maiores 

refletem um estado de conservação, enquanto notas menores indicam que existe um estado de 

degradação severa (RODRIGUES; CASTRO; MALAFAIA, 2010). O valor final do protocolo 

de avaliação é obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada parâmetro 

independentemente (CHAGAS et al. 2017). Para este estudo foram atribuídas pontuações, entre 

0 e 20 pontos, correspondente à categoria de sua condição ambiental. Os valores foram 

distribuídos de acordo com o gradiente de estresse ambiental, podendo variar de 20 e 16 pontos 

(condição ambiental ótima), entre 15 e 11 (condição ambiental boa), entre 10 e 6 (condição 

ambiental regular) e por fim entre 5 e 0 (condição ambiental ruim) (Tabela 2). A pontuação 

aumenta ou diminui na mesma proporção que aumenta ou diminui a qualidade do habitat 

(RODRIGUES; CASTRO; MALAFAIA, 2010).  

4.3 Características físico-químicas da água 

Durante o estudo, para a caracterização do ambiente, foram mensurados in situ os 

seguintes descritores ambientais: largura (m) e profundidade do riacho (cm), velocidade da água 

(m/s), potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (µS cm-1), concentração de 

oxigênio dissolvido (mgL-1) e oxigênio dissolvido (%), e temperatura da água (ºC) com o 

auxílio de uma sonda multi-parâmetros (Tabela 1). Além destes parâmetros, em cada riacho 

foram coletadas amostras de água (1 litro), para determinação do fósforo total (PT) (µgL-1) e 

nitrogênio total (NT) (µgL-1). As análises químicas da água foram feitas no Laboratório de 

Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD).  

4.4 Delineamento amostral 

Para avaliar o efeito dos impactos antrópicos sobre o processo de decomposição foliar 

e colonização por invertebrados aquáticos nas três regiões selecionadas foi utilizado o método 

de litter bags. Estes são pacotes com comprimento de 15 cm e abertura de malha de 10 mm (10 

mm, 15 cm x 15 cm). Para este estudo, as folhas utilizadas foram coletadas nas margens do 

riacho Cachoeira Grande (localizado dentro do Parque Municipal da Lagoa do Peri) utilizando 

um conjunto de redes (1x1 metros) instaladas a 1,5 metros de altura (Figura 5). As redes foram 

amarradas em árvores e deixadas por um período de 30 dias, anterior ao experimento. Após a 

retirada das folhas, estas foram transportadas para o laboratório, secas em estufa a 60ºC por 72 

horas, e em seguida pesadas em balança analítica. Foram inseridos 3,0 ± 0,1 g de folhas em 

cada litter bags. 
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Figura 5 – (A) Redes instaladas para nas margens do riacho Cachoeira Grande 

(localizado dentro do Parque Municipal da Lagoa do Peri) para coleta de folhas, (B) folhas 

coletadas. 

   

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Foram incubados 15 litter bags em cada riacho selecionado dentro de cada bacia 

hidrográfica nas três regiões de estudo. Os litter bags foram organizados em cinco correntes 

(cada corrente contendo 3 litter bags) que foram distribuídos aleatoriamente dentro dos riachos 

(Figura 6). As correntes foram retiradas em diferentes tempos amostrais: 0, 7, 15, 35 e 60 dias 

de incubação. Após a retirada dos litter bags da água, estes foram acondicionados 

individualmente em sacos plásticos devidamente identificados, armazenados em caixa térmica 

e levados ao laboratório de Ecologia de Águas Continentais (LIMNOS) para posterior análise.  

Figura 6 – Montagem das correntes com litter bags que foram incubadas nos riachos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

4.5 Processamento das amostras 

No laboratório, o material remanescente dos litters bags foi lavado com água corrente 

sobre uma peneira limnológica de 125 μm de abertura de malha para a retenção dos 

invertebrados aquáticos aderidos aos detritos foliares. Os invertebrados aquáticos retidos na 

peneira foram colocados em frascos plásticos e fixados em álcool 80% para sua conservação. 

As amostras de invertebrados aquáticos foram triadas, contadas e identificadas com o auxílio 

A B 
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de microscópio estereoscópico até o menor nível taxonômico possível com o uso de chaves de 

MUGNAI; NESSIMIAN; BAPTISTA (2010).  

Em seguida, após a identificação, os invertebrados aquáticos foram classificados de 

acordo com os grupos tróficos funcionais (GTF) estabelecidos por CUMMINS; MERRITT; 

ANDRADE (2005): coletores-catadores-raspadores, coletores-filtradores, filtradores, 

fragmentadores, raspadores e predadores.  

4.6 Massa seca livre de cinzas 

Após a lavagem das folhas e retirada dos invertebrados, quando possível, para cada 

litter bags e em todos os tempos amostrais, foram selecionadas cinco folhas para a extração de 

um conjunto de cinco discos foliares (Figura 7). Para isto, foi utilizado um cork borer (1,2 cm 

de diâmetro).  Os discos foram extraídos para determinar a Massa Seca Livre de Cinzas (MSLC, 

AFDM do inglês), obtida a partir de áreas contínuas das folhas, evitando as nervuras. O 

conjunto de discos foi seco em estufa por 72 horas a 60 ºC e pesados.  Posteriormente, o mesmo 

conjunto de discos foi incinerado por quatro horas a 550 ºC em mufla sendo re-pesados 

novamente. Para obter a proporção de matéria orgânica presente na amostra, fez-se a diferença 

de peso antes e após a queima e o valor obtido representa a quantidade de cinzas da amostra. A 

taxa de decomposição foliar (k) foi calculada para cada tempo amostral usando o modelo 

exponencial negativo de porcentagem de perda de massa ao longo do tempo (Wt = W0.e
-kt), 

onde: Wt = peso remanescente ao longo do tempo, W0 é a massa inicial e k = taxa de 

decomposição (WEBSTER; BENFIELD, 1986). 

Figura 7 – Esquema de retirada dos discos de folha, para determinação de Massa 

Seca Livre de Cinzas (MSLC, AFDM do inglês). 

 

Fonte: autora. 
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4.7 Análises estatísticas 

Análises de Variância (ANOVA one-way), seguido de teste Tukey a posteriori 

(quando necessário) foram aplicadas para testar a variação das taxas de decomposição em 

relação aos riachos estudados e aos períodos de incubação. Com relação aos invertebrados, 

Análise de Variância (ANOVA one-way), seguido de teste Tukey a posteriori (quando 

necessário) foram aplicadas para testar a variação da abundância dos organismos e da riqueza 

taxonômica entre os riachos estudados. Esta mesma abordagem foi utilizada para os grupos 

tróficos funcionais, onde testamos a variação da abundância de cada um dos diferentes grupos 

tróficos funcionais em relação aos riachos estudados. Análise de Escalonamento 

Multidimensional não Métrico (nMDS) foi utilizada para visualizar a similaridade entre as 

comunidades aquáticas entre as regiões estudadas buscando agrupar as regiões mais 

semelhantes em relação à composição e abundância de invertebrados. A análise de ordenação 

(nMDS) permite a representação das amostras como pontos num espaço bidimensional, sendo 

as amostras mais semelhantes representadas por pontos mais próximos. As análises foram 

aplicadas aos dados de abundância da fauna transformados em log (x+1), utilizando a medida 

de Bray-Curtis, a qual permite um balanço entre a contribuição de táxons raros e dominantes 

(CLARKE; GORLEY, 2006). A análise de similaridade (ANOSIM one-way) foi usada para 

testar as diferenças entre os grupos formados no nMDS. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o programa estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). 

5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização do ambiente 

Com base nas pontuações totais atribuídas a cada riacho, através da aplicação do 

Protocolo de Avaliação Rápida Visual, os riachos estudados na região sul foram classificados 

como “ótimos”, pois em todos os parâmetros avaliados apresentaram pontuações entre 16 e 20, 

o que reflete em condições ambientais bem preservadas (Figura 8, Tabela 1). Na região central, 

um dos riachos estudados, o riacho Cachoeiras foi classificado como “ótimo”, pois localiza-se 

em uma região de difícil acesso e com baixa ações antrópicas, por outro lado, o segundo riacho 

estudado, foi classificado como “regular”, isto porque tem seu curso d´água passando entre as 

residências e recebendo efluentes domésticos pontuais.  Na região norte a grande maioria dos 

parâmetros avaliados apresentou uma pontuação muito baixa, entre 0 e 5 pontos, classificando-

os como “ruim”.  
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Figura 8 –Valores médios das pontuações obtidas através do protocolo de avaliação 

rápida aplicado nos riachos estudados. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Tabela 1– Resultado das pontuações obtidas através da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida Visual. 

Região Sul Central Norte 

Tipo Preservado Preservado Intermediário Intermediário Impactado Impactado 

Corrente de água no canal 18,33 ± 0,58 16,00 ± 4,58 15,00 ± 1,41 13,50 ± 2,12 9,00 ± 2,83 6,50 ± 2,23 

Alteração do canal 20,00 ± 0,00 19,67 ± 0,58 15,50 ± 6,36 9,50 ± 0,71 8,00 ± 4,24 1,00 ± 1,47 

Frequência de corredeiras 20,00 ± 0,00 17,67 ± 1,53 17,00 ± 4,24 8,00 ± 1,41 4,00 ± 4,24 1,50 ± 1,56 

Presença de substrato 20,00 ± 0,00 15,67 ± 0,58 16,00 ± 4,24 7,00 ± 1,41 6,50 ± 2,12 1,50 ± 1,54 

Característica do fundo do rio 19,33 ± 1,15 16,67 ± 2,08 17,00 ± 2,83 8,00 ± 0,00 5,00 ± 1,41 0,00 ± 1,51 

Deposição de sedimento 19,33 ± 1,15 15,67 ± 4,04 15,50 ± 0,71 4,50 ± 0,71 4,50 ± 0,71 2,50 ± 1,65 

Estabilidade das margens 19,33 ± 1,15 14,00 ± 2,00 14,50 ± 0,71 6,00 ± 2,83 1,00 ± 1,41 1,00 ± 0,71 

Cobertura vegetal 20,00 ± 0,00 17,00 ± 2,65 17,00 ± 4,24 2,00 ± 2,83 1,50 ± 0,71 0,00 ± 0,00 

Extensão da mata ciliar 20,00 ± 0,00 16,33 ± 1,53 15,00 ± 1,41 4,00 ± 5,66 2,50 ± 2,12 0,00 ± 0,00 

Média/pontuação 19,63 16,63 15,15 7,70 5,00 1,80 

Condição ambiental Ótimo Ótimo Ótimo Regular Ruim Ruim 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 
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5.2 Características físico-químicas da água 

Durante o período do estudo as variáveis abióticas (Tabela 2) registradas nos riachos 

inseridos na região sul apresentaram os menores valores de condutividade elétrica, fósforo total 

e temperatura da água. Por outro lado, foram encontrados os maiores valores de oxigênio 

dissolvido e pH. Para os riachos inseridos na região norte, foram observados os maiores valores 

de temperatura da água e as maiores concentrações de nitrogênio e fósforo. Nesta região 

também foram encontradas as menores concentrações de oxigênio dissolvido e valores de pH 

na água. 
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Tabela 2 – Dados abióticos mensurados in situ em todos os pontos amostrados. 

Região Sul Central Norte 

Tipo Preservado Intermediário Impactado 

Profundidade (cm) 11,21 ± 14,60 23,20 ± 5,85 13,43 ± 5,34 

Largura (m) 5,71 ± 2,42 3,26 ± 0,20 2,34 ± 0,33 

Velocidade da água (ms-1) 5,92 ± 1,07 4,91 ± 0,76 7,53 ± 5,13 

Temperatura da água (°C) 19,34 ± 2,51 20,74 ± 2,61 24,55 ± 2,69 

Oxigênio dissolvido (mgL-1) 8,78 ± 1,13 8,19 ± 0,79 3,09 ± 2,26 

Oxigênio dissolvido (%) 43,13 ± 43,30 19,46 ± 2,28 9,11 ± 7,90 

Ph 6,75 ± 0,47 6,74 ± 0,40 6,45 ± 0,37 

Condutividade (µS cm-1) 47,10 ± 10,10 - 266,05 ± 205,13* 

Nitrogênio (µgL-1) 0,77 ± 0,18 0,63 ± 0,27 2,15 ± 0,90 

Fósforo (µgL-1) 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,02 

 Fonte: Elaborada pela autora (2019). – Dado não mensurado * Dado obtido de LEMES SILVA et al. (em revisão) e DECARLI, 2019. 
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5.3 Abundância e riqueza de invertebrados aquáticos 

Foram coletados e identificados um total de 10.335 invertebrados aquáticos 

distribuídos em 3 filos, 14 ordens e 33 táxons. A região norte apresentou a maior riqueza 

taxonômica, 15 táxons, seguido da região sul com 13 táxons e região central com 10 táxons 

(Tabela 3). Diptera representado especialmente pela família Chironomidae (4.004) foi o táxon 

mais abundante durante todo o período de estudo, seguido por Oligochaeta (2.246) e Hirudinea 

(1.183).  

Tabela 3 – Ordens e respectivas famílias de invertebrados aquáticos coletados nas 

regiões sul, central e norte. Classificados e agrupados em grupos tróficos funcionais (GTF), 

sendo (P): predador; (R): raspador; (Fr): fragmentador; (CC): coletor-catador; (CF): coletor-

filtrador; (CC-R): coletor-catador-raspador; (F): filtrador. 

    Sul Central Norte 

Filo Ordem Táxon GTF Preservado Intermediário Impactado 

Anellida 

Hirudinea  P 0 18 1165 

Oligochaeta  CC 13 224 2009 

 Littorinimorpha Hydrobiidae R 1 111 4 

 

Basommatophora 

Lymnaeidae R 0 0 18 

Mollusca Physidae R 0 0 24 

 Planorbiidae R 1 1 1 

 Ancylidae R 0 4 678 

Arthropoda 

Decapoda 

Aeglidae Fr 1 0 0 

 Macrobrachium Fr 0 3 0 

 Amphipoda Hyalellidae Fr 0 1 0 

 Acari Hidracarina P 1 23 11 

 Coleoptera Elmidae CC-R 14 4 1 

 

Diptera 

Ceratopogonidae P 0 2 28 

 Chironomidae P-CC-CF-R 226 477 3301 

 Empididae P 2 4 144 

 Psychodidae CC 0 0 1 

 Ptychopteridae CC 0 2 0 
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 Simulidae CF 4 21 21 

 Stratiomydae F 0 0 1 

 

Ephemeroptera 

Baetidae CC-R 122 14 71 

 Caenidae CC 15 150 991 

 Leptohyphidae CC 1 0 0 

 Leptophlebiidae CC-R 121 20 8 

 Hemiptera Veliidae P 1 0 0 

 

Odonata 

Calopteryigidae P 48 6 1 

 Dicteriadidae P 2 2 7 

 Libellulidae P 3 2 6 

 Megapodagrionidae P 9 17 0 

 Plecoptera Perlidae P 67 0 0 

 

Trichoptera 

Calamoceratidae Fr 14 1 0 

 Leptoceridae Fr 14 0 0 

 Hydropsychidae CF 2 4 23 

 Hydroptilidae CC-R 0 1 27 

Abundância   682 1112 8541 

Riqueza taxonômica   13 10 15 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

A riqueza taxonômica de invertebrados aquáticos diferiu significativamente entre as 

regiões amostradas (F3,65= 3,748; p= 0,0287, Figura 9). Os maiores valores de riqueza 

taxonômica foram observados nos riachos inseridos na região norte, e a menor riqueza foi 

observada na região central (Tukey= p < 0.05, Figura 9).  Com relação a abundância total dos 

invertebrados, os resultados da ANOVA também indicaram diferenças significativas entre as 

regiões amostradas (F3,65= 54,37; p= 0,0001), sendo na região norte a maior abundância 

observada (Tukey= p < 0.05, Figura 9).  
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Figura 9 – Valores médios e desvio padrão da riqueza taxonômica e abundância total 

de invertebrados aquáticos coletados nas regiões de Florianópolis – SC. Letras iguais significa 

que não existem diferenças. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Analisando-se os táxons mais abundantes dentro de cada região, observou-se que na 

região sul, Chironomidae, Baetidae, Leptophlebiidae, Perlidae, Calopterygidae, Caenidae, 

Elmidae, Leptoceridae e Calamoceratidae foram os mais abundantes. Na região central, os 

táxons Chironomidae, Oligochaeta, Caenidae, Hydrobiidae, Hidracarina se destacaram.  Na 

região norte, os táxons mais abundantes foram Chironomidae, Oligochaeta, Hirudinea, 

Caenidae e Ancyliade.  

A comparação espacial realizada a partir da matriz de similaridade aplicada para os 

dados de abundância do total (análise de ordenação - nMDS) destacou a formação de dois 

grupos bem definidos entre as regiões estudadas (stress = 0.158). O padrão de distribuição das 

amostras foi mais evidente entre os riachos inseridos na região sul, já entre as regiões central e 

norte observa-se algumas sobreposições (Figura 10). Entretanto, composição da fauna diferiu 

entre as regiões estudadas (ANOSIM, p = 0,001). 

a b a 

a a 

b 
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Figura 10 – Ordenação de Escalonamento Multidimensional não Métrico (nMDS) 

baseada na composição taxonômica de invertebrados amostrados nos experimentos de 

decomposição foliar. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

5.4 Grupos Tróficos Funcionais 

A estrutura da comunidade de invertebrados aquáticos quando classificados em grupos 

tróficos funcionais (GTF), diferiu significativamente entre as regiões amostradas (ANOVA; 

Tabela 4). Foram observados representantes de cinco grupos tróficos funcionais predominantes: 

generalistas (01 taxa); fragmentadores (05 taxas), coletores (09 taxas); raspadores (05 taxas) e 

predadores (10 taxas). Observa-se que em todas as regiões o grupo funcional de maior 

ocorrência nos detritos foliares incubados foram os generalistas, representados pelos 

organismos da família Chironomidae, sendo dominantes principalmente na região norte (Figura 

11), seguido da região central. A composição dos GFT, nos riachos, foi mais rica na região 

norte. O grupo trófico dos fragmentadores foi o grupo mais representativo nos riachos inseridos 

na região sul. Coletores, raspadores e predadores foram os grupos tróficos funcionais mais 

abundantes na região norte, quando comparado com as demais regiões. 
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Tabela 4 – Resultados das analises de variâncias dos grupos troficos analisandos nas 

regiões sul, central e norte amostradas em Florianópolis - SC. Em negrito, destacamos os 

valores significativos. 

 F2,66 P 

Generalistas 25,56 0,0001 

Fragmentador 13,18 0,0001 

Coletor 24,65 0,0001 

Raspador 7,77 0,0001 

Predador 13,78 0,0001 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Figura 11 – Valores médios e desvio padrão da abundância total de grupo tróficos 

funcionais observadas nas diferentes região estudadas na Ilha de Florianópolis. Letras iguais 

significa que não existem diferenças. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

5.5 Decomposição foliar 

A porcentagem de massa remanescente e o coeficiente de decomposição foliar (k) não 

apresentaram diferenças significativas entre as regiões estudadas (AFDM: F1,85= 1,246; p= 

a a 

b 

a a 

b 

a a 

b 

a a 

b 

a b b 
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0,268) (K: F1,85= 0,068; p= 0,795) (p > 0,05). Somente entre os tempos amostrais foram 

observadas diferenças significativas (AFDM: F1,85= 88,45; p= 0,0001) (K: F1,85= 58,76; p= 

0,0001) (p=0,0001 < 0,05). Entretanto, é possível verificar que as maiores porcentagens de 

massa remanescentes foram observadas na região central e as menores porcentagens foram 

observadas na região sul (Figura 12). Consequentemente, a maior taxa de decomposição (K) 

foi observada na região sul (k = 0,077 ± 0,062), quando comparada a região norte (0,072 ± 

0,077) e central (0,068 ± 0,072) estudadas (Figura 12).   

Figura 12 – Valores médios e desvio padrão da porcentagem de massa remanescente 

e taxa de decomposição foliar incubados foliar (K) nas regiões. Letras iguais significa que não 

existem diferenças. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Com relação ao tempo de decomposição dos detritos foliares nos riachos estudados, as 

curvas de perda de massa revelaram que o processo de lixiviação foi intenso nos 30 primeiros 

dias de incubação (Figura 13), uma rápida perda de peso foi observada em todas as regiões onde 

o experimento foi implementado. Entretanto, um leve aumento de massa, no tempo 7 e um 

elevado aumento de massa no tempo 30 foram observados nos detritos foliares incubados na 

região norte (Figura 13).  

a a a 

a a a 
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Figura 13 – Porcentagem média de massa remanescente dos detritos foliares durante 

o período de incubação do experimento nas regiões sul, central e  norte. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

6. DISCUSSÃO 

Considerando-se as diferenças entre as regiões amostradas, não é de surpreender que 

tenhamos encontrado variações nos parâmetros abióticos e na comunidade de invertebrados 

aquáticos neste estudo. Entretanto, a ausência de diferenças significativas nas taxas de 

decomposição foliar entre as regiões central e norte não corroborou com a hipótese inicial.  

Desta forma, nossa hipótese de uma diminuição nas taxas de decomposição foliar em riachos 

inseridos nas regiões central e norte, bem como maior perda de massa foliar nos riachos 

inseridos na região sul foi aceita parcialmente. 

Estudos tem utilizado o enfoque da avaliação rápida da qualidade de habitats como 

uma eficiente ferramenta para avaliar qualitativamente vários atributos do habitat que são 

pontuados ao longo de um gradiente de ótimo a ruim, utilizando observações visuais. De acordo 

com Callisto et al. 2002, PAR são documentos de referências que reúnem procedimentos 

metodológicos aplicáveis a avaliação rápida, e também podem ser considerados como 

ferramentas de fácil aplicação. Neste estudo, através do PAR, foi possível inserir os riachos 

estudados em três categorias: ruim, para ambos os riachos inseridos na região norte, regular e 

ótimo para os riachos inseridos na região central e ótimo para os dois riachos amostrados na 

região sul. Os riachos inseridos na região sul são bastante preservados, com mata ciliar bem 
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desenvolvida, elevada diversidade de habitats aquáticos, favorecendo a colonização por 

inúmeros invertebrados aquáticos.  

As variáveis abióticas diferiram entre os riachos estudados, refletindo a presença de 

atividades antrópicas e as modificações no entorno dos ambientes aquáticos. Uma baixa 

qualidade da água (por exemplo, valores baixos de OD, maiores valores de temperatura da água 

e concentrações de nitrogênio e fósforo) em riachos inseridos nas regiões norte e central e uma 

ótima qualidade de água nos riachos inseridos na região sul foram observados neste estudo. Os 

riachos preservados possuíam vegetação ripária que proporciona, uma cobertura e 

sombreamento dos riachos, absorvendo a radiação solar e refletindo a luminosidade, o que evita 

o aumento da temperatura da água. Por outro lado, riachos impactados não apresentam uma 

cobertura da vegetação ripária e ficam expostos a radiação solar, que consequentemente causa 

o aquecimento da água (SAITO, 2013). Os altos valores de condutividade elétrica observado 

nos riachos inseridos na região norte, pode estar atribuído as altas concentrações de íons 

(nitrogênio e fósforo), o que pode indicar entrada de matéria inorgânica advinda de fora do 

sistema aquático (ALLAN, 2004; SAITO, 2013). Alterações nas variáveis abióticas observadas 

nos riachos impactados são o reflexo e consequência do adensamento populacional e 

crescimento urbano que por sua vez promoveram, uso inadequado do solo, desmatamento, 

ocupação desordenada dos locais ocasionando intensa poluição das águas (CLETO FILHO; 

WALKER 2001). 

Vários estudos têm demostrado que mudanças na qualidade da água podem modificar 

os processos ecológicos dentro de riachos, interferindo principalmente na comunidade de 

invertebrados aquáticos (CLASSEN‐RODRÍGUEZ, GUTIÉRREZ‐FONSECA, RAMÍREZ, 

2019; MARTINS et al. 2017; PUJARRA, 2017). As comunidades de invertebrados aquáticos 

apresentam uma grande diversidade de famílias, ou até mesmo grandes grupos, dos quais 

muitos são restritos a locais específicos com adaptações morfológicas às particularidades do 

ambiente (HYNES, 1970; SCHMITT, 2016). Estes organismos são regulados por diversos 

parâmetros ambientais, tais como, físico-químicos, velocidade da água, concentração de 

matéria orgânica, disponibilidade de alimento, tipos de substratos, transporte de sedimentos e 

profundidade.  

Neste estudo, a comunidade de invertebrados aquáticos respondeu as diferenças 

observadas entre as regiões estudas. Na região sul, foram encontrados grupos que são 

reconhecidamente sensíveis às modificações ambientais, e são amplamente utilizados como 

bioindicadores da qualidade da água, tais como Ephemeroptera, Plecoptera e Tricoptera (EPT), 



44 

 

(BISPO et al. 2006; ROSENBERG; RESH, 1993; SCHIMITT, 2016). Vários estudos já 

demostraram que mesmo pequenas mudanças (remoção da vegetação ripária, assoreamento do 

curso d’água, homogeneização do substrato) nas condições ambientais interferem na presença 

destes organismos no ambiente (SIEGLOCH et al. 2016, DECARLI, 2019). Todos estes fatores 

são reconhecidos como limitantes para o estabelecimento de grupos taxonômicos sensíveis, 

como os EPTs (PUJARRA, 2017; UIEDA; ALVES; DA SILVA, 2016; ZARDO, 2011). Isto 

vai de acordo com o resultado encontrado neste estudo.  A predominância de determinadas 

famílias de invertebrados aquáticos de acordo com as características do ambiente e 

consequentemente da qualidade da água foram encontrados neste estudo.  Diptera 

(Chironomidae), Oligochaeta, Hirudinea e Mollusca (Ancylidae e Pilidae) são considerados 

indicadores de águas poluídas, dessa forma, estes organismos predominaram nos riachos 

urbanizados (CLETO FILHO; WALKER, 2001). Táxons como Chironomidae e Oligochaeta 

possuem adaptações respiratórias, como proteínas semelhantes à hemoglobina, que permitem 

sua sobrevivência em riachos comprometidos onde as concentrações de oxigênio são 

extremamente baixas, o que reflete suas altas capacidades adaptativas (GOULART; 

CALLISTO, 2003; TRIVINHO-STRIXINO, 2011; FLORES-TENA; MARTMNEZ-

TABCHE, 2001; MARTINS et al. 2015).  

Embora, os invertebrados EPTs sejam considerados sensíveis a alterações nos 

ambientes aquáticos, houve alta abundância da família Caenidae em riachos inseridos na região 

norte, isto pode estar atribuído a baixa velocidade de água e a alta umidade local (BOUCHARD, 

2004; DECARLI, 2014). Ambientes impactados possuem sedimentos fino que pode ser 

suspenso rapidamente e depositar-se sobre as brânquias o que pode impossibilitar a absorção 

de oxigênio da água. Este gênero possui brânquias operculares, que não capturam oxigênio, 

mas são responsáveis para cobrir e proteger as outras brânquias. Então com o intuito de manter 

suas brânquias livres de sedimento, estes organismos vibram suas brânquias operculares para 

que suas outras brânquias possam capturar o oxigênio disponível no ambiente, permitindo sua 

sobrevivência (BOUCHARD, 2004; DECARLI, 2014), isso explica sua alta abundância na 

região norte. 

A partir dos resultados deste estudo, é possível estabelecer uma relação direta entre os 

riachos e o nível de preservação ambiental, já que a maioria dos táxons sensíveis às 

modificações ambientais foram encontrados nos riachos inseridos na região sul, considerados 

mais preservados, e os táxons mais tolerantes a alterações antrópicas foram observados nos 

riachos impactados inseridos na região norte e central. Dessa maneira, aceitamos parcialmente 
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nossa hipótese, pois não houve uma diminuição na riqueza taxonômica nas regiões central e 

norte, mas observou-se um aumento de grupos tolerantes à poluição, como Chironomidae, 

Oligochaeta e Hirudinea nos riachos inseridos nessas regiões. 

Analisando a composição da comunidade de invertebrados aquáticos de acordo com 

as estratégias alimentares de cada grupo, observamos que nossos resultados é um reflexo da 

disponibilidade de recursos e condições do ambiente. A predominância do grupo trófico 

Generalistas está de acordo com os resultados obtidos em outros estudos (OLIVEIRA; 

CALLISTO, 2010; SCHIAVONE; ROCHA, 2014). Os generalistas (aqui representado pelos 

Chironomidae) apresentam hábitos alimentares diversos, pois utilizam-se de vários recursos 

alimentares, como matéria orgânica particulada, perifíton e outros invertebrados (MEDEIROS, 

2015). Chironomidae é a família mais comumente encontrada, por ser cosmopolita e com uma 

grande diversidade de espécies, habitats e hábitos alimentares. 

A abundância do grupo trófico funcional predadores encontrados na região norte, pode 

ter sido em função da presença de outros organismos que são utilizados como recursos 

alimentares (MEDEIROS, 2015). Invertebrados fragmentadores foram observados apenas nos 

riachos inseridos na região sul. A grande disponibilidade de matéria orgânica alóctone presente 

é um atrativo para os fragmentadores que utilizam deste recurso não só como principal fonte de 

alimento, mas também para construção de abrigos (BOYERO et al. 2012). Com isso, podemos 

inferir que a abundância de fragmentadores tende a ser maior em riachos com vegetação ripária. 

Na região norte, os grupos tróficos raspadores e coletores foram os mais abundantes, pois estes 

organismos utilizam matéria orgânica particulada fina (MOPF) em suspensão na coluna d’água 

que é abundante nesta região. 

Estudos têm demonstrado que além da mudança na comunidade aquática fatores como 

oxigênio dissolvido, temperatura da água, e a quantidade de nutrientes na água tem influência 

direta sobre as taxas metabólicas do sistema aquático, sendo importantes quando se trata de 

avaliar a decomposição foliar (CLASSEN‐RODRÍGUEZ; GUTIÉRREZ‐FONSECA; 

RAMÍREZ, 2019; ENCALADA, 2010; MARTINS et al. 2017; PUJARRA, 2017; TONELLO 

et al. 2014). Os resultados demonstraram que a taxa de decomposição foliar apresentou 

diminuição conforme o aumento do nível das modificações antrópicas dos riachos. O processo 

de decomposição dos detritos foliares foi mais lento nas áreas impactadas e mais elevada nos 

riachos inseridos na região sul, é possível que o resultado seja reflexo da maior diversidade e 

abundância dos invertebrados fragmentadores na área preservada. Os fragmentadores 

promovem a decomposição foliar, através da perfuração e escavação dos detritos vegetais. A 
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atividade desse grupo trófico tem um papel fundamental no aceleramento de taxas de 

decomposição foliar em riachos preservados. A ação dos fragmentadores torna as folhas mais 

atrativas e palatáveis para a chegada de novos colonizadores, por exemplo, os raspadores, 

tornando o processo mais rápido (PUJARRA, 2017).  

O processo de decomposição foliar variou conforme o período de incubação, sendo 

que nos primeiros períodos amostrais observou-se maiores taxas de decomposição em ambos 

os riachos, isto deve-se a lixiviação, que ocorre na fase inicial da decomposição. Neste processo, 

muitos compostos são lixiviados, como lipídeos, proteínas, carboidratos e aminoácidos, o que 

resulta a rápida perda de massa foliar (BIASI, 2013). Para os riachos urbanos inseridos na região 

norte foi observado que entre os tempos 35 e 60 houve uma diminuição na taxa de 

decomposição, isto pode estar relacionado com o ganho de biomassa e/ou deposição de 

sedimentos que podem enterrar os litter bags, reduzindo a exposição das folhas ao fluxo de 

água, protegendo as folhas da fragmentação e lixiviação mecânica (MARTINS et al. 2015; 

NAVEL et al. 2010; CLASSEN‐RODRÍGUEZ, GUTIÉRREZ‐FONSECA, RAMÍREZ, 2019). 

Além disso, o enterro dos litter bags torna as folhas indisponíveis para os invertebrados 

aquáticos e sob baixos teores de oxigênio. Por isso, os organismos encontrados nos litter bags 

inseridos na região norte foram táxons tolerantes a falta de oxigênio como Chironomidae, 

Hirudinea e Oligochaeta (CLASSEN‐RODRÍGUEZ, GUTIÉRREZ‐FONSECA, RAMÍREZ, 

2019). Dessa maneira, as taxas de decomposição foliar refletiram as condições ambientais e a 

mudança na estrutura das cadeias alimentares. 

Os resultados encontrados neste trabalho confirmam que as modificações antrópicas 

estão impactando diretamente a fauna aquática e os processos ecossistêmicos dos ambientes 

lóticos. O uso de bioindicadores (invertebrados aquáticos), juntamente com o processo de 

decomposição foliar foram importantes para geração de conhecimento sobre as interações 

ecossistêmicas que ocorrem nos riachos, tornando claro como as alterações antrópicas, podem 

acarretar a diminuição da riqueza taxonômica dos invertebrados aquáticos que por sua vez tem 

influência negativa na taxa de decomposição. Uma vez que a abundância de invertebrados 

aquáticos e a composição taxonômica responderam de forma expressiva tanto às características 

dos habitats quanto às alterações antrópicas. Visto que a maioria dos táxons sensíveis às 

modificações ambientais foram encontrados nos riachos inseridos na região sul, considerados 

mais preservados. E os táxons mais tolerantes a alterações antrópicas foram observados nos 

riachos impactados inseridos na região norte e central. 
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Este foi o primeiro estudo realizado na ilha de Florianópolis - SC que levou em 

consideração três fatores, qualidade de água, decomposição foliar e invertebrados aquáticos 

para a avaliação da integridade dos ambientes aquáticos. Diante disso, este estudo nos 

proporcionou um maior entendimento do funcionamento dos riachos e seus processos 

ecossistêmicos, assim como a geração de dados científicos que futuramente poderão embasar 

novos estudos para a conservação e recuperação dessas áreas, com intuito de preservar a fauna 

aquática e processos em que atuam, como a decomposição foliar. 

 

7. CONCLUSÃO 

Sendo assim, os resultados deste estudo demonstraram que: 

 Os dados gerados através da aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida Visual 

evidenciaram três qualidades de riachos, mostrando-se uma ferramenta eficiente na 

caracterização e identificação de um gradiente de conservação ambiental.  

 Realça a influência dos fatores abióticos e físico-químicos sobre a composição dos 

invertebrados aquáticos e decomposição foliar, os quais são de grande importância 

na estruturação ecológica destes organismos determinando a ocorrência e a 

distribuição dos mesmos.  

 A existência de alterações antrópicas e na qualidade da água do riacho inseridos na 

região norte levaram a modificações na abundância e riqueza de invertebrados 

aquáticos, o que pode ter influenciado na velocidade da decomposição foliar. 

 Foi possível estabelecer uma relação direta entre os riachos e o nível de preservação 

ambiental, já que a maioria dos táxons sensíveis às modificações ambientais foram 

encontrados nos riachos inseridos na região sul, considerados mais preservados. E 

os táxons mais tolerantes a alterações antrópicas foram observados nos riachos 

impactados inseridos nas regiões norte e central. 

 A estrutura dos grupos tróficos funcionais da comunidade de invertebrados 

aquáticos parece sofrer influência da disponibilidade de matéria orgânica e de 

nutrientes, refletindo diretamente e indiretamente na decomposição foliar. 

 A taxa de decomposição foliar apresentou diminuição conforme o aumento do nível 

de degradação dos riachos sendo mais lenta nas áreas impactadas e mais elevada na 

região sul, mais preservada. 
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ANEXO A – Protocolo de Avaliação Rápida Visual (PAR) utilizado para avaliação da 

integridade dos riachos (BUSS, 2008) 

 

Nome do rio Local 

Estação de coleta #  

L

a

t 

 Long   Bacia hidrográfica 

Investigadores 

Formulário preenchido por: 

Observações: 

Data  

Hora     

Parâmetros 

ambientais 

Categorias 

ÓTIM

O 

BO

M 

REGUL

AR 

RUI

M 

1. Substrato 

para animais 

que vivem no 

fundo dos rios 

/ Cobertura 

disponível 

Mais de 70% do ambiente 

favorável para colonização de 

animais bentônicos e abrigos 

para peixes; presença de gravetos 

e troncos; margem do rio sem 

quebras na vegetação, substratos 

estáveis. 

40- 70% mistura de ambientes 

estáveis, potencialmente 

preparados para colonização; 

hábitat adequado para sustentar 

as populações; grande presença 
de folhas recém caídas 
ainda despreparadas para 
colonização. 

20- 40% mistura de ambientes 

estáveis com disponibilidade de 

hábitats menor do que o 

desejado, substrato 

freqüentemente removido ou 

perturbado. 

Menos de 20% de ambientes 

estáveis; ausência de hábitats 

adequados para colonização; 

substrato instável ou 

deficiente. 

Pontuação  20 19 18 17  16 15  14 13 12  11 1
0  9 8 7  6 5  4 3  2 1  0 

2. Características 
do fundo do rio 

Cascalho, seixos e pedras grandes 
são de 
0-25% cobertos por 

sedimentos finos. Espaço 

entre as pedras proporciona 
diversidade de habitats. 

Cascalho, seixos e pedras 
grandes são de 
25-50% cobertos por sedimentos 

finos. 

Cascalho, seixos e pedras 
grandes são de 
50-75% cobertos por sedimentos 

finos. 

Cascalho, seixos e pedras 
grandes são 
mais de 75% cobertos por 

sedimentos finos. 

Pontuação  20 19 18 17  16 15  14 13 12  11 1
0  9 8 7  6 5  4 3  2 1  0 

3. Velocidade / 
Regime do Fundo 

Todas as 4 velocidades / regimes 
de fundo 
estão presentes: fundo lento, 
fundo rápido, 
raso lento, raso rápido (lento é 
< 0,3m/s e fundo é > 0,5m). 

Somente 3 dos 4 regimes estão 
presentes 
(se o raso rápido está faltando 
pontue 
menos do que se estivesse 
faltando outro regime). 

Só 2 dos 4 regimes estão 
presentes (se o 
raso rápido ou o raso lento 

estiverem faltando pontue 

menos). 

Dominado por um regime 
(geralmente fundo lento). 

Pontuação  20 19 18 17  16 15  14 13 12  11 1
0  9 8 7  6 5  4 3  2 1  0 

4. Deposição de 
Sedimentos 

Pequena ou sem ampliação de 
ilhas ou de 
barreiras de areia; menos de 5% 

do fundo afetado por deposição 

de sedimentos. 

Alguns novos pontos com 
aumento na 
formação de barreiras; a 

maior parte formado por areia 

e sedimento fino; 5- 30% do 

fundo afetado, com pequenas 

deposições nos poços. 

Moderada deposição de areia ou 
sedimento fino nas barreiras; 

30-50% do fundo afetado, 

depósito de sedimentos em 

obstrução, constrição e 

inclinação; moderada 

deposição nos poços. 

Grande deposição de 
sedimento fino, 
aumento do desenvolvimento 

de barreiras; mais de 50% do 

fundo instável; quase todas os 

poços 
ausentes devido ao grande 
depósito de sedimentos. 

Pontuação  20 19 18 17  16 15  14 13 12  11 1
0  9 8 7  6 5  4 3  2 1  0 

5. Status do canal 
de água corrente 

Alcance da água no limite do seu 
leito 
normal e mínimos 
aglomerados de substrato 
expostos. 

A água preenche >75% do canal 
disponível ou <25% do 
substrato está exposto. 

A água preenche 25-75% do 
canal 
disponível, e/ou quase todo 
substrato de corredeira está 
exposto. 

Pouca água nos canais e a 
maioria 
desta presente como 
poços permanentes. 

Pontuação  20 19 18 17  16 15  14 13 12  11 1
0 

 9 8 7  6 5  4 3  2 1  0 

Parâmetros 

ambientais 

 

Categorias 

 

Ótimo 

 

Bom 

 

Regular 

 

Ruim 

6.Alterações do 
canal 

Ausência de canalizações ou 
drenagens, rio 
com padrões normais. 

Algumas canalizações presentes, 
geralmente em áreas próximas a 

pontes; podem existir 

evidências de canalizações 

passadas, mas sem sinais de 

canalização 
recente. 

Grande trecho canalizado, 
formação de 
barreiras de areia nas duas 

margens; de 40-80% do trecho 

do rio canalizado ou 

modificado. 

Margens cimentadas; mais de 
80% do 
rio canalizado e modificado. 

Grande parte dos hábitats 

aquáticos alterados ou 

removidos. 
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7. Freqüência de 
corredeiras 

Corredeiras freqüentes; em rios 
onde as 
corredeiras são contínuas, 

verificar a presença de 

pedras grandes ou outros 
mecanismos de obstrução natural. 

Ocorrência de corredeiras 
infreqüentes; 
diversidade de hábitats para 

a fauna; apresenta 

corredeiras separadas por 
remansos de diversos tamanhos. 

Corredeiras ou curvas 
ocasionais; longos 
remansos separados por 

corredeiras curtas; fundo do 

rio em curvas propicia 
alguns hábitats para a fauna 
aquática. 

Geralmente águas calmas ou 
corredeiras rasas; hábitats 

pobres. 
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8. Estabilidade 
das margens 
Nota: 

determinar as 

margens 

esquerda e 

direita 

olhando em 

direção a foz. 

Margens estáveis; ausência de 
erosão ou 
falhas nas margens; chances 

remotas para futuros problemas. 

< 5% da margem afetada. 

Estabilidade moderada; pequenas 
áreas 
de erosão, com sinais de 

recuperação. 5- 30% da 

margem com áreas de erosão. 

Instabilidade moderada 30-60% 
do banco 
no trecho tem áreas de erosão, 

grande potencial de erosão 

durante enchentes. 

Instável; muitas áreas 
erodidas, áreas 
nuas freqüentes ao longo do 

trecho. 60-100% da margem 

com marcas de erosão. 
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9. Cobertura 
Vegetal 

Mais de 90% da margem e da 
mata ciliar 
composta por vegetação nativa, 

incluindo árvores de grande 

porte, arbustos e macrófitas; 

ausência de pastos e campos no 
trecho. 

70-90% da margem e da mata 
ciliar 
composta por vegetação 

nativa; modificação da 

vegetação evidente. 

50-70% da margem coberta por 
vegetação; modificação da 

vegetação óbvia; manchas de 

solos nus ou com vegetação 

roçada. 

Menos de 50% da superfície 
da 
margem coberta por 

vegetação; vegetação muito 

alterada; ausência de 

vegetação nativa. 
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10. Extensão da 
mata ciliar 

Largura da mata ciliar maior do 
que 18m; 
atividades humanas não causam 
impactos à área. 

Largura da mata ciliar de 12-
18m; 
atividades humanas causam 
impactos mínimos à área. 

Largura da mata ciliar de 6-12m; 
atividades humanas causam 
grandes impactos à área. 

Largura da mata ciliar menor 
do que 
6m; atividades humanas 
eliminaram a mata ou 
reduziram-na drasticamente. 
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Some todos os valores e marque a Pontuação Total:   

 

RESULTADO 

Pontuação Média entre 20 e 16, condição ambiental Ótima. 

Pontuação Média entre 15 e 11, condição ambiental Boa. 

Pontuação Média entre 10 e 6, condição ambiental Regular. 

Pontuação Média entre 5 e 0, condição ambiental Ruim. 

Divida este número por 10 e marque a Pontuação Média:  

 

 


