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RESUMO 

PINTO, T. J. S. Macroinvertebrados como bioindicadores em riacho tropical: uma 

avaliação de impactos por sedimentação, rompimento de barragem e de recuperação após 

medidas de restauração. 2018.  144 f.  Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

Alterações antrópicas em ecossistemas aquáticos exigem medidas de recuperação dos 

ambientes degradados, destacando-se projetos de restauração ecológica. Uma das etapas 

cruciais nesses projetos é a fase de monitoramento, sendo que o uso de macroinvertebrados 

como bioindicadores apresenta-se como uma importante ferramenta, por eles oferecerem 

vantagens sobre outros métodos de avaliação. Assim, o objetivo foi verificar os efeitos do 

assoreamento, antes e depois do rompimento da barragem de um pequeno reservatório em um 

riacho tropical, sobre a assembleia de macroinvertebrados aquáticos e avaliar a resposta da 

estrutura da comunidade após a implementação de um projeto de restauração ecológica. A 

pesquisa foi conduzida no riacho da Campininha, que passou por diversas alterações antrópicas, 

destacando-se aqui o rompimento de uma barragem e posteriormente a todos esses distúrbios 

pela implementação de um projeto de restauração ecológica. Foi realizada revisões da literatura 

para verificação da aplicabilidade da comunidade de macroinvertebrados como bioindicadores 

de sedimentação e na avaliação de projetos de restauração ecológica. Foram coletados dados 

pré-existentes antes e após o acidente e realizadas campanhas amostrais dois anos após o início 

da implantação do projeto de restauração. A comunidade de macroinvertebrados foi avaliada 

pela aplicação de índices ecológicos estruturais e funcionais alimentares e os resultados 

analisados por meio de ferramentas de estatística uni e multivariada. A análise da literatura 

mostrou que a aplicação de índices ecológicos tradicionais, tais como riqueza e diversidade, 

podem não ser sensíveis o suficiente para indicar impactos relacionados à sedimentação e 

implementação de projetos de restauração ecológica. Sendo, assim, necessária a utilização de 

índices que considerem a composição da comunidade, a sensibilidade dos organismos e a 

utilização de grupos funcionais alimentares e suas relações. Antes do rompimento da barragem 

a comunidade de macroinvertebrados já apresentava-se empobrecida pelo assoreamento do 

trecho represado e do canal fluvial. O rompimento da estrutura implicou na perda de 

importantes grupos e na mudança da composição da comunidade, além da perda de grupos 

funcionais alimentares, com consequente perda de funções ambientais. Após a implementação 

do projeto de restauração houve o aparecimento de 20 famílias, no entanto, os índices 

ecológicos tradicionais não foram capazes de identificar mudanças na comunidade. Métricas de 

composição e de grupos alimentares apontaram para um processo de recuperação da área. As 

características do sedimento tiveram um alto poder explicativo da comunidade, mostrando que 

a recuperação do habitat bentônico é um dos fatores que leva à uma melhor resposta da 

comunidade, mesmo esse não tendo sido o foco da aplicação do projeto de restauração avaliado. 

O relativo curto período transcorrido após a implementação do projeto já foi suficiente para 

indicar melhorias na qualidade ambiental. Tais resultados contrapõe a maioria dos estudos 

verificados na revisão da literatura. No entanto destaca-se que os mesmos foram conduzidos 

principalmente em ambientes temperados, indicando que em ambientes tropicais a dinâmica de 

recuperação é diferente. Assim aponta-se a necessidade da intensificação da implantação de 

projetos e monitoramento dos mesmos para a criação de um arcabouço teórico para auxiliar 

gestores e projetistas na sua elaboração.  

 

Palavras-chave: biomonitoramento, macroinvertebrados bentônicos, áreas degradadas, 

restauração ecológica, grupos funcionais alimentares. 
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ABSTRACT 

PINTO, T. J. S. Macroinvertebrates as bioindicators in tropical stream: an evaluation of 

impacts by sedimentation, dam rupture, and recuperation after restoration project 

application. 2018.  144 f.  Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

 

Anthropic alterations in aquatic ecosystems demand the implementation of recuperation 

actions, highlighting ecological restoration projects. The monitoring is an important step to 

these projects, and the macroinvertebrates application as bioindicators is an important tool, 

because they are advantageous in comparison to another assessment methods. Thus, the goal 

was verify the effects of silting, and dam rupture in macroinvertebrate community, in a tropical 

stream, and assess the answer to an ecological restoration project implementation. The research 

was conducted in the Campininha stream, that was impacted by anthropic alterations, featured 

a dam rupture and after all this disturbances was implemented an ecological restoration project. 

A literature review was conducted to verification of the applicability of macroinvertebrates as 

bioindicators of silting and in ecological restoration projects assessment. Data was collected 

before and after the dam rupture, and samplings were done two years after the project 

implementation began. The macroinvertebrates community was assessed by application of 

structural and functional feeding indexes and the results analyzed by univariate and multivariate 

statistic. The literature review showed that the traditional indexes application may be not 

sensible to indicate impacts related to silting and ecological restoration projects 

implementation, and it is necessary the utilization of indexes that consider the community 

composition, organisms sensibility and functional feeding groups and your relations. Before the 

dam rupture, the macroinvertebrate community was already poor by the silting of the lake and 

fluvial channel.  The dam rupture leaded to the loss of important groups and in the change of 

the macroinvertebrate community composition, also loss of functional feeding groups and 

consequently environmental functions. After the ecological restoration project implementation 

were found another 20 families, however, the traditional indexes were not sensible to indicate 

changes in macroinvertebrates community. Composition and functional feeding groups indexes 

showed the stream recuperation process. The sediment characteristics had a community high 

explanative power showing that the benthic habitat recovery is a factor that guide to a better 

community answer, even this was not the goal of the restoration project application. The relative 

short time after the project implementation was enough to point a environmental quality 

recovery, in contrast with the literature review. However the most studies analyzed was 

conducted in temperate environments, showing that in tropical environments the recovery 

dynamics is different. Thus, is necessary a intensification of  restoration projects 

implementation and monitoring to a creation of data bases to guide managers and professionals 

responsible by the projects elaboration in decision make. 

 

Keywords: Biomonitoring, benthic macroinvertebrates, degraded areas, ecological restoration, 

functional feeding groups. 
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação é o resultado de uma pesquisa realizada junto ao Núcleo de 

Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada - NEEA no Centro de Recursos Hídricos e Estudos 

Ambientais - CHREA no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia 

Ambiental.  De forma a facilitar a apresentação dos resultados obtidos, assim como, a 

publicação dos mesmos na forma de artigos científicos a dissertação foi estruturada em cinco 

capítulos sequenciais, porém independentes, descritos a seguir:  

Introdução geral - O primeiro capítulo traz uma breve introdução acerca do assunto, 

seguido pelo objetivo geral que norteou toda a pesquisa e os quatro objetivos específicos 

correspondentes aos próximos capítulos da dissertação. Além disso, é feita uma 

contextualização da área de estudo abordando aspectos relacionados às mudanças no uso e 

ocupação do solo através da análise de imagens de sensoriamento remoto. O acidente que 

ocorreu no riacho da Campininha é descrito, assim como, as atividades realizadas na 

implantação do projeto de restauração ecológica.  

Capítulo I: Macroinvertebrados como ferramenta para avaliação e 

monitoramento de sedimentação em riachos - Esse capítulo corresponde a uma análise 

da literatura acerca da aplicabilidade da comunidade de macroinvertebrados como forma de 

bioavaliação de impactos de sedimentação em riachos. 

Capítulo II: Macroinvertebrados como bioindicadores em projetos de 

restauração de riachos - O terceiro capítulo também se trata de uma revisão da literatura 

que buscou verificar o uso dos macroinvertebrados como bioindicadores de projetos de 

restauração ecológica, a fim de avaliar quais as melhores abordagens a serem aplicadas no 

monitoramento dessas atividades.  

Capítulo III: Impactos da sedimentação e rompimento de barragem sobre 

a comunidade de macroinvertebrados em riacho tropical - O capítulo corresponde a 

uma avaliação dos impactos de sedimentação e do rompimento da barragem sobre a 

comunidade de macroinvertebrados no riacho da Campininha, verificando quais os efeitos 

desses distúrbios sobre essa assembleia de organismos.  
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Capítulo IV: Macroinvertebrados como bioindicadores de projeto de 

restauração ecológica de riacho tropical - O último capítulo da dissertação corresponde 

a um monitoramento da implantação do projeto de restauração ecológica, descrito no primeiro 

capítulo, verificando se as ações implementadas surtiram efeitos na comunidade de 

macroinvertebrados e quais foram as respostas apresentadas.  
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Introdução Geral 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os ecossistemas aquáticos são receptores finais das atividades que ocorrem em nível de 

bacia hidrográfica, estando sujeitos, portanto, a diversas formas de degradação ambiental. 

Dessa forma, alterações no uso e ocupação do solo terão impactos dentro dos sistemas 

aquáticos, destacando-se aqui alterações nas dinâmicas de transporte e deposição de 

sedimentos. Conforme descrito por Kent e Stelzer (2007), há um aumento das taxas de entrada 

de sedimento em rios e riachos como consequências das mudanças no uso da terra, 

principalmente por causa da intensificação da agricultura, desflorestamento, mineração, 

construção de estradas e desenvolvimento urbano, sendo que esse processo tem consequências 

para as características físicas e químicas dos sistemas aquáticos com efeitos para a biota. 

Outra intervenção antrópica em ecossistemas aquáticos que merece atenção é a 

construção de grandes e pequenas barragens, que implica em diversos impactos ambientais, que 

não são focos da presente pesquisa, evidenciando-se aqui alterações na dinâmica de sólidos e a  

problemática relacionada ao rompimento dessas estruturas. Lu et al. (2015), destacam que a 

construção de barragens é um dos principais fatores que afetam as dinâmicas dos sedimentos, 

que em retorno pode causar a degradação do rio a sua montante e assoreamento a jusante.  

Além das alterações no ambiente aquático, outra problemática relacionada a instalação 

de barragens, principalmente as de pequeno porte, está relacionada à segurança das mesmas. 

Pisaniello; Dam e Tingey-holyoak (2015), apontam que um grande número de falhas notáveis 

em pequenas barragens ocorre em todo o mundo, com consequências desastrosas para os 

ambientes aquáticos. Isso acontece, pois, as pequenas barragens, em muitos casos, não são 

propriamente projetadas e suas construções não são baseadas em critérios de engenharia 

comprometendo, assim, a segurança das mesmas, sendo que as variações nas vazões, picos de 

chuva, deslizamentos de terra e a idade da estrutura, somados aos problemas de projetos 

apontados, têm grade influência para as falhas estruturais (DAM; BURRITT; PISANIELLO, 

2012). Ocorrida a falha e o rompimento dessas estruturas, todo o ecossistema aquático e 

adjacente sofrem graves alterações, tais como mudanças na química da água, da morfologia do 

canal e da composição do leito e do sedimento, sendo necessárias atividades de intervenção da 

área e implantação de planos de recuperação, destacando-se aqui a implantação de projetos de 

restauração ecológica. 
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Todos esses distúrbios apontados, assim como a implantação de projetos de restauração 

ecológica de ambientes aquáticos, carecem do desenvolvimento de programas de 

monitoramento ambiental, destacando-se a aplicação de estratégias de biomonitoramento. Tais 

programas utilizam os elementos de qualidade biológicos que incluem comunidades de algas 

(com destaque às diatomáceas), invertebrados aquáticos (em especial os macroinvertebrados 

aquáticos), macrófitas e peixes (MONDY et al., 2012; RELYEA; MINSHALL; DANEHY, 

2011). A estrutura dessas comunidades apresenta uma clara relação com mudanças na qualidade 

da água (MANGADZE; BERE; MWEDZI, 2016) e a sensibilidade e intensidade de respostas 

das medidas à pressões flutuam entre os grupos biológicos (MARZIN et al., 2012), sendo que 

a estrutura biológica e qualidade da água de rios e riachos refletem uma integração dos 

processos físicos, químicos e antropogênicos que estão ocorrendo no ambiente (SHARMA; 

CHOWDHARY, 2011). 

O biomonitoramento no Brasil, independentemente do grupo biológico, ainda é 

incipiente, conforme mostrado por Buss et al. (2014), os relatórios nacionais de qualidade da 

água revelam que enquanto que mais de 3000 áreas/rios são monitorados por ano, pouca 

informação biológica é gerada, sendo que os recursos humanos para essa avaliação estão 

concentrados na região sudeste do País, que abrange 45% da população, 10% do território e 

apenas 6% das águas superficiais. Assim, o desenvolvimento de ferramentas de avaliação 

biológica é crucial para a criação e implementação de programas de monitoramento biológico 

e para a regulação e melhoramento das condições das águas superficiais brasileiras (OLIVEIRA 

et al., 2011) 

Considerando todos esses aspectos, a presente pesquisa irá auxiliar no entendimento dos 

efeitos da perturbação dos ambientes aquáticos pela entrada de sedimento e rompimento de 

barragem, verificar os efeitos sobre a assembleia de macroinvertebrados e avaliar o processo de 

recuperação do ambiente, além de verificar o tempo de resposta dos macroinvertebrados. Os 

resultados dessa pesquisa irão auxiliar no entendimento dessas questões, ainda não bem 

delineadas, principalmente em ambientes tropicais, relativas à eficácia de recuperação, 

auxiliando gestores na tomada de decisão frente a tais eventualidades e no estabelecimento de 

programas de monitoramento de projetos de restauração ecológica. 

 

2 OBJETIVO GERAL  

 

Considerando as questões apresentadas acima e a importância do desenvolvimento de 

pesquisas voltadas ao biomonitoramento de áreas degradadas e sob processo de recuperação, o 
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objetivo geral dessa pesquisa é verificar os efeitos do assoreamento, antes e depois do 

rompimento da barragem de um pequeno reservatório em um riacho tropical, sobre a assembleia 

de macroinvertebrados aquáticos e avaliar a resposta da estrutura da comunidade após a 

implementação de um projeto de restauração ecológica. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Considerando o objetivo geral dessa pesquisa, foram elaborados quatro objetivos 

específicos que correspondem aos próximos capítulos da dissertação: 

i. Discutir, por meio de revisão da literatura, os efeitos dos sólidos sobre 

macroinvertebrados aquáticos e a aplicabilidade dessa comunidade como 

bioindicadores de sedimentação em riachos; 

ii. Avaliar, por meio de revisão da literatura, a aplicabilidade do monitoramento de projetos 

de recuperação de riachos utilizando assembleias de macroinvertebrados, destacando 

suas vantagens e desvantagens; 

iii. Analisar os efeitos da sedimentação e rompimento de barragens sobre a comunidade de 

macroinvertebrados aquáticos em riacho tropical e verificar a influência desses fatores 

estressores sobre a composição estrutural e funcional dessa assembleia de organismos; 

iv. Verificar o grau de recuperação da comunidade de macroinvertebrados após aplicação 

de projeto de restauração ecológica para recuperação de riacho tropical impactado por 

assoreamento e rompimento de barragem. 

 

3 DESCRIÇÃO E HISTÓRICO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo encontra-se no município de Sorocaba, na região sudeste do Estado de 

São Paulo na Mesorregião Macro Metropolitana Paulista (Figura 1). O clima do município é 

caracterizado por verões quentes e chuvosos, com temperatura média de 24,6 °C e precipitação 

média de 176 mm mês-1, e invernos ligeiramente frios e secos, 19 °C e 47,6 mm mês-1 

(BORTOLETO et al., 2016). Conforme a classificação de Köppen, Sorocaba localiza-se numa 

região de transição entre o clima tipo Cfa e Cwa e encontra-se na zona de transição entre o 

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica (MELLO et al., 2014).  
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Figura 1: Mapa de localização do município de Sorocaba – SP e da bacia do riacho da Campininha.  

Fonte: elaborado pelo autor. 

Em relação à hidrografia, Sorocaba apresenta um padrão predominantemente dendrítico, 

com aproximados 1200 km de rede hidrográfica de várias ordens e um número aproximado de 

2332 nascentes (SILVEIRA et al., 2009), caracterizando-se, portanto, como uma área de alta 

densidade de corpos hídricos. O Riacho da Campininha, objeto dessa pesquisa, encontra-se na 

região norte do município (Fig. 1) e caracteriza-se por um histórico de degradação, tendo 

passado por processos de supressão da vegetação ciliar, represamento do canal para 

aproveitamento da água para fins agropecuários e criação de peixes e assoreamento do canal e 

reservatório.  

A Figura 2 apresenta uma análise multitemporal de uso e ocupação do solo na bacia do 

riacho da Campininha. Para isso foram obtidas imagens disponibilizadas na plataforma no 

Google Earth, que foram processadas digitalmente no software Spring. As imagens foram 

classificadas pelo classificador supervisionado por regiões Maxver, sendo obtidas amostras 

para as seguintes classes: água, floresta, pasto, solo exposto e área construída, tendo como 

componente final uma matriz de tamanho das classes (Tabela 1), e um componente vetorial e 

poligonial que foi processado no software ArcMap (versão gratuita para estudantes) e 

disponibilizado por meio de mapas temáticos (Figura 2). 
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Em análise da Figura 2 é possível observar que o riacho já havia sido represado antes 

do ano de 2006, quando observa-se um alto nível de alteração da composição da vegetação 

natural da bacia (apenas 24,46% da área classificada como floresta - Tabela 1). Nesse ano 

percebe-se que o maior percentual de uso do solo foi classificado como pastagem (Tabela 1), 

indicando que as principais aplicações da área eram para atividades de pecuária, tendo baixos 

percentuais de áreas de solo exposto (Fig. 2 e Tabela 1).  

A partir do ano de 2010 iniciaram-se atividades de terraplanagem para a duplicação e 

pavimentação da avenida Itavuvu, que corta a bacia, e instalação de uma indústria. Na Figura 

2, observa-se para o ano de 2011 uma expansão das áreas de solo exposto, que representaram 

31,71% de uso (Tabela 1), que implicou numa intensa entrada de sedimento para o interior da 

represa e riacho, sendo que o classificador não foi capaz de identificar a classe “água” para esse 

ano, confundido com “solo exposto”, pela alta concentração de sedimentos na água (Fig. 3-a e 

b). No fim do ano de 2013, frente à altos índices de precipitação, falta de manutenção da 

barragem e contínua entrada de sedimentos para o interior da represa ocorreu o rompimento da 

estrutura (MOREIRA, 2016). No ano de 2014, após o rompimento da barragem, observa-se um 

aumento do percentual de áreas construídas, com uma redução do solo exposto (Fig. 2 e Tabela 

1), sendo que a área onde localizava-se a represa foi classificada como “solo exposto”, pela 

permanência da área assoreada da represa (Fig. 3-c). 



30 
 

Figura 2: Análise multitemporal do uso e ocupação do solo na bacia do riacho da Campininha entre 

os anos de 2006 e 2017. Destaca-se que para o ano de 2011 o classificador confundiu a classe água 

com solo exposto, e por isso a localização da represa é indicada para esse ano através de polígonos. 

Para o ano de 2014 (logo após o rompimento) a localização da antiga represa também é indicada por 

polígono.  
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Tabela 1: Tamanho das classes de uso do solo entre os anos de 2006 e 2017 obtidas por meio do 

classificador Maxver. 

 2006  2011  2014  2017 

 Km2 %  Km2 %  Km2 %  Km2 % 

Água 0,0182 0,69  0,0151* 0,57  0,0031 0,12  0,0016 0,06 

Floresta 0,6481 24,46  0,4284 16,17  0,4718 17,80  0,6824 25,75 

Pasto 1,7591 66,38  1,1541 43,55  1,2224 46,13  0,9155 34,55 

Solo exposto 0,1565 5,90  0,8404** 31,71  0,4587 17,31  0,2894 10,92 

Área 

construída 
0,0519 1,96  0,2092 7,89  0,4880 18,42  0,7602 28,69 

NC 0,0162 0,61  0,0037 0,11  0,0060 0,22  0,0009 0,03 

Total 2,65 100  2,65 100  2,65 100  2,65 100 

*Área calculada com a ferramenta operações métricas do Spring 

**Houve desconto da área de água cuja matriz se confundiu com solo exposto 

NC – Não classificada 
 

 

Figura 3: Riacho da Campininha no período de pré rompimento da barragem. Em: a) imagem do lago 

evidenciando o processo de erosão nas margens; b) imagem do lago mostrando a coloração argilosa 
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da água; c) área de lago após o rompimento da estrutura, mostrando o alto grau de assoreamento e d) 

trecho do riacho após o rompimento da estrutura evidenciando o assoreamento do leito.  
Fonte: Moreira (2016). 

 

Após o acidente foi implementado um programa de restauração ecológica da área 

degradada, sendo recuperado o canal fluvial do riacho que voltou a ter características de 

ambiente lótico em toda a sua extensão, já que o lago foi extinto. As atividades de revitalização 

da área são apresentadas na Tabela 2 e nela é possível observar que elas incluíram a 

implementação de medidas de reconfiguração do canal fluvial, contenção das margens e 

reflorestamento com recuperação da vegetação ripária (MOREIRA, 2016).  

 

Tabela 2: Descrição das atividades de revitalização implementadas após o rompimento da 

barragem no riacho da Campininha 

Intervenção Objetivos Observações 

Terraplenagem 

(Fevereiro - 2014) 

- Adequar o local para iniciar 

as obras de restauração e 

plantio de gramíneas; 

- Conter deslizamento de 

margens e processos 

erosivos. 

 

- Nivelamento do local; 

- Adequação para 

intervenções; 

- Estabilização da topografia. 

Construção do sistema de 

drenagem através de gabiões 

(Maio – 2014) 

- Auxiliar o retorno das 

configurações originais do 

leito do riacho; 

- Recuperar a geometria 

hídrica. 

 

- No local não havia outra 

solução, além da implantação 

do sistema de drenagem e 

conexão entre os riachos. 

Plantio de grama no talude 

(Setembro - 2014) 

- Impedir o carreamento de 

sedimentos e assoreamento 

do riacho; 

- Impedir a erosão das 

margens. 

 

- Auxiliar na estabilização 

das margens de forma rápida 

e paliativa. 

Recuperação da APP 

(Outubro - 2014) 

- Recuperar a vegetação 

ripária; 

- Aumentar a proteção do 

riacho; 

- Utilizaram-se espécies 

nativas e procedimentos 

baseados na SMA 032/2014. 
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- Fornecer recursos para a 

biota aquática. 

 

Recuperação do leito 

(Setembro - 2015) 

- Recuperar 500m do riacho 

e estabelecer a configuração 

natural. 

- Utilizou-se um riacho 

referência próximo ao local. 

Fonte: Adaptado de Moreira (2016). 

 

 O projeto de restauração do riacho foi implementado de forma fragmentada, sendo que 

para o ano de 2014 foram realizadas intervenções a nível de paisagem e de contenção dos 

processos erosivos e só no ano de 2015 foram implementadas ações de recuperação do canal 

fluvial que encontrava-se altamente impactado (exemplo visto na Fig. 3-d). A Figura 4 

apresenta imagens de algumas das atividades de restauração da área, dando destaque para a área 

onde foi construído o gabião para conexão de dois trechos do riacho, que encontravam-se em 

desnível pela construção da represa e pelos impactos ocorridos após o rompimento (4- a e b). 

Além disso é possível observar áreas de plantio de árvores para recuperação da estrutura 

fragmentária do riacho (4 - c e d); efetividade das contenções das margens pela plantação de 

gramíneas (4 - e) e recuperação do canal fluvial (4 -f). A análise de uso e ocupação do solo 

mostrou que para o ano de 2017 houve uma diminuição das áreas de solo exposto e aumento da 

cobertura de vegetação, demostrando resultados da implantação do projeto a nível de paisagem 

(Fig. 2 e Tabela 1).  
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Figura 4: Atividades de restauração ecológica na bacia do riacho da Campininha evidenciando em a) 

e b) o gabião construído no ano de 2014; áreas de plantio na bacia c) em outubro de 2014 e d) maio 

de 2016; e) contenção das margens utilizando gramíneas em julho de 2015 e f) riacho em março de 

2016 evidenciando a recuperação do canal fluvial, presença de gramíneas para conter os processos 

erosivos e arvores plantadas. 

Fonte: Moreira (2016)  

 

 Considerando todo o histórico da área, assim como o evento de rompimento da 

barragem, destaca-se que para essa dissertação a coleta e análise de dados foi dividida em 

períodos conforme observado na Figura 5, onde destaca-se que o período entre 2010 e 

novembro de 2013 foi denominado de Pré-rompimento, quando o riacho apresentava dois 
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regimes (lênticos - pela presença da represa, e lótico - a jusante da estrutura). O ano de 2014 foi 

classificado como Pós-rompimento (Capítulo 4) ou Pré-restauração (Capítulo 5), tal 

classificação foi adotada por haver amostragens nesse ano logo após o rompimento da estrutura 

(janeiro de 2014) e durante a implementação das medidas, que implica em distúrbios no 

ecossistema aquático. O período posterior a janeiro de 2016 foi classificado como Pós-

restauração, pelas atividades de intervenção na área terem se encerrado no ano de 2015 com a 

recuperação do leito do riacho (Tabela 2).  

 

Figura 5: Síntese do histórico de alterações no riacho da Campininha e bacia de drenagem, indicando 

a nomenclatura dos períodos adotados nos próximos capítulos (IV e V).  
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CAPÍTULO I: Macroinvertebrados como ferramenta para avaliação e 

monitoramento de sedimentação em riachos 

 

 

RESUMO 

Dentre os impactos antrópicos sob ecossistemas aquáticos, destaca-se o aumento da carga de 

sólidos suspensos e sedimentação, com efeitos deletérios sobre a biota aquática. 

Macroinvertebrados aquáticos são afetados pela mudança das características físico-químicas da 

água, da disponibilidade de alimento e condições de habitat e, portanto, podem ser utilizados 

como indicadores dos impactos da sedimentação em riachos. Com isso, o objetivo foi discutir, 

por meio de revisão da literatura, os efeitos dos sólidos sobre macroinvertebrados aquáticos e a 

aplicabilidade dessa comunidade como bioindicador de sedimentação em riachos. Diversos 

estudos têm verificado a relação entre a entrada de sedimentos, e seus efeitos associados, e as 

comunidades de macroinvertebrados. Resultados dessas pesquisas têm demonstrado diversos 

efeitos deletérios sobre essas comunidades. Por apresentarem diferentes respostas às 

perturbações causadas pelos sólidos na água, conforme o grau de sensibilidade de cada táxon, 

os macroinvertebrados podem ser utilizados como bioindicadores desses impactos. Para isso, 

destaca-se a utilização das métricas clássicas, o desenvolvimento de índices multimétricos que 

possibilitam o agrupamento de diferentes índices em um único valor que facilita a apresentação 

e interpretação dos resultados ou ainda o uso da classificação funcional dos grupos alimentares. 

Essa última abordagem permite abordagem das possíveis perdas de funções no ambiente 

ocasionadas pelos impactos dos sólidos sobre a fauna de invertebrados.  

Palavras-chave: biomonitoramento, ecossistemas aquáticos, assoreamento, revisão 

bibliográfica.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso e ocupação do solo tem influência direta na qualidade da água e funcionamento 

dos ecossistemas aquáticos continentais. Humanos tentem a viver próximos a corpos d’água e 

modificar extensivamente as zonas ripárias, isso leva a mudanças nos ecossistemas terrestres e 

aquáticos (RODRIGUES et al., 2016). Esse processo cria distúrbios nesses ambientes 

resultando na redução da complexidade dos habitats, com consequentes efeitos sobre a 

integridade das comunidades biológicas. Portanto, entender as relações entre alterações no 

ambiente terrestre e seus efeitos sob os ecossistemas aquáticos torna-se crucial no 

gerenciamento dos recursos hídricos (KILONZO et al., 2014; MINAYA et al., 2013). Essas 

alterações geram impactos que incluem mudanças primárias na hidrologia, geomorfologia, 

transporte de sedimentos, dinâmicas de nutrientes e balanço de carbono. Impactos secundários 
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incluem mudanças na composição das comunidades, nas taxas de crescimento, sucesso 

reprodutivo e comportamento da biota aquática (DAVIES et al., 2005).  

Muitos estudos têm verificado a relação geral entre os padrões de uso da terra e 

qualidade da água, no entanto, um entendimento completo dessa correlação não tem sido 

registrado porque os tipos de uso da terra são o reflexo mutuo de múltiplos fatores, tais como 

características geomorfológicas e atividades antrópicas (YU et al., 2016). As alterações 

geomorfológicas causadas pelas múltiplas atividades promovem mudanças duradouras, 

complexas e frequentemente pouco apreciadas na estrutura física e hidrológica dos sistemas 

fluviais (ALLAN, 2004). Todos esses processos podem implicar no aumento da entrada de 

sedimentos para os sistemas fluviais intensificando a concentração de sólidos suspensos e 

dissolvidos, além do aumento da taxa de sedimentação com consequente assoreamento dos 

leitos e enterro dos substratos disponíveis para os organismos. Indiretamente, o aumento na 

carga de sólidos pode gerar mudanças na qualidade da água e sedimento pela entrada de matéria 

orgânica, nutrientes e poluentes orgânicos e inorgânicos aderidos a essas partículas.  

Somados a esses problemas, a construção de barragens promovem mudanças do regime 

dos ambientes aquáticos provocando alterações na dinâmica de transporte e deposição de 

sedimentos, conforme discutido por Lu et al. (2015) o barramento de rios e riachos é um dos 

principais fatores que afetam essas dinâmicas e esse processo pode causar a degradação do 

ambiente, por sua influência no fluxo e regime de descarga sólida.  

Considerando todos essas aspectos destaca-se que as comunidades bióticas apresentam 

alterações em sua estrutura, composição e comportamento quando os atributos biológicos, 

físicos e químicos de um ambiente aquático são alterados (SERRANO BALDERAS et al., 

2016). Portanto, alterações nas dinâmicas dos ecossistemas aquáticos provocam efeitos diretos 

e indiretos sobre a biota presente. Por serem diretamente afetados, os organismos aquáticos 

podem ser utilizados como bioindicadores dessas alterações e para caracterização do grau de 

impacto das mesmas. O uso dessas comunidades pode integrar e refletir os efeitos das 

perturbações químicas e físicas que ocorrem nos ecossistemas aquáticos sobre períodos 

estendidos (MANGADZE; BERE; MWEDZI, 2016). Esses métodos são geralmente rápidos e 

menos custosos que os métodos químicos (CHOWDHURY; GALLARDO; ALDRIDGE, 2015; 

DEDIEU et al., 2016), e tem sido usados para detectar respostas a estressores antropogênicos 

ou naturais específicos (VAČKÁŘ et al., 2012). 

Dentro dessa abordagem as comunidades de macroinvertebrados aquáticos são passíveis 

de serem aplicadas como bioindicadores de impactos de sedimentação, pois elas mudam em 

respostas à alterações nos atributos físico-químicos da água, por mudanças na disponibilidade 
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de habitats ou pelos dois processos concomitantemente (SHARMA; CHOWDHARY, 2011). 

Considerando todos esses aspectos, destaca-se a importância de pesquisas que auxiliem no 

entendimento dos efeitos da perturbação dos ambientes aquáticos pela sedimentação, assim 

como, desenvolvimento de métodos que permitam a avaliação do grau de impacto desse 

processo. Assim, esse artigo tem o objetivo de discutir, por meio de revisão da literatura, os 

efeitos dos sólidos sobre macroinvertebrados aquáticos e a aplicabilidade dessa comunidade 

como bioindicador de sedimentação em riachos. 

 

2 SEDIMENTOS NOS AMBIENTES AQUÁTICOS 

 

 A entrada de sedimentos para o meio aquático é um fenômeno natural, resultado de 

diversos processos que ocorrem no ambiente em escala local e de bacia. Porém, alterações no 

uso e ocupação do solo pela supressão da vegetação e instalação de atividades de agricultura, 

pecuária, construção civil e urbanização provocam alterações nessa dinâmica e geralmente 

estão associadas ao aumento da carga de sedimentos nesses ambientes. As principais fontes 

externas de sedimento para os canais fluviais são: (1) solos expostos sujeitos a erosão, (2) 

movimentos de massa dentro da bacia, tais como deslizamentos de terra e fluência do solo (3) 

áreas urbanas e atividades de construção civil, tais como  terraplanagem, realocação de solo em 

canteiros de obras e construção de estradas (4) agricultura e pecuária e (5) deposição 

atmosférica (WOOD; ARMITAGE, 1997). 

 A grande problemática da entrada de sedimentos nos ambientes aquáticos está 

relacionada à alteração das dinâmicas já existente no ambiente. Destaca-se que ao contrário de 

muitos outros poluentes, uma certa quantidade de sedimento fino é necessária para o normal 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos, porém, no caso de excesso de carga, ocorrem 

impactos negativos expressivos nesses ambientes (JONES et al., 2012). A deposição de 

sedimentos finos resulta em mudanças na composição dos leitos, podendo alterar o fluxo de 

água através do canal fluvial com consequentes impactos no ambiente químico, na estrutura 

física do leito e consequentemente nos organismos que vivem ali  (JONES et al., 2012). Quando 

considera-se esses impactos é importante diferenciar entre aqueles ambientes de fluxo rápido e 

lento, pois cada um experimenta diferentes modos de impacto (KEFFORD et al., 2010). 

Além dos efeitos da sedimentação, outro aspecto a ser considerado é o aumento da 

concentração de sólidos suspensos e dissolvidos na água. O incremento na concentração de 

sólidos suspensos pode levar a alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

corpo hídrico (BILOTTA; BRAZIER, 2008). Diversos estudos têm verificado a relação entre a 
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concentração de sólidos e turbidez da água sobre as comunidades biológicas, dando destaque 

às assembleias de macroinvertebrados, mostrando que o aumento dessas concentrações está 

associado a efeitos deletérios sobre essas comunidades (e.g. ALVAREZ-MIELES et al., 2013; 

AZRINA et al., 2006; BOEHME et al., 2016; BUENDIA et al., 2013; KENT; STELZER, 2007; 

KILONZO et al., 2014; LARSEN; ORMEROD, 2010; MINAYA et al., 2013; MISERENDINO 

et al., 2012; POND et al., 2013; VON BERTRAB et al., 2013). 

Os organismos aquáticos são afetados em todos os níveis tróficos por mecanismos que 

incluem: (1) a modificação dos habitats disponíveis e adequados para alguns táxons; (2) 

aumento na turbidez da água, com consequente redução da entrada de luz e de produção 

primária, (3) prejuízo na alimentação devido a redução do valor energético do perifiton e 

densidade de presas e (4) prejuízo da respiração devido a baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido nos depósitos de sedimentos (BUENDIA et al., 2013). Os efeitos são dependentes 

de diversos fatores chaves, que incluem: 1) a concentração dos sólidos, 2) o tempo de exposição, 

3) a composição química das partículas e 4) a distribuição do tamanho das partículas 

(BILOTTA; BRAZIER, 2008). Dentre esses fatores um destaque pode ser dado à distribuição 

do tamanho da partícula, pois ela determina: 1) a duração do tempo em que as partículas irão 

permanecer em suspensão; 2) a distribuição da profundidade dos sólidos suspensos na coluna 

d’água e 3) a capacidade de sorção. Assim, sólidos com uma fina distribuição de tamanho de 

partícula apresentam uma ameaça a longo prazo aos organismos aquáticos (BILOTTA; 

BRAZIER, 2008). 

Considerando toda essa problemática, o barramento de riachos apresenta-se como outro 

agravante desses processos. Os sedimentos se acumulam diretamente a montante da estrutura 

levando à estagnação e mudança completa na composição da comunidade aquática e o fluxo 

residual à jusante aumenta a cobertura de sedimentos finos podendo alterar a composição dos 

substratos (SCHRÖDER et al., 2013). 

  

3 EFEITOS DA SEDIMENTAÇÃO SOBRE A COMUNIDADE DE 

MACROINVERTEBRADOS 

 

Os macroinvertebrados são um importante grupo biótico em ecossistemas aquáticos e 

devido a sua alta sensibilidade a vários estresses são indicadores úteis da qualidade ambiental 

(TAOWU et al., 2008). Essa assembleia destaca-se por reunir organismos abundantes de 

tamanho médio que, como uma generalidade, tem taxas de crescimento e tempo de giro de 
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população mediano entre os microrganismos, que apresentam tempo de resposta rápido, e 

plantas superiores com tempo de resposta alto (HODKINSON; JACKSON, 2005).  

As assembleias e distribuição de macroinvertebrados frequentemente mudam em 

respostas a estresses e poluição em caminhos previsíveis (AZRINA et al., 2006). Dessa forma, 

o monitoramento da biota de riachos pode ser o método mais adequado de detecção dos efeitos 

da poluição sobre as comunidades aquáticas e saúde desses ambientes (BENNETT et al., 2004). 

A riqueza e composição de espécies, abundância relativa de grupos ou espécies e as relações 

alimentares entre organismos são as medidas mais diretas para determinar se um corpo d´água 

atende aos padrões biológicos para vida aquática (SHARMA; CHOWDHARY, 2011). Para 

isso, destaca-se o uso de índices, abordagens multimétricas, análises multivariadas, avaliação 

dos grupos funcionais de alimentação e de grupos comportamentais (LI; ZHENG; LIU, 2010).  

A deposição de sedimentos é apontada como causadora de um empobrecimento das 

comunidades de macroinvertebrados aquáticos. Com uma alta quantidade de sedimento 

depositado, a densidade de organismos tolerantes pode aumentar e alterações na estrutura das 

assembleias pode ocorrer (BUENDIA et al., 2013), pois espera-se uma redução dos grupos 

sensíveis ao tipo de perturbação sofrido e uma variação no número total de indivíduos 

(SERRANO BALDERAS et al., 2016), além do favorecimento das espécies resistentes. Cada 

grupo irá apresentar certas relações com as condições ambientais. Oligochaeta, por exemplo, 

são consideradas resistentes à poluição (BEYENE et al., 2009). Muitas espécies pertencentes 

às famílias Chironomidae (Diptera) e Tubificidae (Oligochaeta) são caracterizadas como sendo 

fisiologicamente adaptadas a condições de baixas concentrações de oxigênio dissolvido ou 

anoxia e, portanto, são encontradas em ambientes severamente perturbados (BEYENE et al., 

2009; HODKINSON; JACKSON, 2005).  A família Hydropsychidae (Trichoptera) apresenta 

uma relativa tolerância à presença de finas partículas e alta condutividade (BOEHME et al., 

2016; BUENDIA et al., 2013). A Tabela 1 apresenta diversas respostas de grupos específicos, 

ou toda a comunidade de macroinvertebrados, ao aumento da concentração de sólidos 

suspensos na coluna d’água ou por processos de sedimentação. Nela é possível observa de uma 

forma geral impactos sobre essa comunidade conforme o aumento dos sólidos sendo 

identificada por diferentes respostas dos organismos.  
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Tabela 1: Efeitos do aumento da concentração de sólidos suspensos, sedimentação e 

processos associados sobre a comunidade de macroinvertebrados em riachos. 

Efeito Localização País Ordem Referência 

Alteração na diversidade de 

espécies sensíveis das ordens 

Plecoptera, Diptera, Crustacea, 

Ephemeroptera, Megaloptera, 

Trichoptera, Bivalvia e 

Heteroptera  

Área 

florestada 

Riachos de 

montanha 

Luxemburgo 1 e 2 
(VON BERTRAB 

et al., 2013) 

Mudanças nas características 

comportamentais de toda a 

comunidade 

Floresta, 

agricultura e 

urbano 

Espanha NE 
(BUENDIA et al., 

2013) 

Diminuição da riqueza e 

densidade de toda a comunidade 

Áreas afetadas 

por cinzas 

vulcânicas 

Argentina 2 e 3 
(MISERENDINO et 

al., 2012) 

Declínio na diversidade de 

grupos comportamentais de toda 

a comunidade 

Floresta e 

pastagem 
Reino Unido 2 

(LARSEN; 

ORMEROD, 2010) 

Sensibilidade dos táxons das 

ordens Plecoptera e Trichoptera 

Áreas 

residenciais e 

de mineração 

Estados 

Unidos 
1 a 3 (POND, 2011) 

Declínio dos táxons sensíveis. 

Deslocamento de uma 

comunidade dominada por 

Ephemeroptera e Trichoptera 

para uma caracterizada pela 

quase ausência de insetos 

Floresta, 

agricultura e 

pecuária 

Nova 

Zelândia 
1 a 3 

(BURDON; 

MCINTOSH; 

HARDING, 2013) 

Declínio da riqueza com o grau 

de assoreamento, mudanças na 

composição da comunidade, 

baixas pontuações de EPT, 

ausência da fauna EPT em áreas 

com alto grau de assoreamento 

Urbano 
Nova 

Zelândia  
1 

(HARDING; 

JELLYMAN, 2015) 

NE= não especificado, EPT = Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera 

 

As ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) são as mais comumente 

utilizadas em estudos de biomonitoramento por sua alta intolerância à perturbações dentro do 

ambiente aquático e áreas adjacentes, pois algumas espécies pertencentes levam uma 

considerável parte dos seus ciclos de vida nos ecossistemas terrestres, respondendo às 

mudanças na paisagem fora do seu ambiente larval (EINHEUSER et al., 2012; MINAYA et al., 

2013). Elas são particularmente sensíveis à impactos de sedimentação, pois esse processo 
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provoca alterações de redução de qualidade e disponibilidade dos recursos alimentares e de 

habitat (BURDON; MCINTOSH; HARDING, 2013; POND et al., 2013). Conforme 

apresentado na Tabela 1, Burdon, McIntosh e Harding (2013) verificaram que um declínio 

acentuados na riqueza dos táxons sensíveis à poluição das ordens EPT foi fortemente associado 

com o sedimento inorgânico fino depositado (partículas <2mm), levando à mudanças na 

composição da comunidade. Os autores verificaram que um limiar de 20% de cobertura do leito 

implica em uma resposta levando à significante diminuição na riqueza das espécies e mostrou 

ser fortemente impulsionada por perda de habitat pelo enchimento de espaços intersticiais e o 

enterro de substrato grosso. No entanto, os autores verificaram, com um nível de confiança de 

95%, que pequenas faixas de cobertura do sedimento tal como 4% já implicam em efeitos 

adversos sobre a fauna. 

Em estudo de sedimentação e assoreamento de riachos urbanos Harding e Jellyman 

(2015) verificaram que todas as métricas de invertebrados bentônicos por eles aplicadas 

indicaram que as comunidades em áreas com alta taxa de sedimentação foram 

significativamente impactadas, conforme observado na Tabela 1, havendo uma mudança na sua 

composição. No estudo, a riqueza taxonômica foi maior em pontos com leve grau de 

assoreamento, menor naqueles com alto grau e significantemente reduzida nos ambientes 

fortemente assoreados. O número de táxons de EPT foi geralmente baixo em todas as áreas, 

Ephemeropteras e Plecopteras não foram encontradas em nenhuma delas e nenhum táxon de 

EPT foi registrado naquelas com alto grau de assoreamento. Em pontos altamente assoreados, 

Diptera (primariamente Chironomidae) e Oligochaeta se tornaram mais dominantes e 

amphipodes diminuíram.  

Em estudo realizado em riachos tropicais Damanik-Ambarita et al. (2016) observaram 

que parâmetros hidromorfológicos (e.g. alta velocidade de fluxo e tipo de sedimento de curso), 

de paisagem (e.g. uso menos intensivo da terra) e baixas condutividades elétricas estão 

associados com uma boa qualidade da água. Essas condições ambientais, relacionadas à boa 

qualidade da água, foram associadas a diversos táxons sensíveis, tais como Ptilodactylidae, 

Blepharoceridae e Perlidae, todos com pontuações de tolerância máximos. Esses autores 

verificaram que táxons tolerantes (e.g. Chironomidae e Ceratopogonidae) estiveram presente 

em águas com boa e má qualidade e não mostraram forte associação com uma condição 

ambiental específica, como ocorrido com os táxons sensíveis. No entanto, a identificação dos 

macroinvertebrados foi feita em nível de família e não levou em conta as diferenças de 

sensibilidade entre espécies. 
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Ao aplicar índices para a avaliação dos efeitos da sedimentação sobre a comunidade de 

macroinvertebrados e avaliação geral da saúde ecológica do ambiente estudado certo cuidado 

deve ser tomado. Conforme discutido por Buendia et al. (2013), apesar da densidade de 

macroinvertebrados e riqueza poderem ser úteis para distinguir entre áreas não afetadas (alta 

riqueza e diversidade) e altamente impactadas (baixa riqueza e diversidade), eles podem não 

ser úteis em distinguir níveis intermediários de perturbações. Isso pode ser devido ao fato de 

que o fino sedimento favorece alguns táxons em detrimento de outros e por esses índices não 

levarem em conta alguma medida para diferenciar as abundâncias relativas eles podem falhar 

em detectar mudanças ecológicas mais sutis. Dentro desse contexto, destaca-se que para uma 

ampla aplicação é preferível o desenvolvimento e utilização de um índice especificamente 

designado para responder à deposição de finos sedimentos (e.g índices apresentados na Tabela 

1), ao invés de depender de uma métrica estabelecida mais geral, tal como a riqueza, que pode 

mascarar a resposta de famílias individuais e/ou espécies (A. EXTENCE et al., 2013).  

Outra abordagem aplicada em biomonitoramento é a utilização dos Grupos Funcionais 

Alimentares (GFA). Em relação a essa classificação, os coletores e catadores são apontados 

como dominantes em áreas impactadas por poluição orgânica e as densidades de raspadores, 

cortadores e predadores apresentam redução substancial em áreas poluídas (DUAN; WANG; 

XU, 2011). A deposição de sedimentos pode afetar o comportamento alimentar de 

consumidores primários, por afetar a localização do alimento e o tempo gasto pela sua busca, 

podendo ter implicações na distribuição e tamanho das populações de consumidores (KENT; 

STELZER, 2007). Esse processo também afeta os filtradores  que ocorrem principalmente em 

áreas com altas saturações de oxigênio dissolvido (VON BERTRAB et al., 2013). Organismos 

detritívoros e raspadores parecem ser favorecidos pela sedimentação (BUENDIA et al., 2013).  

Muitas espécies caracterizam-se por ser associadas a substratos específicos como 

compostos de minerais (e.g areia, cascalho, pedras) e ou matéria orgânica (e.g. macrófitas, 

folhas mortas e madeira morta). Todos esses habitats fornecem certa fonte de alimento e são 

caracterizados por velocidades da corrente específicas (SCHRÖDER et al., 2013) e portanto 

alterações nos mesmos implicam em prejuízo para os macroinvertebrados . As comunidades de 

algas e macrófitas são impactadas grandemente pelas variáveis físico-químicas e mudanças na 

qualidade da água e, portanto os invertebrados podem ser afetados indiretamente através da 

perda dessas comunidades, já que elas provêm alimentação e habitat (PINILLA, 2010). Há 

espécies que são dependentes de fontes especiais de alimentação (e.g. madeira morta) e outras 

são capazes de obter alimento em uma grande variedade de habitats, esta afirmação é 

especialmente verdadeira para predadores e organismos aquáticos móveis. Praticamente todos 
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os habitats são colonizados por prezas potenciais, em certa extensão, além disso, predadores 

são capazes de se mover entre habitats para forrageio (SCHRÖDER et al., 2013). 

Partes do corpo não protegidas, finas e carnudas, tal como brânquias e aparelho de filtro-

alimentação, são particularmente propensas a danos físicos por abrasão por partículas, com 

consequências óbvias para os organismos (BILOTTA; BRAZIER, 2008; JONES et al., 2012). 

Conforme destacado por JONES et al. (2012) pode haver o acúmulo de partículas sobre os 

órgãos, perturbando o funcionamento normal das brânquias e aparelhos de filtro-alimentação, 

tornando a respiração e alimentação difícil. Além disso, eles destacam que o enterro gerado 

pelo acúmulo de partículas pode gerar dificuldades para animais sedentários e, onde as taxas de 

deposição são elevadas há o aumento na mortalidade, no entanto, muitas espécies de 

invertebrados são adaptadas a viver em zonas de deposição fluvial e se beneficiam da taxa de 

entrada de partículas orgânicas. Em tais habitats os invertebrados são geralmente móveis, 

embora muito lentos em algumas circunstâncias, e movem-se para manter o ritmo com a taxa 

de sedimentação (JONES et al., 2012). 

O aumento da concentração de sólidos na água também pode afetar a fauna de 

macroinvertebrados por mudanças na cadeia alimentar. Como os invertebrados compreendem 

o principal recurso alimentar de muitas espécies de peixes, a diminuição das populações desses 

predadores libera os invertebrados da predação. Ainda, muitas espécies de peixes são 

predadores visuais e irão selecionar invertebrados maiores, tipicamente predadores, alterando a 

composição da comunidade, com consequência nos grupos alimentares. Do mesmo modo, com 

impactos dos finos sedimentos sobre a perda de presas ou recursos fundamentais da comunidade 

de macroinvertebrados, os organismos que são dependentes destes terão de alterar a sua dieta 

ou irão ser perdidos (JONES et al., 2012). 

De uma forma geral, destaca-se que os macroinvertebrados bentônicos são um grupo 

obliquo e diverso de vida longa que reage fortemente e geralmente preditivamente a 

perturbações antrópicas. Eles são, dessa forma, uma parte importante e integral da qualquer 

ecossistema aquático, pois formam a base do nível trófico e qualquer efeito negativo na 

composição da estrutura da comunidade, causado por perturbações ambientais, pode afetar as 

relações tróficas (SHARMA; CHOWDHARY, 2011). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Diversos são os efeitos causados pela sedimentação e processos associados sobre a 

comunidade de macroinvertebrados aquáticos que apresenta uma diversidade de organismos 
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que respondem de forma variada aos impactos causados pela entrada de sedimentos nos riachos. 

De uma forma geral destaca-se que o aumento da carga de sólidos implica em mudanças na 

composição da comunidade, com redução dos grupos sensíveis e favorecimento dos tolerantes. 

A sedimentação afeta os grupos funcionais de alimentação de forma diferente, implicando num 

desaparecimento de certos grupos alimentares como filtradores, raspadores e fragmentadores, 

que dependem de recursos que podem ser enterrados no sedimento pela deposição de partículas, 

assim como, no desaparecimento dos predadores pela diminuição da disponibilidade de presas. 

Em contrapartida, certos graus de sedimentação podem favorecer grupos pela entrada de 

partículas orgânicas associadas ou diminuição da predação por outros invertebrados ou peixes. 

Considerando esses aspectos, destaca-se que os macroinvertebrados são um grupo de 

organismos que reage de forma gradual aos impactos da sedimentação e, portanto, podem ser 

aplicados como bioindicadores de estudos em ambientes degradados, em áreas urbanas e rurais. 

Para isso a avaliação geral da comunidade pode ser utilizada como forma de bioavaliação, 

ainda, grupos sensíveis específicos podem ser selecionados, tais como a fauna EPT. De uma 

forma geral destaca-se a importância de índices que avaliem especificamente os efeitos da 

sedimentação. Para isso, aponta-se o desenvolvimento dos mesmos através de abordagens 

multimétricas, que agregam diferentes índices individuais que apresentem respostas específicas 

aos graus de sedimentação. Outra alternativa é a criação de índices que utilizem o grau de 

sensibilidade dos diferentes grupos (e.g. família, gênero ou espécie) pela atribuição de valores 

para cada um e criação de faixas de qualidade conforme o somatório de pontos obtidos. A 

abordagem da classificação funcional dos grupos alimentares também apresenta-se como 

importante ferramenta, já que esses apresentam diferentes respostas.  
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Capítulo II - Macroinvertebrados como bioindicadores em projetos de 

restauração de riachos 

 

 

RESUMO 

 

Alterações antrópicas em ecossistemas aquáticos tem se intensificado e medidas para 

recuperação dos ambientes degradados tornam-se necessárias, além do desenvolvimento de 

metodologias de monitoramento dessas atividades. O uso do biomonitoramento é uma eficiente 

alternativa e os macroinvertebrados têm sido largamente utilizados por apresentarem vantagens 

sobre outros grupos. O presente artigo tem o objetivo de discutir, por meio de revisão da 

literatura, a aplicabilidade do monitoramento de projetos de recuperação de riachos utilizando 

assembleias de macroinvertebrados, destacando suas vantagens e desvantagens. Os 

macroinvertebrados apresentam-se como uma importante alternativa de avaliação dos 

processos de renaturalização, por apresentarem distintos grupos que reagem a diferentes 

estresses ambientais e são capazes de refletir as condições do corpo hídrico e da bacia como um 

todo. Ainda, essa aplicação é acessível, relativamente barata e que pode refletir e integrar as 

condições da bacia tanto em escala do ambiente aquático, quanto de paisagem fora dos riachos. 

Dentre os principais achados dessa revisão destaca-se que os índices ecológicos, tais como de 

riqueza e  diversidade, não são suficientes para avaliação de projetos de restauração. Nesses 

casos, destaca-se a utilização de índices que levem em conta a sensibilidade dos organismos e 

a abordagem funcional de comportamento e alimentação dos organismos, principalmente 

quando o objetivo da restauração é a recuperação dos habitats, da estrutura fragmentária e de 

ambientes impactados por fontes de poluição. Além disso, aponta-se a importância do 

desenvolvimento e utilização de análises multimétricas que são capazes de agregar diversos 

índices e abordagem em um único valor numérico que possa refletir melhoria nas condições do 

ambiente. Aponta-se que para uma efetiva avaliação recuperação desses ambientes é preciso 

verificar quais condições serão utilizadas como referência para comparação dos dados obtidos 

após a recuperação. Aqui sugerimos que a melhor alternativa é um monitoramento prévio do 

ambiente a ser recuperado. Quando isso não for possível destaca-se a utilização de ambientes 

controle ou sessões não recuperadas ou preservadas do próprio riacho recuperado, desde que 

apresentem condições climáticas e espaciais o mais próximo do ambiente comparado. 

 

Palavras-chave: biomonitoramento, índices multimétricos, grupos funcionais alimentares, 

saúde ecológica.  

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Rios e riachos, em todo o mundo, passaram por um longo histórico de degradação 

através da influência antrópica direta e indireta. Os efeitos da poluição, assoreamento, 

barramento, canalização e regulação significam que aqueles ambientes que poderiam ser 

considerados como naturais são de fato um fenômeno raro (MADDOCK, 1999). Mudanças no 

uso e ocupação do solo, pelo desflorestamento e implementação de atividades de agropecuária 
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e urbanização implicam numa intensa modificação nas características físicas e morfológicas, 

além da alteração das condições químicas e biológicas dos ecossistemas aquáticos.  

Distúrbios e estresses ambientais, em ecossistemas aquáticos, tornam-se cada vez mais 

comuns, sendo que diversas situações exigem a implantação de projetos de recuperação da área 

degradada, principalmente quando se busca a restauração ou renaturalização desses ambientes. 

Após a aplicação dessas técnicas é necessário o acompanhamento das etapas de renaturalização, 

avaliação da recuperação, assim como, o monitoramento do tempo necessário para que esses 

ambientes voltem a estabelecer um estado de resiliência e se aproximarem das condições 

naturais. Para que seja evitado o surgimento de problemas relacionados à falhas nos projetos de 

restauração ou na sua implementação, deve ser dada alta prioridade ao monitoramento das 

atividades, para evitar atrasos ou impedimento dos processos de recuperação (NILSSON et al., 

2016).  

As assembleias de macroinvertebrados aquáticos reagem sensivelmente à restauração 

de ecossistemas aquáticos e podem ser usadas como indicadores confiáveis dos impactos dessas 

atividades (ILMONEN et al., 2013). Apesar dessa assembleia de organismos ser mais 

comumente monitorada em riachos, pouco é conhecido sobre os processos de sucessão que 

seguem a restauração (WINKING et al., 2016) e medidas precisas para avaliar o sucesso dessas 

atividades são um pouco vagas, pelo menos em relação aos invertebrados aquáticos (WIĘCEK; 

MARTIN; LIPINSKI, 2013). 

Considerando a necessidade do desenvolvimento de projetos de recuperação de riachos 

degradados, principalmente em ambientes tropicais onde eles ainda são raros, destaca-se a 

importância do monitoramento dos efeitos da implantação desses projetos sobre as condições 

do ecossistema e avaliação do processo de renaturalização do ambiente. Além disso, de verificar 

o tempo de resposta e de reestabelecimento da resiliência do sistema. Assim, esse artigo tem o 

objetivo de avaliar, por meio de revisão da literatura, a aplicabilidade do monitoramento de 

projetos de recuperação de riachos utilizando assembleias de macroinvertebrados, destacando 

suas vantagens e desvantagens.  

 

2 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

As interferências antrópicas nos ecossistemas aquáticos exigem medidas de recuperação 

desses ambientes. Projetos que envolvem atividades tais como a recomposição da zona ripária 

natural e a manutenção da estrutura fragmentária dos leitos dos riachos ajudam a reduzir a 

entrada de partículas e cargas poluidoras associadas às mesmas (VON BERTRAB et al., 2013), 
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garantem recursos alimentares e de habitats através da disponibilização de folhas e madeira 

(VALENTE-NETO et al., 2016) além de aumentar a velocidade de fluxo e diminuir as taxas de 

sedimentação (BURDON; MCINTOSH; HARDING, 2013). 

Para que os processos ecossistêmicos desenvolvam funções que resultem em um sistema 

resiliente e autossustentável, o ambiente necessita naturalmente de tempo e, com o aumento da 

escala espacial e complexidade ecológica, diferentes fatores se tornam cruciais para a 

implementação de projetos de restauração (PANDER; GEIST, 2013).Para isso é necessário que 

a restauração seja devidamente projetada, efetivamente monitorada e avaliada para verificação 

do atendimento dos objetivos da recuperação (BROOKS; LAKE, 2007). Para que esse processo 

seja efetivo a investigação do estado de pré-restauração é necessária e deve levar em conta os 

objetivos da conservação, bem como, as espécies aquáticas e a manutenção das funções do 

riacho (PANDER; GEIST, 2013).  

Diante do exposto verifica-se que projetos de restauração podem ter diversos objetivos 

e abordagens. Ao avaliar mais de 37 mil projetos de restauração nos Estados Unidos da 

América, Bernhardt et al. (2005) verificaram que uma grande parcela dos recursos financeiros 

é gasta em um menor número de projetos de altos custos, buscando a reconexão de bacias de 

inundação, modificação de fluxo, melhoramento estético e de recreação e reconfiguração de 

canais de rios e riachos. Brooks e Lake (2007) observaram que dentre 2247 projetos de 

restauração aplicados no estado de Victória (Austrália) aqueles voltados à recuperação dos 

aspectos estéticos, de recreação e educação ocorreram com menor grau de representatividade. 

Ambos os trabalhos mostram que o maior número de projetos desenvolvidos são de baixa escala 

espacial e de médio custo e tem por objetivo garantir a qualidade da água, o manejo das zonas 

ripárias, estabilidade e reconfiguração das margens e leitos, além da melhoria e aumento dos 

hábitats para passagem de peixes (BERNHARDT et al., 2005; BROOKS; LAKE, 2007). 

Destaca-se que a recolonização de riachos restaurados pode ser lenta e a biota desses 

ambientes pode ser dominada inicialmente por espécies generalistas, no entanto, pouco é 

conhecido sobre as taxas de recuperação das assembleias dos organismos e suas dinâmicas 

(ILMONEN et al., 2013), principalmente quando considera-se ambientes tropicais, onde 

programas de monitoramento biológico ainda são escassos. Resultados de estudo realizado em 

áreas submetidas a processos de recuperação, mostram que nos ambientes controle a estrutura 

das comunidades permaneceu relativamente constante durante o monitoramento, enquanto que 

nas áreas restauradas as comunidades mudaram fortemente após a restauração e então se 

recuperaram lentamente em direção às condições iniciais (ILMONEN et al., 2013). 
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A criação de novos habitats em um curto período de tempo e o melhoramento da 

qualidade da água, resultantes da restauração de rios e riachos, implica em fortes mudanças nas 

condições ambientais para os invertebrados bentônicos (WINKING et al., 2016). Por exemplo, 

após a implementação de projetos de restauração através de atividades de reflorestamento 

profundas mudanças na abundância relativa das espécies e na composição da comunidade foram 

encontradas, porém essas atividades tiveram um fraco impacto na riqueza de espécies 

(ILMONEN et al., 2013). Frente a todos esses resultados, destaca-se que, após a restauração, a 

avaliação da saúde ecológica integrativa para determinar a extensão da recuperação do sistema 

é importante (LEE; AN, 2014). Diferentes componentes do ecossistema respondem à 

restauração em diferentes caminhos (MUELLER; PANDER; GEIST, 2014) e, portanto, aponta-

se a utilização de assembleias de macroinvertebrados como forma de monitoramento, já que 

esses organismos podem recolonizar rapidamente habitats sob melhoramento das condições 

químicas ou físicas e são indicadores chaves na determinação dos padrões de degradação dos 

ecossistemas aquáticos como forma de biomonitoramento (POND, 2011; POND et al., 2013). 

 

3 BIOMONITORAMENTO 

 

Os impactos de distúrbios naturais e antropogênicos em ecossistemas aquáticos têm sido 

avaliados com ferramentas de biomonitoramento através do uso de bioindicadores, sendo essa 

uma técnica comum e aceita para quantificação da saúde ecológica desses ambientes 

(EINHEUSER et al., 2012; RELYEA; MINSHALL; DANEHY, 2011). Os bioindicadores 

podem ser definidos como uma espécie ou grupo de espécies que refletem as condições 

abióticas e bióticas de um ambiente, representam os impactos das mudanças ambientais  em 

escala de habitat, comunidade ou de ecossistema, ou ainda, são um indicativo da diversidade 

de um subconjunto de táxons ou de toda a comunidade de espécies do ambiente estudado 

(GERHARDT, 2002).  

Os bioindicadores têm se tornado componentes essenciais da biologia da conservação, 

usando espécies disponíveis, ou suas comunidades, para analisar as perturbações de seus 

ambientes, ou estresses ambientais (ZVARÍKOVÁ et al., 2016). Eles podem indicar: (1) 

mudanças no ambiente físico, (2) mudanças nas características químicas do ambiente, 

particularmente com respeito às várias formas de poluição, (3) estabelecer um comparativo da 

qualidade ou valor de conservação de habitats, (4) mudanças no estado ecológico do habitat em 

escala espacial e temporal (HODKINSON; JACKSON, 2005). 
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Os métodos de biomonitoramento utilizados ao redor do mundo variam 

significativamente dependendo da disponibilidade de especialistas, tradição em bioavaliação, 

estado de desenvolvimento dos métodos de classificação e o contexto político e econômico do 

país (FEIO et al., 2014). O uso de índices bióticos já é altamente difundido em muitos países 

Europeus e da América do Norte, onde as relações entre as variáveis ambientais e a ocorrência 

dos organismos é bem documentada, sendo que a aplicação dessa técnica em países da América 

do Sul ainda é incipiente. Essas avaliações têm sido usadas em associação com as análises 

físico-químicas e aplicação de índices de qualidade da água (AZRINA et al., 2006; DAMANIK-

AMBARITA et al., 2016; EVERAERT et al., 2014; HERING et al., 2006; OLIVEIRA et al., 

2011). O Quadro Diretivo da Água (Water Framework Directive), da União Europeia, defende 

o uso de diferentes organismos, como diatomáceas, macrófitas, invertebrados e peixes, 

isoladamente, ou em conjunto, na avaliação da integridade ecológica dos ecossistemas 

aquáticos (HERING et al., 2006). 

Embora, como apontado acima, os métodos de biomonitoramento já tenham sido 

difundidos, principalmente nos países do Hemisfério Norte, os índices de qualidade da água 

ainda são mais utilizados. Dentre os argumentos apresentados para que o uso desses índices 

seja uma metodologia mais difundida é devido à: (1) atrasos na prevenção e remediação de 

ecossistemas poluídos, até o tempo quando apenas bioindicadores resistentes à poluição forem 

encontrados; (2) medidas das características da água terem se tornado uma técnica convencional 

que pode dar resultados diretos e imediatos sobre o estado de poluição da água; (3) a falta de 

chaves taxonômicas estabelecidas, especialmente no nível de espécie (AZRINA et al., 2006). 

Embora ainda menos utilizados que os índices de qualidade da água, os índices bióticos são 

ferramentas para o gerenciamento sustentável dos recursos hídricos, pois fornecem uma 

classificação coerente da qualidade da água e permitem uma avaliação sistemática da 

degradação, ou melhoria, dessas características seguindo medidas de mitigação ou reabilitação 

(COUCEIRO et al., 2012).  

As comunidades biológicas refletem, no geral, a qualidade ecológica dos ambientes 

estudados e integram os efeitos dos diferentes estressores fornecendo uma ampla medida de 

seus impactos, além de uma medida ecológica das condições ambientais flutuantes 

(ILIOPOULOU-GEORGUDAKI et al., 2003). Ainda, a monitorização de rotina global de 

comunidades biológicas é confiável, rápida e relativamente barata em comparação com o custo 

da avaliação química de poluentes tóxicos (CHOWDHURY; GALLARDO; ALDRIDGE, 

2015; ILIOPOULOU-GEORGUDAKI et al., 2003). 
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Uma outra grande vantagem do uso da bioavaliação refere-se à característica das 

comunidades biológicas de responderem a poluições intermitentes. Elas integram, assim, os 

efeitos de estressores sobre longas escalas de tempo, podendo variar de semanas a anos, se 

comparados ao monitoramento químico que fornece uma informação da qualidade da água de 

forma instantânea (LYCHE-SOLHEIM et al., 2013). Ainda, a sensibilidade e tolerância a um 

número de características ambientais, tais como poluição orgânica, metais pesados, pesticidas, 

eutrofização, dentre outros, são conhecidos por diferem entre as espécies, portanto, estas 

indicações de poluição específicas para cada espécie podem ser usadas para inferir as condições 

ambientais em um habitat (LI; ZHENG; LIU, 2010). Dessa forma, devido a consistência entre 

os organismos selecionados e seus correspondentes habitats, o biomonitoramento pode produzir 

diretamente dados dos efeitos potenciais e correntes integrados à toxicidade dos poluentes e 

agentes causadores de distúrbios, refletindo o grau de correspondência dos efeitos deletérios no 

ambiente (PIGNATA et al., 2013). 

 

4 MACROINVERTEBRADOS COMO BIOINDICADORES 

 

O uso de diversos organismos de água doce para monitorar as condições de corpos 

hídricos é muito difundido, agregando o desenvolvimento de ferramentas que incluem agentes 

que reajam a estresses específicos (RELYEA; MINSHALL; DANEHY, 2011). Considerando 

toas as comunidades aplicadas em programas de biomonitoramento, os macroinvertebrados são 

utilizados mais intensamente por sua inter-relação com a qualidade da água, sensibilidade às 

condições ambientais e por integrarem os aspectos físicos, químicos e  biológicos do 

ecossistema (LIGEIRO et al., 2013; SHARMA; RAWAT, 2009), como demostrado na Tabela 

1.  

Os macroinvertebrados podem levar anos se desenvolvendo em um ambiente, portanto 

o tamanho e diversidade de sua população refletem a integração de todas as condições 

ambientais que ocorrem durante seu ciclo de vida, tal como a química da água, características 

do habitat, entrada de poluentes e mudanças no fluxo, temperatura ou velocidade. Ainda, certas 

espécies são intolerantes à poluição e irão estar ausentes em locais com qualidade da água ou 

habitat degradado (PIGNATA et al., 2013). Para certas famílias sua ocorrência e abundância 

pode ser afetada por fatores de larga escala espacial, tais como aquelas com grande tamanho 

corporal, longevidade elevada, baixas taxas de crescimento e baixa densidade populacional, que 

apresentarão uma alta variabilidade de necessidades e vulnerabilidade à limitação de dispersão 

causada pela fragmentação de habitats (MINAYA et al., 2013). Podendo, assim, ser utilizadas 
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como indicadores de impactos relacionados à mudanças no uso e ocupação da terra, 

fragmentação de habitats, assim como, indicadores de recuperação de habitats em projetos de 

recuperação em escala de bacia que envolvam a recomposição da vegetação.  

Dentre as principais vantagens da utilização dessa comunidade, destaca-se que: (1) eles 

apresentam alta diversidade, variedade taxonômica e trófica; (2) são onipresentes e sensíveis à 

mudanças ambientais; (3) são relativamente sedentários e apresentam locomoção limitada, 

representando as condições locais e (4) por reagirem mais rapidamente e expressarem uma 

resposta graduada a um amplo espectro de tipos e graus de  estresses ambientais (DUAN; 

WANG; XU, 2011; ILIOPOULOU-GEORGUDAKI et al., 2003; JONES et al., 2012; 

LAMMERT; ALLAN, 1999; METCALFE, 1989; SHARMA; RAWAT, 2009; 

VARNOSFADERANY et al., 2010; ZAMORA-MUÑOZ et al., 1995).  

 

Tabela 1: Relação entre respostas dos macroinvertebrados e as características do ambiente. 

Características Efeito Localização País Referência 

Mudanças no uso da 

terra 

Mudanças nos grupos 

funcionais alimentares 

Floresta, urbano 

e agricultura 

República da 

Coreia 

Li et al. 

(2013) 

Distúrbios 

antropogênicos em 

escala local e de 

ambiente 

Relação inversa entre o 

grau de antropização e 

qualidade 

Floresta, urbano 

e agricultura 
Brasil 

Macedo et al. 

(2016) 

Variabilidade do 

fluxo 

Alterações na 

composição e abundância 
Floresta aberta Brasil 

Rocha; 

Medeiros e 

Andrade 

(2012) 

Características 

hidromorfológicas 

(vazão, 

profundidade e 

largura) 

A composição da 

comunidade de 

macroinvertebrados foi 

guiada pelas 

características 

hidromorfológica. 

Floresta aberta Brasil 

Rocha; 

Medeiros e 

Andrade 

(2012) 

Perda de vegetação 

nativa 

Desflorestamento 

provocou alterações na 

composição das espécies 

da subordem Zygoptera 

(ordem Odonata) 

Regiões ripárias 

com diferentes 

gradientes de 

vegetação 

remanescente. 

Brasil 
Rodrigues et 

al. (2016) 

Tamanho do 

substrato 

Explicou uma grande 

proporção da variância 

em todos os índices 

Áreas de 

floresta e 

agricultura 

EUA 
Lammert e 

Allan (1999) 
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aplicados. O substrato 

dominante foi um bom 

preditor das condições 

bióticas. 

Áreas com poluição 

orgânica (alta 

concentração de N) 

Alterações nos grupos 

funcionais alimentares, 

diminuição da 

diversidade e aumento da 

densidade 

Atividades 

humanas 
China 

Duan; Wang e 

Xu (2011) 

Conectividade e 

isolamento de 

habitats 

O isolamento de habitats 

resulta na redução da 

densidade e riqueza e 

distorção da estrutura da 

assembleia bentônica. 

Atividades 

humanas 
China 

(Duan; Wang 

e Xu (2011) 

Gradientes de 

ambientes naturais 

Forte associação entre 

gradientes e 

Ephemeropteras e 

Plecoptera. 

Riachos de 

cabeceiras 

florestados que 

tiveram alguma 

supressão 

EUA 
(Herlihy et al. 

(2005) 

Exploração 

madeireira 

Forte relação com a 

riqueza, diversidade, 

FFG. Aumento da 

abundância não 

associado com mudanças 

na riqueza ou diversidade 

Riachos de 

cabeceiras 

florestados que 

tiveram alguma 

supressão 

EUA 
Herlihy et al. 

(2005) 

Áreas Poluídas 

Ordens Trichoptera, 

Ephemeroptera e 

Odonata desapareceram 

ou tiveram seu número 

significantemente 

reduzido 

Agricultura e 

urbano 
Polônia 

Czerniawska-

Kusza (2005) 

Diferentes 

categorias de uso e 

ocupação 

O percentual e riqueza de 

Ephemeroptera foram 

reduzidos 

Áreas 

residenciais, de 

mineração e 

floresta. 

EUA Pond (2010) 

Remoção da 

vegetação ripária 

Mudanças na 

comunidade 
Área florestada 

Nova 

Zelândia 

Reid; Quinn e 

Wright-Stow 

(2010) 

Grau de alteração 

ambiental 

A abundância e número 

de famílias foram 

significativamente altas 

em riachos que tem 

menos que 10% de áreas 

Riachos de 

cabeceira 
EUA 

Gage; Spivak 

e Paradise 

(2004) 
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da bacia alteradas que em 

riachos com > 25% 

Alta razão C/N 

Ocorrência de moluscos 

e das ordens Trichoptera 

e Plecoptera e 

diminuição de filtradores 

ativos 

Floresta e 

agricultura 
Luxemburgo 

Von Bertrab 

et al. (2013) 

Alta saturação de 

OD 

Favorecimento dos 

filtradores passivos 
Floresta Luxemburgo 

Von Bertrab 

et al. (2013) 

OD e condutividade 
Influência na composição 

da comunidade 
Floresta aberta Brasil 

Rocha; 

Medeiros e 

Andrade 

(2012) 

Altas 

condutividades 

elétricas 

Redução da riqueza e 

diversidade 

Mineração de 

carvão 
EUA 

Boehme et al. 

(2016) 

Perda de Ephemeroptera 
Urbana, floresta 

mineração. 
EUA Pond (2010) 

 

Os macroinvertebrados integram as condições de toda a bacia hidrográfica e 

representam um nível trófico intermediário entre produtores primários (algas) e consumidores 

de alta ordem (peixes). Eles permitem, portanto, inferir sobre condições de níveis tróficos altos 

e baixos, além de ocupar uma posição chave em cada nível das teias alimentares exercendo 

papel fundamental no funcionamento do ecossistema. Portanto, as algas que são organismos 

tipicamente de vida curta respondem a pequenos distúrbios enquanto que peixes apresentam 

ciclos de vida longos e podem demorar a responder a perturbações ambientais (BUENDIA et 

al., 2013; PINILLA, 2010; RELYEA; MINSHALL; DANEHY, 2011; RIZO-PATRÓN V. et 

al., 2013).  

Eles podem ser aplicados como bioindicadores de uma alta gama de impactos 

ambientais, além de indicadores em programas de monitoramento de ambientes recuperados. 

As consequências das mudanças nas características da água e do sistema aquático podem ser 

avaliadas por: (1) métricas individuais, (2) grupos de organismos (p.e. EPT), (3) toda a 

comunidade, ou (4) aspectos comportamentais/alimentares, podendo indicar desde alterações 

no ambiente terrestre, com consequências para o meio aquático, a mudanças nas características 

físicas e químicas da água (Tabela 1). O uso dos macroinvertebrados como bioindicadores é 

bem estabelecido e adiciona uma componente significante na avaliação geral da integridade dos 

ambientes de água doce. Para isso, uma variedade de índices tem sido desenvolvida baseada na 
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resposta dessas comunidades à pressões ambientais específicas, incluindo processos de 

poluição química, alterações físicas, hidrológicas e no estado de conservação do ecossistema 

(A. EXTENCE et al., 2013; PIGNATA et al., 2013). 

 

5 ÍNDICES BIÓTICOS 

 

Com o desenvolvimento das técnicas de biomonitoramento, muitos índices de 

diversidade foram elaborados para descrever as respostas de uma comunidade às variações 

ambientais, combinando três componentes da sua estrutura, são eles: a riqueza (número de 

espécies presentes), equitabilidade (uniformidade na distribuição dos indivíduos entre as 

espécies) e abundância (número total de indivíduos presentes) (LI; ZHENG; LIU, 2010). Os 

atributos das comunidades, relativos a essas métricas, são usados para avaliar as condições 

biológicas pela relação da estrutura (composição das espécies, riqueza e abundância), função 

(hábitos alimentares e densidade) e medidas condicionais (presença ou ausência de organismos 

tolerantes e contribuição de táxons dominantes) em resposta à perturbações (BENNETT et al., 

2004).  

O índice ideal deve ser aquele que combine uma medida quantitativa da diversidade de 

espécies com informações qualitativas de certas ordens taxonômicas sobre suas sensibilidades 

ecológicas a poluentes ou perturbações específicas, em uma única expressão numérica que pode 

ser estatisticamente analisada e ser representativa das condições ambientais  

(CZERNIAWSKA-KUSZA, 2005; EINHEUSER et al., 2012; METCALFE, 1989). A resposta 

de organismos indicadores pode diferenciar em sensibilidade, variando de mudanças na 

fisiologia, comportamento e morfologia a mudanças na sobrevivência e mortalidade 

(PANDER; GEIST, 2013). A seleção da métrica de biodiversidade mais adequada depende das 

questões a serem abordadas, dos objetivos do estudo, das considerações estatísticas dos dados 

e dos recursos disponíveis (GALLARDO et al., 2011; LI; ZHENG; LIU, 2010). 

Além dos métodos clássicos de biomonitoramento, destaca-se o desenvolvimento de 

índices multimétricos que caracterizam-se por descrever o estado de um ecossistema por meio 

da combinação de várias métricas individuais, que descrevem diferentes componentes do 

ecossistema, em uma única avaliação. A vantagem dos índices multimétricos são sua 

flexibilidade, facilidade de regulação pela adição ou remoção de métrica ou pelo ajuste dos 

limiares e adição de robustez ao índice, pois outliers acidentais de uma métrica pode ser 

suavizada por outros  (GABRIELS et al., 2010; LOCK; ASENOVA; GOETHALS, 2011). 

Assim, diferentes índices multimétricos podem ser desenvolvidos considerando as 
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características de cada região, permitindo assim uma maior robustez dos resultados obtidos. A 

tabela 2 apresenta índices multimétricos desenvolvidos em diferentes países. Nela verifica-se 

que o menor nível taxonômico exigido varia entre família e gênero, indicando uma flexibilidade 

quanto à disponibilidade de chaves taxonômicas para cada região, assim como, pela presença 

de especialistas aptos a realizar a identificação das amostras.  

 

Tabela 2: Composição e aplicabilidade de índices multimétricos desenvolvidos para a avaliação de 

riachos utilizando assembleias de macroinvertebrados aquáticos.  

Nome Índices integrados Aplicabilidade Nível* País Referência 

--- 

 

- # Família 

- # EPT 

- Táxons sensíveis 

- % EPT 

- % Coleção de 

coletor-catador 

- % Fragmentadores 

 

Diferenciar entre 

riachos 

preservados e 

impactados pelo 

desenvolvimento 

urbano com 

descarga de 

escoto não 

tratado 

Gênero Brasil 

Couceiro 

et al. 

(2012) 

NLSMI 

(Neotropical 

Low-land Stream 

Multimetric 

Index) 

- N. EPT 

- Índice de Margalef 

- Índice de Shannon 

- % de Trichoptera 

- Proporção 

Chironomidae/Díptera 

- % Raspadores 

- % Fragmentadores 

 

Identificar o 

gradiente de 

graus de impactos 

e também é capaz 

de distinguir a 

sazonalidade 

Família Panamá 

Helson e 

Williams 

(2013) 

MMI 

(MultiMetric 

Index) 

- % EPT 

- % Odonata 

- # Predadores 

- ASPT2 

 

Avaliar os efeitos 

das pressões 

antropogênicas 

Família Brasil 
Macedo et 

al. (2016) 

I2M2 (MultiMetric 

Invertebrate 

Index) 

- Índice de Shannon 

- ASPT2 

- Abundância relativa 

de polivoltinos 

- Abundância relativa 

de ovoviviparos 

- # Taxonômica 

 

Medir o gradiente 

de pressão em 

diferentes níveis 

de alterações 

antropogênica 

Gênero França 
Mondy et 

al. (2012) 

GMMI 

(Guapiaçu-

Macau 

Multimetric 

Index) 

- # Família 

- # Família Trichoptera 

- Índice de Shannon 

- % Plecoptera 

- % EPT 

Avaliar os 

diferentes tipos 

de pressões em 

gradientes entre 

ambientes 

Família Brasil 
Oliveira et 

al. (2011) 
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- % Moluscos e 

Díptera 

- % Fragmentadores 

- Proporção 

Chironomidae/Díptera 

- Proporção 

Hydropsychidae/ 

Trichoptera 

 

naturais e sob 

distúrbios 

GLIMPSS 

(Genus-Level 

Index of Most 

Probable Stream 

Status) 

- Total de gêneros 

- N. gêneros 

intolerantes (PTV3<4) 

- N. gêneros 

intolerantes (PTV3<3) 

- N. Ephemeroptera 

- N. de Plecoptera 

- N. Trichoptera 

- N. agarradores 

- HBI modificado 

- % 5 gêneros 

dominantes 

- % tolerantes 

(PTV3>6) 

- % Ephemeroptera 

- % EPT (menos 

Cheumatopsyche) 

- % Orthocladiinae 

- % Chironomidae 

- % Chironomidae + 

Annelida 

- N. Raspadores 

- N. Fragmentadores 

 

Gradiente de 

estresses 

ambientais 

Gênero EUA 
Pond et al. 

(2013) 

IMEERA B (High 

elevation Andean 

stream multi-

metric index of 

the bioregion 

between 2000 and 

3500 m a.s.l.) 

- EPT 

- % Escaladores 

- % Agarradores 

- N. famílias tolerantes 

- % Famílias 

intolerantes 

- Índice ABI4 

Discriminar entre 

áreas referência e 

afetadas numa 

biorregião entre 

2000 e 3500 m 

acima do nível do 

mar com bases 

cobertas por 

florestas 

 

Gênero Equador 

Villamarín 

et al. 

(2013) 

IMEERA P (High 

elevation Andean 

stream multi-

metric index of 

the bioregion 

between 3500 and 

4800 m a.s.l.) 

- N. total de táxons 

- N. famílias tolerantes 

- % Famílias 

intolerantes 

Discriminar entre 

áreas referência e 

afetadas em 

riachos numa 

biorregião entre 

3500 e 4800m 

acima do nível do 

mar que contém 

áreas de base 

Gênero Equador 

Villamarín 

et al. 

(2013) 
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naturalmente não 

florestadas 

 

IBMG (Indice 

Biotique 

Macroinvertébrés 

de Guyane) 

- Estimador Chao 1 

- Log de Elmidae 

- N. famílias de 

Coleoptera 

- % Coletor-catador 

- % Ephemeroptera e 

Trichoptera 

- Índice de Shannon 

 

Mineração de 

ouro e 

desflorestamento 

Família 
Guiana 

Francesa 

Dedieu et 

al. (2016) 

ICI (Invertebrate 

Community 

Index) 

 

 

 

 

 

- # Díptera 

- # EPT 

- # Trichoptera 

- # Crustáceos e 

Moluscos 

- % Táxons 

dominantes 

- % Ephemeroptera 

- % Díptera 

- Proporção 

Chironominae/ 

Chironomidae 

- % Fragmentadores 

- FBI 

 

Distúrbios 

antropogênicos 

(agricultura, 

pecuária e 

urbanização) 

Gênero EUA 
Bennett et 

al. (2004) 

MMIF 

(Multimetric 

Macroinvertebrate 

Index Flanders) 

- # Táxons 

- N. EPT 

- N. Táxons sensíveis 

- Índice de Shannon 

- Pontuação de 

tolerância média 

Alterações 

causadas por 

algum tipo de 

estressor 

Gênero Bélgica 
Gabriels et 

al. (2010) 

MISB (Serra da 

Bocaina 

Multimetric 

Index) 

- # Famílias 

- # Trichoptera  

- Proporção de 

EPT/Chironomidae 

- IBE-IOC 

- % Coleoptera  

- %Diptera 

Medida geral de 

distúrbios e 

estresses 

ambientais 

Gênero Brasil 
Baptista et 

al. (2013) 

*Menor nível taxonômico de identificação utilizado 

NE – Não especificado 
1Ajustado pela elevação; 2Pontuação de tolerância média por táxon (Average Tolerance Score 

Per Taxon – ASPT), 3PTV (Valor de tolerância à poluição), 4ABI (Andean Biotic Index) 

# = Riqueza, N. = número 

 

Em análise da Tabela 2 observa-se que a aplicabilidade dos índices multimétricos 

apresenta uma variabilidade, mas de forma geral é perceptível que esses são capazes de indicar 

diferentes graus, ou gradientes, de impactos ambientais relacionados ao desflorestamento, 
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atividades de agricultura e pecuária e urbanização. Métricas relacionadas à riqueza e proporção 

de organismos ocorrem em todos os índices desenvolvidos, indicando que a composição geral 

da assembleia é um importante fator para indicação da saúde ecológica de riachos.  

Entre os numerosos indicadores usados para avaliar a diversidade alguns são largamente 

usados na biologia da conservação (riqueza e diversidade de Shannon) e fornece informações 

úteis para o estado da comunidade (ver Tabela 1). No entanto, quando esses indicadores são 

aplicados em avaliações do estado de resiliência ou restauração, eles devem ser interpretados 

cuidadosamente, pois eles aumentam ou diminuem independente do táxon existente na 

comunidade avaliada (JAUNATRE et al., 2013). Portanto, esses índices não são capazes de 

diferenciar entre espécies resistentes ou sensíveis, ou ainda, entre espécies invasoras ou exóticas 

e nativas. Por exemplo, em estudo de avaliação da efetividade de projetos de restauração não 

houveram diferenças significativas na riqueza de espécies e diversidade de Shannon entre áreas 

restauradas e referência, apesar da composição da comunidade ter apresentado grandes 

diferenças (JAUNATRE et al., 2013). Em outro estudo verificou-se que após a implementação 

de projetos através de atividades de reflorestamento houveram profundas mudanças na 

abundância relativa das espécies e na composição da comunidade, porém essas atividades 

tiveram um fraco impacto na riqueza de espécies (ILMONEN et al., 2013).  

A utilização de organismos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera de 

forma conjunta, ou individualmente, é bem difundida em estudos com macroinvertebrados. 

Essas três ordens são umas das principais utilizadas como bioindicadores por sua sensibilidade 

à degradação ambiental (EINHEUSER et al., 2012; HODKINSON; JACKSON, 2005; 

MINAYA et al., 2013; POND et al., 2013), sendo que essas ordens são universalmente 

agrupadas no índice EPT de riqueza ou abundância relativa (POND et al., 2013), ou utilizadas 

individualmente como bioindicadores. Como observado nas Tabelas 1 e 2, essas três ordens são 

capazes de responder a diversos estressores ambientais e gradientes de alterações antrópicas.  

Para que um índice biótico seja eficaz são necessárias duas propriedades chaves: (i) os 

seus valores devem mostrar uma forte relação com o grau de exposição de uma comunidade 

para a perturbação particular a que se destina; (ii) para um determinado tipo de impacto, o índice 

relevante deve assumir um valor mais extremo do que um índice não relevante para aquela 

perturbação específica (CHESSMAN; MCEVOY, 1997). Além disso, o efeito da sazonalidade 

deve ser considerado, já que uma grande variedade de estratégias de sobrevivência pode ser 

adotada e muitas dessas estratégias apresentam padrão sazonal (JOHNSON et al., 2012).  

O uso da classificação dos macroinvertebrados em grupos funcionais de adaptações 

alimentares tem sido utilizada como outra alternativa em estudos envolvendo o 



65 
 

biomonitoramento (ver Tabela 1) (DUAN; WANG; XU, 2011; TAOWU et al., 2008). Esse 

método classifica os organismos de acordo com as diferentes fontes nutricionais e a forma que 

eles as processam e foi desenvolvido primeiramente na América do Norte e tem a vantagem de 

reduzir a dificuldade de tratar com famílias insuficientemente conhecidas (DUAN; WANG; 

XU, 2011). A abordagem grupos funcionais alimentares é apropriada para caracterizar as 

condições do ecossistema e é baseada nas características morfológicas e comportamentais dos 

macroinvertebrados que são diretamente relacionadas ao seu modo de obtenção de alimento. 

Isso faz dessa técnica particularmente sensível a impactos no uso da terra, especialmente na 

vegetação ripária (CUMMINS; MERRITT; ANDRADE, 2005), e torna essa abordagem uma 

ferramenta valiosa na avaliação de projetos de restauração que objetivam a recuperação da 

estrutura fragmentária de riachos.  

A poluição da água muda a disponibilidade de alimento que resulta na eliminação de 

certos grupos alimentares e consequentemente diminui a diversidade e equilíbrio das 

populações (DUAN; WANG; XU, 2011). Por exemplo, a concentração de matéria orgânica na 

água influencia no comportamento dos filtradores, sendo que com o aumento da concentração 

acima dos limites naturais de um sistema existe o potencial de expansão desse grupo alimentar 

(JONES et al., 2012).  Através de análise da tabela 2 é perceptível a utilização dos grupos 

funcionais alimentares como forma de bioavaliação no desenvolvimento dos índices 

multimétricos. Além desses, a classificação dos grupos quanto sua tolerância às perturbações 

ambientais também tem sido uma ferramenta no desenvolvimento desses índices, demonstrando 

a aplicabilidade dos mesmos em estudos de biomonitoramento para avaliação geral da saúde 

ecológica de riachos.  

 

6 RESPOSTAS DOS MACROINVERTEBRADOS EM PROJETOS DE 

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 

 

Projetos de restauração ecológica tem tomado evidência e sua implantação tem crescido, 

principalmente em países Europeus e Estados Unidos onde a maioria dos projetos tem como 

objetivo principal recuperar o ambiente físico e fornecer uma heterogeneidade de habitats 

(FRAINER et al., 2017; GØRTZ, 1998; HERING et al., 2015; LOUHI et al., 2011; MUOTKA; 

LAASONEN, 2002; MUOTKA; SYRJÄNEN, 2007; PEDERSEN et al., 2007). Esses projetos 

baseiam-se  na hipótese do “Campo dos Sonhos” que defende que “if you build, they will come” 

(se você construir eles virão), ou seja, ela pressupõe que a recriação da heterogeneidade de 
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habitats irá automaticamente levar à restauração das comunidades biológicas (PALMER; 

AMBROSE; POFF, 1997). 

A Tabela 3 resume alguns exemplos de aplicação da assembleia de macroinvertebrados 

no monitoramento de rios e riachos, onde foram implementados projetos de restauração 

ecológica. Nela é possível observar que a maioria dos estudos, como citado no parágrafo 

anterior, objetivam o reestabelecimento da heterogeneidade de habitats pela implantação ou 

substituição de substratos, construção de estruturas, escavamento e inserção de pedras e 

pedregulhos para a formação de rápidos e poças, mudança da morfologia dos canais e na 

corrente, sendo que tais condições são esperadas para um ambiente natural. No entanto, ao 

analisar as respostas da comunidade de macroinvertebrados (Tabela 3), verifica-se que a 

implementação dessas ações não trouxe efeitos significativos, segundo os resultados 

apresentados pelos autores, mesmo considerando que em boa parte dos estudos tenha passado 

tempo suficiente após a implementação dos projetos para reestabelecimento da comunidade 

(FRIBERG et al., 1998; JÄHNIG et al., 2010; LAASONEN; MUOTKA; KIVIJÄRVI, 1998; 

LEPORI et al., 2005; LOUHI et al., 2011; SUNDERMANN et al., 2011; TURUNEN et al., 

2017).  

Ao verificar as respostas da comunidade avaliada pelos autores (Tabela 3), observa-se 

que na maioria dos estudos foram avaliados efeitos no número de táxons, densidade, riqueza e 

diversidade, e que esses índices não foram capazes de indicar efeitos significativos que 

indiquem a efetividade da implantação dessas ações. Conforme discutido anteriormente 

(Tópico 5), cuidados devem ser tomados ao aplicar índices básicos em projetos de restauração 

ecológicas, pois medidas de riqueza e diversidade podem mascarar respostas mais importantes, 

como aparecimento de táxons sensíveis ou mudanças na composição dos grupos funcionais que 

podem indicar melhorias na qualidade do ambiente. Por isso, nós apontamos a utilização de 

índices que levem em consideração a sensibilidade dos grupos, tais como EPT, BMWP 

(Biological Monitoring Working Party), %Sensíveis, razão EPT/Chironomidae, etc, assim 

como a abordagem funcional de comportamentos e dos grupos alimentares que tragam uma 

abordagem de colonização dos ambientes criados e do ganho/perda de funções.  

Um exemplo é apresentado em Frainer et al. (2017) (Tabela 3), onde os autores 

verificaram que a ligação entre a heterogeneidade de habitats, o comportamento das espécies e 

o aumento das taxas de decomposição foliar indicaram que a restauração do riacho afetou o 

funcionamento do ecossistema mesmo na ausência de qualquer mudança na densidade e 

diversidade de espécies. Os autores recomendam a avaliação dos processos ecossistêmicos e o 

comportamento funcional da biota em avaliações de projetos de restauração, em complemento 
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às medidas da geomorfologia fluvial e às métricas bióticas tradicionais, pois isso permitirá uma 

avaliação das respostas ecológicas mais compreensiva (FRAINER et al., 2017).  

A utilização dos grupos funcionais alimentares também apresenta-se como uma efetiva 

ferramenta na avaliação desses projetos, conforme destacado por Lakly e McArthur (2000), as 

mudanças nesses grupos podem indicar a recuperação de riachos perturbados, ao qualificar as 

diferenças no funcionamento do ecossistema recuperado de outras áreas controle. Os índices 

bióticos mais populares podem não ser suficientes para determinar as mudanças funcionais, no 

entanto as mudanças dos diversos grupos funcionais através dos riachos pode ser um método 

útil para determinar diferenças na utilização e processamento de recursos pela biota. Essa 

distinção entre abundância e diversidade de macroinvertebrados e sua função no ecossistema 

deve ser importante para os gestores desses projetos e compreender como e porque os sistemas 

são funcionalmente diferentes é essencial para estabelecer planos de recuperação relevantes e 

verificação das respostas finais da restauração (LAKLY; MCARTHUR, 2000). Além dessas 

abordagens, aponta-se o desenvolvimento e aplicabilidade de índices multimétricos já 

desenvolvidos, apresentados e discutidos anteriormente, que são capazes de agregar tanto as 

métricas básicas de composição da comunidade, como a sensibilidade dos grupos, composição 

dos grupos comportamentais e alimentares em uma única medida que permita uma avalição 

mais eficiente do ambiente estudado. 

Outro ponto a ser observado na implementação de programas de monitoramento de 

projetos de restauração ecológica diz respeito aos dados de comparação para verificação da 

efetividade do projeto. A maioria dos projetos exemplificados aqui (Tabela 3) utilizam a 

abordagem “double control” (controle duplo) avaliando ambientes naturais, ou o mais próximo 

possível disso, e ambientes degradados para comparação e avaliação da efetividade de 

restauração. Além dessa abordagem, em projetos onde apenas parte do ambiente é restaurado, 

ação mais comum em rios, trechos não recuperados são utilizados como controle. A utilização 

de riachos controles permite uma comparação para avaliação da efetividade das ações de 

restauração, mas em alguns casos essa abordagem pode não fornecer uma avaliação real, já que 

os ambientes referência podem estar experimentando condições diferentes, devido à distância 

geográfica e atividades desenvolvidas na bacia, e podem não refletir a restauração como um 

todo. Para diminuição desses efeitos recomenda-se a utilização de ambientes o mais próximo 

possível, quando disponíveis, para que essa variabilidade seja mitigada, e recomenda-se que o 

controle não restaurado (degradado) esteja experimentando os mesmos impactos sofridos pelo 

ambiente que foi recuperado.  



68 
 

A utilização de trechos não restaurados dos próprios ambientes garante uma maior 

homogeneidade, porém destaca-se que esses trechos devem estar a uma distância que permita 

que eles experimentem as mesmas condições dentro da bacia. Por exemplo, a utilização como 

controle de um trecho não restaurado que esteja sendo influenciado por centros urbanos para 

comparação com uma área restaurada a montante que esteja em área rural não faz sentido. Além 

disso, se considerarmos a teoria do “river continuum” (VANNOTE et al., 1980) deve-se 

observar que diferentes trechos estão naturalmente experimentando diferentes condições no 

ambiente físico (corrente, substratos, profundidade, etc), químico e biológico e 

consequentemente não estão passíveis de comparação. Para sanar tais problemas recomenda-

se, quando tais controles forem utilizados, uma avaliação criteriosa dos parâmetros físico-

químicos da água para verificação de que os mesmos não estejam tendo maiores efeitos na 

fauna de macroinvertebrados que os efeitos decorrentes da implantação do projeto.  

De uma forma geral recomenda-se um programa de monitoramento prévio à instalação 

do projeto de restauração ecológica, minimamente em tempo suficiente para verificação dos 

efeitos da sazonalidade sobre a fauna de invertebrados no ambiente. Esse monitoramento 

permite a caracterização geral da comunidade e criação de uma situação zero, que permite uma 

melhor comparação dos resultados pós restauração, já que o mesmo irá indicar em linhas 

temporais gerais a mudança da comunidade nos mesmos pontos amostrais antes e após a 

restauração. Tais condições são definidas por Gørtz (1998) como ‘zero-line situation’ (situação 

inicial) enquanto que a utilização de seções ou ambientes controles é definida como ‘alternative 

zero-line situation’ (situação incial alternativa).  

 

Tabela 3: Exemplos de aplicação de projetos de restauração ecológica com a descrição das 

respostas da comunidade de macroinvertebrados e/ou dos índices biológicos aplicados.  

Síntese do projeto de 

restauração 
Tempo* Ordem Resposta Lugar Referência 

Restauração do 

substrato pela 

introdução de 

cascalho, nivelamento 

de substratos e a 

adição de pedregulhos 

para constrição da 

corrente. 

3 M 

1 A 
NE 

Aumento na densidade, 

número de indivíduos e 

número de Plecoptera 

após um ano. Não 

houve diferenças na 

diversidade de Shannon, 

Equitabilidade e grupos 

funcionais alimentares. 

Europa 

Central 

Mueller; 

Pander e 

Geist (2014) 

Reintrodução das 

características 

geomorfológicas 

9 e 25 A NE 
Mudanças no grupo de 

detritívoros dominante, 

com um aumento nas 

Suécia 
Frainer et al. 

(2017) 
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(morfologia do canal e 

composição dos 

substratos) com 

aumento da 

heterogeneidade de 

habitats. 

taxas de decomposição 

do material filiar guiada 

pela variação na taxa de 

detritívoros. 

Rearranjo do leito do 

riacho usando 

pedregulhos, 

construção de 

estruturas de regulação 

do fluxo, escavação 

para criação de poças 

para server como 

abrigo para peixes e 

restauração da 

diversidade de 

habitats. 

3 A 2 

Houve uma pequena 

resposta dos 

macroinvertebrados à 

restauração com um 

pequeno impacto na 

biodiversidade 

bentônica. 

Finlândia 
Louhi et al. 

(2011) 

Reestabelecimento da 

morfologia perto de 

condições naturais, 

com a criação de uma 

variedade de 

microhabitats 

(heterogeneidade de 

habitats) 

. 

≥ 12 A Rio 

Não houve diferenças 

na densidade, número 

de táxons, similaridade, 

diversidade de Shannon, 

dominância de Simpson 

e equitabilidade entre as 

seções restauradas e não 

restauradas.  

Alemanha 
Sundermann 

et al. (2011) 

Quatro riachos foram 

restaurados pela 

aplicação de estruturas 

de madeiras para 

aumentar o fluxo no 

leito e promover uma 

limpeza do sedimento 

fino depositado e 

aumentar a retenção 

hidráulica. Cinco 

riachos foram 

restaurados utilizando 

estruturas de rochas 

para aumentar a 

disponibilidade e 

heterogeneidade de 

habitats. 

3-7 A 1 

Não houveram 

diferenças na riqueza 

total e abundância entre 

as áreas controle 

(próximas ao natural e 

impactadas) e os riachos 

restaurados. O EPT foi 

menor em riachos 

restaurados com adição 

de madeira que em 

riachos próximo ao 

natural. EPT não se 

diferenciou entre 

riachos restaurados pela 

adição de pedregulhos e 

controle próximo ao 

natural.  

Finlândia 
Turunen et 

al. (2017) 
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Remoção da 

pavimentação do leito 

e alargamento da 

largura do rio 

16 A Rio 

O número de espécies 

foi de 2-3 vezes mais 

alta nas seções 

restauradas, quando 

comparadas às não 

restauradas, com alta 

diversidade. As áreas 

restauradas foram 

classificadas como boas 

pelos índices GSI1, GFI2 

e EQI3. Houve um 

aumento no percentual 

de EPT e na fração de 

EPTCBO4. 

Alemanha 
Lüderitz et 

al. (2011) 

A restauração foi feita 

derrubando os taludes 

e substituindo a 

maioria dos 

pedregulhos do leito 

do canal, houve um 

alargamento do canal, 

aumento nos 

pedregulhos salientes 

e diminuição da 

velocidade da 

corrente. 

3-8 A 3 e 4 

Não houveram 

diferenças estatísticas 

na abundância total de 

invertebrados, 

equitabilidade, 

densidade, riqueza e 

índices de similaridade 

(Morisita-Horn e 

Sorenses) entre os 

riachos restaurados e 

tanto os riachos 

referência e os 

canalizados.  

Suécia 
Lepori et al. 

(2005) 

Foi feito um rearranjo 

do substrato para 

aumento a 

heterogeneidade de 

habitats.  

1,3,8 e 

16 A 
2 e 3 

A densidade dos 

macroinvertebrados e 

abundância de 

detritívoros e 

fragmentadores em 

todos os riachos 

restaurados não 

diferiram 

significantemente entre 

os riachos restaurados e 

degradados. A 

abundância de 

fragmentadores após 8 

anos da restauração foi 

menor que nos riachos 

degradados. A riqueza 

taxonômica foi alta e 

compara ao natural em 

riachos entre 1 e 3 anos 

Finlândia 

Laasonen; 

Muotka e  

Kivijärvi, 

(1998) 
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pós restauração. A 

riqueza de espécies em 

canais degradados foi 

pelo menos tão alta 

quanto em riachos 

degradados.  

Remoção de estruturas 

de fixação no leito, 

criação de múltiplos 

canais, a profundidade 

dos trechos de 

entrincheiramento foi 

diminuída e as 

camadas superiores do 

solo foram escavadas. 

Todas as medidas de 

restauração buscaram 

aumentar a 

heterogeneidade de 

habitats.  

3-5 e 7-

9 A 
Rio 

Houve um aumento no 

número de espécies 

entre seções restauradas 

e não restauradas. 

Houve um aumento de 

8 espécies de 

macroinvertebrados 

bentônicos entre os dois 

diferentes tempos de 

restauração.  

Alemanha 
Januschke et 

al. (2014) 

Restauração ativa 

(criação de canal 

artificial, construções 

de estruturas ou 

colocação de troncos) 

e restauração passiva 

(abandonamento da 

manutenção do rio 

excluindo a pecuária 

das proximidades e 

promovendo uma 

morfologia próxima ao 

natural). 

4-12 A Rio 

Os efeitos da 

restauração nos índices 

(número de táxons, 

abundância, diversidade 

de Shannon, 

equitabilidade e 

similaridade) foram 

geralmente muito 

pequenos ou 

indetectáveis. 

Europa 

central e 

sul da 

Europa 

Jähnig et al. 

(2010) 

Cascalho, 

pedregulhos, seixo, 

tecidos de fibra (fiber-

tex) e solo argiloso 

foram adicionados ao 

leito e árvores foram 

plantadas.  

4 A NE 

Houve um aumento no 

número de indivíduos e 

na densidade, mas não 

houve diferenças no 

número de táxons e a 

diversidade entre seções 

restauradas e referência. 

Houve uma mudança na 

composição da 

comunidade, espécies 

de Trichoptera foram 

mais abundantes em 

seções restauradas. A 

Dinamarca Gørtz (1998) 
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restauração teve um 

efeito positive na 

estrutura da 

comunidade.  

Os trechos retificados 

e canalizados foram 

restaurados para um 

curso de meandros, 

estruturas de 

entroncamento foram 

criadas nos meandros 

e cascalho foi 

adicionado.  

1,3 e 5 

A 
Rio 

Houve diferenças na 

composição da 

comunidade entre as 

seções canalizadas e 

restauradas. Diversas 

espécies associadas com 

substratos de curso e 

rochas só foram 

encontradas nos trechos 

restaurados. Espécies 

que preferem sedimento 

macio foram mais 

abundantes nas seções 

não restauradas, a 

abundância total de 

Oligochaeta, 

Tanytarsini e 

Chironomini foram 

altas nestas áreas. 

Houve um aumento em 

termos de densidade e 

diversidade nas seções 

restauradas.  

Dinamarca 
Friberg et al. 

(1998) 

A - Ano, M - Mês, NE - Não Especificado 
*Tempo do estudo após a implementação do projeto 
1GSI – Índice Sapróbico Alemão, 2GFI – Índice Alemão de Fauna, 3EQI - Índice de Qualidade 

Ecológica 
4EPTCBO - Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, Bivalvia e Odonata 
 

7 CONCLUSÕES 

 

 Embora projetos de restauração em riachos já estejam sendo implementados, 

principalmente em países do hemisfério norte, a etapa de monitoramento do grau de 

reestabelecimento das comunidades aquáticas pode ser negligenciada ou feita sem efetividade. 

O monitoramento físico e químico da qualidade da água reflete apenas as condições 

instantâneas de qualidade da água e não garante uma representatividade das condições 

flutuantes em escala espacial e temporal. Além disso, o atendimento dos parâmetros físico-

químicos aos limites estabelecidos em cada país não garantem que os processos ecossistêmicos 

estão sendo reestabelecidos e apenas uma avaliação das condições bióticas do ambiente, em 
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associação com o monitoramento físico e químico, podem refletir com maior eficiência a 

efetividade das atividades implementadas.  

Seria interessante a utilização de diversos grupos taxonômicos (macroinvertebrados, 

peixes, algas, etc) na avaliação da efetividade da implantação dos projetos de restauração, além 

de um prolongado tempo de monitoramento da área, porém essas ações podem se tornarem 

caras pelo aumento de custos com avaliação de diferentes especialistas e pelo aumento do 

esforço amostral. Dessa forma os macroinvertebrados aquáticos apresentam-se como uma 

excelente alternativa como forma de biomonitoramento dessas áreas, por ser um grupo de 

organismos que representa um nível intermediário na cadeia trófica, por apresentarem um 

tempo de resposta a distúrbios medianos em relação a assembleias de zooplâncton e peixes. 

Além disso, esses organismos estão presentes em um amplo espectro de ambientes e apresentam 

uma diversidade de espécies que são sensíveis ou tolerantes a uma gama de perturbações de 

ordem hidromorfológica, física, química, biológica ou das condições ripárias e de bacia.  

Diversas ordens de macroinvertebrados já tem sido estabelecidas individualmente, ou 

em conjunto, como indicadoras de perturbações específicas. Dentre elas destaca-se as ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, que agrupam famílias que, de uma forma geral, são 

sensíveis à alterações ambientais, dentro e fora dos ecossistemas aquáticos, e podem ser 

indicativos do melhoramento das condições ambientais em áreas sob intervenção. Diversos 

índices já tem sido consolidados e amplamente difundidos em estudos de biomonitoramento, 

porém destaca-se o desenvolvimento de índices multimétricos que agregam essas métricas 

individuais e já testadas em um único índice. Esses podem ser desenvolvido para avaliar um 

efeito específico, tal como poluição orgânica ou sedimentação; ou para um tipo de ambiente 

específico, como riachos tropicais ou de altitude, ou ainda refletirem gradientes de alterações e 

variações temporais. Portanto, os índices multimétricos podem ser indicadores do 

melhoramento, ou não, das condições do ambiente após a implementação das medidas de 

restauração.  

A utilização de índices ecológicos básicos, tais como riqueza e diversidade, pode não 

trazer respostas imediatas ao indicar a eficácia da restauração, pois eles não são capazes de 

diferenciar entre organismos sensíveis ou tolerantes e para isso recomendamos a utilização de 

índices que considerem essa abordagem. Além disso, essas medidas não refletem a mudança na 

composição das funções desses organismos no ambiente. Por exemplo um valor de riqueza de 

espécie reflete apenas de forma numérica o número de táxons presentes no ambiente, porém a 

implementação de um projeto de restauração ecológica pode provocar a mudança na 

composição de grupos funcionais sem alteração na riqueza de espécies e funções tais como 
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ciclagem de nutrientes podem estar sendo recuperadas, sem que seja detectada mudanças na 

riqueza. Assim, recomenda-se a utilização da classificação dos macroinvertebrados por grupos 

alimentares ou comportamentais, no entanto destaca-se que para isso é necessário um maior 

refinamento taxonômico que permita uma análise mais detalhada. 

Para que seja garantida uma maior eficiência do biomonitoramento, destaca-se a 

importância de estudos prévios à implementação das medidas para que as condições de pré-

restauração sejam utilizadas como baseline para comparações com o estado de pós-restauração. 

Além disso, ambientes controle podem ser utilizados como referência, principalmente em 

ambientes tropicais onde essas áreas são encontradas com maior facilidade, desde que esses 

apresentem condições naturais e sejam passíveis de comparação com o ambiente avaliado.  
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Capítulo III - Impactos da sedimentação e rompimento de barragem sobre 

a comunidade de macroinvertebrados em riacho tropical 

 

 

RESUMO 

 

A construção de barragens em riachos gera preocupações acerca de sua segurança, pelo baixo 

atendimento a critérios de engenharia, que podem implicar no rompimento dessas estruturas 

com intensos impactos ao ambiente. Além disso, outra preocupação crescente está relacionada 

a distúrbios ambientais relacionados a sedimentação, consequentes de mudanças no uso do solo 

por atividades antrópicas.  Dessa forma o objetivo desse artigo foi avaliar os efeitos da 

sedimentação e rompimento de barragens sobre a comunidade de macroinvertebrados aquáticos 

em um riacho tropical e verificar a influência desses fatores estressores sobre a composição 

estrutural e funcional dessa assembleia de organismos. O estudo foi desenvolvido no riacho da 

Campininha, no Estado de São Paulo, que passou por um histórico processo de degradação 

ambiental, incluindo o rompimento de uma barragem. Foram obtidos dados físico-químicos e 

da fauna de macroinvertebrados de dados de monitoramento da área entre os anos de 2010 e 

2015, abrangendo tanto o período de pré e pós rompimento. Os macroinvertebrados foram 

identificados até o nível de família e classificados conforme os grupos funcionais alimentares. 

Foram aplicados índices biológicos estruturais e funcionais e os dados foram analisados por 

testes de comparação de médias, matriz de correlação, análises de correspondência e de 

agrupamento. Os resultados mostraram que a sedimentação implicou no empobrecimento da 

fauna de macroinvertebrados, com a perda de importantes grupos funcionais alimentares, 

indicando uma baixa qualidade ambiental. O rompimento da barragem implicou na mudança 

da composição da fauna, com o desaparecimento de importante ordens, o aparecimento de 

organismo pertencentes à ordem Coleoptera, e a perda de grupos alimentares com consequente 

perda de funções. O rompimento da barragem no riacho da Campininha não foi o único fator 

estressor para o ambiente estudado, sendo que ele já sofria com distúrbios de pequena e média 

escala relacionados a sedimentação. No entanto, o distúrbio provocado pelo rompimento da 

estrutura implicou em maiores perdas ambientais, sendo considerado de grande escala, 

implicando na necessidade da implantação de medidas de recuperação na área. 

 

Palavras-Chave: biomonitoramento, grupos funcionais alimentares, sólidos suspensos, perda 

de habitat.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ecossistemas de água doce têm sofrido intensas modificações consequentes de 

alterações na estrutura dos canais, entrada de efluentes, barramentos e por alterações ambientais 

que ocorrem em nível de bacia, tais como desflorestamento, agropecuária, movimentações de 

terra para implantação de empreendimentos e construção de estradas, que consequentemente 

provocam mudanças no sistema aquático. Como consequência dos distúrbios antrópicos a 

qualidade da água e biodiversidade dos ecossistemas de água doce estão entrando em declínio 
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globalmente e as estratégias de gerenciamento para garantir a proteção dos ambientes aquáticos 

precisam focar em manter tais distúrbios retidos fora deles (por exemplo águas pluviais, 

nutrientes e contaminantes), uma vez que esses ambientes refletem o que está acontecendo em 

terra (BERNHARDT; PALMER, 2011).  

Como consequência de tais atividades, principalmente relacionadas a movimentação de 

solo em nível de bacia, destaca-se o aumento da taxa de entrada de sólidos, dissolvidos e 

particulados, para o interior dos sistemas aquáticos, consequente do despendimento e transporte 

de partículas do solo causados pela chuva. Conforme destacado por Kent e Stelzer (2007) há 

um aumento nas taxas de entrada de sedimentos em rios e riachos como consequência das 

mudanças no uso da terra. Além desses problemas, a construção de barragens em riachos e rios 

representa outra forma de distúrbio, com uma ampla gama de impactos ambientais, que não são 

foco dessa dissertação, destacando-se aqui a problemática relacionada a segurança dessas 

estruturas, principalmente as de pequeno porte instaladas em riachos. O rompimento de uma 

barragem resulta em graves impactos com efeitos nas comunidades biológicas.  

Considerando todos esses distúrbios destaca-se que a biodiversidade está ameaçada 

pelas atividades humanas que levando os ecossistemas a deterioração ou à extinção da biota 

local, muitas vezes tornando a biodiversidade um dos fatores usados como ferramentas de 

avaliação de impactos (SERRANO BALDERAS et al., 2016). Muitos organismos podem ser 

aplicados como indicadores biológicos e os macroinvertebrados bentônicos são o grupo mais 

comumente utilizado (BAPTISTA et al., 2013), pois são um importante grupo em ecossistemas 

de água doce e são sensíveis a uma gama de estresses e condições ambientais, podendo ser 

utilizados como uma valiosa ferramenta (CZERNIAWSKA-KUSZA, 2005; TAOWU et al., 

2008), uma vez que eles são indicadores chaves na determinação de padrões de degradação em 

riachos (POND, 2011).  

A assembleia de invertebrados e a sua biodiversidade reduzem como consequência da 

degradação dos habitats em riachos (SCHRÖDER et al., 2013), sendo que o aumento nos níveis 

de sedimentos na forma de sólidos suspensos e depositados nos leitos tem uma ampla gama de 

efeitos na biota aquática (VON BERTRAB et al., 2013), e impactos dos finos sedimentos na 

comunidade de macroinvertebrados tem sido evidenciados (A. EXTENCE et al., 2013). Dessa 

forma a riqueza, estrutura da comunidade, quantidade de grupos tolerantes e intolerantes e a 

composição dos grupos funcionais alimentares são indicadores úteis da qualidade ambiental 

(TAOWU et al., 2008).  

Assim, destaca-se que essa assembleia de organismos pode ser aplicada como 

ferramenta valiosa para a avaliação de impactos relacionados à entrada de sedimentos e 
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rompimento de barragens em riachos. Dessa forma, o objetivo do presente artigo é avaliar os 

efeitos da sedimentação e rompimento de barragens sobre a comunidade de macroinvertebrados 

aquáticos em riacho tropical e verificar a influência desses fatores estressores sobre a 

composição estrutural e funcional alimentar dessa assembleia de organismos. Para isso foram 

levantadas algumas hipóteses acerca do problema: i) o riacho da Campininha não apresenta alta 

valores de diversidade (estrutural e funcional alimentar) da sua comunidade de 

macroinvertebrados pelos diversos impactos já sofridos, principalmente relacionados a 

sedimentação, tanto no seu trecho lótico, quanto lêntico; ii) por serem avaliados trechos de 

diferentes regimes (lótico e lêntico) espera-se uma diferença na composição estrutural e 

funcional alimentar da comunidade de macroinvertebrados nesses diferentes ambientes, sendo 

esperados maiores efeitos no trecho represado, pela maior entrada e retenção de sólidos; iii) o 

rompimento da barragem no córrego da Campininha deve implicar numa mudança da 

composição da fauna de macroinvertebrados com a eliminação de grupos sensíveis e aumento 

da dominância de grupos resistentes e perda de grupos funcionais, com uma diminuição brusca 

na riqueza e diversidade. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo  
 

O riacho estudado está localizado no município de Sorocaba (SP) e têm sofrido um 

longo processo de degradação principalmente relacionado à movimentação de solo para 

implantação de estradas e empreendimentos, além dos impactos sofridos relacionados ao 

rompimento da sua barragem no ano de 2013. Toda a descrição da área de estudo, assim como 

do rompimento da barragem, estão descritos na Introdução Geral dessa dissertação. 

 

2.2 Dados de monitoramento da área 
 

 Foram obtidos dados de qualidade da água e das assembleias de macroinvertebrados a 

partir de relatórios de monitoramento entre os anos de 2010 e 2015. Ao todo 21 campanhas de 

amostragem foram realizadas, contemplando quatro amostragens anuais e uma coleta em 2015. 

Os parâmetros físico-químicos disponibilizados nos relatórios foram: pH, oxigênio dissolvido, 

turbidez e cor. O monitoramento ocorreu em três pontos, sendo o P1 localizado a montante do 
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barramento e o P2 e P3 a jusante e, com o rompimento, os três pontos de amostragem passaram 

a localizar-se no riacho.  

A fim de padronização os dados coletados entre os anos de 2010 a 2013 foram 

denominados de pré-rompimento (16 campanhas amostrais) e para os anos de 2014 e 2015 

foram chamados de pós-rompimento (5 campanhas). Os macroinvertebrados bentônicos foram 

coletados por amostrador tipo Surber (0,090m2 de área) concomitantemente às coletas dos 

parâmetros físico-químicos, sendo as amostras triadas vivas, os organismos preservados em 

etanol 70% e identificados até o nível de família, com exceção dos Oligochaeta que foram 

identificadas até subclasse.  

 

2.3 Análise de dados  
 

Foram aplicados os índices ecológicos básicos de riqueza, diversidade de Shannon, 

Equitabilidade e dominância no programa Past (versão 2.17). A densidade de organismos foi 

calculada a partir da relação entre número de organismos e a área de base do amostrador 

(0,09m2). Além disso foi aplicado o índice biótico BMWP (Biological Monitoring Working 

Party) adaptado para o Brasil por Junqueira e Campos (1998). Foi ainda calculado o índice EPT 

(Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) e índices relacionados à composição da comunidade 

(percentuais de Coleoptera, Gastropoda, Trichoptera, Diptera e Odonata). A composição 

percentual de organismos conforme a sensibilidade (% Sensíveis, % Moderados e % Tolerante) 

foi calculada a partir da classificação de Junqueira e Campos (1998), sendo organismos com 

pontuações de 1-3 considerados tolerantes, 4-7 moderados e 8-10 sensíveis. A comunidade de 

macroinvertebrados foi classificada conforme os grupos alimentares baseado em Cummins; 

Merritt e Andrade (2005), Damanik-Ambarita et al. (2016) e Ramírez e Gutiérrez-Fonseca 

(2014), a identificação dos quironomídeos permaneceu em nível de família e eles foram 

classificados como coletores-catadores. Foram calculados índices de riqueza e diversidade dos 

grupos alimentares, assim como o percentual de cada grupo na comunidade.  

Foi aplicada uma matriz de correlação de Spearman entre as variáveis ambientais e os 

índices biológicos, aplicada uma Análise de Correspondência (AC) para a verificação da 

distribuição dos índices aplicados, e realizada uma Análise de Agrupamento (cluster) para os 

índices biológicos aplicados utilizando medidas de distância Euclidiana. A diferença entre os 

períodos amostrais, anos e pontos foi verificada por ANOVA de um fator com teste posterior 

de comparações múltiplas de Tukey. Quando os dados não atenderam os requisitos de estatística 
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paramétrica, mesmo após transformações, os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-

Wallis com comparações múltiplas.  

 

3 RESULTADOS  

 

3.1 Dados físico-químicos 
 

Considerando o período anterior ao rompimento da barragem no riacho da Campininha 

(2010 a 2013), foi possível observar para os anos de 2010 e 2012 altos valores de cor da água, 

com diminuição para o ano de 2013 (Fig. 1), que foi estatisticamente diferente de anos 

anteriores para o P1 e P2 (p < 0,05). Em relação à turbidez observam-se altos valores entre os 

anos de 2010 e 2012 e similar diminuição para 2013, que foi estatisticamente diferente de 2011 

para todos os pontos (p < 0,05). Para o pH da água observa-se uma tendência de aumentos dos 

valores entre 2010 e 2012, com diminuição para 2013 para todos os pontos, enquanto que para 

os valores de oxigênio dissolvido (OD) observou-se uma diminuição ao longo dos anos. De 

uma forma geral não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

estações seca e chuvosa e entre os pontos amostrais (p > 0,05).  
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Figura 1: Valores de cor, turbidez, oxigênio dissolvido e pH da água entre os anos de 2010 e 2013 

nos pontos amostrais. Diferenças estatisticamente significativas entre os anos são indicadas por letras 

iguais. (p < 0,05). 

Em relação ao evento de rompimento da barragem no riacho da Campininha foi 

observada uma diminuição do pH da água e das concentrações de OD, conforme observado nos 

gráficos da Fig. 2, embora não haja diferença estatisticamente significativa entre os valores para 

os períodos de Pré e Pós rompimento (p > 0,05). Observa-se uma diminuição dos valores de 

cor e turbidez para o P1 Pós e um aumento das médias para os demais pontos (Fig. 2 e Tabela 

1), embora apenas o P1 tenha apresentado diferença estatisticamente significativa para os 

valores de turbidez (p < 0,05).  
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Figura 2: Comparação das variáveis físicas e químicas do riacho da Campininha entre os períodos 

pré e pós rompimento da barragem. Diferenças estatisticamente significativas entre os períodos são 

indicadas por letras iguais (p < 0,05). 

 

3.2 Comunidade de macroinvertebrados 
 

A assembleia de macroinvertebrados se distribuiu em 11 ordens e 21 famílias, para o 

período anterior ao rompimento da barragem, conforme observado na Tabela 1, totalizando 496 

organismos identificados. Após o acidente, foram encontrados 206 organismos, distribuídos em 

6 ordens e 14 famílias (Tabela 1), com o desaparecimento das ordens Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera e Megaloptera e da subclasse Oligochaeta (Fig. 3-a e b), com isso, 

houve um aumento significativo da representatividade das ordens Coleoptera e Hemiptera e 

diminuição da representatividade de Odonata (Fig. 3-a e b). As famílias Hydropsychidae (23%) 
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- (Trichoptera), Libellulidae (18%), Gomphidae (13%) e Coenagrionidae (11%) (todas 

pertencentes a ordem Odonata) foram as mais abundantes no período anterior ao rompimento 

da barragem, ocorrendo com maior frequência no P1, localizado na represa, com exceção da 

família Gomphidae que teve uma maior representatividade nos pontos localizados no trecho 

lótico do sistema. Após o rompimento houve o desaparecimento da família Hydropsychidae e 

a família Dytiscidae (Coleoptera) tornou-se a mais abundante (28%), seguida da família 

Coenagrionidae (25%), e as famílias Elmidae e Girinidae (ambas pertencentes a ordem 

Coleoptera) passaram a ser encontradas nas amostragens.  

Em relação à classificação funcional, verificou-se tanto no trecho lêntico, quanto lótico, 

antes do rompimento da barragem, uma dominância de predadores (65%), explicada pela 

dominância de famílias de Odonatas, seguido pelo grupo de coletores-filtradores (23%), pela 

presença da família Hydropsychidae. Os demais grupos funcionais tiveram uma baixa 

representatividade na comunidade amostrada sendo os mais abundantes os coletores-catadores, 

destacando-se que no trecho lótico não foram encontrados raspadores (Fig. 3-c). Após o 

rompimento a dominância permaneceu entre os predadores (87%), seguida pelos raspadores 

(7%), com o desaparecimento dos filtradores, além disso, com o desaparecimento da família 

Hydropsychidae houve uma redução da representatividade dos coletores-filtradores (Fig. 3-d). 

Figura 3: Distribuição das ordens de macroinvertebrados aquáticos no período de pré-rompimento 

(a) e pós-rompimento (b) e dos grupos funcionais alimentares antes (c) e depois (d) do rompimento 

da barragem no riacho da Campininha. 
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Tabela 1: Ocorrências das famílias nas campanhas amostrais entre os períodos de pré e pós rompimento. 

Ordem Família 

Pré-rompimento 
 

Pós-rompimento 

Jan 

10 

Out 

10 

Jan 

11 

Mai 

11 

Jul 

11 

Out 

11 

Jan 

12 

Mai 

12 

Jul 

12 

Out 

12 

Jan 

13 

Abr 

13 

Jul 

13 

 

Jan 

14 

Jul 

14 

Out 

14 

Jan 

15 

Odonata 

Coenagrionidae x x x x x    x  x  x 
 

 x x x 

Calopterygidae  x        x x   
 

  x x 

Libellulidae     x    x x x x x 
 

 x x x 

Aeshnidae x   x     x     
 

  x 
 

Gomphidae x x x x x   x x x x x x 
 

  x 
 

Corduliidae x x            
 

   
 

Protoneuridae     x   x  x    
 

   
 

Trichoptera 

Odontoceridae        x x     
 

   
 

Hydropsychidae  X   x x        
 

   
 

Leptoceridae x    x         
 

   
 

Hemiptera 

Belostomatidae x       x x x x x x 
 

 x x x 

Notonectidae             x 
 

  x 
 

Corixidae x             
 

 x x 
 

Elmidae              
 

  x x 

Girinidae              
 

  x x 

Dytiscidae             x 
 

 x x x 

Hydrophilidae   x      x   x  
 

   x 

Diptera 

Chironomidae x  x           
 

   
 

Tipulidae  X            
 

   
 

Culicidae  x         x   
 

 x  
 

Ceratopogonidae x  x x          
 

   
 

Tabanidae x       x      
 

   
 

Simullidae   x x          
 

   
 

Oligochaeta* 
 

x       x     x 
 

   
 

Hirudinae* Hirudinae x             
 

 x  
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Megaloptera Corydalidae   x           
 

   
 

Ephemeroptera 

Baetidae  x            
 

   
 

Caenidae  x            
 

   
 

Ephemeridae              
 

   
 

Plecoptera Gripopterygidae  x            
 

   
 

Gastropoda Physidae            x  
 

  x 
 

*Subclasse 

 

  



91 
 

 Considerando os índices aplicados (estruturais e funcionais alimentares) é possível 

observar uma tendência a diminuição dos valores de riqueza e diversidade principalmente para 

os anos de 2011 (pré-rompimento) e 2014 (pós-rompimento) (Fig. 4). Percebe-se que o ano de 

2010 apresenta os maiores valores desses índices, incluindo as pontuações do índice BMWP, 

EPT e densidade, sendo que o P1 pós-rompimento apresentou um aumento significativo desses 

valores, com exceção do EPT. Destaca-se um desaparecimento dos grupos sensíveis a partir do 

ano de 2011 para o P3 e de 2012 para o P1. Para o P2 esses organismos foram encontrados em 

todos os anos, com destaque para 2013 onde eles foram mais dominantes em relação aos outros 

anos. Os organismos de tolerância moderada tiveram uma maior dominância em todos os anos 

e pontos, enquanto que se observa um aumento da representatividade dos tolerantes após o 

rompimento da barragem para o P1.  

 Observa-se uma diminuição da representatividade da ordem Diptera para o P1 ao longo 

dos anos e um desaparecimento para o P2 e P3 após o rompimento da estrutura. De forma 

contrária houve um aparecimento da ordem Coleoptera para os três pontos ao longo do tempo, 

destacando-se a condições pós-rompimento. O percentual de Trichoptera teve o mesmo 

comportamento de EPT, pela dominância dessa ordem na composição da comunidade, assim 

como o percentual de raspadores comportou-se de forma similar aos Gastropoda, por essa 

ordem ser o único representante desse grupo alimentar para esse estudo. 
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Figura 4: Valores médios anuais dos principais índices estruturais aplicados entre 2010 e 2014 para 

os pontos amostrais. Destaca-se que o ano 2014 é pós rompimento da barragem e que até esse ano o 

P1 localizava-se na represa e partir do rompimento da estrutura ele passou a ter características lóticas.  
 

Conforme descrito anteriormente houve uma dominância de predadores para todos os 

pontos em todos os períodos amostrados, tal como observado na Fig. 5, com destaque para o 

ano de 2013 que apresentou as maiores proporções, e para o P3 em 2010. Os demais grupos 

funcionais tiveram baixa representatividade, com um desaparecimento dos coletores-catadores 
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após o rompimento da estrutura. Os fragmentadores tiveram uma maior representatividade no 

P1, antes (represa) e após o rompimento (riacho), desaparecendo no P2 a partir do ano de 2011, 

e estando ausentes no P3, até o período pós-rompimento, onde eles passaram a ser encontrados. 

Os raspadores só foram encontrados no P1, antes e após o rompimento (Fig. 5), e os filtro-

coletores desapareceram no P2 e P3 pós-rompimento, sendo mais dominantes nos anos de 2010 

e 2011, principalmente nos P1 e P2 (Fig. 5). Os filtradores foram identificados apenas no ano 

de 2011, sendo encontrados em todos os pontos, não sendo encontrados antes ou após esse ano 

em nenhuma amostra. 

 

Figura 5: Valores médios anuais dos índices funcionais aplicados entre 2010 e 2014. Destaca-se que 

o ano 2014 é pós-rompimento e que até esse ano o P1 localizava-se na represa.  

 

 A Tabela 2 sintetiza os valores médios dos índices aplicados para os pontos amostrais 

nos períodos estudados. Nela é possível observar que alguns índices apresentaram 

comportamentos inesperados, destacando-se que os valores dos índices de riqueza, diversidade, 

BMWP, %Coleoptera, %Sensíveis, %Fragmentadores e %Raspadores tiveram um aumento 

inesperado para alguns pontos e de forma contrária o %Diptera, %Chironomidae, 

Chironomidae/Diptera, %Tolerantes diminuíram. 
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Tabela 2: Valores médios dos índices biológicos para os pontos amostrais nos períodos de pré e pós rompimento da barragem com a descrição dos efeitos 

esperados para cada índice e os observados para cada ponto. 

 Pré-rompimento 
 

Pós-rompimento 
 Efeito 

esperado+ 
 

Efeito 

observado 

 P1* P2 P3  P1 P2 P3  P1 P2 P3  P1 P2 P3 

Riqueza 3,46 + 3,18 
2,62 + 

2,43 

2,46 + 

1,61 

 
6,25 + 4,57 2 + 1,82 2,5 + 3 

 
↓ ↓ ↓  ↑ ↓ ↑ 

Dominância 0,37 + 0,29 
0,51 + 

0,34 

0,34 + 

0,23 

 
0,18 + 0,14 0,43 + 0,42 0,17 + 0,22 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

H Shannon 0,78 + 0,68 
0,61 + 

0,56 

0,73 + 

0,49 

 
1,29 + 0,91 0,57 + 0,68 0,65 + 0,78 

 
↓ ↓ ↓  ↑ ↓ ↓ 

Equitabilidade 0,56 + 0,37 
0,73 + 

0,36 

0,66 + 

0,40 

 
0,52 + 0,35 0,70 + 0,47 0,38 + 0,44 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

EPT 0,16 + 0,31 
0,15 + 

0,32 

0,02 + 

0,06 

 
0 0 0 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

BMWP 14,15 + 12,3 12 + 10 10 + 6,7 
 

27 + 19 
11,25 + 

10,8 
13,50 + 16,3 

 
↓ ↓ ↓  ↑ ↑ ↑ 

Densidade 
204,27 + 

231,90 

76,92 + 

88,59 

68,38 + 

91,83 

 394,44 + 

326,66 

72,22 + 

84,38 

105,56 + 

141,86 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↑ ↓ ↑ 

EPT/Chidae 
0,001 + 

0,004 
0 0 

 
0 0 0 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ○ ○ 

Chdae/Diptera 0,08 + 0,19 
0,08 + 

0,28 

0,12 + 

0,30 

 
0 0 0 

 
↑ ↑ ↑  ↓ ↓ ↓ 

% Coleoptera 2,56 + 9,24 
2,06 + 

5,04 

4,49 + 

11,08 

 22,73 + 

31,05 

21,85 + 

28,09 

11,03 + 

13,12 

 
↓ ↓ ↓  ↑ ↑ ↑ 

% Trichoptera 
15,98 + 

30,38 

13,90 + 

31,06 

1,78 + 

5,54 

 
0 0 0 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↓ ↓ ↓ 

% Odonata 41 + 37,54 
50,50 + 

41,63 

55,66 + 

39,64 

 
28 + 21,18 

21, 64 + 

27,43 

37,12 + 

43,31 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↓ ↓ ↓ 

% Diptera 4,49 + 7,62 
13,19 + 

29,57 

6,02 + 

11,78 

 
0,71 + 1,43 0 0 

 
↑ ↑ ↑  ↓ ↓ ↓ 

% Gastropoda 1,46 + 3,59 0 0 
 

5 + 10 0 0 
 

↓↑ ↓↑ ↓↑  ↑ ○ ○ 
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% Chironomidae 1,50 + 3,69 
3,85 + 

13,87 

2,82 + 

6,92 

 
0 0 0 

 
↑ ↑ ↑  ↓ ↓ ↓ 

% Sensíveis 5,31 + 15,73 13,77 + 29 
0,26 + 

0,96 

 
0 

7,14 + 

14,28 
9,26 + 18,52 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↑ 

% Moderados 
64,84 + 

42,35 

65,29 + 

42,99 

68,96 + 

40,96 

 59,53 + 

42,92 

67,86 + 

47,20 

40,74 + 

49,41 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↓ ↑ ↓ 

% Tolerantes 6,77 + 11,38 
5,56 + 

14,04 

7,69 + 

12,48 

 15,47 + 

19,33 
0 0 

 
↑ ↑ ↑  ↑ ↓ ↓ 

% Fragmentadores 4,70 + 13,77 
2,09 + 

5,73 
0 

 
3,20 + 5,52 0 2,27 + 4,54 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↑ 

% Coletores-

Catadores 
6,43 + 13,32 

5,36 + 

17,28 

9,23 + 

12,68 

 
1,39 + 2,78 0 0,92 + 1,85 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↓ ↓ ↓ 

% Predadores 
51,66 + 

41,01 

55,74 + 

45,84 

64,95 + 

38,34 

 58,98 + 

41,22 
75 + 50 

46,80 + 

54,09 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↑ ↑ ↓ 

% Filtrador 0,64 + 2,31 
7,69 + 

27,73 

0,96 + 

3,47 

 
0 0 0 

 
↓ ↓ ↓  ↓ ↓ ↓ 

% Raspador 1,68 + 3,58 0 0 
 10,71 + 

12,86 
0 0 

 
↓ ↓ ↓  ↑ ○ ○ 

% Filtro-Coletor 
11,81 + 

29,41 

13,74 + 

31,47 

1,78 + 

5,54 

 
0,71 + 1,43 0 0 

 
↓↑ ↓↑ ↓↑  ↓ ↓ ↓ 

* O P1 Pré localizava-se na represa e após o rompimento passou a ter características lóticas;  
+ Efeito esperado para o índice considerando os impactos avaliados nesse trabalho e baseado nas respostas esperadas por Baptista et al. (2013); Couceiro et al. 

(2012); Helson e Williams (2013) e Oliveira et al. (2011) para ambientes tropicais impactos por distúrbios variados. 

↓↑ Efeito variado; ↓ Diminuição; ↑ Aumento; ○ não houve efeito 

 



A Figura 6 mostra o resultado da análise de correspondência entre os índices aplicados 

e a distribuição dos pontos amostrais, considerando os períodos de pré e pós-rompimento da 

estrutura e todos os pontos amostrais, incluindo trecho lótico e lêntico. O eixo principal explica 

22,90% da variância dos dados e o secundário 19,40%. Em análise da figura é possível observar 

um agrupamento dos pontos pós-rompimento, separados pelos dois eixos, indicando uma maior 

homogeneidade dos mesmos, e um maior espalhamento dos pontos pré-rompimento. O 

agrupamento dos pontos pós-rompimento foi influenciado diretamente e com maior força pelos 

percentuais de Gastropoda, Odonata, Coleoptera e raspadores, pela mudança da composição 

das ordens após o evento, e pelos índices BMWP, diversidade de Shannon e percentual de 

organismos de tolerância moderada. Observa-se um agrupamento do índice EPT e percentuais 

de Trichopteras e filtro-coletores, explicada pela dominância da ordem Trichoptera na fauna 

EPT, em relação às Plecopteras e Ephemeroptera, e pela dominância da família Hydropsychidae 

(filtro-coletores). Esse agrupamento se distancia das amostras Pós pelo desaparecimento desses 

grupos após o rompimento da estrutura. Tais índices são separados pelo eixo secundário dos 

índices que refletem os organismos de maior tolerância (%Tol, EPT/Chidae) e dos pertencentes 

à ordem Diptera (%Dip, %Chidae, Chidae/Dip, Col-Cat) (Fig. 6). 
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Figura 6: Análise de correspondência com a distribuição espacial das amostras e dos índices aplicados 

para os períodos de pré e pós rompimento da barragem no riacho da Campininha. O eixo principal 

explica 22,90% da variação dos dados e o secundário 19,40%. 

 

Os gráficos da Figura 7 apresentam a análise de agrupamento dos índices biológicos 

aplicados apresentando os pontos amostrais para os períodos estudados. Observa-se uma maior 

similaridade entre os pontos 2 e 3 Pós e 3 Pré, considerando o índice BMWP, que receberam 

baixas pontuações em todos os casos, sendo classificados como tendo má qualidade. O ponto 

1, nos dois períodos, recebeu maiores pontuações, porém ainda se classifica como tendo má 

qualidade, destacando-se que antes do rompimento ele encontrava-se no trecho lótico do 
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sistema. Houve uma alta similaridade para o índice EPT entre os pontos pós-rompimento pelo 

total desaparecimento dessa fauna após o incidente, com uma alta similaridade com o ponto 3 

pré-rompimento, por esse ter uma baixa ocorrência desses organismos nas campanhas 

amostrais. Em relação à densidade observa-se que o P1 se distancia dos demais pontos 

amostrais em todos os períodos, por apresentar uma maior densidade de organismos e 

inicialmente ter um regime diferente dos demais (lêntico). Em relação ao percentual de Odonata 

há um maior distanciamento do P3 pós-rompimento, enquanto que em relação ao percentual de 

Coleoptera e de grupos tolerantes os pontos 1 e 2 pós-rompimento se distanciam dos demais, 

apresentando alta similaridade entre eles. 
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Figura 7: Análise de similaridade com as distâncias Euclidianas para os índices biológicos com a 

distribuição dos pontos amostrais.  

 

A Figura 8 mostra a análise de agrupamento para os principais grupos funcionais 

alimentares encontrados nos períodos de pré e pós-rompimento da barragem.  Observa-se alta 

similaridade entre os pontos 2 e 3 pós-rompimento em relação aos percentuais de 

fragmentadores e filtro-coletores e alta similaridade entre todos os pontos pós-rompimento em 

relação os coletores-catadores e entre P1 e P2 pré-rompimento em relação aos predadores. 

Figura 8: Análise de agrupamento para os principais grupos funcionais alimentares encontrados nos 

dois períodos no riacho da Campinha. Os gráficos apresentam as distâncias Euclidianas entre os 

pontos amostrais.  
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3.3 Relação entre a comunidade e as características da água  
 

 A Tabela 3 apresenta os valores de correlação entre os parâmetros físico-químicos 

avaliados e os índices aplicados. Nela são destacados os valores estatisticamente significativos 

e é possível notar uma maior relação entre a comunidade de macroinvertebrados e as 

características da água no período de pós-rompimento da barragem. O pH e turbidez da água 

são os parâmetros que melhor se correlacionaram com a comunidade de macroinvertebrados 

nas amostras pré-rompimento. De uma forma geral percebe-se que a diminuição do pH implica 

num aumento dos valores de EPT e, consequentemente, na proporção de Trichoptera, na 

proporção de organismos sensíveis, de raspadores, coletores-catadores e na densidade de 

organismos. De forma inversa, a diminuição do pH implica na redução da proporção de 

Coleoptera.  

 Enquanto isso, o aumento da turbidez tem efeito negativo em todos os parâmetros com 

grau de significância (p < 0,05), com destaque para a diminuição da riqueza, diversidade, das 

pontuações de BMWP, densidade de organismos e percentual de organismos de sensibilidade 

moderada e de predadores. Após o rompimento da estrutura apenas a cor da água apresentou 

relação significativa com os índices aplicados, sendo essa relação negativa, tento as mesmas 

implicações do aumento da turbidez no período de pré-rompimento, destacando-se a forte e 

inversa relação com o índice BMWP, densidade de organismos e percentuais de Coleoptera e 

Odonata. 

 

Tabela 3: Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis ambientais e os índices biológicos para 

os períodos pré e pós-rompimento. Os valores significativos são destacados com asteriscos.  

 Pré Rompimento  Pós Rompimento 

 OD pH Cor  Turb.  OD pH Cor Turb. 

Riqueza 0,08 -0,27 -0,31 -0,58**  -0,34 -0,05 -0,16* -0,16 

H Shannon -0,07 -0,08 -0,36 -0,53**  -0,11 -0,27 -0,30* -0,30 

EPT 0,23 -0,54** -0,24 -0,03  --- --- --- --- 

BMWP 0,01 -0,35 -0,41* -0,56**  0,25 -0,33 -0,86** -0,24 

%Diptera 0,45* -0,06 0,30 0,11  --- --- --- --- 

%Coleoptera -0,22 0,46* -0,22 -0,32  -0,05 -0,31 -0,80* -0,51 

%Trichoptera 0,23 -0,54** -0,24 -0,03  --- --- --- --- 

%Odonata -0,15 -0,30 -0,37 -0,43*  -0,36 -0,10 -0,83* -0,30 

%Sensíveis 0,09 -0,67** -0,24 -0,18  0,24 -0,38 -0,27 -0,09 

%Moderados -0,25 0,03 -0,40* -0,49*  -0,67 0,36 -0,55 -0,02 

Riqueza 

GFA 
0,11 -0,22 -0,35 -0,46*  -0,63 0,21 -0,70 -0,04 

Eq GFA -0,30* 0,16 -0,28 -0,24*  -0,31 0,11 -0,42 -0,07 

%Predadores -0,35 -0,17 -0,40 -0,55**  -0,25 0,08 -0,39 -0,05 
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%Raspadores 0,26 -0,40* -0,19 -0,03  -0,58 0,25 -0,50 -0,08 

%Coletores-

Catadores 
0,04 0,40* -0,04 -0,27  -0,16 --- -0,25 0,08 

%Coletores-

Filtradores 
0,07 -0,58** -0,16 -0,10  --- --- --- --- 

Densidade 0,14 -0,53** -0,28 -0,48*  -0,48 0,06 -0,80* -0,22 

GFA – Grupos Funcionais Alimentares; Eq – Equitabilidade 

* = p < 0,05; ** = p < 0,01 

 

 

4 DISCUSSÃO  

 

4.1 Dados físico-químicos 
 

O riacho estudado passou por ciclos de aumento e diminuição da cor da água e 

caracterizou-se, desde o início das campanhas amostrais, como tendo altos valores de turbidez. 

Ambos os parâmetros encontraram-se alarmantemente acima do preconizado na Resolução 

CONAMA 357 para turbidez e cor, sendo que apenas o P1 pós-rompimento atendeu a resolução 

para os valores de turbidez e os valores de pH e OD encontram-se dentro do estabelecido pela 

legislação (CONAMA, 2005). Tal comportamento é atribuído às atividades desenvolvidas na 

bacia do riacho, que implicaram em intensas movimentações de solo, para instalação de uma 

indústria e implantação de estadas, com consequente aumento da taxa de entrada de material 

dissolvido e particulado para o interior da represa e do riacho. Destaca-se que o mesmo 

encontra-se numa região de clima sub-tropical com verão quente e chuvoso (BORTOLETO et 

al., 2016; MELLO et al., 2014) , e que esse período propicia o desprendimento e carreamento 

de partículas do solo para o interior dos sistemas aquáticos, pelo intenso regime de chuvas. 

O rompimento da barragem implicou num intenso distúrbio no riacho, com carreamento 

de todo o material depositado na represa para trechos a jusante. Tal constatação foi confirmada 

pelas mudanças das variáveis cor e turbidez para os três pontos entre os períodos pré e pós-

rompimento. O P1, que localizava-se no trecho represado antes do rompimento apresentou um 

declínio brusco principalmente na turbidez consequente do carreamento dos sólidos para 

jusante desse ponto. Ao contrário, os pontos a jusante foram intensamente impactados e 

apresentaram um aumento dessas variáveis, destacando-se que os mesmos já apresentavam 

altos valores antes do acidente. Foi observada alta variabilidade das variáveis cor e turbidez, 

indicando que ao longo dos períodos houveram altas variações nas concentrações de sólidos na 

água do riacho, isso devido as condições discutidas no parágrafo anterior.  
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4.2 Comunidade de macroinvertebrados 
 

O rompimento da barragem implicou numa mudança da composição da fauna de 

invertebrados aquáticos no riacho, com o desaparecimento de importantes ordens. Efeitos 

próximos, mas não relacionados ao rompimento de barragem, foram encontrados por Burdon; 

McIntosh e Harding (2013) que observaram um forte limiar de efeito entre o deposito de 

sedimentos e mudanças nas composições da fauna de macroinvertebrados, que passou de uma 

comunidade dominada por Ephemereoptera e Trichoptera para uma caracterizada por 

invertebrados não insetos incluindo microcrustáceos, moluscos e vermes. Através de 

modelagens os autores verificaram que o sedimento depositado afetou significativamente a 

variabilidade de alimentação e habitat, com consequentes efeitos nos invertebrados aquáticos 

(BURDON; MCINTOSH; HARDING, 2013). Assim, destaca-se que os sólidos suspensos 

podem ter efeitos letais na biota de ambientes onde há um significativo aumento de suas 

concentrações (MISERENDINO et al., 2012). 

O desaparecimento da subclasse Oligochaeta assim como a diminuição do percentual 

de Chironomidae, foi um efeito não esperado, já que esses grupos são apontados como 

resistentes a perturbações ambientais (BEYENE et al., 2009; HODKINSON; JACKSON, 2005) 

recebendo as menores pontuações dentro da classificação feita por Junqueira e Campos, 1998), 

para a bacia do Rio da Velhas – Brasil. Nós levantamos a hipótese de que como o rompimento 

da barragem gerou um carreamento do sedimento para os trechos à jusante, houve um 

soterramento desses organismos, implicando em seu desaparecimento. Situação similar foi 

verificada por Miserendino et al. (2012) que os estudar os efeitos da entrada de cinzas 

vulcânicas em riachos verificou impactos severos pra espécies de Chironomidae, além de 

Trichoptera, Coleoptera, Plecoptera e Ephemeroptera, e atribuiu essa causa ao efeito direto do 

soterramento desses organismos devido a deposição desse material, confirmado pelo encontro 

desses grupos fossilizados em sedimentos constituídos por cinzas. Os autores apontam que o 

efeito na família Chironomidae não é surpresa, já que eles se alimentam de material depositados 

e habitam regiões de menores correntezas caracterizadas como zonas de deposição.  

Considerando as mudanças na composição funcional alimentar da fauna de 

macroinvertebrados, destaca-se que os fragmentadores estão subrepresentados nas amostras 

para todos os anos, isso pode ser explicado pela ausência de vegetação ripária que forneça uma 

estrutura fragmentária suficiente para suporte desse grupo de organismos nos pontos 

amostrados, já que os fragmentadores utilizam matéria orgânica particulada grosseira (MOPG 

> 1mm), tal como resíduos de folhas, como recurso alimentar (VANNOTE et al., 1980). 
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Conforme a razão proposta por Cummins; Merritt e Andrade (2005) entre Raspadores e o 

somatório total de coletores e fragmentadores (Σ Rasp./ (Σ Fil-Col + ΣCol-Cat + ΣFrag) o 

ambiente foi classificado como heterótrofo e tal classificação justifica-se pela ausência de 

recurso alimentar para os raspadores (algas), explicada pelos altos valores de turbidez e cor da 

água em todos os períodos. O P1 pós-rompimento apresentou características autotróficas 

reforçando essa constatação, pois esse apresentou as menores médias de turbidez (Tab. 1). 

Mudanças nos percentuais de fragmentadores e raspadores foram apontadas como indicadores 

de degradação ambiental por Helson e Williams (2013), que verificaram um baixo percentual 

desses grupos em ambientes degradados, com diminuição dos mesmos, juntamente com o 

percentual de predadores, conforme o gradiente de perturbação. 

Ao estudar um gradiente de sedimentação em riachos Buendia et al. (2013) verificaram 

que certos grupos alimentares, tais como aqueles que utilizam como recurso os materiais 

depositados, foram favorecidos. De forma contrária, os filtradores mostraram-se o grupo mais 

sensível, enquanto os outros grupos não mostraram mudanças marcantes em sua frequência ao 

longo do gradiente de sedimento fino (BUENDIA et al., 2013). Resultados semelhantes foram 

observados nesse estudo para o grupo de filtradores que apresentou baixa ocorrência em todo o 

período amostral nas campanhas pré-rompimento, momento em que o riacho já sofria com 

impactos causados pela entrada de sólidos, e para o período pós-rompimento eles 

desapareceram do ambiente. 

 De forma contrária ao estudo de Buendia et al. (2013), o grupo de coletores-catadores 

(que se alimentam de material depositado) não foi favorecido pela sedimentação na presente 

pesquisa. Os coletores filtram do transporte, ou coletam do sedimento, matéria orgânica 

particulada fina (50µm-1mm) e ultrafina (0,5-50 µm) e é esperado que eles sejam codominantes 

juntamente com os fragmentadores em regiões de cabeceiras, com o aumento do tamanho dos 

riachos e uma redução geral no tamanho das partículas detritais, os coletores deveriam aumentar 

em importância e dominar as assembleias de macroinvertebrados em grandes rios (VANNOTE 

et al., 1980). A hipótese levantada aqui para a baixa representatividade dos coletores-catadores 

é o enterro desses organismos ocasionado pela sedimentação, com total desaparecimento desse 

grupo após o rompimento, tendo a mesma explicação dada aos Oligochaeta, além da 

possibilidade da baixa qualidade ou disponibilidade do sedimento depositado como recurso 

alimentar para esses organismos.  

O grupo de filtro-coletores teve uma alta representatividade para o P1 em 2010, tendo 

sua ocorrência diminuída em todos os pontos ao longo do tempo, ocasionada pelos impactos de 

sedimentação, desaparecendo após o rompimento em todos os pontos, provavelmente pela 
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perda de hábitat, enterro e pela baixa qualidade do material particulado. Como descrito por 

Jones et al., (2012), muitos aspectos de ecossistemas fluviais são alterados em consequência do 

aumento da carga de sedimentos finos, sendo que de suma importância são alterações nos 

habitats disponíveis para os invertebrados, principalmente, por mudanças no tamanho das 

partículas do substrato e mudanças na comunidade de macrófitas. Em estudo evidenciando os 

efeitos do depósito de sedimentos na fauna de macroinvertebrados foi verificado que a 

disponibilidade de habitat, ou seja, de espaços intersticiais e substrato grosseiro associado, foi 

mais importante do que a disponibilidade de alimentos e efeitos diretos do sedimento não 

quantificados (por exemplo, adsorvido tóxico) para explicar a abundância relativa da fauna 

EPT, sendo que os efeitos combinados da perda de habitat, de acordo com os autores, podem 

ajudar a explicar a relação não-linear da %EPT com sedimentos depositados, e refletem o grau 

de enchimento dos interstícios (BURDON; MCINTOSH; HARDING, 2013), de forma análoga 

na presente pesquisa foram verificados efeitos na fauna EPT que foram atribuídos aos efeitos 

da sedimentação.  

Os predadores foram o grupo funcional alimentar dominantes em todos os pontos e 

períodos. Se formos considerar a hipótese do River Continuum tal dominância não é esperada, 

pois os predadores, em tese, apresentam baixa dominância na comunidade, sendo que sua 

composição não muda conforme a ordem dos riachos e rios (VANNOTE et al., 1980). 

Damanik-Ambarita et al. (2016) encontraram comportamento similar aos nosso resultados para 

um reservatório em um rio tropical, onde a dominância de predadores foi de 45%, seguida pelos 

coletores (33%), fragmentadores (12%) e raspadores (10%), no entanto para o trecho lótico do 

ambiente estudado a dominância permaneceu entre os coletores (40%), seguido pelos 

predadores (31,6%) e raspadores (22,1%) em rios com elevação menor que 250m, sendo que 

em elevações maiores a dominância também permaneceu entre os coletores (60,3%) seguida 

pelos raspadores (19,8%) tendo os predadores uma menor proporção na comunidade (15,6%). 

O autores descrevem que a porcentagem dos coletores-catadores é geralmente maior com o 

aumento dos distúrbios, enquanto os fragmentadores tendem a diminuir com o aumento do 

distúrbio (DAMANIK-AMBARITA et al., 2016). Em nosso estudo encontramos essa tendência 

para os fragmentadores, no entanto esse comportamento não foi observado para os coletores-

catadores.  

Conforme os valores de densidade, proporção de EPT e pontuações do índice BMWP o 

ano de 2010 apresentava as melhores condições de qualidade ambiental do ambiente estudado, 

já que a partir desse ano começaram as obras na bacia com consequente movimentação de solo 

e entrada de sólidos para o interior do sistema aquáticos, provocando impactos na fauna de 
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macroinvertebrados do riacho e trecho de represamento, como já discutido. Conforme 

observado pelos valores de Turbidez e cor da água e as discussões anteriores, houve uma 

diminuição brusca dessas variáveis para o P1 pós-rompimento, justificando um aumento da 

riqueza, diversidade e pontuações de BMWP para esse ponto e consequente diminuição para os 

pontos a jusante, que sofreram maiores impactos com o rompimento da estrutura. Destaca-se 

que na primeira campanha de amostragem, em janeiro de 2014, não foi encontrado nenhum 

organismo e que a recuperação da fauna de macroinvertebrados e reaparecimento nas 

amostragens, ocorreu nas companhas subsequentes.  

A aplicação do índice BMWP permite verificar que independentemente do evento de 

perturbação ambiental (rompimento da barragem), o ambiente já se encontrava degradado, 

consequente dos impactos de sedimentação no riacho que implicou num empobrecimento da 

fauna de macroinvertebrados. A diminuição do percentual de organismos tolerantes para o P2 

e P3 Pós foi um efeito não esperado, sendo atribuído aqui ao enterro desses organismos, o que 

pode ser observados para o %Chironomidae que são classificados como tolerantes. Tal 

comportamento foi verificado por Villamarín et al. (2013) que também verificou uma 

diminuição na %Tolerantes ao comparar áreas impactadas e controle, destacando-se que 

eventos de sedimentação crônica pode limitar a colonização de substratos disponíveis e 

interferir na alimentação e reprodução dos organismos (POND, 2011), independentemente da 

resistência dos organismos. 

   

4.3 Relação entre as características da água e a comunidade  
 

O pH da água é um dos parâmetros limnológicos mais importantes em um ecossistema 

aquático, tanto do ponto de vista químico, quanto para as comunidades aquáticas. De uma forma 

geral percebe-se que a diminuição do pH favoreceu os organismos da ordem Trichoptera, com 

efeitos observados nas proporções de EPT, já que essa ordem teve a maior representatividade 

dentro da fauna EPT. Os organismos sensíveis também foram favorecidos, assim como, o grupo 

de raspadores e coletores-catadores, e considerando a comunidade de uma forma geral 

características levemente ácidas parecem favorecer o aumento da densidade de organismos, isso 

devido ao aumento da densidade após o rompimento da barragem nos pontos 1 e 3 e manutenção 

dos valores para o P2 (Tabela 2) que acompanhou a diminuição do pH da água para esse período 

(Tabela 1).  

O aumento da turbidez implicou na diminuição das pontuações de BMWP pela redução 

da riqueza de famílias que recebem maiores pontuações no índice, ou seja, organismos mais 
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sensíveis, tal constatação é fortalecida pela correlação entre turbidez e %Moderados. O aumento 

da turbidez pode ter efeitos na proporção de predadores e de Odonata, por todos os organismos 

dessa ordem pertencerem a esse grupo funcional, que pode ser relacionada a diminuição da 

densidade das presas conforme observado pela relação inversa entre turbidez e densidade. 

Buendia et al. (2013) verificaram uma relação direta entre o aumento do teor de sedimento fino 

e a diminuição da riqueza e densidade de organismos, assim como Sharma e Rawat (2009) que 

também verificaram uma relação inversa entre a densidade de macroinvertebrados e a turbidez 

e sólidos totais dissolvidos em áreas alagadas.  

Após o rompimento da estrutura a cor teve maior influência na fauna implicando em 

efeitos negativos na diversidade e densidade de organismos. As menores pontuações do índice 

BMWP estão fortemente correlacionadas à cor da água, mostrando que os impactos dos sólidos 

dissolvidos se intensificaram após o evento de distúrbio ambiental, implicando em uma maior 

baixa na qualidade ambiental do riacho. O aumento da cor também apresentou impactos 

negativos na composição da fauna de Odonata, pelos mesmos motivos apresentados para os 

efeitos da turbidez, e de Coleoptera, que também engloba organismos predadores que podem 

estar sendo prejudicados pelos efeitos acima discutidos, tais constatações confirmam-se quando 

verifica-se que as larvas das famílias Girinadae e Dysticidae, ambas compostas por predadores, 

são encontradas em sua maior proporção no P1 que apresentou os menores valores de cor da 

água para o período pós-rompimento. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

O riacho da Campininha é um ambiente que tem passado por um longo e histórico 

processo de degradação ambiental, desde o seu represamento para fins agropecuários, supressão 

da vegetação ciliar e mais recentemente por processos de sedimentação e rompimento da 

estrutura que agravaram ainda mais o nível de degradação do ambiente. Dentre as hipóteses 

levantadas nesse trabalho destaca-se que foi confirmado que o riacho não apresentava altos 

valores de diversidade e dos demais índices aplicados, tais como EPT, BMWP, proporções de 

grupos específicos, confirmando a suposição de que o processo de sedimentação teve um efeito 

histórico na composição da fauna de macroinvertebrados e dos grupos funcionais. Destaca-se a 

baixa representatividade dos fragmentadores e coletores-catadores, que teriam a dominância 

esperada para esse ambiente já que o mesmo trata-se de um riacho de primeira ordem, assim 

como a ausência de filtradores que são sensíveis à sedimentação e uma dominância não 

esperada de predadores. Com isso verifica-se uma perda de funções no ambiente aquático, que 
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pode influenciar no fluxo de matéria e energia dentro dos níveis tróficos, implicando em 

impactos para outras comunidades biológicas.  

A hipótese de que haveria uma diferença na composição da comunidade entre os trechos 

lênticos e lóticos não foi confirmada, tal comportamento pode ser atribuído as altas taxas de 

entrada de sólidos no sistema que impactaram ambos os trechos implicando num 

empobrecimento de sua fauna. Considerando a hipótese levantada relacionada ao rompimento 

da estrutura confirma-se a mudança na composição da fauna de macroinvertebrados com o 

desaparecimento de importantes ordens e grupos funcionais, que não reapareceram mesmo após 

um ano de monitoramento, indicando a necessidade da implantação de medidas de intervenção 

na área e recuperação do ambiente degradado, considerando não só as questões relacionadas ao 

rompimento da estrutura, mas medidas em nível de bacia que minimizem também os efeitos da 

entrada de sedimentos, apontada aqui como um fator estressante no ambiente. 
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Capítulo IV - Macroinvertebrados como bioindicadores de restauração 

ecológica de riacho tropical  

 

 

RESUMO 

 

A implementação de projetos de restauração ecológica em ecossistemas aquáticos degradados 

pode não garantir uma recuperação das comunidades biológicas. Para assegurar que as medidas 

implementadas estejam implicando em ações de restauração é necessário um monitoramento e 

avaliação da efetividade da implantação do projeto. Assim, essa pesquisa objetivou verificar o 

grau de recuperação da comunidade de macroinvertebrados após a implantação de projeto de 

restauração ecológica em riacho tropical impactado por assoreamento após rompimento de 

barragem. O ambiente estudado foi o riacho da Campininha que sofreu diversos impactos 

relacionados à sedimentação antes e após o rompimento de uma barragem no seu trecho de 

cabeceira. Após o incidente foi implementado um projeto de restauração ecológica com ações 

de contenção das margens, recuperação do fluxo e das condições ripárias. Foram obtidos dados 

preliminares à implantação do projeto e realizadas campanhas amostrais após a implantação, 

sendo obtidos dados físico-químicos da água, realizada a caracterização do sedimento e da 

fauna de macroinvertebrados. Foram aplicados índices ecológicos, de sensibilidade e a 

classificação funcional dos grupos alimentares, sendo os dados analisados por técnicas de 

estatística uni e multivariada. As métricas tradicionais de riqueza e diversidade não foram 

capazes de refletir mudanças na comunidade de macroinvertebrados, embora tenha havido o 

aparecimento de 3 ordens e 20 famílias após a implantação do projeto. As medidas relativas a 

composição da comunidade, tais como os percentuais de Gastropoda, Diptera, Trichoptera e de 

organismos tolerantes, além do %EPT, dominância e métricas relacionadas à família 

Chironomidae mostraram mudanças na composição da fauna de invertebrados. A abordagem 

funcional alimentar indicou uma recuperação do ambiente, com diminuição da dominância de 

predadores e aumento significante de raspadores, filtro-coletores e coletores-catadores. As 

características do sedimento tiveram grande poder explicativo da comunidade, indicando que a 

recuperação da fauna de invertebrados está relacionada a uma melhor qualidade dos hábitats e 

substratos disponíveis. Os resultados obtidos aqui sugerem que, embora ainda tenha 

transcorrido um curto período de implantação do projeto, já são detectados efeitos na 

comunidade de macroinvertebrados, embora ainda sejam esperadas mudanças ao longo do 

tempo. 

 

Palavras-chave: assoreamento, grupos funcionais alimentares, ecossistema aquático, 

invertebrados bentônicos.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Projetos de restauração ecológica para recuperação de rios e riachos tem se tornado 

frequentes, considerando principalmente países da Europa onde já são encontrados diversos 

trabalhos (e.g. FRAINER et al., 2017, JANUSCHKE et al., 2014; LOUHI et al., 2011; 

LÜDERITZ et al., 2011; MUELLER; PANDER; GEIST, 2014; SUNDERMANN et al., 2011; 
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TURUNEN et al., 2017) enquanto que para países da América do Sul esses projetos ainda são 

escassos. A sua aplicação pode ter diversos objetivos, destacando-se que a implantação de 

projetos que visem a restauração de habitats tem aumentado, buscando facilitar a recuperação 

da biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas dos ambientes degradados (FRAINER 

et al., 2017).  

 Essa abordagem é baseada na teoria do “campo dos sonhos” descrita em Palmer; 

Ambrose e Poff (1997) que teoriza que a recuperação da heterogeneidade dos habitats irá levar 

a recuperação das comunidades. No entanto, Nilsson et al. (2016) apontam que recentemente 

dúvidas tem surgido acerca da possibilidade de recuperação das comunidades apenas pela 

restauração dos seus habitats. Além disso, Hering et al. (2015) discutem que pouco é conhecido 

acerca dos efeitos da implementação de projetos de restauração e os fatores responsáveis pelo 

seu sucesso ou falha, em contraste com a demanda e aumento nos investimentos feitos nesses 

projetos na Europa, já que mesmo que novos habitats sejam gerados não há garantia de que eles 

estão sendo colonizados por espécies aquáticas sensíveis aos distúrbios e que as medidas 

aplicadas estão iniciando mudanças na composição das assembleias. JÄHNIG et al. (2010) 

discutem, a partir dos seus resultados, que enquanto o habitat pôde ser projetado e construído 

para ser mais diverso, nenhum tipo de restauração (ativa ou passiva) resultou em mudanças 

significativas na colonização dos riachos por macroinvertebrados bentônicos. Dessa forma 

destaca-se a necessidade da avaliação da recuperação das comunidades aquáticas frente à 

aplicação de projetos de restauração ecológica, principalmente em ambientes tropicais onde 

eles ainda são escassos, com a disponibilização de dados e discussão acerca da recuperação das 

comunidades biológicas após a implementação dos mesmos.  

 Para isso, destaca-se a utilização da comunidade de macroinvertebrados, sendo esses 

um importante grupo de organismos em ambientes aquáticos, pois exercem um importante 

papel no funcionamento do ecossistema convertendo material autóctone e alóctone em energia 

para organismos de níveis maiores da cadeia alimentar (BUENDIA et al., 2013), ocupando uma 

importante posição em cada nível das teias alimentares (RIZO-PATRÓN V. et al., 2013) e 

atuando como organismos chave na ciclagem de matéria e energia dentro dos sistemas. Além 

disso, eles podem ser encontrados em praticamente todos os ambientes aquáticos (BUSS et al., 

2014) e apresentam alta sensibilidade a vários tipos de estresses ambientais (TAOWU et al., 

2008) refletindo os aspectos físicos, químicos e biológicos dos ecossistemas (LIGEIRO et al., 

2013). Miller; Budy e Schmidt (2010) discutem que independentemente dos objetivos 

específicos dos projetos de restauração ecológica, os macroinvertebrados exercem um papel 

integral em ecossistemas lóticos e não podem ser ignorados na concepção e monitoramento 
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dessas atividades. No entanto, os autores apontam que as medidas obtidas por meio dessas 

comunidades podem apresentar uma variabilidade considerável em pequenas escalas por razões 

não relacionadas às ações de restauração, portanto seu uso para avaliar a efetividade da 

restauração precisa ser feito com cautela e rigor no planejamento dos estudos. 

Em geral duas abordagens utilizando assembleias de macroinvertebrados são aplicadas 

ao redor do mundo em programas de avaliações biológicas em rios e riachos: a primeira é a 

taxonômica (denominada aqui de estrutural), baseada em quais organismos estão presentes no 

ambiente, que permite uma avalição da biodiversidade do ecossistema ou da sensibilidade dos 

organismos a um distúrbio. A segunda abordagem é a funcional que se baseia no papel dos 

organismos no ambiente e permite caracterizar as condições ambientais, baseando-se nas 

características morfológicas e comportamentais dos invertebrados, que estão diretamente 

relacionadas aos seus modos de obter alimento, tornando essa técnica sensível aos impactos no 

uso do solo em nível de bacia, principalmente relacionados à vegetação ripária (CUMMINS; 

MERRITT; ANDRADE, 2005).  

 A aplicação da comunidade de macroinvertebrados na avaliação da efetividade da 

implementação de projetos de restauração ecológica em riacho torna-se vantajosa e necessária, 

pela importância desses organismos e pela representatividade e capacidade dos mesmos em 

responder às mudanças ambientais, portanto, o objetivo desse artigo foi verificar o grau de 

recuperação da comunidade de macroinvertebrados após a implantação de projeto de 

restauração ecológica em riacho tropical impactado por assoreamento após rompimento de 

barragem. As hipóteses levantadas foram 1) pelo riacho restaurado se encontrar próximo a áreas 

naturais espera-se uma rápida recolonização após a implementação do projeto de restauração, 

garantindo um aumento na riqueza, diversidade e no surgimento de organismos sensíveis; 2) há 

um reestabelecimento dos grupos funcionais alimentares com uma diminuição da dominância 

dos predadores e aumento da representatividade dos fragmentadores e coletores-catadores; 3) 

as métricas funcionais devem apresentar uma maior sensibilidade e serem melhor indicadoras 

da recuperação.   
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O riacho da Campininha, objeto da presente pesquisa, está localizado no município de 

Sorocaba – SP, e tem passado por um intenso processo de degradação ambiental por ações que 

incluíram a supressão da vegetação ripária, represamento do seu trecho de cabeceira para fins 

agropecuários, processos de sedimentação e assoreamento e mais recentemente pelo 

rompimento de uma barragem. Após o acidente, que ocorreu em dezembro de 2013, foi 

implantado um projeto de restauração ecológica no riacho. A descrição da área de estudo, 

histórico, assim como, das ações de restauração são descritos na Introdução Geral da presente 

dissertação.  

 

2.2 Métodos de amostragem e analíticos 

 

Foram obtidos dados preliminares concomitantes à implantação do projeto de 

restauração ecológica através de relatórios de monitoramento da área, denominados aqui como 

pré-restauração. Nos relatórios foram fornecidos dados de pH, oxigênio dissolvido, cor e 

turbidez, assim como a composição da fauna de macroinvertebrados, em 3 pontos amostrais 

localizados no riacho da Campininha em 5 campanhas amostrais nos anos de 2014 (4 

amostragens) e 2015 (1 amostragem).  

Foram realizadas nove campanhas de amostragens, entre os meses de maio de 2016 e 

janeiro de 2017, abrangendo o período chuvoso, seco e de transição. Essas campanhas foram 

denominados de pós-restauração. As amostragens foram feitas em sete pontos, o aumento da 

quantidade de pontos amostrais se deve a seleção de trechos com características diferenciadas 

de condições de margem e tipos de substratos de fundo. As variáveis ambientais analisadas in 

loco foram pH, temperatura da água, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e 

oxigênio dissolvido, utilizando uma sonda multiparâmetro (Oakton modelo 600, Series Water 

proof Portable Meters). Além disso, foram feitas coletas de sedimento no período seco (agosto 

de 2016) e chuvoso (janeiro de 2017) para caracterização granulométrica (NBR 7181, 1984) e 

de matéria orgânica (NBR 13600, 1996). 

A comunidade de macroinvertebrados foi coletada por meio de amostrador tipo Surber, 

com malha de 500µm, seguindo a metodologia de amostragem sugerida pela CETESB (2003), 

sendo a mesma utilizada no monitoramento da área onde foram obtidos os dados de 2014-15. 

Após coletadas, as amostras foram estocadas em sacos plásticos, devidamente identificados, e 
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levadas para laboratório no Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada (NEEA) no Centro 

de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CRHEA), onde foram lavadas e triadas em 

bandejas de polietileno com iluminação de fundo. Os macroinvertebrados foram preservados 

em etanol 70% e identificados através da utilização de chaves taxonômicas (HAMADA; 

NESSIMIAN; QUERINO, 2014; MUGNAI; NESSIMIAN; BAPTISTA, 2010) até o nível de 

família, com exceção da família Chironomidae que foi classificada até o nível de subfamília 

(Chironominae, Tanypodinae e Orthocladiinae) e as oligochaetas que foram identificadas 

apenas até subclasse. 

 

2.3 Análise de dados  

  

 Foram aplicados os índices ecológicos básicos de riqueza, diversidade, 

Equitabilidade e dominância no programa Past (versão 2.17). A densidade de organismos foi 

calculada a partir da relação entre número de organismos e a área de base do amostrador 

(0,09m2). Foi calculado o índice %EPT (Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) e índices 

relacionados à composição da comunidade (percentuais de Coleoptera, Gastropoda, 

Trichoptera, Diptera e Odonata). A classificação de sensibilidade foi baseada em Damanik-

Ambarita et al. (2016) e Junqueira e Campos (1998). Considerando a família Chironomidae os 

organismos pertencentes às subfamílias Chironominae e Orthocladiinae foram classificados 

como coletores-catadores e Tanypodinae como predadores (DAMANIK-AMBARITA et al., 

2016; RAMÍREZ; GUTIÉRREZ-FONSECA, 2014). Foi aplicada uma análise dos atributos 

ecossistêmicos proposta por Cummins et al. (2005), sendo calculada conforme a relação entre 

os grupos funcionais alimentares. 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade 

de variâncias pelo teste de Levene, quando os dados não atenderam aos preceitos da estatística 

paramétrica eles foram transformados e mantido o comportamento foram utilizadas técnicas de 

estatística não paramétrica, correspondentes às paramétricas descritas a seguir. A diferença ente 

os períodos (pré e pós-restauração) foi verificada por testes t de Student, e as diferenças entre 

os períodos hidrológicos, assim como dos pontos amostrais, foram testadas por ANOVA de um 

fator seguida de teste de comparações múltiplas de Tukey. Foi aplicada uma Análise de 

Correspondência (AC) para a verificação da distribuição das famílias e dos índices aplicados. 

Foi feita uma Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre os parâmetros físico-

químicos, análise granulométrica e de matéria orgânica do sedimento (denominados aqui de 

variáveis ambientais) e a distribuição das famílias e dos índices para o período de pós-
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restauração com os dados obtidos no período seco e chuvoso. As variáveis ambientais foram 

testadas (incluídas e retiradas do modelo) e selecionadas conforme sua significância e poder 

explicativo (p < 0,05). A significância dos eixos canônicos foi testada pelo teste de Monte Carlo 

com 499 permutações, sendo o modelo validado para um nível de significância de 95% (p < 

0,05).  

  

3 RESULTADOS 

 

3.1 Variáveis ambientais  

 

 Os valores médios das variáveis físico-químicas da água para três pontos amostrais no 

período de pré-restauração são apresentados na Tabela 1. Nela é possível observar que a água 

caracterizava-se por ser levemente ácida, com os maiores valores de pH encontrados no período 

chuvoso, onde verifica-se as menores concentrações de oxigênio dissolvido. Destacam-se os 

altos valores de turbidez e cor da água encontrada para o período chuvoso e de transição, isso 

foi observado nas amostragens realizadas no início do ano de 2014. 

 

Tabela. 1: Valores médios das variáveis físicas e químicas disponibilizadas nos relatórios de 

monitoramento do riacho da Campininha para o período de pré-restauração. Não há diferença 

estatisticamente significativa entre os pontos amostrais e as estações climáticas (p > 0,05). 

  P1 P2 P3 

pH 

Seca* 5,23 6,18 6,45 

Chuva 6,8 + 0,56 6,95 + 0,64 6,8 + 0,42 

Transição 6,68 + 0,26 6,245 + 0,35 7,005 + 0,29 

OD (mg L-1) 

Seca* 5,65 5,97 5,45 

Chuva 4,9 + 1,27 5,1 + 0,14 5,35 + 0,21 

Transição 6,12 + 0,88 6,435 + 0,33 5,375 + 0,81 

Turbidez (NTU) 

Seca* 25,7 16 62,1 

Chuva 36 + 11,31 369 + 496,39 345 + 403,05 

Transição 26,75 + 11,67 257 + 332,34 245,5 + 286,38 

Cor (µH) 

Seca* 130 700 540 

Chuva 2030 + 2786 1615 + 1958,69 1840 + 2206,17 

Transição 135 + 77,78 1220 + 1244,51 965 + 286,38 

 *Só foi realizada uma amostragem no período seco 

 

A Tabela 2 apresenta os valores médios das variáveis físicas e químicas avaliadas no 

riacho da Campininha para o período pós-restauração. Destaca-se que os impactos sofridos por 

esse ambiente estão relacionados ao processo de sedimentação, não havendo fontes de poluição 

orgânica na bacia do riacho. Apenas a condutividade elétrica e concentração de sólidos 
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dissolvidos totais apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os pontos 

amostrados (p < 0,05), sendo que essas variáveis apresentaram diferenças entre o P1 e os pontos 

5, 6 e 7 (p < 0,05). A água caracterizou-se como ácida para todos os pontos e períodos amostrais, 

com maiores valores médios de temperatura, condutividade e sólidos totais no período seco.  

 

Tabela 2: Valores médios das variáveis físico-químicas avaliadas para os sete pontos amostrais no 

riacho da Campininha para o período de pós-restauração. Os valores com diferenças estatisticamente 

significativas entre as estações (p < 0,05) estão destacados e indicados por asteriscos.  

Variável Estações P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

pH 

Seca 
5,9 + 

1,18 

5,7 + 

1,33 

5,7 + 

1,39 

5,7 + 

1,48 

5,7 + 

1,36 

5,7 + 

1,43 

5,4 + 

2,16 

Chuva 
5,8 + 

0,92 

5,7 + 

1,01 

5,8 + 

0,95 

5,7 + 

0,96 

5,8 + 

0,97 

5,8 + 

0,95 

5,7 + 

0,88 

Transição 
5,2 + 

0,37 

5,1 + 

0,45 

5,2 + 

0,42 

5,4 + 

0,24 

5,4 + 

0,19 

5,5 + 

0,14 

5,3 + 

0,34 

Temperatura 

(°C) 

Seca 
23,7 + 

2,42 

23 + 

2,28 

22,9 + 

2,3 

22,6 + 

2,52 

22,7 + 

2,52 

21,6 + 

3,4 

24,8 + 

2,83 

Chuva 
20,5 + 

4,2 

21 + 

4,86 

21,0 + 

4,95 

20,8 + 

4,55 

20,1 + 

4,22 

20,0  + 

3,72 

20,0 + 

4,47 

Transição 
20,3 + 

1,07 

20 + 

1,67 

20,1 + 

2,04 

18,8 + 

1,51 

17,9 + 

0,15 

17,4 + 

1,92 

23,8 + 

1,03 

Condutividade 

elétrica (µS) 

Seca 
78,5 + 

15,4 

87 + 

47,53 

72,9 + 

18,3 

69,1 + 

21,14 

65,7 + 

24,13* 

44,9 + 

8,93 

58,2 + 

28,34 

Chuva 
52,6 + 

4,1* 

51,6 + 

3,27* 

51 + 

3,4 

45,9 + 

3,83* 

45,2 + 

3,55* 

52,3 + 

8,25 

50,3 + 

2,56 

Transição 
56,1 + 

4,22* 

52,1 + 

2,63* 

46,3 + 

4,33 

47,3 + 

4,2* 

39,8 + 

2,92 

41,9 + 

2,18 

45,5 + 

0,79 

STD (ppm) 

Seca 
42,4 + 

8,29 

47,2 + 

25,6* 

39,2 + 

10* 

35,0 + 

13,83 

35,6 + 

12,87* 

24,2 + 

4,84 

31,6 + 

15,41 

Chuva 
27,7 + 

1,62* 

29,5 + 

2,20* 

27,5 + 

1,65* 

26,2 + 

3,27 

25,1 + 

2,68* 

27,3 + 

7,19 

27,3 + 

1,4 

Transição 
30,6 + 

2,11* 

28,2 + 

1,48 

25,0 + 

2,34 

25,6 + 

2,28 

21,5 + 

1,55 

22,6 + 

1,22 

25,1 + 

0,97 

OD (mg L-1) 

Seca 
4,7 + 

0,44 

4,9 + 

0,75 

4,8 + 

0,57 

4,8 + 

0,28 

5,2 + 

0,38 

5,0 + 

0,3 

5,2 + 

0,51 

Chuva 
3,9 + 

1,39 

4 + 

1,14 

5,5 + 

1,45 

4,0 + 

0,65 

4,6 + 

0,8 

4,9 + 

1,03 

5,1 + 

1,16 

Transição 
4,7 + 

0,60 

4,7 + 

0,6 

5 + 

1,04 

5,0 + 

0,54 

4,9 + 

0,3 

5,2 + 

0,93 

4,9 + 

1,09 

 

A Figura 1 (a e b) apresenta os resultados da análise granulométrica para os períodos 

seco e chuvoso pós-restauração. Nela é possível perceber que não há grandes mudanças no teor 

de silte e argila entre os períodos, e as mudanças mais significativas ocorrem para os substratos 

grossos (seixo e grânulo) sendo o período chuvoso o que apresentou maiores composições dos 
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mesmos. De uma forma geral percebe-se que o período chuvoso apresenta um substrato com 

maior predominância de material grosseiro em relação ao período seco, havendo um aumento 

com diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) para os teores de seixo, grânulo e uma 

diminuição para areia muito fina (p < 0,05). Houve uma variabilidade entre os pontos amostrais 

para o teor de matéria orgânica do sedimento (Fig. 1-c), no entanto não houve diferença 

significativa (p > 0,05) entre ao período seco e chuvoso. Destaca-se que os pontos 1, 6 e 7 (seca) 

apresentaram os menores teores de matéria orgânica, que se correlacionou forte e diretamente 

com os percentuais de grânulo (p <0,01, r = 0,72), areia muito grossa (p < 0,001, r = 0,86) e 

silte e argila (p < 0,001, r = 0,84) e forte e inversamente com os percentuais de areia média (p 

< 0,01, r = -0,72) e areia fina (p < 0,01, r = -0,80). 

 

Figura 1: Análise granulométrica do sedimento no riacho da Campininha para (a) o período seco e 

(b) chuvoso, com legenda apresentada para os dois períodos. Em (c) é apresentado o resultado da 

análise do teor de matéria orgânica para ambos os períodos. 

 

3.1 Comunidade de macroinvertebrados 

 

Antes da implantação do projeto de restauração ecológica, a comunidade de 

macroinvertebrados caracterizou-se pela presença de 6 ordens (Fig. 2-a), sendo Odonata e 
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Coleoptera as dominantes, e 14 famílias, com destaque para as famílias Dytiscidae (Coleoptera) 

e Coenagrionidae (Odonata). Após a implantação do projeto de restauração ecológica houve 

uma mudança na composição da comunidade, com maior dominância das ordens Gastropoda, 

Diptera e Coleoptera (Fig. 2-b), com destaque para as famílias Physidae (Gastropoda), 

Chironominae (subfamília da ordem Diptera) e Hydrophilidae (Coleoptera), sendo que para 

esse período foram encontradas 34 famílias distribuídas em 10 ordens. A ocorrência de todas 

as famílias nos meses de amostragens, para ambos os períodos, é apresentada na Tabela 3 

Considerando a classificação funcional dos grupos alimentares houve uma completa mudança 

nas características da comunidade que se caracterizava pela dominância de predadores (Fig. 2-

c), para uma comunidade dominada por raspadores e coletores-catadores (Fig 2-d).  

 

Figura 2: Distribuição das ordens antes (a) e depois (B) da implementação do projeto de restauração 

ecológica e composição dos grupos funcionais alimentares no período anterior (c) e posterior (d) da 

implantação do projeto.  



Tabela 3: Ocorrências das famílias nas campanhas amostrais entre os períodos de pré e pós rompimento. 

Ordem Família 

Pré-Restauração  Pós-Restauração 

Jan 

14 

Jul 

14 

Out 

14 

Jan 

15 

 Maio 

16 

Jun 

16 

Jul 

16 

Ago 

16 

Set 

16 

Out 

16 

Nov 

16 

Dez 

16 

Jan 

17 

Gastropoda 
Planorbidae              x 

Physidae   X   x x x x x x x x x 

 

Chironominae      x x x x  x   x 

Ortocladiinae      x x        

Tanypodinae      x x x x  x x  x 

Ceratopogonidae      x x  x  x x x x 

Culicidae  x             

Sciomyzidae               

Stratiomydae        x       

Tabanidae        x     x  

Coleoptera 

Curculionidae       x  x    x  

Dysticidae  x X x       x    

Hydrophilidae    x  x x x x x x x x x 

Notoridae      x         

Odonata 

Aeshnidae   X     x x x     

Coenagrionidae  x X x  x x x x   x  x 

Calopterygidae   X x          x 

Corduliidae           x   x 

Gomphidae   X   x x x x x x x  x 

Lestidae               

Libellulidae  x X x    x   x  x x 

Protoneuridae           x    

Hemiptera 

Belostomatidae  x X x  x x  x  x x x  

Corixidae  x X          x  

Naucoridae      x x x   x  x x 
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Notonectidae   X   x         

Pleidae   X x    x     x x 

Vellidae      x         

Trichoptera 

Leptoceridae      x x x x  x x x  

Helycopsychidae      x x x x x x x x x 

Hydropsychidae               

Odontoceridae       x   x x x x x 

Oligochaeta*       x x x   x  x  

Hirudinae*   x     x    x    

Collembola Poronellidae       x     x x  

Bivalvia*               x 

*Subclasse 

 



Os gráficos da Figura 3 apresentam os índices estruturais aplicados entre os períodos de 

pré e pós-restauração do riacho estudado. Nela é possível observar que não há diferenças 

estatisticamente significantes (p > 0,05) para a riqueza e diversidade das famílias entre as 

distintas condições, no entanto destaca-se uma maior variabilidade dos dados para o período de 

pré-restauração. Considerando a composição da comunidade, destaca-se que as métricas 

relacionadas às ordens Coleoptera e Odonata não foram capazes de diferenciar os períodos (p 

> 0,05), apresentando uma relativa similaridade. De forma inversa, as métricas relacionadas a 

fauna EPT e de Gastropoda e Diptera foram capazes de diferenciar entre as duas condições (p 

< 0,05). Do ponto de vista de tolerância dos organismos percebe-se que não há diferenças 

estatísticas nos percentuais de organismos sensíveis e moderados, embora esse grupo tenha 

apresentado maior variabilidade no período pré-restauração. No entanto, as métricas de 

organismos tolerantes (%tolerantes, Chironomidae/Diptera, Chironominae/Chironomidae, 

%Chironomidae, %Diptera) se diferenciaram entre os períodos (p < 0,05). A abordagem 

funcional foi mais sensível às ações de implantação do projeto de restauração ecológica, sendo 

que os percentuais de predadores, coletores-catadores, raspadores e filtro-coletores foram 

estatisticamente diferentes entre as duas condições (p < 0,05). Houve uma diminuição na 

dominância dos predadores, e aumento dos coletores-catadores, raspadores e filtro-coletores e 

aparentemente uma diminuição do grupo de fragmentadores, embora não estatisticamente 

significativa (p > 0,05), e o aparecimento de filtrador apenas na amostra de janeiro de 2017 

(Figura 4). 
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Figura 3: Distribuição dos índices funcionais aplicados para a comunidade de macroinvertebrados 

do riacho da Campininha para os períodos de pré e pós-restauração. Os períodos estatisticamente 

diferentes (p < 0,05) estão identificados com asteriscos.  

 

Figura 4: Participação relativa dos principais grupos funcionais alimentares na comunidade de 

macroinvertebrados nos períodos de pré e pós-restauração. Os períodos estatisticamente diferentes (p 

< 0,05) estão identificados com asteriscos.  

 

A Figura 5 mostra a análise de correspondência incluindo todos os índices estruturais e 

funcionais. O eixo principal explica 31,6% da variabilidade dos dados e o secundário explica 

24,4% dos dados. Nela é possível perceber um agrupamento dos pontos pré-restauração 

ecológica separados por ambos os eixos, sendo influenciados principalmente pelos percentuais 

de predadores, Odonata e fragmentadores. As métricas relacionadas à composição das ordens 

Diptera, Gastropoda e da fauna EPT, assim como percentual de tolerantes, foram responsáveis 

pela separação de uma importante parcela dos pontos pós-restauração.  
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Figura 5: Analise de correspondência para todos os índices estruturais e funcionais alimentares.  

 

Considerando apenas os índices funcionais verifica-se que os mesmos possuem um 

maior poder de separação entre os pontos pré e pós-restauração (Fig. 6), apesar do somatório 

dos eixos explicarem uma menor variabilidade dos dados (49,4%). Conforme destacado 

anteriormente o percentual de predador e fragmentador foram responsáveis pela separação dos 

pontos pré-restauração, enquanto que os percentuais de filtro-coletor, coletor-catador e raspador 

foram responsáveis pela separação dos pontos pós-restauração. Destaca-se a separação de um 

ponto relacionado ao percentual de filtrador, relativo ao único aparecimento do mesmo na 

campanha de janeiro. 



126 
 

Figura 6: Análise de correspondência para os índices funcionais alimentares aplicados entre os 

períodos de pré e pós-restauração ecológica no riacho da Campininha. A primeiro eixo explica 25,6% 

da variabilidade dos dados e o secundário 23,8%. 

 

3.3 Relação entre as variáveis ambientais e a comunidade de macroinvertebrados 

 

Os gráficos da Figura 7 e 8 apresentam os resultados das análises de correspondências 

canônicas. Nelas é possível observar que as variáveis ambientais avaliadas nessa pesquisa 

tiveram um importante poder explicativo da distribuição das famílias amostradas, assim como, 

dos índices aplicados para o riacho no período posterior a implantação da restauração. Quando 
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as famílias foram consideradas (Fig. 7-a) verifica-se que das variáveis físicas e químicas da 

água o pH, OD e STD foram adicionados ao modelo, sendo que as mesmas explicaram 87,34% 

da variabilidade das famílias. O primeiro eixo canônico explica 23,20% dessa variabilidade e o 

segundo 19,30% (somatório dos eixos 42,50%). 

O OD correlacionou-se fortemente com o teor de seixo e ambos tiveram maior 

influência sobre a família Leptoceridae (Lep) e menor influência sobre a subfamília 

Chironominae (Chi) e Tanypodinae (Tan). O pH da água teve forte relação com o percentual 

de areia muito grossa, tendo alta correlação com o eixo secundário, e com o teor de matéria 

orgânica, sendo que juntos tiveram uma alta e positiva influência sobre as famílias Notonectidae 

(Not), Ceratopogonidae (Cer), Physidae (Phy), Tanypodinae e Hirudinae (Hir). O teor de Areia 

muito fina teve influência sobre as famílias Coenagrionidae (Coe) e Poronellidae (Por), 

enquanto que os sólidos totais dissolvidos influenciaram as famílias Curculionidae (Cur) e 

Gomphidae (Gom). O teor de areia fina teve forte poder de separação das famílias Notoridae 

(Noe), Naucoridae (Nau) e Belostomatidae (Bel) e ainda separou a subclasse Olighochaeta 

(Oli), a família Hydrophilidae (Hyp) e subfamília Orthocladiinae (Ort). O percentual de areia 

média teve maior influência sobre as famílias Helycopsychidae (Hel) e Vellidae (Vel) e a areia 

grossa sobre a família Odontoceridae (Odo) (Fig. 7-a).  

Quando todos os índices foram considerados, as variáveis OD e pH foram adicionadas 

ao modelo, em conjunto com o teor de matéria orgânica e as características granulométricas dos 

sedimentos (Fig. 7-b), sendo que as variáveis incluídas tiveram um alto poder explicativo da 

distribuição dos índices (75,03%). O primeiro eixo canônico explicou 59% da variabilidade dos 

índices aplicados e o segundo 20,60%. O OD e pH tiveram maiores influências, e em menor 

grau areia muito grossa e fina, nos percentuais de predador e coletor-catador, na riqueza e 

diversidade de famílias, e de forma contrária sobre o percentual de raspador. O teor de MO teve 

maior poder sobre a razão Chdae/Dip, enquanto que o teor de areia muito fina teve maiores 

influências sobre o percentual de tolerantes e densidade. Os percentuais de areia grossa e média 

foram responsáveis por separar o %fragmentadores e os índices relacionados à fauna EPT e 

tiveram influência inversa sobre o %tolerantes.   
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Figura 7: Análise de correspondência canônica entre as variáveis ambientais e as famílias (a) e 

índices (b) aplicados nos períodos seco e chuvoso no riacho da campininha após a implantação do 

projeto de restauração ecológica. As cruzes representam as famílias/índices e os vetores as variáveis 

ambientais (sendo MO = matéria orgânica; STD = sólidos totais dissolvidos; %A.M.G. = % Areia 

Muito Grossa; %A.G. = Areia Grossa; %A.M. = Areia Média; %A.F = Areia Fina; %A.M.F. = Areia 

Muito Fina; %Ft-Col = %Filtro-Coletor, chdae/Dip = Chironomidae/Diptera). 

 

Quando os índices foram analisados separadamente (funcionais e estruturais) percebe-

se um maior poder explicativo das variáveis ambientais (Fig. 8). Considerando apenas os 

índices estruturais as variáveis SatO2, STD, MO e granulométricas foram adicionadas ao 

modelo, sendo que as mesmas explicaram 85,97% da variabilidade dos índices ecológicos 

estruturais, com o primeiro eixo explicando 85,5% dessa variabilidade e o segundo 7,7%. A 

concentração de STD, SatO2 e percentual de areia grossa e média foram separados pelo eixo 

principal juntamente com a diversidade, riqueza e densidade, tendo influências sobre esses, 

porém sendo separadas dos mesmos pelo eixo secundário. De forma contrária os percentuais de 

silte e argila, areia muito fina e MO foram separados pelo eixo principal juntamente da fauna 

EPT e razão Chdae/Dip (que teve relação direta com o teor de finos e MO) (Fig. 8-a). Quando 

o modelo foi gerado apenas com os índices funcionais alimentares (Fig. 8-b) as variáveis 

ambientais selecionadas explicaram 83,44% da variabilidade dos índices (primeiro eixo 52% e 

segundo eixo 37,1%) e as frações de areia grossa, média e fina tiveram relação direta com o 

%filtro-coletores; SDT e condutividade com o %fragmentadores; pH, MO e areia muito grossa 

com o %coletores-catadores e %predadores e areia muito fina com o %raspadores. 
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Figura 8: Análise de correspondência canônica entre as variáveis ambientais e os índices estruturais 

(a) e funcionais (b) aplicados nas mesmas condições dos modelos da Figura 7. As cruzes representam 

os índices e os vetores as variáveis ambientais. 

 

A Tabela 4 apresenta os atributos ecossistêmicos estimados pelas relações entre os 

grupos funcionais alimentares, proposta por Cummins; Merritt e Andrade (2005). A razão P/R 

corresponde à relação entre autotrofia e heterotrofia do ambiente, sendo que valores acima de 

0,75 classificam o ambiente como autotrófico. A razão CPOM (matéria orgânica grosseira) e 

FPOM (matéria orgânica particulada fina) reflete a mudança do tipo de partícula orgânica de 

grosseira para fina, e reflete a associação entre os fragmentadores e o funcionamento da zona 

ripária, com índices maiores que 0,25 refletindo um funcionamento normal dessa relação. A 

razão TFPOM (matéria orgânica particulada fina transportada) e BFPOM (matéria orgânica 

particulada fina bentônica) equivale a mudança de condições de FPOM transportada para 

matéria depositada no sedimento, com razões maiores de 0,5 indicando um transporte de FPOM 

maior que o transporte normal de partículas em suspensão. As características de habitat indicam 

a estabilidade do substrato, sendo que valores que 0,5 indicam uma abundância de substratos 

estáveis (CUMMINS; MERRITT; ANDRADE, 2005).  

 

Tabela 4: Atributos ecossistêmicos do riacho da Campininha para o período pós-restauração baseada 

nas razões entre os grupos funcionais alimentares conforme proposto por Cummins; Merritt e Andrade 

(2005). 

Atributo Razão entre os GFA Estação P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P/R 

raspador/ 

(fragmentador + total 

de coletores) 

Seca 0,09 0,01 6,45 45,38 13,02 2,83 0,002 

Chuva 0,5 0,07 0,1 0,42 0,2 2,21 1 

Trans. 0,15 0,33 0,56 0,22 13,10 2,35 1,12 

MOG/ 

MOPF 

fragmentador/ 

total de coletores 

Seca 0 0 0,07 0 1,46 0,05 0,002 

Chuva 0,25 0 1,12 0,12 0 3 0 

Trans. 0 0 0 0,92 2,33 1,38 0,33 

MOPFT/ 

MOPF 

filtro-coletor/ 

coletor-catador 

Seca 1,62 43,27 0,67 0,58 0,42 0 0,001 

Chuva 0 0 0 0,05 0 0 0 

Trans. 2,87 0,14 0,19 0,33 0,03 0,07 0 

Carac. do 

habitat 

(raspador + filtro-

coletor)/ 

(fragmentador+coletor-

catardor) 

Seca 1,95 43,35 1,59 3,04 16,16 0,17 0,003 

Chuva 2,5 0,07 2,75 4,27 0 2,21 1 

Trans. 3 0,14 0,26 0,31 14,81 3,01 0,96 

Trans. = transição 
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4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Variáveis ambientais 

 

As amostragens realizadas no riacho da Campininha no ano de 2014, consideradas aqui 

como pré-restauração, foram iniciadas no mês de janeiro, logo após o incidente e se 

prolongaram em um período de um ano, incluindo já algumas etapas de intervenções na bacia. 

Assim, verifica-se que algumas variáveis assumiram valores extremos, tais como turbidez e cor 

da água, que apresentaram valores extremamente altos no período chuvoso, estando acima dos 

limites preconizados na legislação considerando a pior classe de água (100NTU para turbidez 

e 75µH) (CONAMA, 2005). Destaca-se que esse fenômeno ocorreu, principalmente, pelo mês 

amostrado representativo do período chuvoso ser janeiro, imediatamente posterior ao 

rompimento da barragem, sendo que os valores tiveram uma redução brusca a partir do segundo 

semestre de 2014, observados pelos valores da seca e pelos altos valores de desvio padrão 

dessas variáveis. As primeiras intervenções no riacho foram de contenção das margens para 

redução do processo de erosão das margens, que já se encontrava altamente impactado pelo 

assoreamento causado pelo rompimento da estrutura, e com isso observa-se reduções nos 

valores de cor e turbidez, considerando inclusive o mês de janeiro de 2015, quando obtiveram-

se valores dentro do preconizado pela legislação.  

Para o período de pós-restauração verificou-se, pelos dados de sólidos dissolvidos totais, 

que as ações de contenções das margens resultaram em baixos valores de sólidos totais 

dissolvidos, indicando resultados efetivos na contenção dos principais impactos do riacho antes 

do rompimento da estrutura, que eram relacionados ao processo de sedimentação e 

assoreamento. Os valores de pH e OD estiveram baixos durante esse período, indicando uma 

mudança nas características físico-químicas da água, o que pode ser resultado da deposição do 

material contido na barragem ao longo do riacho, já que as atividades de restauração ecológica 

não incluíam a retirada desse material, ou qualquer intervenção nas condições de substrato do 

riacho, que caracterizou-se por maiores teores de finos no período seco.  

 

4.2 Comunidade de macroinvertebrados 

 

Após aproximados dois anos de início das atividades de intervenção na área e de 

implantação das primeiras etapas do projeto de restauração ecológica no riacho da Campininha, 

foi detectada uma importante mudança na composição da fauna de invertebrados onde o número 

de famílias amostrada aumentou em aproximadamente 2,5 vezes. Considerando a abordagem 
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de grupos funcionais alimentares, observa-se uma redução da dominância de predadores, 

principalmente pela redução da dominância de Odonata, com o aumento da representatividade 

de outros grupos funcionais, principalmente dos coletores-catadores e dos raspadores.  

As métricas biológicas clássicas não foram capazes de detectar mudanças na 

comunidade de macroinvertebrados aquáticos entre os períodos de pré e pós implantação do 

projeto de restauração. Jaunatre et al. (2013) também encontraram resultados semelhantes, ao 

avaliar a efetividade de implantação de projetos de restauração, onde não foi encontrada 

diferença significante na riqueza e equitabilidade entre áreas restauradas e suas áreas referência, 

no entanto a comunidade mostrou uma grande diferença em sua composição. Nilsson et al. 

(2015) ao avaliar diversos estudos relacionados a avaliação do sucesso de implementação de 

projetos de restauração na Europa, que utilizaram as métricas clássicas dentro do processo de 

monitoramento, verificaram que a comunidade biótica, dentro dela a de macroinvertebrados, 

não mostrou uma resposta consistente à restauração durante ao período examinado que 

chegaram a 24 anos.  

Tais resultados apontam para a necessidade da avaliação da composição da comunidade 

de macroinvertebrados em estudos que visem avaliar a efetividade de restauração ecológica, 

em conjunto com as métricas clássicas, já que grupos alimentares podem estar sendo 

substituídos, mesmo não havendo mudanças nos parâmetros de riqueza e diversidade. Além 

disso, as métricas clássicas não conseguem diferenciar entre as sensibilidades dos grupos 

presentes no ambiente. Dentro desse contexto, Lakly e McArthur (2000) discutem que a 

aplicação de índices biológicos pode ser adequada para detectar distúrbios particulares em 

níveis específicos, porém não podem ser aplicados para todos os sistemas, pois em alguns casos 

o processo de simplificação inerente dos índices pode mascarar ou provocar perdas de 

informações essenciais para avaliação do sucesso de restauração dos riachos. Dessa forma, 

Turunen et al. (2017) apontam que o monitoramento de projetos de restauração, quando 

existem, tem focado nas propriedades estruturais tais como riqueza e diversidade, enquanto que 

as funções dos ecossistemas tem sido altamente ignoradas. Portanto, considerando todos esses 

apontamentos, destaca-se que, conforme observado nesse estudo, outras métricas precisam ser 

analisadas, considerando principalmente a sensibilidade das famílias, composição dos grupos e 

hábitos alimentares.  

 Considerando a sensibilidade dos grupos, percebeu-se um aumento significativo no 

percentual de tolerantes, enquanto que os grupos de tolerância moderada e sensíveis não 

apresentaram mudanças significante na sua composição, apesar de se observar um pequeno 

aumento, principalmente dos outlayers de sensíveis e uma pequena diminuição dos moderados. 
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As diferenças na composição dos tolerantes pode ser atribuída principalmente pela dominância 

das famílias Chironomidae (Diptera) e Physidae (Gastropoda), que recebem pontuações 2 e 3 

respectivamente (JUNQUEIRA; CAMPOS, 1998) e que apresentaram uma diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos.  

A maior dominância dos organismos tolerantes também pode ser relacionada ao tempo 

de implementação do projeto de restauração ecológica. Por esse ainda ser recente o 

aparecimento de grupos de organismos de maior tolerância justifica-se e espera-se que com o 

passar do tempo haja o surgimento de grupos mais sensíveis com diminuição da dominância 

dos tolerantes e um maior equilíbrio da comunidade. Embora dentro de uma condição inicial 

de recuperação tenha sido detectada essa dominância, o que teoricamente pode ser interpretados 

como um resultado negativo, destaca-se que houve diferença estatisticamente significativa entre 

o percentual de EPT que é um importante indicador dentro de estudos de biomonitoramento. 

Destaca-se que o aumento da composição desses organismos indica uma melhora nas condições 

ambientais dentro e fora do riacho. A fauna foi composta puramente por organismos da ordem 

Trichoptera, não sendo encontrados representantes das ordens Ephemeroptera e Plecoptera. Os 

organismos encontrados apresentam graus de sensibilidade moderada (Leptoceridae e 

Hydropsychidae) e alta (Helycopsychidae e Odontoceeridae) (JUNQUEIRA; CAMPOS, 1998). 

Destaca-se ainda que há uma recuperação de funções no ambiente, como um aumento 

da representatividade de importantes grupos tais como raspadores, filtro-coletores e coletores-

catadores, e diminuição da dominância de predadores. A baixa representatividade de 

fragmentadores é um resultado não esperado, já que uma das etapas do projeto foi a recuperação 

da mata ciliar do riacho, porém destaca-se que essa baixa representatividade pode ter ocorrido 

devido ao curto período de implantação dessa medida, o que não pode ter tido efeitos 

significativos na fauna de fragmentadores, sendo necessário um tempo maior para criação de 

uma estrutura fragmentária no riacho com o aumento da disponibilidade de recurso alimentar 

para esse grupo alimentar. Damanik-Ambarita et al. (2016) e Li et al. (2013) apontam que de 

uma forma geral as porcentagens de coletores-catadores são geralmente altas com o aumento 

dos distúrbios, enquanto que fragmentadores irão diminuir com aumento do gradiente de 

degradação. Isso indica uma maior sensibilidade do grupo de fragmentadores, o que corrobora 

com a hipótese levantada por nós aqui de que o tempo de recuperação ainda é pequeno para 

serem observadas mudanças significativas na fauna de fragmentadores.  

Em contrapartida, Damanik-Ambarita et al. (2016) destacam que os coletores-catadores 

são um grupo mais resistente, no entanto, para o presente estudo mesmo nos períodos onde o 

riacho encontrava-se altamente perturbado, após o rompimento da estrutura, esse grupo de 
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indivíduos apresentou baixa representatividade, devido provavelmente a baixa qualidade dos 

substratos e da disponibilidade de partículas. O aumento da densidade de coletores-catadores 

pode ser um indicador do melhoramento da qualidade das partículas que estão entrando no 

riacho (material alóctone), indicando um sucesso das medidas de contenção do processo de 

assoreamento do riacho, com recuperação das margens e bacia pelas medidas de restauração 

(Capítulo 1). Além disso, com uma redução da entrada de sólidos há uma diminuição do 

assoreamento e enterro desses organismos. Como já apontado anteriormente não há nenhuma 

fonte de poluição orgânica no riacho, indicando que o aumento da densidade de coletores-

catadores não provem dessa origem, corroborando com a constatação de melhoria da qualidade 

do material orgânico que está entrando no riacho.  

O aumento do percentual de filtro-coletores se dá pelo aumento do número de indivíduos 

das famílias Hydropsychidae (Trichoptera) e Hydrophilidae (Coleoptera) ambos de tolerância 

moderada (5 e 4 respectivamente) na classificação proposta por Junqueira e Campos (1998). Li 

et al. (2013) ao estudar um gradiente de áreas sob diferentes tipos de estresses ambientais 

constatou que os filtro-coletores da família Hydropsychidae foram mais abundantes em rios 

inseridos em áreas de floresta e agricultura, se comparados à áreas urbanas. Mereta et al. (2012) 

verificaram uma clara relação entre a abundância da família Hydrophilidae e a condutividade 

elétrica da água, com um aumento da condutividade favorecendo essa família, enquanto isso, 

Bloechl et al. (2010) verificaram, ao estudar lagoas artificiais, que essa família ocorreu de forma 

tardia em áreas altamente vegetadas. Tais resultados indicam que esses organismos não estarão 

presentes em áreas altamente perturbadas e que eles possuem certas exigências, confirmadas 

pela classificação moderada, indicando certo grau de recuperação do ambiente. A diminuição 

da dominância de predadores é um indicativo do estabelecimento de uma maior condição de 

equilíbrio dentro dos grupos funcionais. 

Ao aplicar a análise de componentes principais considerando a distribuição das espécies, 

as componentes foram capazes de separar os pontos pré e pós-restauração, no entanto, os eixos 

tiveram um baixo percentual de explicação das variâncias indicando a importância da aplicação 

de índices nesse tipo de estudo, que foram capazes de ter um maior poder explicativo da 

distribuição dos pontos amostrais considerando todos os índices ou apenas os índices 

funcionais. O poder de explicação dos índices funcionais isoladamente aponta para as vantagens 

de sua utilização para monitoramento de áreas recuperadas, em contraste com métricas clássicas 

de riqueza e diversidade que não foram capazes de diferenciar entre os períodos.  

Considerando a variabilidade ambiental ocasionada pelas estações hidrológicas 

verificou-se que o número de indivíduos, Equitabilidade, %tolerantes, densidade e % 
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predadores apresentaram diferença estatisticamente significativa entre seca e chuva. Houve 

diferença para dominância, diversidade entre seca e transição. Altas riquezas e diversidade 

foram encontradas durante a estação seca por Baptista et al. (2001), que atribuíram esse 

comportamento a alta estabilidade e disponibilidade de habitats nesse período, pois a riqueza 

de substratos (em geral substratos vegetais), durante essa estação, são menos afetados pelo fluxo 

da água, garantindo um grande período para colonização e processamento de matéria orgânica 

bentônica pelos macroinvertebrados. Além disso a comunidade estabelecida em substratos 

rochosos e arenosos se tornam mais estáveis, pois esses substratos servem de refúgio para 

organismos jovens (BAPTISTA et al., 2001). Apesar de haver uma ocupação em todos os 

substratos, os autores verificaram que houve uma clara preferência por dois substratos: manchas 

de substratos vegetais em áreas de corredeiras e material vegetal depositado em áreas de poças.  

No presente estudo as métricas de densidade e número de indivíduos foram maiores na seca, o 

que pode ser atribuído aos motivos destacados por (BAPTISTA et al., 2001), em contrapartida 

o percentual de predadores foi maior no período chuvoso.  

 

4.3 Relação entre as variáveis ambientais e a comunidade de macroinvertebrados 

 

Os modelos gerados por meio das Análises de Correspondência Canônica revelaram que 

dentre as variáveis adicionadas nos modelos as características granulométricas (textura) do 

sedimento foram as que tiveram melhor pode explicativo da distribuição das famílias e índices 

aplicados para o período de pós-restauração, revelando que as condições dos substratos são 

fatores chave no processo de recolonização do ambiente. Da mesma forma, Alvarez-Mieles et 

al. (2013), ao estudarem as relações entre comunidade de macroinvertebrados e a qualidade da 

água em rios e áreas alagadas em região tropical, encontraram uma relação entre a textura do 

sedimento e a riqueza de macroinvertebrados, indicando que essa, juntamente com a velocidade 

da corrente, foram os principais fatores que influenciaram nas comunidades biológicas.  

Ao avaliar projetos de restauração na Europa Hering et al. (2015) verificaram que a 

magnitude das mudanças nas condições do substrato impactaram diretamente os 

macroinvertebrados bentônicos, macrófitas aquáticas e as variáveis morfológicas, que também 

iniciaram mudanças taxonômicas nas assembleias de peixes, apesar de não significante. Assim, 

os autores concluíram que os efeitos das medidas de restauração das condições 

hidromorfológicas nos organismos aquáticos (lóticos e áreas alagadas) dependem fortemente 

da geração de hábitats para os organismos aquáticos e ripários, que não estavam presentes, ou 

não eram suficientes, nas condições anteriores à restauração.  
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As ações de restauração ecológica implementadas no riacho da Campininha não 

incluíram modificações nos substratos naturais do riacho, sem a inclusão de nenhum tipo de 

substrato rochoso ou orgânico sendo, conforme descrito no capítulo 1, apenas realizadas 

atividades para contenção e recuperação das margens, recuperação do fluxo e das condições 

ripárias. Destaca-se aqui que o percentual da variância da comunidade e dos índices explicados 

pelas variáveis ambientais (principalmente as relacionadas à textura do sedimento) dentro da 

análise foi alto, indicando que outros fatores têm menores impactos. Isso demonstra que as 

condições de substrato no riacho avaliado têm grande impactos sobre a fauna de invertebrados 

e que se as ações implementadas tivessem focado também nesse âmbito, resultados mais 

efetivos poderiam ter sido obtidos em menor tempo.  

No entanto destaca-se que, de acordo com as análises dos atributos ecossistêmicos, os 

pontos apresentaram boa estabilidade dos substratos, salva algumas exceções, conforme as 

relações entre os grupos funcionais alimentares. A estabilidade do canal é um atributo chave 

nos ecossistemas lóticos, pois reflete na permanência relativa (estabilidade) de vários materiais 

do leito, tal como grandes pedregulhos, grandes pedaços de madeira e na firmação de plantas 

aquáticas enraizadas, sendo que se o leito é estável, invertebrados que escalam para a superfície 

de rochas ou madeiras ou escalam na vegetação enquanto se alimentam devem ser mais 

abundantes (CUMMINS; MERRITT; ANDRADE, 2005). Assim, a garantia de maiores 

estabilidades pela implantação de projetos que recuperem a estabilidade e heterogeneidade de 

habitats, podem implicar em melhores taxas de reestabilização da comunidade de 

macroinvertebrados. 

Os substratos pedregosos são estáveis pela sua baixa probabilidade de serem erodidos e 

transportado para jusante, além de fornecerem uma diversidade de espaços intersticiais e 

refúgios favoráveis para uma grande variedade de espécies bentônicas. De forma contrária, 

riachos que possuem um leito rochoso não podem fornecer hábitats diversos e seguros para 

organismos bentônicos devido aos nichos simplificados que eles criam e a ausência de 

partículas intersticiais essenciais, com isso os indivíduos bentônicos são carregados pelo fluxo 

e apenas aqueles com uma grande habilidade de se agarrar podem sobreviver (DUAN; WANG; 

XU, 2011). Nesse estudo os percentuais de substratos grossos tiveram relação direta com 

métricas como riqueza, diversidade e densidade, enquanto que os percentuais de areia fina e de 

silte e argila favoreceram diretamente o aumento da razão Chironomidae/Diptera e %tolerantes. 

Destaca-se que o percentual de finos esteve diretamente relacionado ao conteúdo de matéria 

orgânica, o que favorece esses grupos.  
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 Damanik-Ambarita et al. (2016) verificaram que uma boa qualidade da água, conforme 

classificação do índice BMWP-Colômbia, foi associada a altas velocidades de corrente, tipos 

de sedimentos grosseiros, usos menos intensivos da terra e baixas condutividades, sendo que 

em suas amostragens diversas famílias sensíveis foram associadas com essas condições 

ambientais específicas. Enquanto isso, famílias tolerantes, tais como Chironomidae e 

Ceratopogonidae estiveram presentes em ambientes com boa e má qualidade da água, não 

mostrando forte associação com uma condição ambiental específica, como mostrado pelas 

sensíveis (DAMANIK-AMBARITA et al., 2016). Para esse estudo, como discutido acima, a 

métrica relacionada a família Chironomidae apresentou associação principalmente ao teor de 

finos e MO.  

Os representantes da grupo de fragmentadores foram as famílias Curculionidae 

(Coleoptera), Leptoceridae e Odonteceridae (ambas Trichoptera), sendo que organismos da 

ordem Trichoptera parecem ser favorecidos pelo aumento da condutividade, o que pode 

explicar a relação entre condutividade e fragmentadores para o presente estudo. Boehme et al. 

(2016), encontraram altos valores de %EPT em riachos com alta e média condutividade 

específica, comparados a riachos de referência e discutem que a fauna EPT pode incluir famílias 

com aparente tolerância a elevadas condutividades específicas, o que pode estar ocorrendo aqui. 

Destaca-se ainda os baixos valores de condutividade, comparados aos valores verificados por 

Boehme et al. (2016) nos riachos referência. Conforme resultados obtidos por Azrina et al. 

(2006), por meio de análises de regressão múltipla, a concentração de sólidos suspensos totais 

e condutividade foram os dois parâmetros identificados com alteradores da comunidade de 

macroinvertebrados, conforme indicado pelos índices bióticos.  

O grupo de coletores-catadores teve relação direta com o teor de matéria orgânica, pH 

e percentual de areia muito grossa. Resultados semelhantes nessa relação com o conteúdo de 

MO foram encontrados por Schröder et al. (2013), onde os grupos de coletores e catadores, em 

riachos de baixa altitude, foram mais encontrados em substratos minerais finos e substratos com 

uma alta quantidade de matéria orgânica (e.g. areia e argila mineral ou orgânico). Nesse mesmo 

estudo os autores verificaram que os filtradores apresentaram preferência por substratos 

rochosos, macrófitas e madeira morta, e indicaram que a preferência tróficas geralmente são 

relacionadas a substratos específicos (SCHRÖDER et al., 2013), no presente estudo os filtro-

coletores se relacionaram aos substratos arenosos (fina, média e grossa).  

Considerando os resultados obtidos pela análise dos atributos ecossistêmicos pode-se 

constatar que em alguns pontos o riacho pode ser classificado como autótrofo, com maior 

produção de material autóctone, sendo que para o período chuvoso todos os pontos tiveram 
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característica heterótrofas, causadas principalmente pelo aumento da entrada de material 

alóctone para o interior do riacho. A classificação do riacho como autótrofo para alguns pontos 

não é esperada para um riacho de cabeceira, como o da Campininha, conforme discutido por 

Vannote et al. (1980) os riachos de cabeceira geralmente são influenciados fortemente pela 

vegetação ripária que reduz a produção autotrófica pelo sombreamento e contribui com uma 

grande quantidade de detritos alóctones e com o aumento do fluxo, a reduzida importância da 

entrada de matéria orgânica dos ecossistemas terrestres coincide com o aumento da 

significância da produção primária autóctone e do transporte orgânico das áreas a montante. 

Essa transição de riachos de cabeceira, dependentes das entradas terrestres, para rios de 

tamanho médio depende da produção algal ou de plantas vasculares e está, portanto, sendo 

geralmente refletida por uma mudança na razão de produção primária e respiração (VANNOTE 

et al., 1980). No entanto destaca-se que o riacho avaliado trata-se de um ambiente altamente 

degradado, e espera-se que com o desenvolvimento da vegetação ripária recuperada pela 

implantação do projeto haja uma mudança nas características do riacho e da razão P/R, com um 

aumento da entrada de material alóctone, e consequentemente aumento do conteúdo de 

fragmentadores, e redução na produção autóctone e, assim, redução nos percentuais de 

raspadores.  

Considerando a razão CPOM/FPOM percebe-se que há uma baixa ligação entre os 

fragmentadores e a zona ripária, ocasionada principalmente pela baixa dominância desse grupo 

funcional e baixo grau de recuperação da vegetação ripária, salvo algumas exceções. A razão 

TFPOM/BFPOM indica para o período seco nos primeiros 5 pontos uma boa qualidade das 

partículas orgânicas finas transportadas pelo riacho, tendo o restante dos pontos, com exceção 

do P1 transição, uma baixa qualidade das partículas transportadas. LI et al. (2013) apontam que 

espera-se razões de TFPOM/FPOM menores que 0,5 onde distúrbios humanos tem ocorrido, 

que no seu caso ocorreu em rios urbanos, mas os autores encontraram taxas maiores que 0,5 em 

rios inseridos em áreas de agricultura, indicando que esses tem experimentado distúrbios 

menores. Aqui taxas maiores indicam, como discutido acima, melhores condições no transporte 

de materiais finos, assim como melhor qualidade dos mesmos.  

A resposta relativamente rápida da comunidade de macroinvertebrados no riacho da 

Campininha, se comparada, por exemplo, com o estudo de Turunen et al. (2017) que não 

verificou efeitos na comunidade e considerou o tempo de restauração curto (3 a 7 anos), pode 

ser atribuída à proximidade do riacho à áreas florestadas, que podem ter atuado como fonte 

dispersoras de invertebrados colonizadores, considerando principalmente aqueles com fase 

aérea como as famílias pertencentes às ordens Diptera, Odonata, Hemiptera, Coleoptera e 
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Trichoptera. Sundermann et al. (2011) atribuiu a má resposta da assembleia de 

macroinvertebrados bentônicos encontrada em seu estudo ao baixo potencial de recolonização 

das áreas restauradas e à má qualidade da água. O grupo de espécies regionais caracterizou-se 

por ser empobrecido, na maioria das amostragens, implicando num mau potencial de 

recolonização, já que os autores destacam que poucas áreas nas proximidades das seções 

restauradas do rio abrigavam assembleias quase naturais. Miserendino et al. (2012) apontam 

que a recolonização das áreas impactadas, avaliadas em seu estudo, devem ser feitas por adultos 

voadores a partir de áreas não perturbadas, ambientes não afetados ou áreas protegidas. 

  

5 CONCLUSÕES 

 

Uma grande maioria dos projetos de restauração ecológica aplicados em ambientes 

temperados não resultaram em grandes mudanças na estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados, conforme discutido no capítulo II, mesmo em casos decorridas décadas 

após a implantação, no entanto, os resultados apresentados aqui mostram uma mudança 

significativa na fauna, levando em conta a aplicação de índices que considerem a composição 

da comunidade ou os grupos funcionais alimentares, apontando que mesmo que a implantação 

do projeto ainda esteja em estágios prematuros a um encaminhamento para a recuperação do 

sistema. Os índices clássicos de riqueza e diversidade não foram suficientes para identificar 

mudanças na comunidade de macroinvertebrados, sendo necessária a aplicação de outros 

índices que foram capazes de refletir essas mudanças.  

O presente estudo foi conduzido em um ambiente tropical, que apresenta outra dinâmica 

climática, com consequências sobre as condições de habitat, características da água e da 

estrutura das comunidades biológicas, e esse pode ter sido outra razão para a rápida detecção 

de efeitos sobre a comunidade, além da proximidade da área recuperada com ambientes naturais 

que permite uma recolonização mais efetiva do ambiente restaurado. Destaca-se a necessidade 

da expansão da aplicação de projetos de restauração no País, além do estabelecimento de 

protocolos para o monitoramento dessas áreas, sendo altamente recomendado o uso da fauna 

de macroinvertebrados bentônicos como grupo bioindicador das medidas de restauração, assim 

como a utilização de índices que considerem grupos específicos (EPT, Odonata, Gastropoda, 

dentre outros), a sensibilidade (%sensíveis, %tolerantes, EPT/Chironomidae, etc) assim como 

a abordagem funcional dos grupos alimentares, que mostrou-se sensível às mudanças 

ambientais e permite inferir sobre outras características do ambiente, assim como, da perda e 

ganho de funções do ecossistema.  
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 Embora a recuperação das condições de substrato não tenha sido o fodo do projeto 

avaliado, os índices utilizados tiveram uma forte relação com a granulometria do sedimento. 

Isso indica que a implementação de projetos de restauração ecológica no país devem direcionar-

se para a recuperação da complexidade de habitats e substrato, podendo ter melhores resultados 

de efetividade.  
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