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5. Capítulo 2. Levantamento e distribuição de macrófitas 
aquáticas ao longo do rio Monjolinho 
 

5.1. Introdução 
 

A definição de macrófita aquática é um assunto controverso, uma vez que pode 

variar de acordo com diferentes autores. Como exemplo, Cook (1974) e Irgang e Gastal 

(1996), consideram como macrófitas aquáticas, as plantas, visíveis a olho nu, cujas 

partes fotossinteticamente ativas estão permanentemente, ou por alguns meses, 

submersas e flutuantes.  Estes mesmos autores englobam no grupo das macrófitas 

aquáticas as plantas de margem que tem relação com água em abundância. Segundo 

Weaner e Clements (1938) apud Esteves (1998)2, macrófitas aquáticas são plantas 

herbáceas que crescem na água, em solos cobertos por água ou em solos saturados de 

água. 

O termo macrófitas aquáticas engloba vários tipos de plantas, dentre eles 

angiospermas, pteridófitas, briófitas, alguns grupos de macroalgas, que se tornaram 

adaptadas à vida totalmente ou parcialmente submersa em água, e assim, são 

principalmente classificadas de acordo com o habitat em que ou vivem ao invés de sua 

classificação taxonômica (Figura 29) (Westlake, 1975, Fox, 1996). Dentre o grupo das 

Angiospermas, acredita-se que, durante o período Cretáceo (100 milhões de anos depois 

de seu aparecimento), algumas plantas deste grupo readaptaram-se e recolonizaram os 

ambientes aquáticos (Duarte et al., 1994). 

As macrófitas aquáticas desempenham importante papel nos ecossistemas 

lênticos e lóticos como produtoras primárias juntamente com as algas, na estocagem e 

                                                 
2 Weaner, J.E.; Clements, F.E. (1983). Plants Ecology. Mac Graw Hill .New York  apud  Esteves, F.A. 
(1998). Fundamentos de Limnologia. 2a Ed. Editora Interciência. Rio de Janeiro. 602pp. 
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ciclagem de nutrientes, na liberação de detritos orgânicos, como importante local de 

abrigo e na alimentação, assim como na diversificação de habitats para peixes, 

organismos bentônicos e até mesmo para o perifíton que as utilizam como substrato. 

Certos peixes também comem as folhas de algumas macrófitas, enquanto as suas partes 

submersas servem de berçário e abrigo para espécies de peixes menores. Todas estas 

funções são amplamente discutidas na literatura (Kreccker, 1939, Westlake, 1975, 

Esteves e Camargo, 1986; Pott e Pott, 2000, Pott e Pott, 2000a). 

Em rios e riachos, as macrófitas podem ainda influenciar na sedimentação e 

retenção de nutrientes, nas características físicas e químicas da água, assim como podem 

influenciar significativamente, em alguns casos, na velocidade de fluxo da água 

(Petracco, 1995, Schulz et al., 2003). 

 

 

 

Figura 27 - Principais grupos de macrófitas (formas biológicas): 1- anfíbias: plantas 
capazes de viver tanto em área alagada como fora da água; 2- emergentes: plantas 
enraizadas no fundo, parcialmente submersas e parcialmente fora da água; 3 – flutuantes 
fixas: enraizadas no fundo com caule e/ou folhas flutuantes; 4- submersas livres: não 
enraizadas no fundo, com caules e folhas submersas; 5 – submersas fixas: enraizadas no 
fundo, totalmente submersas; 6 - flutuantes livres: enraizadas no fundo, podendo ser 
levadas por correnteza, vento ou animais; e 7 – epífitas: instalam-se sobre outras plantas 
aquáticas. (adaptado de Irgang et al, 1984). 
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Levantamentos florísticos são importantes na medida em que colaboram como 

subsídio para a preservação da biodiversidade e também para o manejo adequado destes 

vegetais, podendo fornecer importantes informações do ponto de vista comparativo.  

Neste contexto, e levando-se em conta que não existem estudos anteriores que 

tenham se aprofundado na comunidade de macrófitas aquáticas do rio Monjolinho, o 

presente estudo teve como objetivo listar as diferentes espécies que ocorrem ao longo 

deste rio, visando contribuir para futuros estudos relacionados a esta comunidade, 

fornecendo subsídios para a comparação e compreensão de mudanças nesta 

comunidade. 

 
 

5.2. Materiais e Métodos 
 

 

Para o levantamento de espécies de macrófitas e sua distribuição, foi feita uma 

coleta no mês de julho de 2004, onde foram selecionados 18 pontos ao longo do rio 

Monjolinho, em grande parte, em função das facilidades de acesso aos locais (Tabela 6 

e Figura 30). A partir destes pontos, foram feitas caminhadas aleatórias, onde se 

procurou coletar e identificar todas as espécies possíveis de macrófitas aquáticas. 

Quando possível, as espécies localizadas também foram fotografadas e colocadas em 

exsicatas que foram depositadas no herbário do Departamento de Botânica da 

Universidade Federal de São Carlos. Os pontos foram localizados com um GPS (Global 

Position Surveying) e fotografados. 

A identificação das espécies foi feita a partir de consulta a bibliografia 

especializada (Cook et al. 1974, Ramamoorthy e Zardini, 1987, Araújo e Longhi-

Wagner, 1996, Kissmann, 1997, Lorenzi, 2000, Melo, 2000, Pott e Pott, 2000, Longhi-

Wagner et al., 2001) e também com a colaboração da doutoranda Kátia Sendra Tavares 

e da Prof. Dra. Maria Inês Salgueiro do Departamento de Botânica da UFSCar. 

Além disso, foi feita a análise da similaridade das comunidades de macrófitas 

entre os pontos amostrados no rio Monjolinho. O cálculo foi feito a partir de matrizes de 

presença/ausência, utilizando-se o índice de similaridade de Sorensen. A partir deste 

índice, realizou-se a análise de agrupamento ou “cluster”, utilizando-se o método de 

ligação ou formação de grupos por associação média, método também conhecido como 
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UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) (Magurran, 1989, 

Valentin, 1995). A análise de agrupamento fornece um arranjo hierárquico das unidades 

amostrais na forma de gráfico, o dendrograma, o qual representa graficamente as 

similaridades entre as unidades amostrais (Bini, 2004).  

Entretanto, como o dendrograma fornece uma representação distorcida da 

realidade, é necessário que se saiba se esta distorção é relevante através do coeficiente 

de correlação cofenético. Quanto maior for este coeficiente, menor será o grau de 

distorção. De acordo com a literatura, valores acima de 0,8 são considerados aceitáveis, 

significando que o dendrograma fornece representação razoável da matriz original de 

parecença (Valentin, 1995, Bini, 2004).  
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Figura 30 – Mapa mostrando os pontos de coleta para o levantamento das espécies de macrófitas aquáticas e sua distribuição no rio 
Monjolinho 
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Tabela 6 – Localização georreferenciada, descrição e fotos dos pontos de coleta onde houve amostragem no mês de julho de 2004 
 

Ponto Localização 
Geográfica Descrição Foto 

1 
S 22º 00’33.0” 

WO 47º 50’07.9” 
830m 

Fim da mata ciliar, aproximadamente 2km da nascente 

 

 
 

2 
S 22º 00’32.7” 

WO 47º 50’08.4” 
828m 

Entre o fim da mata ciliar e área de alagado 
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3  
S 22º 00’33.0” 

WO 47º 50’07.9” 
827m 

Área alagada (Obs: anteriormente esta área foi 
modificada pelo proprietário que modificou o curso do 

rio) 

 

 
 

4 
S 22º 00’17.8” 

WO 47º 50’09.8” 
824m 

Pequena represa, aproximadamente 4 km da nascente - 

5 
S 21º 59’48.0” 

WO 47º 50’34.6” 
814m 

Ponto localizado antes da represa dentro da fazenda 
Dois Portões 
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6 
S 21º 59’08.4” 

WO 47º 52’40.0” 
781m 

Canal localizado a jusante da foz do córrego do 
Espraiado e a montante da represa do Monjolinho, 

dentro da UFSCar 

 

 
 

7 
S 21º 59’07.4” 

WO 47º 52’59.2” 
783m 

Jusante da represa do Monjolinho, antes da saída dos 
efluentes da fábrica de papel 

- 

8 
S 21º 59’25.2” 

WO 47º 53’29.4” 
766m 

Ponto próximo a um curtume desativado, próximo a 
ponte de madeira. 
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9 
S 22º 00’00.8” 

WO 47º 53’58.5” 
751m 

Foz do córrego da Santa Maria Madelena, ao lado do 
antigo Kártódromo, no bairro Santa Marta. 

 

 
 

10 
S 22º 00’06.5” 

WO 47º 54’00.1” 
751m 

Foz do córrego do Tijuco Preto. Neste ponto o córrego 
do Tijuco Preto apresenta-se canalizado e altamente 
modificado devido a obras realizadas neste trecho do 

rio Monjolinho. 
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11 
S 22º 01’19.5” 

WO 47º 54’50.3” 
782m 

Ponto localizado no represamento antes da UHE Alois 
Partel (Monjolinho). 

 

 
 

12 
S 22º 01’48.8” 

WO 47º 56’29.5” 
650m 

Foz do córrego da Água Fria. Local com solo muito 
arenoso e parte das margens erodidas. Foram 
encontradas marcas de invasões de bovinos. 
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13 
S 22º 01’46.2” 

WO 47º 55’55.7” 
669m 

Foz do córrego da Água Quente. Local com solo 
muito arenoso, com boa parte das margens erodidas, 
também há a invasão de bovinos na área. Devido ao 
despejo de esgoto no rio Monjolinho e no córrego da 

Água Quente, o cheiro neste local é altamente 
desagradável 

 

 
 

14 
S 22º 02’04.3” 

WO 47º 57’25.7” 
678m 

Localizado em área de plantação de cana-de-açúcar, 
ao lado de uma ponte da estrada de terra, antes do 

córrego do Cancan. 
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15 
S 22º 01’47.4” 

WO 48º 01’57.6” 
574m 

Localizado em área de plantação de cana-de-açúcar, 
em estrada que dá acesso a Usina da Serra, após o 

córrego do Cancan e córrego da Serra. 

 

 
 

16 
S 22º 03’32.8” 

WO 48º 05’22.0” 
543m 

Região de pastagens, com constantes invasões de gado 
na área. 
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17 
S 22º 03’31.2” 

WO 48º 05’23.7” 
541m 

Região de pastagens, com constantes invasões de gado 
na área. 

 

 
 

18 
S 22º 03’31.1” 

WO 48º 05’24.5” 
540m 

Localizado a poucos metros da foz do rio Monjolinho 
com rio Jacaré-Guaçú 
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5.3. Resultados e Discussão 
 

5.3.1. Levantamento de espécies de macrófitas aquáticas no rio Monjolinho 
 

 

Nos trechos amostrados ao longo do rio Monjolinho foram encontradas 31 

espécies e 24 gêneros distribuídos em 15 famílias. As famílias com maior representação 

de espécies foram Cyperaceae (7 espécies), Onagraceae (4 espécies), Poaceae (4 

espécies) e Polygonaceae (4 espécies). 

Os pontos com maior riqueza de espécies foram aqueles mais próximos da 

região da nascente (pontos 1 até 5), principalmente os pontos 1 e 2 que se localizam 

logo após o fim da mata ciliar (Figura 31). 
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Figura 28 – Riqueza de espécies encontradas em pontos amostrados no rio Monjolinho 

 

 

Os gêneros com maior número de espécies foram Ludwigia (4 espécies) e 

Polygonum (3 espécies). As espécies com maiores ocorrências foram Pennisetum 

purpureum (8 pontos) seguido por Ludwigia elegans (6 pontos) e Heteranthera 



Capítulo 2 
 

70 

reniformis (5 pontos). O tipo ecológico mais encontrado foi o das emergentes, seguido 

pelas anfíbias, não tendo sido encontrada nenhuma espécie de macrófita flutuante livre 

ou flutuante fixa neste estudo (Tabela 7). As fotografias das espécies encontradas são 

apresentadas no Anexo 2. 

 

 

Tabela 7 – Espécies de macrófitas aquáticas encontradas nos trechos estudados no rio 
Monjolinho 

Família Nome Científico Nome Popular Hábito Estação 

Alismataceae Echinodorus sp. Chapéu-de-
Couro Anfíbia 7, 9 

Apiaceae 
(Umbelliferae) Hydrocotyle ranunculoides L.f. Chapéu-de-

sapo Anfíbia 1, 2, 3 

Asteraceae 
(Compositae) Ageratum conyzoides L. Picão-Roxo Emergente/ 

Anfíbia 1, 2 

Commelinaceae Commelina sp.  Emergente 7 

Cyperus lanceolatus Poir. Tiririca-do-
brejo Emergente 1, 2, 3 

Cyperus luzulae L. Retz. Junça, Tiririca, 
Três-quinas Emergente 14 

Eleocharis sp. Junquinho, 
Taboinha,  

Emergente, 
Submersa 

fixa 

1, 2, 3, 4, 
5 

Eleocharis acutangula (Roxb.) 
Schult. 

Junquinho-três-
quinas 

Emergente, 
Submersa 

fixa 
5 

Fimbristylis sp. Falso-alecrim-
da-praia Emergente 5 

Pycreus decumbens T. Koyama 
Junquinho, 
Tiririca-do-

brejo 
Emergente 1, 2, 3 

Cyperaceae 

Rhynchospora aurea Vahl 
Capim-navalha, 

Navalha-de-
macaco 

Emergente 5 

Halograceae Myriophyllum sp. Pinheirinho-
d’água 

Submersa 
fixa 6, 7 

Melastomataceae Rhynchanthera sp. - Emergente, 
Anfíbia 2, 4 

Ludwigia elegans (Cambess.) 
Hara 

Cruz-de-Malta, 
Florzeiro Anfíbia 1, 2, 6, 9, 

10, 15 
Ludwigia leptocarpa (Nutt) 

Hara  
Cruz-de-Malta, 

Florzeiro Emergente 1, 2, 3 

Ludwigia nervosa (Poir) Hara 
c.f. 

Cruz-de-Malta, 
Florzeiro Emergente 3 

Onagraceae 

Ludwigia sp. (1) Cruz-de-Malta, 
Florzeiro Anfíbia 1 
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Continuação da Tabela 7 

Andropogon bicornisL. 
Rabo-de-burro, 

Capim-
vassoura 

Emergente 5 

Brachiaria subquadripara 
(Trin.) Hitchc. cf. Braquiária Anfíbia 17, 18 

Luziola sp. Pastinho-
d´água 

Emergente, 
Anfíbia 12 

Poaceae 

Pennisetum purpureum 
Schumach. 

Capim-napier, 
Capim-elefante 

Emergente, 
Anfíbia 

5, 7, 8, 9, 
11, 12, 
14, 16 

Polygonum hispidum H.B.K. Cataia, Erva-
de-bicho Emergente 1 

Polygonum ferrugineum Wedd. Cataia Gigante, 
Fumo-bravo Anfíbia 15, 17, 

18 
Polygonum hydropiperoides 

Michx. 
Cataia, Erva-

de-bicho Emergente 13 
Polygonaceae 

Rumex crispus L. Língua-de-vaca 
crespa Anfíbia 12 

Heteranthera reniformis Ruiz 
et Pavel 

Hortelã-do-
brejo, Aguapé-
mirim, Pavoa 

Emergente 
2, 4, 9, 
13, 14, 

18 Pontederiaceae 

Pontederia cordata L. Rainha-dos-
lagos, Murerê Emergente 6, 9 

Scrophulariaceae Bacopa sp.  Emergente 2, 3 

Typhaceae Typha domingensis Pers. 
Taboa, Tabua, 
Paineira-de-

flexa 
Emergente 1, 2, 3, 4 

Xyridaceae Xyris sp. - Emergente, 
Anfíbia 1, 3, 4 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J. 
Köening 

Napoleão, 
Lírio-do-brejo, 
Lírio-branco, 
escalda-mão, 

jasmim-
boroboleta 

Anfíbia 1, 2, 3, 
18 

 

 

Comparando-se o número de táxons encontrados com o de outros levantamentos, 

verificou-se que a riqueza encontrada no rio Monjolinho foi relativamente baixa e que 

os valores mais próximos de riqueza foram encontrados nos levantamentos feitos no rio 

Itaqueri (Viana et al. 2004) e na bacia do rio Itanhaém (Pereira, 2002), como mostra a 

Tabela 8. 
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Tabela 8 – Comparação da riqueza de táxons de macrófitas aquáticas registrados no rio 
Monjolinho (SP) e em outros sistemas de lagos e rios brasileiros. 

 Famílias Gêneros Espécies Local Autor 

54 106 242 Pantanal Mato-grossense 
(MT) 

Pott e Pott (1997, 
2003) 

Á
re

a 
al

ag
áv

el
 

29 41 60 Planície de Inundação do 
Alto Rio Paraná (PR) 

Thomaz et al. 
(2002) 

23 25 53 12 lagos do Vale do Rio 
Doce (MG). Tavares (2003) 

18 33 45 Lagoa de Jijoca de 
Jericocoara (CE) 

Matias et al. 
(2003) 

22 26 48 6 Reservatórios do Médio e 
Baixo Tietê (SP). Tavares (2003) 

L
ag

os
, l

ag
oa

s e
 

re
pr

es
as

 

11 13 15 Represa de Salto Grande 
(SP) 

Tavares et al. 
(2004) 

19 21 34 Rio Itaqueri, (SP). Viana et al. 
(2004) 

22 27 35 Bacia do Rio Itanhaém (SP). Pereira (2002) R
io

s 

15 24 31 Rio Monjolinho (SP) O presente 
trabalho 

 

 

Comparando-se ainda a composição taxonômica destes dois estudos feitos em 

rios com os resultados obtidos no rio Monjolinho, verificou-se que no primeiro estudo 

12 famílias e 11 espécies foram comuns às encontradas neste estudo, enquanto no 

segundo apenas 9 famílias e 6 espécies foram comuns. Por outro lado, apenas no estudo 

realizado por Tavares et al. (2004) no reservatório de Salto Grande, foi encontrado 

menor número de táxons comparado com o presente estudo. No reservatório estudado, 

os autores verificaram a predominância de espécies flutuantes e emergentes, 

constituídas em sua maioria, de espécies que costumam desenvolver-se melhor em 

ambientes eutrofizados, e a ausência de espécies submersas devido à baixa transparência 

da água. Além disso, segundo Tavares et al. (2004), o entorno do reservatório de Salto 

Grande e de seus tributários encontra-se degradado, devido a remoção da vegetação 

marginal, urbanização e plantações de cana. 

Na maioria dos estudos citados, assim como neste estudo, as famílias com maior 

número de gêneros, em geral, foram Poaceae e Cyperaceae, e as formas biológicas mais 

representadas foram as emergentes e as anfíbias. 

É interessante notar que fatores, como a heterogeneidade ambiental, as 

oscilações do nível da água, a velocidade da correnteza, quantidade de nutrientes 

disponíveis podem afetar significativamente a riqueza de macrófitas aquáticas nos 
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corpos de água (Thomaz e Bini, 1999). Além disso, as listagens podem ainda ser 

afetadas pela quantidade de áreas e períodos amostrados, além das intervenções 

antrópicas nos rios e lagos (Rørslett,1991). 

Considerando-se que áreas alagadas possuem maior heterogeneidade ambiental, 

pode-se inferir que este foi um dos fatores que influenciaram na maior riqueza 

encontrada nos trechos iniciais do rio Monjolinho, (pontos 1, 2 e 3) onde há a 

predominância de áreas alagadas. Entretanto, nestas áreas, apesar de possuírem uma 

maior riqueza, há interferências como o pisoteio de bovinos e eqüinos. Pressupõe-se que 

sem estas inteferências, a diversidade ou mesmo a ocorrência de algumas espécies 

invasivas pudesse ser diferente do verificado no presente estudo. 

Já nas áreas urbanas, a riqueza de espécies foi influenciada diretamente pela 

interferência antrópica, como as obras e limpeza nas calhas dos rios e córregos para a 

contenção de enchentes e mais recentemente (entre março e julho de 2004) para a 

reforma e ampliação de alguns trechos das avenidas marginais do município, além da 

remoção periódica das espécies não arbóreas da beira dos corpos de água, que ocorre 

principalmente durante a época chuvosa em locais com predomínio de gramíneas como 

Pennisetum purpureum, e no caso do córrego Santa Maria Madalena, além desta 

gramínea, há também bancos muito densos de Hedychium coronarium. 

O crescimento de certas espécies invasivas, também pode contribuir 

significativamente para a diminuição da riqueza, como no caso das gramíneas 

encontradas a partir da área urbana e de Hedychium coronarium, que com seu rápido 

crescimento e formação de bancos densos, se sobrepõe as outras espécies, competindo 

agressivamente (Kissmann, 1997). Além disso, após a passagem pelos pontos da foz dos 

córregos da Água Quente e da Água Fria, nota-se também a instabilidade das margens, 

o que pode interferir significativamente no crescimento das macrófitas aquáticas. 

Por outro lado, a listagem de espécies limitou-se ao período de seca e talvez 

fosse maior em função de um maior número e períodos de amostragens. Além disso, no 

período de seca certas espécies podem regredir, e reaparecer somente em determinadas 

estações (Rørslett,1991, Pereira, 2002) 
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5.2.2. Distribuição das espécies de macrófitas aquáticas e agrupamento 
 

 

A espécie Hedychium coronarium, conhecida pelos nomes populares de lírio-do-

brejo, cardamomo ou jasmim-borboleta, considerada como exótica invasora, e em 

alguns casos como daninha, só foi encontrada nas listagens feitas por Pereira (2002), 

Tavares et al. (2004) e Viana et al. (2004). O crescimento desta espécie é vigoroso, 

agressivo e seu crescimento excessivo geralmente ocorre em áreas perturbadas (Lorenzi, 

2000). Pott e Pott (2000), citam a presença de H. coronarium apenas nas bordas da 

região do Pantanal, como sinal da boa conservação desta região, uma vez que seus 

bancos não avançaram. Nos trechos estudados no rio Monjolinho, foram encontrados 

bancos muito densos desta espécie na região próxima a nascente, particularmente após a 

área de mata ciliar e na região da foz (Figura 32). 

 

 

 

Figura 29 – Bancos densos de Hedychium coronarium em trecho do rio Monjolinho 
próximo a região da foz com rio Jacaré-Guaçu. 
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Pennisetum purpureum, conhecida popularmente como capim-napier ou capim-

elefante não foi encontrada em nenhuma das listagens anteriormente citadas, tendo sido 

a espécie mais encontrada nos pontos amostrados. Também é uma espécie invasiva, de 

origem africana, com produtividade de até 400 toneladas de biomassa por ano. Seu 

crescimento é agressivo e de difícil controle (Lorenzi, 2000). Bancos densos desta 

gramínea podem impedir a regeneração de espécies nativas e podem interferir em 

sistemas de prevenção a enchentes bloqueando e reduzindo a correnteza de canais com 

sua biomassa (Figura 33) (Cronk e Fuller, 1995, Langeland e Burks, 1998). 

 

 

 

Figura 30 - Penniseteum purpureum dentro do canal do córrego Santa Maria Madalena 

 

 

A espécie Heteranthera reniformis, também foi encontrada em vários pontos de 

amostragem, sendo observado que as folhas dos indivíduos encontrados a partir da área 

urbana eram muito maiores do que aqueles encontrados nos pontos iniciais do rio 

Monjolinho (pontos 2 e 4). De acordo com Lorenzi (2000), esta espécie é freqüente em 

todo o Brasil, ocorrendo em lagos, rios, canais de drenagem, e freqüentemente é 

considerada como daninha. 

Algumas espécies tiveram sua ocorrência limitada a região alagada próxima a 

nascente, como Rhynchantera sp., Hydrocotile ranunculoides, Bacopa sp, Ludwigia 
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leptocarpa, Xyris sp e Polygonum hispidum, onde há a predominância de solos arenosos 

e com pouca matéria orgânica. Ludwigia nervosa, só ocorreu em um ponto da região 

alagada, possuindo poucos indivíduos na área amostrada. Já Typha domingesis, uma 

espécie com ampla distribuição, ocorreu em bancos consideravelmente grandes nas 

áreas alagadas perto da região da nascente. 

A espécie Myriophyllum sp só foi encontrada nas regiões amostradas dentro da 

Universidade Federal, em maior quantidade a montante da represa do Monjolinho, 

próximo à foz do córrego do Espraiado, onde a transparência da água é maior, e em 

pequena quantidade após a jusante. 

No dendrograma apresentado na Figura 34, verifica-se que o agrupamento dos 

pontos 18 e 17 localizados próximos à foz, formaram um grupo mais distante dos 

demais pontos, enquanto os pontos 16, 11 e 8 foram os mais similares entre si. 

Cortando-se o dendrograma em 0,36, verificou-se a formação de 5 grandes grupos e 2 

pontos isolados, sendo eles formados por um grupo incluindo os pontos 1, 2, 3 e 4 que 

são áreas alagadas próximas a nascente com maiores riquezas; o segundo grupo 

formado pelos pontos 8 ,11 ,16,13 e 14 que, com exceção do primeiro ponto, estão todos 

localizados após a passagem pela área urbana e um terceiro grupo formado pelos pontos 

6 ,9 e 7, cujos pontos localizam-se dentro da UFSCar e na Foz do Córrego Santa Maria 

Madalena, que pode ser considerado como área de transição, para entrada no perímetro 

urbano. Notam-se nestes dois últimos grupos o crescimento acentuado de bancos da 

invasiva Pennisetum purpureum, em maior grau nos pontos na área urbana e após esta.  

O quarto grupo foi formado pelos pontos 10 e 15, respectivamente na foz do 

córrego do Tijuco Preto e rio Monjolinho (dentro da plantação de cana-de-açúcar), 

ambos altamente impactados e com baixa riqueza devido a intervenções antrópicas, o 

primeiro pelas obras na Av. Trabalhador São-carlense e o segundo pela plantação de 

cana que chega até quase a beira do rio. O quinto grupo compreendeu os pontos 18 e 17, 

na foz do Rio Monjolinho, enquanto os pontos 5 no rio Monjolinho dentro da Fazenda 

Dois Portões e 12 na Foz do Córrego da Água Fria ficaram isolados dos demais 

agrupamentos, provavelmente devido ao fato de ambos possuírem espécies que não 

foram encontradas em nenhuma das outras áreas analisadas ao longo do rio Monjolinho, 

como Luziola sp, Rumex crispus, para o primeiro e Rhynchospora aurea, Eleocharis 

acutangula e Fimbristylis sp para o segundo ponto citado. 
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Figura 31 – Dendrograma de similaridade florística entre os pontos amostrados no rio Monjolinho , utilizando como índice o coeficiente de 
Sorensen e agrupando os pontos amostrais pelo método de média de grupo (UPGMA). O coeficiente cofenético obtido foi de 0,8717.  
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5.4 Conclusões 
 

 

• No estudo realizado no rio Monjolinho em julho de 2004, as famílias mais 

representativas foram Cyperaceae (7 espécies), Onagraceae (4 espécies), 

Poaceae (4 espécies) e Polygonaceae (4 espécies), incluindo principalmente 

macrófitas emergentes e anfíbias. 

 

• Comparando-se a riqueza de táxons encontrados pelo presente trabalho no rio 

Monjolinho com os poucos trabalhos similares, realizados em rios no Brasil, 

verificou-se que a riqueza de macrófitas aquáticas é relativamente baixa no 

ambiente estudado; 

 

• A maior riqueza de espécies foi encontrada nas regiões mais conservadas do rio, 

mais próximas à área da nascente, as quais apresentam áreas alagadas, com 

maior heterogeneidade ambiental, diferindo dos trechos após a entrada na área 

urbana, devido a intervenções antrópicas nas margens dos rios e córregos. Além 

disso, também verificou-se a presença de várias espécies exóticas invasivas, nos 

diferentes trechos amostrados, como o lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) e 

o capim-napier (Pennisetum purpureum), cuja competição pode estar 

interferindo na riqueza de espécies; 

 

• Através da análise estatística, os pontos de amostragem foram agrupados, de 

modo geral, em 5 grandes grupos, compreendendo desde áreas mais conservadas 

no início do rio Monjolinho com maior riqueza de espécies, representadas por 

Typha domingensis, Rhynchanthera sp, Ludwigia leptocarpa e Ludwigia 

nervosa, áreas de transição onde houve o início dos impactos advindos da 

urbanização e maior ocorrência de espécies invasivas como Pennisetum 

purpureum, e áreas com baixa riqueza de espécies, após a passagem pela área 

urbana e áreas fortemente impactadas por atividades agropastoris; 

 

• Apenas os pontos 5 (Fazenda Dois Portões) e 12 (foz do Córrego da Água Fria) 

ficaram isolados dos demais grupos, devido a ocorrência de espécies 
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consideradas daninhas e pioneiras em ambientes perturbados, como Luziola sp, 

Rumex crispus, Rhynchospora aurea, Eleocharis acutangula e Fimbristylis sp, 

as quais não ocorreram em nenhum dos outros pontos analisados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


