
Capítulo 3 
 

80 

 

 

 

 

 

 

 

6. Capítulo 3. Relação entre as macrófitas aquáticas e 

variáveis físicas e químicas na bacia do rio Monjolinho 
 

6.1. Introdução 
 

 

Vários estudos relacionados à distribuição das espécies de macrófitas aquáticas, 

assim como à abundância, biomassa e densidade da comunidade de macrófitas, têm sido 

feitos visando conhecer aspectos ecológicos desta comunidade, analisando quais os 

fatores que favorecem ou desfavorecem a sua ocorrência. A compreensão destes 

aspectos e das respostas das diferentes espécies de macrófitas é de grande valia para a 

sua utilização como bioindicadores no monitoramento da poluição das águas, no 

controle destas onde o seu crescimento excessivo é indesejável e no manejo e 

recuperação de áreas degradadas (Ali, 1999, Camargo et al., 2003, Pedralli, 2003).  

Nos últimos anos, em decorrência principalmente dos interesses no controle 

destas plantas em ambientes sujeitos a alterações antrópicas, diversos estudos tem 

abordado a ocorrência, abundância ou biomassa das comunidades de macrófitas 

aquáticas, procurando compreender quais os principais fatores relacionados ao 

crescimento excessivo destas macrófitas (Pereira, 2002, Camargo et al., 2003). 

Dentre as interferências que as macrófitas aquáticas podem provocar nos 

ecossistemas aquáticos, podem ser citados os casos de crescimento excessivo de certas 

espécies em reservatórios, que podem causar prejuízos na geração de energia elétrica 

(Thomaz e Bini, 1998 Pompêo, 1999) e inteferência em usos recreacionais (Ruiz-Ávila 

e Klemm, 1996).  

Em alguns casos, o crescimento de certas espécies pode ser tão vigoroso e 

formar bancos tão densos que interferem na velocidade e profundidade dos rios e canais, 
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aumentando o risco de enchentes (Westlake, 1975). No caso particular do rio Pinheiros, 

em São Paulo, a grande quantidade de macrófitas do gênero Heteranthera, funciona 

como abrigo para larvas de insetos e impede que o larvicida, que é aplicado nas margens 

deste rio, chegue ao seu alvo principal, favorecendo a infestação de mosquitos naquela 

região (Jornal da Cultura, 2004). 

Boa parte dos estudos com macrófitas aquáticas e sua relação com as 

características físicas e químicas da água e dos sedimentos tem sido feito em rios e 

lagos de regiões temperadas como os de Rørslett (1991) em lagos do norte da Europa 

(Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia), Ferreira (1994) no Rio Divor em Portugal, 

Dawson (1999) em vários rios britânicos, Riis (2000) e Baatrup-Pedersen (2003) que 

trabalharam com rios da Dinamarca.  

Dentre os poucos trabalhos realizados nos corpos da água brasileiros, pode-se 

citar os trabalhos de Bini et al. (1999) na represa de Itaipu e Pereira (2002) nos rios da 

Bacia do Rio Itanhaém. 

O mesmo ocorre com o rio Monjolinho, considerado no presente estudo, do qual 

pouco se sabe a respeito das macrófitas aquáticas presentes e dos efeitos antrópicos 

sobre a distribuição das espécies ao longo deste rio.  

 

 

6.2. Materiais e Métodos 
 

 

Para este estudo, foram selecionados cinco dos pontos de amostragem no rio 

Monjolinho e tributários, no período chuvoso (janeiro de 2004) e de estiagem (julho de 

2004), incluindo sua nascente e foz, e os afluentes Córrego Santa Maria Madalena, 

Córrego do Tijuco Preto e Córrego da Água Fria (Figura 35). 

Em cada um dos locais selecionados, georreferenciados por um GPS (Global 

Position System), foram consideradas áreas com secções de 20m, considerando-se as 

macrófitas encontradas dentro dos trechos do rio estudado e nas margens em faixas de 

até 2 metros. Os bancos das diferentes espécies de macrófitas foram medidos, obtendo-

se a área que cada uma cobria (Wright et al., 1981). Paralelamente a obtenção destes 

dados, realizou-se as medidas de pH, temperatura da água, condutividade, turbidez e 

oxigênio dissolvido in situ, utilizando-se o multisensor de qualidade de água da marca 



Capítulo 3 
 

82 

Horiba, modelo U-10. Amostras de água e de sedimento também foram coletadas para 

posterior análise em laboratório dos parâmetros indicados nas Tabelas 2 e 3. 

Com os dados obtidos para as comunidades de macrófitas aquáticas, foram 

calculados o índice de diversidade de Shannon (H´) de cada uma das áreas amostradas, 

e a partir dos valores de H´, calculou-se a variância para posterior verificação de 

diferenças significativas entre os resultados dos índices de diversidade das amostras, a 

partir de um teste t (Magurran, 1991).  

A partir de todos os resultados, foram montadas duas matrizes, para cada 

período de coleta, uma contendo os dados bióticos com a área de cobertura de cada 

espécie encontrada e outra com os dados abióticos, ou seja, as variáveis limnológicas. 

Primeiramente, os dados das matrizes abióticas foram padronizados, uma vez que 

apresentavam dados com diferentes unidades, e a matriz biótica foi linearizada através 

da função ln (x+1), para reduzir o efeito de arco (Bini, 2004). 

Em seguida, estas matrizes foram analisadas através da Análise de Correlação 

Canônica (CCA), técnica desenvolvida por Ter Braak (1986), que de acordo com Bini 

(2004) é uma das mais utilizada em estudos limnológicos, uma vez que identifica a 

influência de variáveis ambientais sobre padrões de composição e abundância de 

assembléias aquáticas e sintetiza as variáveis ambientais por meio de eixos de 

ordenação (gradientes), podendo ser representada graficamente. 
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Figura 35 - Pontos de amostragem para análise das relações 
entre as macrófitas aquáticas e as características físicas e 
químicas do Rio Monjolinho  
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6.3. Resultados e Discussão 
 

 

Os dados de macrófitas aquáticas e variáveis abióticas, dos diferentes pontos de 

coleta, encontram-se nas Tabelas 9 e 10, respectivamente. Ao todo foram encontradas 

15 famílias, 24 gêneros e 31 espécies, com predominância de macrófitas emergentes e 

anfíbias, não tendo sido encontrada nenhuma flutuante livre ou flutuante fixa. Houve a 

ocorrência de uma espécie submersa fixa, Mayaca sp, no ponto 4, além de Bacopa sp e 

Eleocharis sp, no ponto 1, que embora consideradas na literatura como emergentes ou 

anfíbias, foram encontradas na sua grande maioria como submersas fixas (Lorenzi, 

2000; Pott e Pott, 2000).Uma maior riqueza de espécies foi encontrada no ponto 1, 

próximo a nascente, ao contrário do que foi verificado no ponto 5, a alguns metros da 

junção do rio Monjolinho com o rio Jacaré-Guaçú. 

Com relação às características abióticas, no geral, o ponto 3 apresentou as 

menores concentrações de formas nitrogenadas, enquanto no ponto 1 foram verificadas 

as menores concentrações de formas fosfatadas, em ambos os períodos de amostragem. 

Embora durante o período chuvoso, uma maior concentração de oxigênio dissolvido, 

menor turbidez e menor concentração de sulfato tenham sido encontradas no ponto 2, 

que é um local altamente impactado pelo despejo de esgotos domésticos e industriais, o 

mesmo não ocorreu durante o período de estiagem. As maiores concentrações de 

nutrientes ocorreram predominantemente nos pontos 2 e 5, em ambas as coletas. 

Entretanto, no período chuvoso, foi encontrada elevada concentração do íon amônio no 

ponto 1, o que pode ter ocorrido devido à entrada de dejetos de criações de aves e 

bovinos no local, próximo ao dia de coleta. 

Os maiores índices de diversidade foram encontrados no ponto 1, tanto para a 

estação chuvosa quanto de seca (H´= 2,136 e H´=2,067, respectivamente), enquanto os 

menores índices foram encontrados no ponto 5 (H´= 1,216 no período chuvoso e 

H´=1,050 no período de estiagem).  

O teste t , com um � = 0,05 , indicou que os pontos 2 e 3 (t < tc) foram similares 

quanto a diversidade, em ambas as amostragens. Durante o período chuvoso, também 

foram encontradas similaridades pelo teste t entre os pontos 3 e 5; 2 e 4; e 2 e 5, o 

mesmo tendo sido verificado entre os pontos 1 e 4, durante o período de estiagem.. Os 

valores de H´, a variância de H´, os respectivos valores de t e os graus de liberdade 

calculados são apresentados nas Tabelas 26 e 27 do Anexo 1. 



Capítulo 3 
 

85 

 
 

Tabela 9 – Espécies de macrófitas encontradas nas áreas amostradas. (*Ambas as 
formas foram encontradas nas áreas amostradas) 

 

Família Espécies 
Área 

ocorrên-
cia 

Tipo Ecológico 

Alismataceae Echinodorus sp. 2 Anfíbia 

Amaranthaceae Alternathera philoxeroides (Mart.) 
Griseb. 4 

Emergente 
/Submersa fixa* 

Asteraceae 
(Compositae) Ageratum conyzoides L. 1 Anfíbia 

Tradescantia elongata G.F. Mey 3 Emergente 
Commelinaceae 

Commelina sp. 4, 3 Emergente 
Cyperus sp. 1 Anfíbia 
Cyperus lanceolatus Poir. 1 Emergente 

Eleocharis sp. 1, 4 Emergente 
/Submersa fixa* 

Fimbristylis sp. 4 Emergente 

Cyperaceae 

Pycreus decumbens T. Koyama 1 Emergente 
Mayacaceae Mayaca sp 4 Submersa fixa 

Melastomataceae Rhynchanthera sp. 1 Emergente / 
Anfíbia* 

Ludwigia leptocarpa (Nutt) Hara 1, 3 Emergente 
Ludwigia elegans (Cambess.) Hara 1, 2, 3, 4 Anfíbia 
Ludwigia sp. 1 Anfíbia 

Onagraceae 

Ludwigia nervosa (Poir) Hara c.f. 1 Emergente 
Brachiaria arrecta (Trin.) Hitchc. cf. 5 Anfíbia 
Pennisetum purpureum Schumach. 3, 4 Anfíbia 

Luziola sp. 4 Anfíbia/ 
Emergente 

Poaceae (Gramineae) 

Paspalum repens Berg. 4 Emergente 
Polygonum hispidum H.B.K. 1,2 Emergente 
Polygonum ferrugineum Wedd. 2, 5 Anfíbia 
Polygonum hydropiperoides Michx. 2 Emergente 

Polygonaceae 

Rumex crispus L. 2 Anfíbia 
Heteranthera reniformis Ruiz et Pavel 1, 2, 5 Emergente 

Pontederiaceae 
Pontederia cordata L. 3, 4 Emergente 

Scrophulariaceae Bacopa sp. 1 Emergente 
/Submersa fixa* 

Typhaceae Typha dominguensis Pers. 1 Emergente 
Xyridaceae Xyris sp. 1 Emergente 

Zingiberaceae Hedichyum coronarium J. Köening 1, 3, 4, 5 Anfíbia 
 

 



Capítulo 3 
 

86 

Tabela 10 – Variáveis limnológicas mensuradas nos pontos de amostragem: pH; Cond = Condutividade (µS.cm-1); Turb = Turbidez (UNT); OD 
= oxigênio dissolvido na água (mgO2.L-1); Temp = temperatura da água (°C); PTD = fosfato total dissolvido (�g.L-1); PI = fosfato inorgânico 
(�g.L-1); PT = fósforo total (�g.L-1), NO2 = nitrato (�g.L-1); NH4= íon amônio (�g.L-1), NO3 = nitrito (�g.L-1); NT = nitrogênio total (�g.L-1); Vaz 
= vazão (m3.s-1); Veloc = velocidade da correnteza (m.s-1) e Prof = profundidade (m). 

 
Pontos pH Cond Turb OD Temp PTD PI PT 

1. Nascente 4,77 8 10,6 8,07 20,4 15,80 11,99 61,38 
3. Madalena 5,06 22 7,5 6,41 21,2 24,59 15,17 42,09 

2. Tijuco 7,70 158 3,0 8,41 22,1 46,21 31,89 136,77 
4. Água Fria 6,07 17 21,3 6,94 22,3 25,56 16,63 74,14 

5. Foz 7,35 156 47,3 7,11 24 399,93 343,44 603,63 
Pontos NO2 NH4 NO3 NT Vaz Veloc Prof  

1. Nascente 2,30 1815,40 104,30 0,02 0,01 0,13 0,02  
3. Madalena 1,82 121,02 45,57 0,56 1,64 0,56 0,13  

2. Tijuco 386,49 1933,10 4084,00 15,18 0,06 0,25 0,03  
4. Água Fria 1,82 702,62 206,69 2,97 0,44 0,32 0,16  

Ja
ne

ir
o 

20
04

 

5. Foz 105,69 217,06 214,74 0,33 3,19 0,31 0,35  
Pontos pH Cond Turb OD Temp PTD PI PT 

1. Nascente 6,25 11 6 6,62 19,1 0,02 15,80 6,64 
2. Tijuco 6,19 24 29 6,72 16,9 0,16 18,91 13,12 

3. Madalena 7,11 26 13 4,60 22,5 0,03 606,68 561,89 
4. Água Fria 5,82 19 6 7,56 15,1 0,44 27,90 15,99 

5. Foz 6,28 192 27 7,96 13,6 3,35 348,58 318,99 
Pontos NO2 NH4 NO3 NT Vaz Veloc Prof  

1. Nascente 2,87 38,88 108,27 0,47 0,02 0,13 0,04  
3. Madalena 4,15 80,60 65,68 0,47 0,16 0,49 0,18  

2. Tijuco 92,88 903,39 353,02 4,48 0,03 0,22 0,01  
4. Água Fria 2,06 103,18 387,63 0,33 0,44 0,31 0,15  

Ju
lh

o 
20

04
 

5. Foz 40,92 1701,20 129,09 5,51 3,35 0,36 0,39  
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A maior quantidade de pontos com índices de diversidade similares durante o 

período de chuvas pode estar relacionado a maior disponibilidade de água durante este 

período, possibilitando maior desenvolvimento das macrófitas aquáticas durante este 

período. 

A similaridade entre os pontos 1 e 4 era esperada em ambas as estações, devido 

ao fato destes pontos apresentarem as maiores riquezas, o que, entretanto, só foi 

detectado na estação de seca. Convém ressaltar que o t calculado para a estação chuvosa 

ficou muito próximo do tc, em um nível de significância de 0,001. A similaridade da 

diversidade nos pontos 3 e 5 pode ter ocorrido pelo fato de que durante a época 

chuvosa, o ponto 3, que está em área urbana e residencial, sofre poda de sua vegetação 

marginal, várias vezes durante esta estação. Além disso, o crescimento de Pennisetum 

purpureum é favorecido, em função das condições de luminosidade, temperatura e 

umidade, em detrimento de outras espécies de macrófitas. O ponto 5, apresentou baixa 

riqueza e os menores índices de diversidade, em ambos os períodos amostrados, devido 

ao constante pisoteio pelo gado, maior correnteza e presença de poluentes advindos da 

passagem do rio pela cidade de São Carlos. 

As Figuras 36 e 37 mostram os diagramas de ordenação das CCAs para as 

amostragens da época chuvosa e de estiagem, respectivamente. Para a primeira análise, 

a do período chuvoso, os dois eixos juntos explicam 64,13% da variância dos dados, 

enquanto para o segundo período, de estiagem, 56,26% da variância é explicada pelos 

dois eixos. 

Na Figura 36, pode-se observar na porção direita superior do gráfico o conjunto 

de espécies 2, representando as espécies que foram encontradas somente na área da 

nascente, relacionadas às maiores concentrações de oxigênio dissolvido e íon amônio. 

No quadrante direito inferior observa-se a espécie Cyperus sp, enquanto no quadrante 

inferior esquerdo, encontram-se as espécies do conjunto 2, correspondentes às espécies 

que só foram encontradas na área referente ao ponto 4, incluindo Ludwigia elegans, 

Pennisetum purpureum, Tradescantia elongata e Pontederia cordata, associadas às 

maiores concentrações de nitrogênio total e velocidade de correnteza. Já no quadrante 

esquerdo superior, estão as espécies Polygonum spectabile, Brachiaria arrecta, 

Polygonum hispidum, Heterenthera reniformis, Echinocloa sp, Polygonum 

hidropiperoides e Rumex crispus relacionadas às maiores concentrações de nutrientes, 

pH, vazão, profundidade e temperatura. A espécie Hedychium coronarium, que se 

encontra mais próxima ao centro do diagrama, indicou ser pouco afetada pelas 
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características abióticas consideradas neste estudo. 

Na Figura 37, no lado direito do diagrama no quadrante superior, estão as 

espécies Hedychium coronarium, Brachiaria arrecta e Polygonum spectabile, e no 

quadrante inferior estão as espécies Heteranthera reniformis, Commelina sp., 

Polygonum hidropiperoides e Rumex crispum. As espécies citadas estiveram 

relacionadas às maiores concentrações de nutrientes, turbidez, temperatura e 

condutividade. Ludwigia elegans, no centro do diagrama, esteve pouco associada às 

características mensuradas neste estudo. Por outro lado, as espécies Pontederia cordata, 

Pennisetum purpureum, Tradescantia elongata estiveram associadas às maiores 

concentrações de oxigênio dissolvido no segundo quadrante, além do conjunto de 

espécies do ponto 4. No terceiro quadrante, incluíram-se as espécies encontradas 

próximas ao ponto 1, Eleocharis sp e  Ludwigia leptocarpa , as quais estiveram 

relacionadas a menores valores de fósforo total, nitrato, íon amônio, vazão , turbidez, 

condutividade e velocidade da correnteza. 
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Figura 32 - Diagrama de ordenação da  CCA de janeiro/2004. Abreviaturas espécies: Conj1 – representado por: Xyris sp., Cyperus lanceolatus, 
Ageratum conyzoides, Pycreus decumbens, Rhynchanthera sp., Bacopa sp., Ludwigia leptocarpa, Ludwigia sp., Ludwigia nervosa e Typha 
dominguensis; Conj2 – representado por: Fimbristylis sp., Alternathera philoxeroides, Luziola sp., Paspalum repens e Commelina sp.; Echin = 
Echinodorus sp., Trdelon = Tradescantia elongata, Cypsp = Cyperus sp., Eleo = Eleocharis sp., Ledele = Ludwigia elegans , Brarrec = 
Brachiaria arrecta, Penn = Pennisetum purpureum , Polyhis = Polygonum hispidum , Polyspe = Polygonum ferrugineum , Polyhid = 
Polygonum hydropiperoides , Rumcr = Rumex crispus, Hetren = Heteranthera reniformis, Pontcor = Pontederia cordata, Hedcor = 
Hedichyum coronarium   
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Figura 33 - Diagrama de ordenação da CCA de  julho/2004. Abreviaturas: Conj1 – representado por: Xyris sp., Typha dominguensis, Bacopa sp., 
Cyperus sp.,  Cyperus lanceolatus,  Ageratum conyzoides, Pycreus decumbens, Rhynchanthera sp., Ludwigia sp. e Ludwigia nervosa,Conj2 - 
Alternathera philoxeroides, Mayaca sp., Luziola sp.e Paspalum repens , Echin = Echinodorus sp., Trdelon = Tradescantia elongata, Comm = 
Commelina sp., Eleo = Eleocharis sp., Ludlept = Ludwigia leptocarpa, Ledele = Ludwigia elegans , Brarrec = Brachiaria arrecta, Penn = 
Pennisetum purpureum, Polyspe = Polygonum ferrugineum , Polyhid = Polygonum hydropiperoides , Rumcr = Rumex crispus, Hetren = 
Heteranthera reniformis, Pontcord = Pontederia cordata, , Hedcor = Hedichyum coronarium 
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Aparentemente através destas análises, não houve um padrão espacial 

claramente definido, como encontrado por Bini et al.(1999) e Pereira (2002). 

Entretanto, algumas considerações sobre a associação das espécies com as 

características físicas e químicas da água podem ser feitas. Espécies como B. arrecta, 

Polygonum ferrugineum, P. hydropiperoides, Commelina sp e Rumex crispum 

estiveram relacionadas com altas concentrações de nutrientes, enquanto o conjunto das 

espécies presentes no ponto 1, incluindo Ludwigia leptocarpa e Eleocharis sp estiveram 

relacionadas às menores vazões e velocidades de correnteza, em ambos os períodos 

estudados. Bini et al. (1999) também verificaram a associação das espécies P. 

hydropiperoides e Commelina nudiflora a altas concentrações de nutrientes (fósforo 

total) e condutividade, enquanto Kher e El Demerdash, (1997) encontraram relação 

entre ambientes com maiores quantidades de nutrientes em canais de drenagem no Delta 

do rio Nilo e a distribuição de espécies submersas enraizadas com folhas flutuantes e 

emergentes. 

Entretanto, as relações entre as espécies e características ambientais aqui citadas 

não poderiam ser todas levadas em consideração como indicadoras da qualidade das 

águas do rio Monjolinho. Como já foi dito, a maior parte das espécies encontradas eram 

emergentes e anfíbias, e de acordo com Gopal and Chamanlal (1991), as macrófitas 

deste grupo tem maior amplitude ecológica e podem ter menor capacidade em responder 

a tipos específicos de nutrientes (como fósforo total ou dissolvido) ou poluentes. Um 

exemplo desse caso, no presente trabalho, é a invasiva Pennisetum purpureum, que 

aparentemente é muito mais dependente da perturbação da área do entorno, do que das 

características dos sedimentos e água, uma vez que ocorre tanto em áreas com uma 

melhor qualidade de água, a exemplo do córrego Santa Maria Madalena, quanto em 

lugares altamente impactados como nas áreas de plantação de cana-de-açúcar próximos 

a Usina da Serra e na região da foz do rio Monjolinho. 

Gopal and Chamanlal (op.cit) também discute que as espécies emergentes e 

submersas com folhas flutuantes podem crescer dentro de uma grande faixa de 

condições dentro de seu habitat, e seu crescimento sozinho, aparentemente teria 

pequeno valor como indicadores de poluição. Neste caso, estas considerações poderiam 

ser aplicadas a emergente Heteranthera reniformis, que foi tanto encontrada nos pontos 

iniciais do rio Monjolinho, onde há menor quantidade de poluição nas águas, quanto na 

foz do rio Monjolinho, altamente impactada pela descarga de esgotos da área urbana e 

suburbana de São Carlos. 
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Outros fatores como as características dos sedimentos e o uso do solo em torno 

dos pontos amostrados, talvez possam explicar melhor a distribuição das diferentes 

espécies de macrófitas. Baattrup-Pedersen et al. (2003), citaram em seu estudo as 

intervenções antropogênicas como a linearização, a canalização e a retirada periódica de 

macrófitas dos canais de rios assim como plantações e pastagens cultivos e pastagens 

próximos às margens dos rios como os principais fatores que afetam a riqueza e a 

distribuição das espécies de macrófitas. Os autores também comentaram que a 

intensificação das atividades agropastoris favoreceram a entrada de espécies com altas 

necessidades de nutrientes e crescimento terrestre vigoroso. 

Com relação aos sedimentos, foram feitas análises dos pontos 1, 2, 4 e 5, sendo o 

ponto 3 constituído por fundo pedregoso com as laterais do canal tomadas pela 

gramínea Pennisetum purpureum. Nos pontos analisados, verificou-se que em ambos os 

períodos de coleta, o ponto 5 apresentou as maiores porcentagens de matéria orgânica, 

nitrogênio e fósforo total no sedimento. As menores concentrações de fósforo total 

ocorreram no ponto 4, nos dois períodos, enquanto as menores porcentagens de 

nitrogênio total ocorreram no ponto 1, sendo que nestes pontos foi verificada a maior 

riqueza de espécies. Também nestes locais, a porcentagem de matéria orgânica foi 

menor em janeiro de 2004 (ponto 4) e em julho de 2004 (ponto 1), como mostra a 

Tabela 11. A análise granulométrica indicou que todos os pontos considerados eram 

predominantemente arenosos (areia média a fina), com maior quantidade de areia fina e 

silte e argila apenas durante a época de estiagem (Tabela 12). 
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Tabela 11 – Porcentagem  de matéria orgânica(MO) e de nitrogênio total(NT) no 
sedimento  e concentração de fósforo total (PT) no sedimento (µg.g-1), coletados em 
trechos do rio Monjolinho e afluentes em janeiro e julho de 2004. 

 
Pontos MOsed NTsed Psed 

1. Nascente 0,19 0,0047 35,92 
2. Tijuco 0,32 0,0210 51,85 

3. Madalena * * * 
4. Água Fria 0,14 0,0117 18,98 Ja

ne
ir

o 
20

04
 

5. Foz 0,61 0,0373 294,28 
Pontos MOsed NTsed Psed 

1. Nascente 0,20 0,0023 316,79 
2. Tijuco 1,00 0,0233 585,15 

3. Madalena * * * 
4. Água Fria 1,53 0,0243 29,88 Ju

lh
o 

20
04

 

5. Foz 1,87 0,0583 998,70 
 

Tabela 12 - Granulometria do sedimento, referente as amostras coletadas em trechos do 
rio Monjolinho e afluentes em janeiro e julho de 2004. (PMF - pedregulho muito fino; 
AG - areia grossa; AM - areia média, AF - areia fina, S+A - Silte + Argila). 

 
Pontos PMF AG AM AF S+A 

1. Nascente 0,29 18,26 50,25 30,97 0,21 
2. Tijuco 1,11 16,36 48,46 33,12 0,93 

3. Madalena * * * * * 
4. Água Fria 0,26 4,4 48,36 46,22 0,74 Ja

ne
ir

o 
20

04
 

5. Foz 0 0 35 58,5 5,3 
Pontos PMF AG AM AF S+A 

1. Nascente 0 0,66 6,08 92,88 0,38 
2. Tijuco 10,62 14,22 16,06 55,84 3,26 

3. Madalena * * * * * 
4. Água Fria 0 0 3 80,3 16,7 Ju

lh
o 

20
04

 

5. Foz 0 25,00 63,00 1,00 11,00 
 

 

Baatrup-Pedersen e Riis (1999) e Riis et al. (2000) relacionaram a distribuição 

das espécies de macrófitas aquáticas com a composição dos substratos. O primeiro 

trabalho citado mostrou a predominância de espécies submersas e emergentes em áreas 

com substrato de textura mais fina, enquanto as espécies submersas fixas, tendiam a 

ocorrer mais em áreas com fundo pedregoso. As autoras também relacionaram o 

aumento da diversidade, área coberta e a heterogeneidade das espécies de macrófitas a 

uma maior heterogeneidade do substrato. Ferreira (1994), também considerou o tipo de 

substrato do leito do rio e o uso do solo na área de entorno como os principais fatores 

determinantes da distribuição das macrófitas. 
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Levando-se em consideração todos os resultados obtidos, pode-se considerar que 

dentro da área urbana, particularmente nos trechos iniciais do rio, os principais fatores 

que determinaram a ocorrência das espécies de macrófitas aquáticas estiveram 

relacionados às intervenções antrópicas diretas, como alterações no leito do rio e as 

podas periódicas, além da poluição orgânica advinda dos despejos domésticos e 

industriais, embora neste último caso, isto não tenha ficado claro através da análise 

estatística. 

Nos pontos observados, houve predominância de sedimentos de textura mais 

fina, favorecendo o aparecimento de espécies emergentes e submersas fixas, 

principalmente no ponto 1. Na região da nascente, os fatores que possivelmente 

determinaram a ocorrência das macrófitas estiveram mais associados ao uso dos solos 

adjacentes ao rio, como pastagens e cultivos, e a ausência de mata ciliar. Embora na 

região da nascente (ponto 1), haja um esforço no sentido de se recuperar a mata ciliar 

em alguns trechos, há também a ameaça da expansão de áreas suburbanas da cidade 

(Figura 38) em sua direção. 
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Figura 34 – Local próximo ao ponto de amostragem 1, correspondente a região da 
nascente do rio Monjolinho. A seta indica onde o rio Monjolinho corre; note também 
pontos de erosão próximos ao rio (foto: Sabrina Mieko Viana). 
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6.4 Conclusões 
 

 

• A maior riqueza de espécies de macrófitas aquáticas foi verificada no ponto 1, 

próximo a nascente do rio Monjolinho, enquanto a menor riqueza foi encontrada 

no ponto 5, correspondente a foz do rio Monjolinho, o mesmo tendo ocorrido em 

relação aos índices de diversidade, em ambos os períodos de coleta. Os índices 

de diversidade encontrados foram em geral baixos, variando de 1,05 no ponto 5 

(foz), durante o período de estiagem, até 2,136 no ponto 1 (nascente), no período 

chuvoso;  

 

• De acordo com a análise estatística realizada a partir dos valores de índice de 

Shannon (H´), os pontos 2 e 3 apresentaram índices de diversidade similares, em 

ambos os períodos de amostragem. Para os resultados obtidos durante o período 

chuvoso, também foram encontradas similaridades entre os pontos 3 e 5; 2 e 4; e 

2 e 5, o mesmo tendo sido verificado entre os pontos 1 e 4, durante o período de 

estiagem. Estas similaridades durante o período chuvoso, indicaram estar 

relacionadas ao regime hídrico (maior disponibilidade de água para os bancos de 

macrófitas) e aos diferentes impactos antrópicos nestes pontos; 

 

• Os pontos 3, no córrego Santa Maria Madalena, e 4 no córrego da Água Fria, 

apresentaram as menores concentrações de formas nitrogenadas, sendo que 

somente no ponto 3 houve a ocorrência de Tradescantia elongata e somente no 

ponto 4 de Alternanthera philoxeroides e Mayaca sp. De acordo com a 

literatura, as duas primeiras espécies citadas são consideradas como daninhas e 

mais resistentes a mudanças no ambiente; 

 

• No ponto 1 (nascente), foram verificadas as menores concentrações de formas 

fosfatadas, tanto na água como nos sedimentos, em ambos os períodos de 

amostragem, com a ocorrência de espécies emergentes como Rhynchanthera sp, 

Bacopa sp, Cyperus lanceolatus e Ludwigia nervosa, encontradas somente neste 

ponto. Já as maiores concentrações de fósforo ocorreram predominantemente 

nos pontos 2 (córrego do Tijuco Preto) e 5 (foz do rio Monjolinho), em ambas as 

coletas, locais em que foram encontradas espécies consideradas típicas de 
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ambientes eutróficos, como Polygonum hydropiperoides, Polygonum 

ferrugineum e Rumex crispum; 

 

• A análise de sedimentos dos pontos amostrados no rio Monjolinho mostrou a 

ocorrência de sedimentos inorgânicos com predominância de areia nas frações 

média e fina, fator este que, de acordo com a literatura, favorece a ocorrência de 

espécies emergentes e anfíbias, e que, de fato, representaram a maioria absoluta 

das macrófitas aquáticas encontradas neste estudo; 

 

• Em termos de distribuição espacial, estatisticamente, não houve uma relação 

entre variáveis físicas e químicas e macrófitas aquáticas, indicada pelo fato da 

maioria das espécies encontradas serem emersas e anfíbias, as quais apresentam 

uma maior amplitude ecológica e baixa representatividade como bioindicadoras 

de qualidade de água. Como exemplo, Heteranthera reniformis e Ludwigia 

elegans foram encontradas tanto em áreas altamente impactadas por efluentes da 

área urbana do município de São Carlos, quanto em áreas pouco impactadas. Por 

outro lado, verificou-se que a maioria dos pontos considerados apresentaram 

baixa heterogeneidade ambiental, condições eutróficas e intervenções antrópicas 

(obras e podas periódicas), levando a uma baixa diversidade de espécies, 

representadas principalmente por espécies mais tolerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


