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Resumo 
 

VIANA, S. M. Riqueza e distribuição de macrófitas aquáticas no rio Monjolinho e tributários 

(São Carlos, SP) e análise de sua relação com variáveis físicas e químicas. São Carlos, 2005. 

135 p. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a comunidade de macrófitas aquáticas 

em trechos do rio Monjolinho e alguns de seus tributários, avaliando a sua riqueza e 

distribuição. Além disso, variáveis físicas e químicas da água e sedimento de alguns locais de 

amostragem foram relacionadas com a ocorrência e distribuição das macrófitas aquáticas. 

Foram realizadas duas campanhas de coleta, uma em janeiro de 2004, no período chuvoso e 

outra em julho de 2004, em época de estiagem. Para a análise física e química da água e do 

sedimento foram realizadas amostragens em 9 pontos. Para o levantamento das macrófitas 

aquáticas e sua distribuição foram considerados 19 pontos ao longo do rio Monjolinho, 

enquanto para a análise da relação das macrófitas com as variáveis físicas e químicas do rio 

foram selecionadas 5 áreas, incluindo a nascente e foz do rio Monjolinho e três tributários.Os 

resultados mostraram que o rio Monjolinho encontra-se altamente impactado após a passagem 

pela área urbana, apresentando alguma capacidade de depuração em direção a sua foz. 

Comparados com outros trabalhos já realizados no período de 1989-1999, os dados 

demonstraram que muito pouco foi feito para a melhoria da qualidade deste rio. Com relação à 

comunidade de macrófitas aquáticas, a riqueza total foi relativamente baixa, comparada a de 

outros estudos realizados em ambientes lóticos brasileiros. Uma maior riqueza de espécies e 

maiores índices de diversidade foram encontrados na região mais próxima a nascente, nos dois 

períodos de coleta, diferindo do que foi verificado na área urbana. Além disso, intervenções 

antrópicas no rio, incluindo obras, podas e a invasão de espécies exóticas, a exemplo da 

gramínea Pennisetum purpureum, possivelmente influenciaram na distribuição de macrófitas 

aquáticas dentro da área urbana e ao longo do rio Monjolinho, respectivamente. Por outro lado, 

não foi evidenciada estatisticamente uma relação entre variáveis físicas e químicas e macrófitas 

aquáticas no rio Monjolinho, em parte devido à predominância de espécies emersas e anfíbias, 

as quais são citadas na literatura como espécies que apresentam maior amplitude ecológica, não 

sendo, assim, consideradas boas indicadoras de qualidade da água. 
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variáveis físicas e químicas. 
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 The present work aimed to study the aquatic macrophyte community along 

Monjolinho river and some of its tributaries, assessing their richness and distribution. In 

addition, the water and sediment physical and chemical variables of the selected 

sampling points were related with the macrophyte occurrence and distribution. The data 

for this study were collected in January 2004, in a rainy period and July 2004, a dry 

period. Chemical and physical analyses were carried out at 9 sampling points. For the 

aquatic macrophytes survey, 19 points were selected in the Monjolinho river, while for 

the analysis of the macrophyte relation with chemical and physical characteristics, 5 

areas were selected, including the Monjolinho river spring and the river mouth, and 

three tributaries. The results showed that Monjolinho river is highly impacted after the 

urban area, which compared with other data, between 1989 to 1999, demonstrated that 

little has been done to improve its water quality. The aquatic macrophyte richness at 

Monjolinho river, was considered relatively low, compared with other studies in 

brazilian rivers. The greatest richness and diversity were found near the river spring, 

differing from what was observed in the urban area. Also, anthropogenic activities in 

the river, including repair, periodic cutting and the presence of invasive exotic species 

such as Pennisetum purpureum possibly influenced the macrophyte community 

distribution within the urban area and along the Monjolinho river respectively. On the 

other hand, it was not statistically evidenced a relationship between physical and 

chemical variables and the aquatic macrophyte community considered, partially due to 

the predominance of emergent and anfibious species which are cited in literature as 

weak indicators of  water quality, for their high ecological amplitude. 
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physical and chemical variables. 

 


