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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar o estado de conservação, parâmetros físico-químicos da água e 

composição de bioindicadores dos riachos da serra de Itabaiana dentro do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana com a finalidade de contribuir para o plano de manejo e gestão dos 

recursos hídricos locais. O estudo foi dividido em três etapas: a primeira, aplicação do 

protocolo de avaliação rápida; nesta avaliação física do ambiente nos riachos mostrou que dos 

163 pontos avaliados 91% encontram-se em estado natural, 8% alterados e 1% impactados. 

As atividades agrícolas, de irrigação e retirada da mata ciliar caracterizaram os impactos 

ambientais que atingem diretamente o equilíbrio dos riachos, principalmente o vermelho e o 

coqagfria. A segunda etapa foi referente às análises físico-químicas (pH, condutividade, POR, 

OD, sal, TDS, nitrogênio e fósforo) realizadas em duas épocas:  inverno  (junho) e verão 

(setembro), com medições feitas com o multiparâmetro  HI9828 da Hanna Instruments e 

coletas de água para as análises de nitrogênio e fósforo processadas pelo ITPS-SE. Os 

parâmetros estiveram abaixo do permitido pela Resolução vigente, não evidenciando 

alterações tróficas. Simultaneamente a esta etapa foram realizadas coletas de 

macroinvertebrados com um Surber para verificar a distribuição e abundância dos 

organismos. A triagem, armazenamento e identificação dos macroinvertebrados foram 

realizadas no Laboratório de Biologia da Conservação na UFS-São Cristovão. Foram 

amostrados 5.389 morfótipos de macroinvertebrados distribuídos em 50 famílias.  A ordem 

Diptera foi dominante no número de famílias e abundância, dentre as famílias a Chironomidae 

apresentou 41,88% dos indivíduos (n=2.260). O riacho Coqueiro obteve a maior abundância 

de organismos (n=1.304) e o Água Fria a menor (n=622). No período seco ocorreu uma maior 

diversidade e abundância de organismos em relação ao período chuvoso. Os riachos Coqueiro 

e Água Fria apresentaram os maiores índices de similaridade 0,98, e os segmentos coqagfria e 

negverm com menor similaridade 0,86 na estrutura biótica. Os índices de diversidade 

variaram de 1,7 a 2,1 (nats.indiv.), os segmentos coqagfria e negverm  apresentaram os 

menores e maiores índices de diversidade. A frequência de EPT por segmento foi 0,16% no 

coqueiro, água fria 0,22%, negros 0,13%, vermelho 0,21%, coqagfria 0,14% e 0,26% 

negverm.  Na avaliação dos FFG obteve-se 3.489 coletores-catadores (65%) distribuídos em 8 

taxas, enquanto os fragmentadores em 6 taxas (n=50) representaram menos de 1% da 

composição dos segmentos. Os riachos dentro da UC apresentaram condições favoráveis de 

estabilidade e resiliência sistêmica enquanto no entorno o segmento coqagfria demonstrou 

alterações na estrutura da biota. Recomenda-se que os dados obtidos apoiem o plano de 

manejo e embasem atividades de gestão na conservação dos recursos hídricos. 

 

Palavras chave: Recursos hídricos, qualidade da água, sustentabilidade. 
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ABSTRAT 

 

 

This research aimed to evaluate the conservation status, physico-chemical composition of 

water and streams of bioindicators saw Itabaiana within the Parque Nacional Serra de 

Itabaiana in order to contribute to the management plan and management of local water 

resources. The study was divided into three stages: the first application of protocol for rapid 

assessment, this assessment of the physical environment in streams showed that the 163 

points assessed 91% are in their natural state, 8% and 1% change impacted. The agricultural 

activities and irrigation characterized the environmental impacts that directly affect the 

balance of streams, especially the red and coconut-cold water. The second step was 

concerning the physico-chemical (pH, conductivity, OF, OD, Salt, TDS, nitrogen and 

phosphorus) were carried out in two seasons: winter (June) and summer (September), with 

measurements made with the multiparameter HI9828 Hanna and water sampling for analysis 

of nitrogen and phosphorus processed by ITPS-SE. The parameters were below the resolution 

allowed by the current, not evidencing trophic changes. Simultaneously to this stage of 

macroinvertebrates were collected with a Surber to verify the distribution and abundance of 

organisms. Screening, storage and identification of macroinvertebrates were performed at the 

Laboratório de Biologia da Conservação (UFS-São Cristovão). We sampled 

macroinvertebrates 5389 morphotype distributed in 50 families. The order Diptera were 

dominant in abundance and number of families, among families Chironomidae showed 

41.88% of subjects (n = 2260). The Coqueiro had the highest abundance of organisms (n = 

1304) and the lower Agua Fria (n = 622). During the dry season there was a greater diversity 

and abundance of organisms in relation to the rainy season. The Coqueiro and Agua Fria 

rivers showed the highest similarity indices 0.98, and the segments and coqagfria negverm 

0.86 less similarity in biotic structure. The diversity indices ranged from 1.7 to 2.1 

(nats.indiv.), And the segments coqagfria negverm had the lowest and highest levels of 

diversity. The frequency of EPT segment was 0.16% in coconut water, cold 0.22%, 0.13% 

black, red 0.21%, 0.14% and 0.26 coqagfria negverm%. In the evaluation of 3489 was 

obtained FFG-collectors scavengers (65%) were distributed in 8 rates while fragmenting on 6 

rates (n = 50) of less than 1% of the composition of the segments. The streams within the UC 

showed favorable conditions for stability and resilience as a systemic environment in the 

segment coqagfria demonstrated changes in the structure of the biota. It is recommended that 

the data support the management plan and no studies that management activities in the 

conservation of water resources. 

 

 

Keywords: Water resources, water quality, and sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A origem da pesquisa foi relacionada à importância da região para fornecimento de 

água para vários municípios do agreste sergipano através dos seus cursos de água formadores 

da barragem do rio Jacarecica, que tem como principais tributários os riachos Coqueiro, Água 

Fria, dos Negros e Vermelho, cujas nascentes localizam-se no Parque Nacional Serra de 

Itabaiana (PARNASI).  

De acordo com Gomes et al. (2010), o parque recebe impactos provenientes de ações 

antrópicas que geram alterações na maioria de suas paisagens. Para Sobral et al. (2007), no 

parque nacional Serra de Itabaiana foram identificados os impactos de queimadas, práticas 

agrícolas, retirada de argila e areia, torres e linhas de transmissão de energia, depósito de lixo, 

retirada de madeira e lenha, presença de espécies exóticas, caça e trilhas. Dentre estas, o uso 

de agrotóxicos, principalmente com manejo inadequado gera no meio ambiente a depreciação 

da qualidade química da água através do escoamento subsuperficial; e a deposição de lixo que 

ocasiona mudanças nas características físicas e químicas da água, contaminação de água 

subterrânea e biota.  

A degradação da qualidade da água e sua escassez qualitativa e quantitativa estão entre 

os principais itens das políticas ambientais em nível global. Os modelos de desenvolvimento 

baseados na utilização irracional dos recursos do meio ambiente motivaram reações e a busca 

de soluções para atender a exploração econômica e manuseio racional dos estoques de 

recursos naturais (MAGALHÃES JÚNIOR, 2007). 

 

A melhoria da qualidade de vida está associada à racionalização da gestão da água. 

A avaliação dos benefícios resultantes da utilização da água deve ter em conta os 

vários componentes da qualidade de vida, incluindo a qualidade do ambiente. A 

qualidade de vida não está associada somente à garantia e água em qualidade e 

quantidade para as necessidades básicas individuais e coletivas, mas também a 

aspectos cognitivos e perceptivos associados à água que passam, por exemplo, por 

espaços hídricos para lazer, repouso e contemplação (MAGALHÃES JÚNIOR, 

2007, p.73). 

 

As sociedades dependem dos recursos hídricos não apenas para a realização de 

atividades domésticas, agrícolas ou industriais, mas para que propiciem condições de saúde e 

bem-estar. Em função da rápida modificação do ambiente diante das atividades humanas 

surgiu a necessidade de criar áreas que assegurem os benefícios proporcionados pela água. As 
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áreas protegidas como locais essenciais para garantir a conservação da biodiversidade 

(GOMES et al., 2006).  

Atualmente, a quantidade de visitantes em áreas de proteção vem aumentando nos 

últimos anos, principalmente, devido a busca por uma natureza para relaxamento e lazer, estes 

serviços que não são oferecidas agradavelmente nos centros urbanos. Segundo Gomes et al. 

(2010), o PARNASI recebeu 19.993 visitantes de fevereiro a dezembro de 2006, onde 12.553 

foram pessoas para atividade de lazer e 7.442 realizaram atividades educativas, mas estas em 

sua maioria não dispunham de roteiro ou objetivo de visitação.  

No PARNASI, especificamente na Serra de Itabaiana, encontram-se áreas de mata 

atlântica, areias brancas com vegetação de cerrado, vegetação de caatinga, fauna diversificada 

e muitas nascentes de recursos hídricos. Todas estas áreas estão abertas a visitação pública 

para lazer e/ou conhecimento da biodiversidade e outros aspectos do parque. O entorno do 

parque é constituído por diversas propriedades particulares que utilizam o espaço para 

pastagem, agricultura, habitação e lazer; essas áreas deveriam ser adquiridas e regulamentadas 

para no plano de manejo conter o zoneamento com definição das áreas destinadas à 

preservação, de uso público e locais de infraestrutura (Gomes et al., 2010).  

A rede hídrica da Serra de Itabaiana exerce a função de abastecimento público através 

dos riachos Coqueiro, Água Fria, dos Negros e Vermelho. Os recursos hídricos compõem 

ecossistemas aquáticos com variedade de seres vivos, distribuídos em fauna e flora 

relacionados aos fatores abióticos locais. A bacia hidrográfica refere-se à área delimitada 

pelos divisores de água com a presença de drenagens do rio principal e de seus afluentes. Essa 

área de captação natural da água de precipitação que faz convergir os escoamentos para um 

único leito, o exutório (TUCCI et al., 2007). A bacia é a unidade que possibilita atividades 

sociais, econômicas, ambientais, culturais e educativas por atingir várias localidades e 

necessitar de ações em conjunto para a conservação da sua rede de água.  

Este estudo teve como objetivo geral avaliar o estado de conservação, parâmetros 

físico-químicos da água e composição de bioindicadores dos riachos da Serra de Itabaiana. 

Para validar este estudo realizou-se diagnóstico dos impactos ambientais dos trechos naturais 

utilizando o protocolo com a finalidade de quantificar e qualificar as alterações e impactos 

nos segmentos de riachos; medição dos parâmetros físico-químicos da água e em seguida 

compará-los com a Resolução CONAMA n° 357 (2005); identificação dos 

macroinvertebrados bentônicos locais; classificação dos macroinvertebrados em grupos 
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taxonômicos e grupos funcionais tróficos; e uma possível contribuição para a manutenção da 

Unidade de Preservação Integral Parque Nacional Serra de Itabaiana.   

O estudo contribuiu com informações e dados que visam colaborar com o plano de 

manejo e monitoramento do entorno, uma vez que esses recursos hídricos não se enquadram 

nos royalties de outorga, uso pela comunidade e usufruto de proprietários, dado a importância 

de conservação e preservação dos recursos hídricos da serra de Itabaiana. A identificação de 

macroinvertebrados bentônicos como em outras regiões vem sendo aplicada contribuindo para 

conhecimento de recursos da biota aquática, papel funcional e serviços ambientais que tem 

relevante função nos riachos da serra de Itabaiana. Até o presente momento, os estudos 

realizados na unidade não focavam essas contribuições, principalmente a qualidade da água 

englobando parâmetros químicos, físicos e biológicos.  

A qualidade da água do ponto de vista do consumo compreende os parâmetros físicos 

e químicos como pH, oxigênio, sólidos totais dissolvidos, salinidade, condutividade e outros, 

esses sendo satisfatórios para garantir a saúde da população consumidora. Todavia, estes 

indicadores podem e devem ser ampliados com estudos da macrofauna e flora como 

parâmetros complementares à qualidade da água. Em virtude disso, o estudo buscou avaliar a 

qualidade da água oferecida pelos riachos da serra utilizando parâmetros físico-químicos 

associados aos macroinvertebrados como parâmetro biológico.  

O Capítulo 2 apresenta as discussões sobre sustentabilidade dos recursos hídricos e 

meio ambiente, dispondo de algumas considerações sobre os aspectos que fundamentam esses 

elementos, o trajeto da sustentabilidade e as ações humanas na natureza. 

Sobre a gestão dos recursos hídricos oferece uma explanação dos diferentes usos da 

água e as variadas maneiras das populações humanas usufruírem deste recurso, essas 

desencadeando problemas ambientais, que atingem diretamente as bacias hidrográficas. A 

gestão dos recursos hídricos conforme a Política Nacional de Recursos Hídricos e a 

dificuldade em administrar e fiscalizar as ações humanas sobre os corpos d`água. 

A qualidade da água foi tratada destacando a importância do recurso como bem 

fundamental para a existência da vida e este diante do progresso e aumento da população, e 

sua consequência: a degradação ambiental. Como as diferentes formas de utilização da água 

repercutem na má distribuição na população e o crescimento da poluição das águas.  

Neste capítulo contém também um breve desenvolvimento da análise ambiental 

partindo de protocolos de avaliação rápida, macroinvertebrados bentônicos como indicadores 
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ambientais das águas e abastecimento público do Rio Jacarecica. A aplicação do protocolo 

verificou os tipos de hábitats oferecidos nesses riachos e ambientes naturais, os 

macroinvertebrados e suas técnicas baratas e inovadoras para informações sobre a biota local, 

e a função do abastecimento público e o tipo de água para consumo. 

No Capítulo 3, ocorre a caracterização da área de estudo e metodologia aplicada, 

dispondo da localização da unidade de preservação integral do Parque Nacional Serra de 

Itabaiana, esta como unidade de conservação federal em Sergipe e de relevante importância 

na manutenção da biodiversidade local e dos seus recursos hídricos. 

Os procedimentos metodológicos e técnicas utilizados no trabalho, e seus respectivos 

instrumentos de coleta de dados, análises e elementos teóricos que embasam a metodologia 

aplicada. A pesquisa foi quali-quantitativa, visto que a coleta e o tratamento dos dados 

envolveram elementos de conteúdo mensuráveis e não-mensuráveis. 

O Capítulo 4 contemplou os resultados da pesquisa com suas análises estatísticas, 

gráficos e tabelas. E em conjunto a discussão fundamentada na literatura para subsidiar os 

dados obtidos na pesquisa. 

Por último, o Capítulo 5, fecha com as conclusões da pesquisa sobre a conservação, 

utilização e qualidade ambiental dos riachos Coqueiro, Água Fria, Negros e Vermelho no 

Parque Nacional Serra de Itabaiana. Apresentou perspectivas para gerenciamento dos recursos 

hídricos estudados e retificou a importância das unidades de conservação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE: 

NATUREZA E HOMEM 

 

 

O tema sustentabilidade, a natureza e a criação de unidades de conservação são alvo 

de várias análises. Neste sentido, serão dispostas algumas considerações a respeito dos 

aspectos que fundamentam esses elementos. 

A sustentabilidade é decorrente de processos passados pelas sociedades durante anos 

de exploração desordenada do meio ambiente, onde a natureza era e ainda permanece uma 

matéria-prima para a geração de bens, inserida num sistema econômico que visa o lucro. Os 

hábitos humanos cultivados nas sociedades do consumo são transmitidos de pessoa a pessoa e 

com o tempo passam a ser cotidianos e “normais” mantendo o padrão de consumo no mundo 

moderno. 

As raízes da crise ambiental instalaram-se alguns séculos atrás. Um dos marcos foi a 

Revolução Industrial com a introdução de técnicas de produção e consumo geradoras de 

impactos nos sistemas naturais, que desencadearam agressões ambientais com resquícios até 

os dias atuais. A natureza no processo histórico das sociedades é vista como fonte de 

produção, principalmente no sistema capitalista. A idéia de homem não-natural, ou seja, que 

não faz parte dela cristalizou-se na civilização industrial. O modo de produção instalado 

nessas sociedades prezava o consumo e produção de bens.  

Em 1960, anos depois da Revolução Industrial, com avanços em diferentes setores 

econômicos e a exploração da natureza ocorreu a intensificação de discussões sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento. Nessa época ocorreram evidências das principais limitações 

do modelo de desenvolvimento que almejava atender às necessidades humanas apenas de 

forma parcial e degenerar sua base de recursos (CAMARGO, 2003).  

Para Leff (2001), nessa época um indício de consciência ambiental surgiu com a 

Primavera Silenciosa de Rachel Carson. No ano de 1972, houve movimentos e eventos 

significativos do ponto de vista socioambiental como a Conferência das Nações Unidas sobre 
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o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo. Contribuindo consideravelmente para as questões 

ambientais do momento.  

A concepção de desenvolvimento sustentável surge na década de 80, fruto de debates e 

críticas ao modelo de crescimento econômico predominante. Em 1984 foi criada a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) para avaliar os avanços da 

degradação ambiental. Após três anos de estudo, deliberações e audiências públicas foram 

conduzidas e publicadas as considerações no documento Nosso Futuro Comum (LEFF, 2001). 

O desenvolvimento sustentável pretendia dar a humanidade o dever de organizar e 

proporcionar seu desenvolvimento sem afetar as futuras gerações, e que os países em 

desenvolvimento seriam tratados diferenciadamente (CAMARGO, 2003). 

O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade partem do reconhecimento da 

capacidade de suporte da natureza, situação e potencial para o processo de produção. 

Evidenciando-se com o processo de globalização e com uma racionalidade econômica 

implícita geradora de processos de degradação ecológica e ambiental. “[...] a degradação 

ambiental se manifesta como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de 

modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a 

organização da natureza” (LEFF, 2007, p.17). 

Para Camargo (2003) este século teve o desafio de buscar soluções para os problemas 

globais socioambientais, complexos e profundos diante da evidência de uma crise de 

insustentabilidade ecológica e social no planeta, com o objetivo de caminhar em direção a um 

desenvolvimento que tivesse interesses sociais e econômicos compatíveis com as 

possibilidades e os limites da natureza. 

A crise ambiental fez surgir no Brasil os movimentos ecológicos. O ambientalismo foi 

designado em comportamentos de discursos e práticas que visavam retificar formas 

destrutivas de relacionamento entre o homem e o ambiente, opondo-se à lógica estrutural e 

institucional no momento predominante. A forma principal de ambientalismo era a 

mobilização de comunidades em defesa de seu espaço geográfico e contrárias à degradação 

ambiental (CUNHA & GUERRA, 2005). 

No período militar, as empresas responsáveis pelas construções e projetos de 

mineração industrial a partir dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs), entre 1975 e 

1985, foram pressionadas a realizar estudos de impacto ambiental. O governo militar 

pressionado pelos movimentos ambientalistas internacionais e influenciado pela criação de 
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agências ambientais na Europa e na América do Norte, tentou ajustar a sua postura de 

comando ao desenvolvimento com o fortalecimento de um arcabouço institucional para a 

questão ecológica. Nessa época a Amazônia foi incluída nas preocupações ambientais de 

âmbito nacional e internacional e o governo brasileiro influenciou o povoamento na região 

para a conquista de recursos naturais e incentivou o desenvolvimento com projetos de 

infraestrutura (CUNHA E GUERRA, 2005). 

As Organizações Não Governamentais (ONG`s) são instituições sem fins lucrativos 

que promovem ações ambientalistas para pressionar os Estados e a iniciativa privada a 

gerarem atividades de conservação ambiental. Essas organizações lutam por diferentes causas 

e tentam alcançar seus objetivos de conservação nos locais afetados pela intervenção humana. 

Um exemplo mundial desse tipo de organização é o Greenpeace e no Brasil a organização não 

governamental da Amazônia. 

No Brasil, em 1989, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) foi 

transformado em Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) (CUNHA E GUERRA, 2005). Essa organização ficou responsável pela 

administração das Unidades de Conservação criadas para a manutenção da biodiversidade e 

conservação de locais com reservas ambientais. 

Segundo Cunha & Guerra (2005, p. 34) “Graças à influencia dos movimentos 

ecológicos, a expressão desenvolvimento sustentável ganhou extrema força nos discursos 

políticos do mundo atual e interpretações variadas”. Esses movimentos possuem uma 

considerável influência nas sociedades acessíveis a eles, as ações desempenhadas apresentam 

idéias que estimulam debates e apoio em situações de interesse social, mas também em muitos 

movimentos há a distorção do termo desenvolvimento sustentável e geração de outros 

conceitos e objetivos desvirtuam-se da essência da luta. 

Na Rio-92, o discurso do desenvolvimento sustentável foi legitimado, oficializado e 

expandido com base na Conferência anterior. Suas proporções foram globais e alvo de 

intensas discussões. Foi elaborada a Agenda 21, para regulamentar o processo de 

desenvolvimento com base nos princípios da sustentabilidade diante da busca de minimizar  

as contradições entre meio ambiente e desenvolvimento (LEFF, 2001). 

Vários autores acreditam que o termo Desenvolvimento Sustentável ainda não tem 

consenso no significado e também na maneira de ser implantado, como atuará em nível local 
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e global justamente pela complexidade do termo, pois este envolve as dimensões ambiental, 

econômica, social e cultural. 

As respostas de capacidade efetiva para a preservação da biosfera e equilibrar a 

relação sociedade humana e natureza, necessitam que o homem saiba os desafios e dimensões 

do desenvolvimento sustentável para a sua civilização. Transponha os entraves globais a 

concretização de políticas públicas de ações transformadoras. As ações podem ser individuais 

e coletivas adaptadas às diferentes realidades, conscientes e direcionadas a solucionar 

problemas socioambientais futuros. 

No século XXI, a sensibilidade para a questão ambiental focalizada a conservação da 

natureza, esta como fonte de recursos para as sociedades e ameaçada pelas atividades 

humanas. Percebe-se o surgimento de projetos de revitalização, implantação de unidades de 

conservação, criação e reformulação de leis ambientais entre outras ações. São ações mínimas 

diante dos problemas ambientais, mas capazes de despertar novas atividades e amenizar os 

efeitos degenerativos nos ambientes naturais.  

Diante da crise ecológica foi sendo configurado um conceito de ambiente como uma 

visão do desenvolvimento humano. O ambiente surge como um saber reintegrador da 

diversidade, de novos valores éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos originados pela 

articulação de processos ecológicos, tecnológicos e culturais (LEFF, 2001).  

A degradação do ambiente manifesta-se como uma crise do paradigma do modelo 

econômico adotado pela maioria dos países do mundo, regida pela tecnologia e lucratividade 

do mercado, e o homem como consumidor de bens gerados em detrimento do meio ambiente. 

Para Leff (2001), a reconstrução do mundo é utópica, mas se torna necessário pensar nela com 

a reapropriação da natureza e a reinvenção do mundo. A ética ambiental que propõe 

revalorizar a vida do ser humano, surge cercada de resistências pelas sociedades, pois pode 

ocasionar uma desapropriação do saber e a perda de sua identidade cultural. 

A tecnologia é uma fonte de desenvolvimento poderosa e norteadora na vida das 

pessoas. Todos estão inseridos em um mundo globalizado que se inicia dentro da nossa casa e 

amplia-se pelas ruas. O avanço tecnológico e a melhoria do bem estar humano colocam o 

ambiente como meio para a manutenção da economia mundial. Em decorrência disso, o meio 

ambiente deixa de ser um todo para se compartimentalizar e a civilização engrena em uma 

crise ambiental e social provocada pelas ações humanas. 
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“O homem é um poderoso agente de alteração dos ciclos naturais. As principais 

conquistas civilizatórias da humanidade introduziram perturbações no equilíbrio da biosfera, 

alterando ecossistemas vitais” (CAMARGO, 2003, p. 13). Para Camargo (2003), a sociedade 

contemporânea é considerada a mais desestabilizadora das sociedades sobre o meio ambiente. 

E existem fatores que aumentam a insustentabilidade dessa sociedade, dentre eles estão o 

crescimento populacional acelerado, o esgotamento dos recursos naturais, o conjunto de 

valores, o aumento do consumo e os sistemas produtivos que utilizam processos de produção 

poluentes. 

A sustentabilidade aponta para um futuro de solidariedade transgeracional e um 

compromisso com as futuras gerações. A racionalidade ambiental se apresenta como o 

reatamento de processos no sentido da sustentabilidade (LEFF, 2001). As mudanças nas 

relações entre os homens com eficácia e que se descubra as reais formas de organização 

política da vida, em uma nova sociedade no processo de produção, na organização do 

trabalho, que se estabeleça em novas bases de cooperação podem fornecer bases para um 

desenvolvimento sustentável (CUNHA & GUERRA, 2005). 

Segundo Leff (2001), a história está se refazendo no limite dos tempos modernos, no 

ressurgimento de histórias passadas e emancipação de sentidos reprimidos pelas conquistas e 

dominações. Histórias que pareciam terem sido esquecidas despertaram uma atualidade que 

resinifica suas tradições e suas identidades com abertura de novos caminhos. 

A exploração dos ecossistemas através dos processos produtivos marcados na história 

desencadeou uma preocupação ambiental global. A exploração ameaça a biodiversidade, a 

camada de ozônio, a qualidade da água potável, e ambientes que possibilitam a vida; gerada 

por costumes, novos valores e perda de identidades das populações. A vida humana está 

norteada de consumo e tecnologia. 
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2.2 SUSTENTABILIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

No século XX, surge no Brasil a preocupação com o meio ambiente. Os avanços de 

degradação e indícios de consequências irreversíveis no meio ambiente afligem as atitudes no 

país. Em janeiro de 1934, foi formulado o decreto n° 23.793 que previu a criação de parques 

nacionais e de áreas florestais protegidas nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, marcando no 

Brasil à elaboração e implementação de políticas públicas com caráter principalmente 

ambiental (CUNHA & GUERRA, 2005).  

Segundo Cunha & Guerra (2005), o crescimento populacional e sua concentração no 

litoral do país junto com a necessidade de reorganizar a ocupação instigaram a criação de 

unidades de proteção voltadas para as manchas restantes da Mata Atlântica localizadas nas 

regiões Sul, Sudeste em direção ao Nordeste.  

De acordo com o SNUC (2000), no Brasil as áreas protegidas dividem-se em Unidades 

de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A Proteção Integral tem por objetivo 

básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 

como o Parque Nacional, a Estação Ecológica, a Reserva Biológica, o Monumento Natural e o 

Refúgio de Vida Silvestre. As Unidades de Uso Sustentável destina-se a compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de uma parcela dos recursos. Essas unidades 

são categorias de Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, 

Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro parque nacional do Brasil. Ele foi 

estruturado no Estado do Rio de Janeiro e institucionalizado através do decreto Federal nº 

1.713 em 1937. Este parque abrange uma área atual de 30.000 hectares (300 km²) e encontra-

se nos paralelos 22º19’ e 22º45’ latitude sul e os meridianos 44º15’ e 44º50’ de longitude 

oeste. É constituído por montanhas com quase 3.000 metros de altitude e mantém uma fauna e 

flora bastante diversificada. É administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). Sua denominação Itatiaia é de origem tupi e significa "penhasco 

cheio de pontas" (PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA, 2010). 

Uma cadeia de áreas protegidas deve ser vista como um conjunto de esforços 

desempenhados pela nação para manter a biodiversidade, assegurando o bem estar das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/ICMBio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
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populações locais. As áreas devem garantir a preservação de fontes de água, com a finalidade 

de manter o abastecimento de cidades; e conservando a biodiversidade as nações estarão 

garantindo a qualidade de vida das futuras gerações (GOMES et al., 2006). 

 

 

2.2.1 Parque Nacional Serra de Itabaiana e Biodiversidade 

 

 

O Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI) foi institucionalizado pela Portaria 

n° 84.017 em 16 de junho de 2005 (BOTELLI, 2010). Segundo o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC, 2000) na Lei n°9.985 o parque nacional classifica-se como 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, um ecossistema natural de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, que possibilita a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico.  

O Parque Nacional Serra de Itabaiana está situado nas coordenadas geográficas de 

latitude 10°25`15``S e longitude 37°25`15``W, com uma área de 7.966 hectares (sete mil, 

novecentos e sessenta e seis) (BOTELLI, 2010), sua administração está a cargo do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.  Encontra-se aberto a visitação pública 

com normas e restrições estabelecidas pela unidade. No PNSI encontra-se uma grande 

diversidade de espécies de flora e fauna, esta com destaque para alguns lagartos endêmicos do 

grupo Ocellifer (Cnemidophorus jeanae e Cnemidophorus sp) (IBAMA, 2004) 

Essa unidade de conservação é formada por uma zona de transição entre os biomas da 

mata atlântica e da caatinga. No aspecto ecológico-paisagístico, a mata atlântica do PARNASI 

apresenta: 1- proximidade com a caatinga, 2- vegetação composta por áreas fechadas e 

abertas, e 3- altitude. A mata atlântica em contato com o semi-árido estabelece na região uma 

zona de transição, com fauna e flora de ambas as regiões (CARVALHO et al., 2005).  

A mata atlântica é um dos maiores berços de biodiversidade e está entre os mais 

importantes e ameaçados biomas do mundo. A Mata Atlântica e os ecossistemas associados 

originalmente envolviam uma área com cerca de 1.360.000 km², correspondente a 15% do 

território brasileiro. Essa área era distribuída em 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 
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Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo 

(SOBRAL et al., 2007).  

No artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a Floresta Amazônica Brasileira, a 

Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são 

patrimônios nacionais e sua utilização é permitida apenas de acordo com a lei. Essa assegura a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. No entanto, a 

fiscalização em regiões legalmente protegidas é deficitária e apresenta limitações com as 

populações do entorno travando assim um impasse entre lei e aplicabilidade para a 

conservação de bens naturais no país. 

Uma das ameaças ao ecossistema de mata atlântica é a introdução de espécies 

exóticas. Essas espécies possuem um potencial elevado em modificar sistemas naturais, sendo 

considerada a segunda maior ameaça mundial à biodiversidade. Segundo Sobral et al. (2007), 

nas imediações do poço das moças no PARNASI existem espécies do tipo mangueira 

(Mangifera indica L.) e jaqueira (Artocarpus heterophilus L.) que enquadram-se nas espécies 

exóticas dessa área.  

Em decorrência do avanço tecnológico-científico e mudanças culturais desencadeou 

no Brasil o aparecimento de indústrias, formação e crescimento de cidades, construção de 

estradas, barragens e outros desvinculando o homem da natureza. O ambiente deu espaço ao 

progresso com a produção de matéria-prima para as necessidades humanas atuais. 

A redução da biodiversidade nativa é um impacto que pode ser classificado como de 

frequência permanente, reversível, de extensão local e com resposta em longo prazo. Mas, 

apesar da natureza permitir sua recuperação provoca um elevado grau de impacto no meio 

ambiente que se alastra durante anos dentro de uma sociedade consumista. 

 

 

2.2.2 Serra de Itabaiana 

 

 

Após 1980, a Serra de Itabaiana foi considerada uma Estação Ecológica, localizada 

entre os municípios de Itabaiana e Areia Branca com aproximadamente 288 ha e com um 

projeto real de 4.389 ha (OLIVEIRA, 1991). Essa unidade reservada permitia apenas a 

visitação com autorização para fins educativos e recreativos. Sua administração ficava a cargo 
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do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Durante um período era proibido o acesso pela população e após ocorreu à mobilização para a 

criação de uma área de proteção integral. Esta concretizada em julho de 2005 com a 

denominação de Parque Nacional Serra de Itabaiana, seu território foi ampliado e instaurado 

uma nova sede administrativa.  

O Parque Nacional Serra de Itabaiana possui três grandes elevações rochosas naturais 

denominadas de Serra do Cajueiro, Serra Comprida e Serra de Itabaiana, totalizando 7.996,64 

ha (GOMES et al., 2006). As serras são cercadas por vegetações diversificadas e com várias 

nascentes de riachos. Elas são de tamanhos distintos e a maior delas é a Serra de Itabaiana.  

A serra de Itabaiana apresenta forma hemisférica ligeiramente achatada, assentada 

sobre uma superfície de maciço afloramento de quartzito, outras rochas cristalinas e com base 

recoberta por sedimentos cenozóicos. A serra pelo lado leste possui uma superfície semiplana 

com rochas gnáissicas de idade pré-cambriana (BARRETO, 1992). 

A Serra de Itabaiana é de grande importância ecológica no cenário sergipano, com seu 

ecossistema único de altitude e de transição entre a mata atlântica e caatinga. Sua hidrografia 

destaca-se na região pelo potencial hídrico, representado principalmente pelas nascentes dos 

riachos Coqueiro, Água Fria, Negros e Vermelho. E comporta paisagens que possibilitam a 

ampliação do potencial turístico no Estado. 

 

 

2.2.2.1 Flora  

 

 

A Serra de Itabaiana apresenta áreas de matas primárias e secundárias, principalmente 

aos pés da serra e ao longo dos riachos. As matas do Parque Nacional Serra de Itabaiana 

devem ser classificadas como formação florestal ecotonal entre a Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas e Floresta Estacional Semidecídua Sub-montana. A hidrografia do Parque 

favorece a ocorrência de espécies da Floresta Ombrofila Densa até em áreas com regime 

pluviométrico que dificulta esta colonização, ao tempo que as espécies semidecíduas percam 

suas folhas por déficit hídrico na estação seca (DANTAS & RIBEIRO, 2010). 

No domo da Serra de Itabaiana reconhecem-se seis hábitats: os de areais brancas 

desnudas, vegetação arbustiva, gramíneas e ciperáceas, palmeiras, áreas úmidas e 
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periodicamente alagadas e áreas com plantações. Nas areias brancas o hábitat é recoberto por 

gramíneas e ciperáceas, arbustos, arvoretas, palmeiras, algumas bromélias, cactáceas e outras 

vegetações. A vegetação arbustiva está com fisionomia descaracterizada devido às intensas 

queimadas e as retiradas de madeira. Essa é constituída por arvoretas formando um conjunto 

encorporado nas áreas abertas e ocorrência de substrato com orquídeas (VICENTE et al., 

2005). 

Segundo Vicente et al. ( 2005), as áreas úmidas e periodicamente alagadas durante a 

época das chuvas estão localizadas nos terrenos planos da encosta leste do domo, entre os 

riachos. Nessas áreas ocorre acúmulo de folhiço e possui fluxo de água caracterizando um 

solo escuro e úmido com formação de matéria orgânica topotrófica e ombrotrófica. Existem 

áreas de gramíneas e ciperáceas localizadas na vegetação arbórea das margens do riacho Água 

Fria e no final da primeira mancha de areias brancas. Nelas estão presentes árvores e arbustos, 

como os dos gêneros Coccoloba e Byrsonima; o chão é recoberto por gramíneas, ciperáceas e 

vegetação rasteira formando um tapete e o solo é de cor vermelho-ferrugem. 

As áreas de plantações estão situadas principalmente entre o domo e o município de 

Areia Branca. Os principais cultivos são o da melancia, amendoim, feijão de corda, mandioca 

e exploração descontrolada da piaçava para confecção de artesanato pela população local. 

Segundo Dantas & Ribeiro (2010), as áreas de plantações e retirada de solos são as mais 

críticas do Parque e ocorrem frequentemente na sua borda. A área tomada com estas 

atividades não é relativamente muito extensa, no entanto ocasiona impactos nos hábitats 

naturais. 

 

 

2.2.2.2 Fauna  

 

 

A fauna da Serra de Itabaiana é característica de um clima megatérmico subúmido, 

que possibilita animais de ambientes diferentes. A depender da área conservada ou com 

indícios de intervenção humana podem ocorrer algumas restrinções nos tipos de animais 

encontrados na serra. Através de estudos no local pelo Departamento de Biologia da 

Universidade Federal de Sergipe, ainda incipientes, os indivíduos presentes na Serra de 
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Itabaiana são aves, répteis, anfíbios, abelhas, mamíferos não-voadores, e outros seres 

perceptíveis visivelmente. 

As aves, de acordo com um levantamento da avifauna do domo de Itabaiana foram 

registradas 55 espécies de não-passeriformes e 68 espécies de passeriformes. Dentre essas 

espécies houve a presença de Ortalis araucuan, Thalurania glaucopis e Ramphocelus 

bresilius restritas da mata atlântica, como também o pássaro endêmico da caatinga e 

ameaçado de extinção Herpsilochmus pectoralis (D`HORTA et al., 2005).  

Diante dos estudos realizados, os lagartos são numerosos e com destaque para duas 

novas espécies de Cnemidophorus do grupo ocellifer com identificação apenas na região do 

domo. Existem espécies de lagartos da mata atlântica como o Kentropyx  sp. e da caatinga 

como o Iguana iguana. As serpentes mais presentes são Oxurhopus trigeminus e Liophis 

poecilogyrus. Dos quelônios a única espécie encontrada foi o jabuti Geochelone carbonaria 

que vive nas areias brancas da serra. Os anfíbios encontrados são do grupo anuros com 

espécies da mata atlântica, por exemplo, o Colostethus alagoanus presente em épocas de 

chuva e de costumes diurnos (CARVALHO et al., 2005).  

Segundo Silveira & Mendonça (2005), na serra de Itabaiana há presença de várias 

espécies de abelhas com grande representação da família Apidae que vivem em colônias 

populosas e possuem eficientes sistemas de comunicação. Como também abelhas melíferas 

com danças características e meliponíneos que utilizam trilhas de cheiro. Essas são registradas 

principalmente no hábitat de areias brancas.  

Nos estudos realizados sobre mamíferos não voadores constatou-se a presença de seis 

ordens e sete famílias, mas possivelmente existem outras espécies de mamíferos não 

identificados. A ordem de maior número foi a Didelphimorphia, representada por cinco 

espécies de marsupiais. Como espécie endêmica da mata atlântica possui a Monodelphis 

americana e a de distribuição na Amazônia e parte do cerrado a Marmosa murina. Há registro 

de Felis tigrina, considerado o menor dos gatos neotropicais. Essa fauna destaca-se no 

ecossistema neotropical por suas funções ecológicas, porte ou comportamento de algumas 

espécies. E muitos mamíferos não voadores principalmente os endêmicos estão presentes na 

lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (OLIVEIRA et al., 2005). 
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2.3 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

Os problemas ambientais da década de 1970, principalmente pelo desenvolvimento 

industrial, atingem diretamente os recursos hídricos. Nessa época ocorreram muitos conflitos 

com a construção de hidrelétricas, esgotos urbanos e industriais com deposição de resíduos no 

leito dos rios, contaminação de lençóis freáticos por indústrias, agricultura em expansão, 

aumento da população, provocando uma crescente demanda de água que desestabilizou as 

relações de utilização desse recurso (CUNHA & GUERRA, 2005). 

A utilização de recursos hídricos tem se intensificado com o desenvolvimento 

econômico, o aumento no consumo e na variedade das aplicabilidades. A água a princípio era 

usada para a dessedentação de animais, usos domésticos, criação de animais, na agricultura e 

em alguns casos como suprimento para a irrigação. Com a modernização surgiram novos 

tipos de uso, disputas entre usos e conflitos entre usuários. 

Para Tucci (2007), o surgimento dos vários usos da água deu início a criação de 

categorias de utilização. A classe de infraestrutura social corresponde aos usos gerais da 

sociedade onde a água é o bem de consumo final; na classe agricultura, florestamento e 

aquacultura, os usos da água são de consumo intermediário objetivando a criação de 

condições adequadas para desenvolver espécies animais ou vegetais de interesses econômicos 

e ambientais das populações. Na classe industrial, a água é utilizada em atividades de 

processamento industrial e energético como bem de consumo intermediário. 

Além desta, existe uma classificação quanto à forma de utilização da água: consuntivo 

quando o uso é retirar a água da fonte natural diminuindo suas disponibilidades, espacial e 

temporal; o uso não-consuntivo que a água retorna à fonte de suprimento, praticamente a 

totalidade da água utilizada, com ou sem modificação no padrão temporal de disponibilidade; 

e o local que o uso é de aproveitamento da disponibilidade em sua fonte sem qualquer 

modificação relevante, temporal ou espacial de sua disponibilidade (TUCCI, 2007). 

As formas de utilização do recurso água vêm se modificando com a crescente 

modernização das sociedades e afetando gradativamente a qualidade da água e dificultando a 

manutenção dos recursos hídricos no ambiente. As populações diferenciam constantemente o 

modo de utilizar a água e desatentam para o retorno dessa a natureza. Em sociedades com 

abundância do recurso água a visão é de um bem natural ilimitado que se renova no ambiente 

independente das atividades humanas desenvolvidas nos ecossistemas. 
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A ocupação territorial deu-se as margens dos recursos hídricos, pelo fato de 

possibilitar diversas atividades humanas como suprimento de água, banho, lazer e agricultura. 

No entanto, essa ocupação foi desordenada e que ao longo do tempo que essa vem 

interferindo na manutenção e funcionamento dos ecossistemas com atividades de retirada de 

vegetação, deposição de resíduos, desvio de água e introdução de espécies exóticas. 

Até hoje, os recursos hídricos são utilizados como vias de penetração para o interior 

facilitando o crescimento de aglomerados urbanos e áreas cultiváveis uma vez que a água é 

um recurso fundamental para essas condições. No estudo de recursos hídricos, a unidade de 

planejamento e gestão é a bacia hidrográfica formada pelos corpos d’água que a constituem, 

fauna e flora características, e atividades humanas desenvolvidas no local (CUNHA & 

GUERRA, 2005).  

No Brasil surgiram experiências pioneiras de gestão de bacias hidrográficas a partir do 

histórico de conflitos entre diferentes usuários, especialmente no Sul e Sudeste, com suas 

modernas estruturas de produção industrial e agrícola, e posteriormente no Nordeste, região 

marcada pela escassez do recurso (CUNHA & GUERRA, 2005). 

As bacias hidrográficas são sistemas que abrigam populações com diferentes 

atividades. Essas constituem importantes unidades de planejamento de atividades sociais, 

econômicas, ambientais, culturais e educativas. Segundo Tucci (2007), uma bacia 

hidrográfica é uma área de captação natural de água da chuva que faz convergir os 

escoamentos para um único ponto de saída, ou seja, seu exutório. A bacia é composta 

basicamente por um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada 

por cursos de água. Com papel hidrológico de transformar uma entrada de volume da 

precipitação concentrado em saída de água de forma mais distribuída no tempo.  

Uma bacia demonstra indiretamente as condições naturais e as atividades humanas 

desenvolvidas, em escala e intensidade de mudanças. Na maioria das vezes, os fatores 

naturais topográficos, geológicos, temporais e outros podem entrar em desequilíbrio pela ação 

antrópica. As atividades humanas desenvolvidas em um trecho do rio podem afetar outros 

locais de diferentes formas e intensidades modificando a dinâmica de equilíbrio do 

ecossistema.  
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2.3.1 Legislação dos Recursos Hídricos 

 

 

Em decorrência das ações humanas sobre os recursos hídricos, houve a necessidade de 

mudanças nos mecanismos de regulação do uso dos recursos hídricos originando o Projeto de 

lei 2.249, do governo federal em 1991. Esse foi transformado na Lei 9.433 de 1997, 

conhecida como Lei das Águas, que estabelece os princípios básicos para a gestão dos 

recursos hídricos no país (CUNHA & GUERRA, 2005).  

Como fundamentos a Política Nacional de Recursos Hídricos , na Lei 9.433/97, o seu 

artigo 1° prega que: I- a água é um bem de domínio público; II- um recurso natural ilimitado 

com valor econômico; III- em situações de escassez é de uso prioritário desse recurso o 

consumo humano e a dessedentação de animais; IV- a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V- a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI- que a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades (POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, 1997). 

Nesse artigo, a política nacional de gestão dos recursos hídricos trata a água como bem 

que possibilita a vida no planeta. Esta é de domínio público e sua administração a cargo do 

Estado e das companhias de abastecimento público. Esse bem pode ser encontrado em rios, 

lagos, lençóis freáticos e oceano e com o princípio básico de ser distribuída igualmente em 

boa qualidade e com custos correspondentes ao abastecimento e ao tipo de destinação.  

Um dos princípios orientadores da gestão dos recursos hídricos diz que a autoridade de 

gestão deve pertencer ao Estado (incluindo União e Unidades Federativas no Brasil) e com 

limites à participação da sociedade. O processo é de negociação social, que pode envolver 

uma parcela substancial da sociedade atual e das gerações futuras. O gerenciamento dos 

recursos hídricos é promovido pelas ações desse poder público visando à adequação dos usos, 

controle e proteção das águas às necessidades sociais (TUCCI, 2007).  

A legislação dos recursos hídricos contempla normas de segurança e utilização do 

recurso, mas a fiscalização apresenta falhas que impossibilitam o equilíbrio natural dos 

ecossistemas. Existem diversos tipos de agressões ambientais e em distintos locais, 
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principalmente pela falta de consciência das populações. O financiamento dos gastos para 

esse setor geralmente são insuficientes e não suprem toda a área de uma bacia. 

 

 

2.4 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 

Os recursos hídricos são bens de relevante valor para a promoção do bem-estar de uma 

sociedade. Neles encontramos a água um dos recursos naturais mais utilizados pelas 

populações em suas atividades como um bem de consumo final ou intermediário. A água pode 

ser classificada como um recurso natural e dependendo da sua utilização como um bem de 

consumo, por exemplo, na irrigação ou em usos domésticos (TUCCI, 2007). 

Segundo Magalhães Júnior (2007), a partir dos anos 80, ocorreram iniciativas de 

modernização dos modelos e sistemas nacionais de gestão da água em função do movimento 

da época que buscava a sustentabilidade ambiental. Isso promoveu um reforço da importância 

do recurso água nas políticas públicas de vários países. 

Para a água, os valores humanos definem escolhas e critérios de decisão. Magalhães 

Júnior (2007, p.67) conceitua valores como “[...] um conjunto de condicionantes sociais, 

desejos e motivações básicas que governam o comportamento humano”. Existem quatro tipos 

principais de valores considerados em relação às águas, a saber: (i) valor do uso que deriva da 

utilização do ambiente como recurso para promover o bem estar da sociedade; (ii) valor de 

opção de uso derivado do uso potencial do ambiente para promover o bem estar da sociedade; 

(iii) de existência que é estabelecido pela sociedade como existência de um bem ambiental, ou 

seja, é baseado em uma situação de não-uso do recurso; e (iv) valor intrínseco, esse associado 

ao ambiente com direito a todos os seus elementos ambientais. 

Na sociedade contemporânea todos esses valores são aplicados às águas para garantir 

o uso, a exploração e a qualidade de vida das pessoas. Em contraposição, a sociedade 

intensifica o valor de opção de uso, o uso potencial do ambiente na maioria das situações 

ultrapassa os limites apresentados pelo próprio, ocorrendo em muitos casos desequilíbrio 

desse recurso. O valor intrínseco emprega a ética ambiental que assegura o direito a todos de 

usarem, mas a carência da formação cultural dos usuários e administradores no manuseio 

correto do potencial hídrico desemboca no conflito entre recurso e utilização.   
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Em Sergipe, ocorreu a criação da Lei N° 3.870, em 25 de dezembro de 1997, em que 

dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e organiza o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Enquanto 

que outras providências com os mesmos aspectos, princípios e fundamentos ocorreram na 

Política Nacional de Recursos Hídricos. A bacia hidrográfica passou a ser considerada como a 

unidade territorial para a implementação de políticas públicas e sob a atuação do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SANTANA, 2006). 

A Lei N° 3.870/97 tem como objetivos: I – assegurar à atual e às futuras gerações, a 

necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II – a utilização racional e integrada de recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável; III – a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural 

ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Um dos princípios da gestão de recursos hídricos consta a consideração de uma 

ligação estreita entre os problemas de quantidade e qualidade das águas. Os aspectos 

qualitativos são indissociáveis dos aspectos quantitativos da água. A qualidade da água é 

estabelecida pela concentração de substâncias que nela são dissolvidas. O aumento na 

concentração compromete a qualidade do recurso e pode ocorrer em função do aumento na 

entrada de substâncias ou pela diminuição quantitativa do volume de água que as dilui 

(TUCCI, 2007). 

Essa qualidade da água geralmente é afetada pela proximidade que as populações 

estabelecem com os recursos hídricos. Por isso, é importante uma adequada relação entre 

usuários e corpos hídricos para a manutenção de vertentes de uma bacia hidrográfica. 

Proporcionando a disponibilidade e qualidade de água suficiente para as necessidades 

humanas e manutenção da vida aquática e terrestre.  

É importante a manutenção de vertentes de uma bacia hidrográfica, como riachos e 

outros corpos de água, isso permite a disponibilidade e qualidade da água para o suprimento 

das necessidades humanas, além dos organismos e suas interações com o ambiente. A 

implantação de unidades de conservação são iniciativas para manter a biodiversidade local e 

bens naturais locais procurando minimizar as ações humanas impactantes. 
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2.4.1 Qualidade da Água e Protocolo de Avaliação Rápida de Habitats 

 

 

Dentre os recursos naturais vitais, a água é indispensável à sobrevivência das 

populações, cujo suprimento depende invariavelmente das condições ambientais dos 

mananciais. A “saúde ecológica” de rios é atualmente um assunto de crescente e fundamental 

importância no manejo de recursos hídricos em todo o mundo (SILVEIRA, 2004). 

Existe um consenso entre especialistas em manejo de recursos hídricos de que a 

redução de nossas reservas aquáticas está associada em geral ao desmatamento para a 

agricultura (retirada da mata ciliar), à drenagem de terras alagadas, ao desenvolvimento e 

ocupação humana, a fontes poluentes de origem industrial, agrícola, e doméstica, ao 

represamento e canalização, às atividades recreativas, à operação de mineração, a projetos de 

irrigação e à introdução de espécies exóticas, exploração de recursos pesqueiros, dentre outras 

atividades (BAPTISTA et al., 2001). 

O progresso econômico e a diversificação das populações resultaram em usos 

múltiplos e variados dos recursos hídricos. Com o aumento do uso desse recurso ocorreu uma 

multiplicidade de impactos de várias magnitudes, exigindo assim diferentes tipos de avaliação 

qualitativa e quantitativa e monitoramento adequado e de longo prazo (KRUPEK, 2010). 

A manutenção da qualidade ambiental de rios está relacionada ao conhecimento e 

controle de variáveis originadas das ações humanas ou de transformações naturais 

(RODRIGUES, 2008). Assim, para um manejo sustentável dos recursos hídricos, é necessário 

caracterizar a água, mas também o ambiente adjacente ao longo do seu curso identificando a 

interação entre eles (MINATTI-FERREIRA & BEAUMORD, 2006). Para tanto devem ser 

utilizadas ferramentas metodológicas capazes de reconhecer os impactos antropogênicos e 

diferenciá-los das variações naturais presentes neste tipo de ecossistema. Dentre estas 

metodologias os protocolos de avaliação rápida são empregados por seu baixo custo e 

reduzida perda da qualidade da informação. 

A utilização de Protocolos de Avaliação Rápida (PARs) iniciou em 1989 com a 

publicação do documento “Rapid Bioassessment Protocols”, constando os primeiros 

protocolos com o objetivo de fornecer dados básicos sobre a vida na água, contribuindo para a 

qualidade da água e manejo de recursos hídricos (RODRIGUES, 2008). Desde então, 

ocorreram melhoramentos e inovações em protocolos com diferentes critérios para avaliar a 
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qualidade dos ambientes aquáticos. No Brasil, essa técnica ainda se encontra pouco difundida, 

mas com possibilidades de ampliação por seus custos e eficiência nos resultados. 

Segundo CALLISTO  et al. (2002), a utilização de um protocolo de avaliação rápida 

da diversidade de hábitats é uma etapa para a preservação de recursos naturais e contribui na 

avaliação de impacto ambiental em áreas degradadas. A qualidade do hábitat físico 

transparece uma conservação da fauna aquática, pois essa possui exigências específicas de 

hábitat independente da qualidade da água. 

Através das técnicas utilizadas nos protocolos pode-se perceber e analisar os diferentes 

estágios nos ambientes de uma bacia hidrográfica. O protocolo demonstra a influência que a 

ocupação humana ocasiona na diversidade e qualidade do ambiente natural, sendo muito 

aplicado em recursos hídricos. 

 

 

2.4.2 Macroinvertebrados e Qualidade da Água  

 

 

A qualidade da água em muitos estudos é referente a parâmetros físicos, químicos e 

bacteriológicos. Atualmente estes parâmetros podem ser complementados com pesquisas da 

fauna do recurso hídrico determinando o acréscimo de fatores biológicos à qualidade da água. 

O desenvolvimento de pesquisas nessa área é bastante avançado em países desenvolvidos e de 

fácil aplicação, resultados simplificados e baixo custo. No Brasil, principalmente na região sul 

e Sudeste, já existem universidades e outros centros de pesquisa trabalhando com o tema. Em 

outras regiões, o avanço na área está sendo gradativo e a metodologia está sendo adaptada. 

No Brasil, as novas ferramentas de controle de qualidade ecológica dos ecossistemas 

aquáticos que utilizam a biota como indicador podem ser aplicadas no monitoramento e 

proteção dos corpos hídricos, auxiliando nos processos de proteção. A utilização de 

indicadores tem sido frequentemente incorporada em políticas e regulamentação para a 

integridade ecológica de bacias hidrográficas (SILVEIRA et al., 2003). 

Desde 1970, pesquisadores e gestores de recursos hídricos da Europa Ocidental e da 

América do Norte argumentam que é necessário aumentar as metodologias tradicionais de 

avaliação da qualidade da água com os aspectos biológicos do sistema para atender aos usos 
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múltiplos da água, obtendo a qualidade estética, de recreação e ecológica do ambiente (BUSS 

et al., 2003).  

A ausência de uma espécie pode ser natural pela falta de alimento ou competição 

alimentar, mas também pode ser decorrente de alterações ambientais que desfavorecem a vida 

aquática. (MUGNAI et al., 2010). A capacidade de resiliência de um ecossistema é o 

resultado das interações da biota com o ambiente, pois a biota se organiza conforme as 

circuntâncias ambientais permitem (BAPTISTA, 2008). 

A utilização de indicadores biológicos para avaliação da qualidade das águas é 

sustentado pela legislação dos Recursos Hídricos. A Lei 9.433/97 que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e estabelece o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, tem como um de seus preceitos “considerar que a saúde e o bem estar 

humanos, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados como 

consequência da deterioração da qualidade das águas” (SILVEIRA et al., 2004, p. 1). 

A utilização de bioindicadores tem sido incorporada em políticas e regulamentação 

para fins de monitoramento a integridade ecológica de bacias hidrográficas (MOYLE & 

RANDALL, 1998). O estudo da fauna aquática para trabalhos de qualidade da água são 

chamados de biomonitoramento. Segundo Buss et al. (2003, p. 465) é “[...] definido como o 

uso sistemático das respostas de organismos vivos para avaliar as mudanças ocorridas no 

ambiente, geralmente causadas por ações antropogênicas”. São respostas dos organismos em 

relação ao meio onde habitam. Em rios existem inúmeras ações naturais e perturbações 

antropogênicas sendo possível que a biota local apresente uma reação a esses estímulos.  

Ao longo de um corpo d’água, a biota relaciona-se a variáveis físicas e apresenta um 

padrão para armazenamento, transporte e utilização de matéria orgânica no rio. Possivelmente 

as comunidades bióticas em rios e riachos adaptam sua estrutura e funcionamento ao sistema 

físico para produção e consumo de energia, assim como a distribuição de espécies em riqueza 

e abundância. 

Segundo Vannote et al. (1980), o sistema do rio, da cabeceira a foz, pode ser 

considerado como um gradiente de condições para uma forte diferença na sazonalidade, e em 

muitos casos a presença de autótrofos e o retorno gradual para os processos de heterotrofismo 

podem ocorrer em águas de baixo rio. A maior energia biológica está em locais de entrada e 

transporte e as partículas de matéria orgânica geralmente sofrem reduções gradativas rio 
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abaixo refletindo nas comunidades como mais eficientes no processo de partículas pequenas. 

O equilíbrio da dinâmica das condições físicas do rio estabiliza as comunidades biológicas.  

As espécies podem dar respostas a eventos que ocorram nos riachos, pois são afetadas 

diferentemente a depender do tipo de perturbação: grau de autotrofismo/heterotrofismo ou 

qualidade e quantidade do transporte (VANNOTE et al., 1980). As espécies, sob mudanças na 

saída e entrada de energia (detritos e produção autotrófica) com sazonalidade podem 

diversificar-se em processadores de alimento. A mudança da vegetação, em áreas de 

cabeceira, causam reduções significativas na produção de invertebrados e peixes, devido a 

perda de energia externa ao ecossistema aquático (SILVEIRA, 2004). 

Existem dois tipos de abordagens para analisar a biota aquática utilizando 

macroinvertebrados: a taxonômica que foca a riqueza de diversidade ou índice de integridade 

biótica e a funcional baseada em reconhecer características morfológicas e comportamentais 

dos invertebrados na aquisição de alimento (SILVEIRA, 2004). 

Para o trabalho de biomonitoramento existem espécies denominadas de bioindicadores 

ou macroinvertebrados escolhidas pela sua sensibilidade ou tolerância a diversos níveis de 

poluição orgânica ou outros tipos de poluentes. Segundo Tachet et al. (1987 apud MUGNAI 

et al., 2010, p.20) macroinvertebrados são “ invertebrados cujo tamanho, no final do estágio 

larval ou fase imaginal, é raramente inferior a um milímetro”. Dividem-se de acordo com o 

hábitat em planctônicos, nectônicos e pleustônicos aqueles que são associados à coluna de 

água ou filme superficial; e bentônicos, os associados ao fundo e substratos adjacentes. 

Segundo Alba-Tercedor (1986), os bioindicadores possuem os seguintes aspectos: 

taxonomicamente bem definido e facilmente reconhecido por não especialistas; apresentar 

distribuição geográfica ampla; abundante ou de fácil coleta; baixa variabilidade genética e 

ecológica; preferencialmente possuir tamanho grande; apresentar baixa mobilidade e longo 

ciclo de vida; dispor de características ecológicas bem conhecidas e possibilidade de uso em 

laboratório. Para Faria (2007), espécies indicadoras ou bioindicadoras são definidas como a 

espécie ou assembléia de espécies que tem necessidades físicas e químicas ambientais 

particulares. Essas podem alterar-se na presença ou ausência, fisiologia, morfologia, 

abundância ou comportamento indicando que variáveis químicas e físicas estão acima dos 

limites toleráveis para esses organismos. 

Macroinvertebrados são organismos indicadores ideais por estarem associados com 

diferentes níveis de qualidade da água. Esses organismos também habitam posição vital na 
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cadeia alimentar dos sistemas aquáticos, e, portanto podem ser usados para fazer estimativas 

de saúde do ecossistema (PAPARISTO et al., 2008). 

Na caracterização de grupos de macroinvertebrados na análise funcional (FFG) de 

acordo com Merritt & Cummins (1996), os organismos são classificados em fragmentadores, 

coletores filtradores, coletores catadores, raspadores e predadores. Os fragmentadores 

possuem como recurso alimentar a partícula de matéria orgânica grossa (CPOM), esses são 

capazes de quebrar o alimento, escavar madeira ou viver no tecido vascular de plantas. Os 

coletores filtradores alimentam-se de matéria orgânica particulada fina (FPOM) retirando-a da 

coluna d’água. 

O grupo trófico dos coletores-catadores se também alimentam de FPOM, que 

adquirem do sedimento em áreas de deposição. Raspadores atacam algas não filamentosas, 

microflora, fauna e fezes como também raspam pedras e superfícies de madeira e raízes de 

plantas aquáticas para adquirir o alimento. E os predadores capturam prezas, engolindo-as ou 

ingerindo seus corpos fluídos. A avaliação com grupos funcionais de alimentação pode 

informar dados sobre a qualidade da água, uso e ocupação das terras em recursos hídricos 

lóticos (MERRITT & CUMMINS, 1996). 

Há também a possibilidade de associar os macroinvertebrados a alguma dessas 

abordagens empregando o Índice de Shannon, que pode aferir a qualidade da água utilizando 

a diversidade de espécies presentes nos ambientes aquáticos (WILHM & DORRIS,1968; 

BARBOSA et al., 2001).  

Segundo Strieder et al. (2006, p. 48) “a integridade de um ecossistema aquático é 

abalada pelo comportamento humano quando a degradação do ambiente ou o nível de 

poluição excede a capacidade de assimilação das substâncias antropogênicas pelos 

organismos vivos”. Nesse contexto as populações biológicas contribuem para assegurar o 

gerenciamento sustentado dos recursos hídricos e seus variados usos. Segundo a Resolução 

CONAMA n° 357 (2005, p. 284), “a qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada 

por indicadores biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades 

aquáticas”. 

Parte significativa da poluição de rios tem origem em pequenos afluentes, estes 

diretamente submetidos a uma relevante parte dos problemas ambientais. Para medidas 

adequadas de manejo existe a necessidade de monitorar os cursos de água, onde as 

comunidades biológicas indicam a integridade do ambiente. A contaminação ambiental 
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influência de forma diferente os organismos, devido à existência de espécies de grupos 

taxonômicos variados e com apresentação de diferentes níveis críticos capazes de serem 

suportados (STRIEDER et al., 2006). 

A utilização dos macroinvertebrados como indicadores de qualidade da água é vem 

sendo cada vez mais usado na contabilidade ambiental, isto porque podem fornecer 

informações relevantes para serviços ambientais, têm implicações diretas em medidas de 

preservação e conservação dos recursos hídricos locais e permitem dar respostas integradas na 

avaliação dos efeitos da poluição no ecossistema. 

 

 

2.4.3 Abastecimento de Água e Rio Jacarecica 

 

 

A água é um bem que deve ser utilizado pelo homem para a sobrevivência e melhoria 

das condições sociais e econômicas. Além de ser um meio onde vivem diversos organismos 

que necessitam de condições ambientais adequadas para as suas vidas (TUCCI et al., 2000). 

Ela é constituída por uma solução aquosa de sais, gases e matéria orgânica no ambiente. E 

seus elementos químicos se encontram em elevada ou baixa quantidade a depender do local. 

Existem basicamente dois grupos de elementos químicos na água. Os conservativos 

que apresentam concentração estável como o cloro e o sódio, contribuindo na pressão 

osmótica e equilíbrio iônico que correspondem à classificação de organismos aquáticos em 

função da tolerância a diferentes salinidades. E outro grupo é o dos não conservativos com 

uma concentração variável, como exemplo a do nitrogênio e do fósforo. Esses elementos 

fornecem nutrientes essenciais para o metabolismo e são limitantes do desenvolvimento dos 

organismos aquáticos. Na água também encontramos gases dissolvidos, o oxigênio e o gás 

carbônico, necessários a respiração e formação de ácido carbônico, respectivamente. Já a 

matéria orgânica existente auxilia no metabolismo do meio aquático refletindo nas 

propriedades físicas e químicas da água (TUCCI et al., 2000). 

A água como recurso renovável propicia muitos benefícios ao homem tais como 

potabilidade, produção industrial, irrigação, transporte, recreação, processamento e depuração 

de resíduos e energia elétrica. Estas atividades causam alterações hidráulicas que, por sua vez, 

trazem consequências negativas ou modificam os benefícios existentes nos corpos d’água, 
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como manutenção da diversidade aquática e da qualidade da água para utilização humana 

(PAULA, 2008). 

Os usos múltiplos da água pela sociedade são os mais variados, legítimos e correntes. 

Atualmente, com o progresso social e econômico possuem alguns usos de destaque: 

abastecimento público, consumo industrial, irrigação, recreação, dessedentação de animais e 

lazer. Os usos públicos da água geralmente se referem àqueles usos que são atendidos por 

sistemas de abastecimento de água. Esses sistemas são direcionados para suprir a demanda da 

população atendida. E o abastecimento de água pode ser realizado a partir de mananciais 

superficiais, rios ou lagos, como também mananciais subterrâneos. O Estado de Sergipe 

apresenta em seu território seis bacias hidrográficas: São Francisco, Sergipe, Japaratuba, Vaza 

Barris, Piauí e Real.  

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2005) estabelece uma 

classificação das águas em doces, salobras e salinas e em classes de acordo com seus usos 

predominantes. Uma vez definidos os usos da água em um manancial, será determinada a 

classe correspondente e também a qualidade da água do manancial (TUCCI et al., 2000). 

Características necessárias para o abastecimento público e outros fins de uso da água. 

A Bacia do Rio Sergipe é um manancial que drena aproximadamente 16,7% do Estado 

de Sergipe, limita-se ao norte com as bacias do São Francisco e Japaratuba e, ao sul, com a 

bacia do Vaza Barris. O rio Sergipe percorre aproximadamente 210 km, com a nascente em 

Nossa Senhora da Glória e deságua no oceano Atlântico, em Aracaju (ALVES, 2006). No 

entanto, segundo Moura Júnior (2010), a nascente do rio Sergipe situa-se na Lagoa das 

Areias, em Cipó do Leite, no município de Pedro Alexandre na Bahia. Ocasionando conflitos 

entre a real posição da nascente e sobre a permanência do rio totalmente sergipano. 

Essa bacia possui afluentes pela margem esquerda, sendo os rios Pomonga, 

Parnamirim, Ganhamoroba e Cágado e pela margem direita os rios Poxim, Sal, Cotinguiba, 

Jacarecica, Morcego, Jacoca, Campanha, Lajes e Melancia (ALVES, 2006). 

Segundo Alves (2006), a bacia do rio Sergipe tem como principais reservatórios o 

açude Marcela, a Barragem Jacarecica I e Barragem Jacarecica II. Essas barragens foram 

construídas para minimizar os efeitos de longa estiagem, especialmente no trecho inserido na 

região semiárida.  Atualmente, a população rural da bacia representa 13,2% da população 

residente no território, fato este comprovante do acelerado processo de urbanização nesta 

bacia, responsável pelo elevado passivo ambiental da região. 
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A ocupação humana às margens da bacia do rio Sergipe e as atividades de pastagens, 

lavouras tornam evidente a necessidade de uso e aumento do abastecimento, e somado a esses 

acontecimentos ocorre o desmatamento e contaminação por resíduos sólidos das águas da 

bacia que contribuem para a perda da qualidade ambiental. 

O Rio Jacarecica corta vários municípios e fornece água para populações do agreste 

sergipano, e apresenta água com qualidade para abastecimento público dentro dos padrões de 

higidez e palatabilidade. No sistema de abastecimento ocorre a captação de água bruta, 

adução, tratamento, armazenamento e distribuição (em estações de tratamento de água).  

A inserção do rio Jacarecica como fornecedor de água para uma parcela da população 

sergipana é pelo seu regime de escoamento perene, a água de uso múltiplo e enquadra-se nas 

condições de referência classes 1 e 2, a depender do trecho. Por outro lado, segundo Alves 

(2006), o rio Jacarecica apresenta um déficit hídrico. O volume de água gerado na bacia do rio 

Sergipe é de 54,9 mil m³/dia, advindos principalmente do rio Jacarecica, mas com 80% do 

volume suprido pelo rio São Francisco. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 - DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Situada na Mesorregião do Agreste de Sergipe, a Serra de Itabaiana está entre os 

municípios de Areia Branca e Itabaiana, ocupando aproximadamente 30-40% da área 

referente ao Parque Nacional Serra de Itabaiana (Figura 1). O clima local caracteriza-se como 

área de transição entre litoral úmido e do sertão semiárido classificado como megatérmico 

sub-úmido na classificação de Thornthwaite, com temperaturas médias de 27°C (OLIVEIRA, 

1991).  

 

Figura 1 – Mapa de localização do Parque Nacional Serra de Itabaiana, no Estado de 

Sergipe-Brasil. 

A pluviosidade anual da Serra de Itabaiana em média corresponde a 1.047,7 mm/ano 

de acordo com o banco de dados da COHIDRO e EMDAGRO (2011), resultante da média 

aritmética entre as estações próximas (Ribeira, Jacarecica e Ribeirópolis). No lado Leste da 

Serra de Itabaiana encontramos os riachos deste estudo que são tributários do Rio Jacarecica, 

esses deságuam na Barrragem do Jacarecica II, e são denominados de Coqueiro, Água Fria, 

dos Negros e Vermelho (Figura 2).  
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Os riachos da serra de Itabaiana (Figura 3), lado leste, são perenes e apresentam uma 

largura média de 1,5 m, cujas águas fluem sobre um afloramento de quartzito maciço, não 

escarificável, praticamente em toda a sua extensão; as margens são limitadas por terrenos 

acidentados, com um grau de declividade variando entre 20 a 40% (Figura 3a, b, c e d). À 

medida que se aproxima da escarpa da Serra, observa-se uma modificação na vegetação de 

mata atlântica para campos rupestres, e por virtude de incêndios e desmatamentos ocorre uma 

exposição dos maciços porosos alimentadores naturais das calhas fluviais nessa área 

(ADEMA, 1985). 

A partir da confluência dos riachos Coqueiro e Água Fria (Figura 3e), os riachos 

apresentam uma largura média de 1m com águas fluindo inicialmente sobre um afloramento 

de quartzito e posteriormente uma calha arenosa. Há grande indício de desmatamento e suas 

margens são cercadas de pastagens.  

Na junção dos riachos Negros e Vermelho (Figura 3f), os riachos seguem com uma 

largura média de 2m com fundo pedregoso e vegetação de mata atlântica envolvendo as suas 

margens. Ambas as confluências desembocam na barragem do Jacarecica II, dentro de 

terrenos com elevações e fundo inicialmente arenoso e em seguida com deposição acentuada 

de material argiloso.  

Segmento 

Coqagfria  

Segmento 

Negverm 

Barragem 

Jacarecica II 

Figura 2 – Localização dos riachos da Serra de Itabaiana e pontos de coleta dos 

parâmetros físico-químicos e bióticos, PARNASI-SE. Fonte: Atlas digital sobre 

recursos hídricos do estado de Sergipe, 2004. 



50 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3b – Segmento Água Fria, 

PARNASI.
Figura 3a – Segmento Coqueiro, PARNASI.  

Figura 3c – Segmento Negros, PARNASI.  

 

Figura 3d – Segmento Vermelho, PARNASI.  

 

Figura 3e – Segmento Coqagfria, 

PARNASI.  

 

Figura 3f – Segmento Negverm, PARNASI.  

 

  Figura 3 – Segmentos de riachos da Serra de Itabaiana, PARNASI-SE. Fonte: Herlânia Teles, 2011. 
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3.2 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

O estudo foi realizado por etapas: a primeira foi à avaliação física dos hábitats com a 

finalidade de diagnosticar o estágio de conservação dos riachos afluentes do rio Jacarecica; a 

segunda analisar os parâmetros físico-químicos e simultaneamente coletar os 

macroinvertebrados bentônicos para determinar a composição e estrutura dos organismos por 

riachos da serra de Itabaiana. Por fim avaliar a qualidade ambiental associando a índices de 

diversidade e percentuais de EPT (Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera) e FFG (Grupos 

Tróficos Funcionais). 

Geograficamente o riacho Coqueiro encontra-se com o riacho Água Fria nos limites do 

PARNASI, além dos limites esses riachos formam um único corpo hídrico que foi 

denominado de segmento Coqagfria; os riachos Negros e Vermelho também possuem uma 

junção dentro do PARNASI e permanecem um mesmo corpo hídrico até o encontro com a 

barragem Jacarecica II, este foi chamado de segmento Negverm. Em vista dessas junções, os 

riachos foram divididos em seis segmentos para facilitar o estudo. 

 

 

3.2.1 Diagnóstico e Avaliação dos Hábitats através de Protocolo de Avaliação 

Rápida nos Riachos da Serra de Itabaiana 

 

 

Para a avaliação física dos ambientes foi aplicado o “Protocolo de Avaliação Rápida 

da Diversidade de Hábitats em Trechos de Bacias Hidrográficas” proposto por Callisto et al. 

(2002). A aplicação do protocolo teve início no mês de fevereiro e término no mês de abril 

seguindo o trajeto dos riachos no lado leste da Serra de Itabaiana. A análise ocorreu a cada 

100m por apenas um observador em todo percurso, foi subsidiada por GPS, corda de 20m, 

termômetro de mercúrio e fita métrica para averiguar a largura dos segmentos.  

O protocolo possui dois quadros. O primeiro quadro objetivou avaliar as 

características de trechos dos riachos e nível de impactos ambientais resultantes de ações 

humanas. O segundo visou analisar as condições de hábitat e estágio de conservação das 

condições naturais. 
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Essa ferramenta avaliou os parâmetros em categorias descritas e pontuadas de 0 a 4 no 

quadro 1, e de 0 a 5 no quadro 2. Esta pontuação é dada a cada parâmetro com base na 

observação das condições de hábitat. O valor total do protocolo de avaliação é encontrado 

com o somatório dos valores dados a cada parâmetro separadamente. As pontuações totais 

demonstram o nível de preservação das condições ecológicas dos trechos dos riachos 

estudados, onde de 0 a 40 pontos representam trechos “impactados”; 41 a 60 pontos são 

trechos “alterados”; e acima de 61 pontos, trechos naturais (CALLISTO et al., 2002). Para a 

quantificação dos elementos orgânicos (restos de galhos, folhas, seixos, cascalhos e areia) do 

fundo do riacho, foram atribuídos valores em percentuais para cada trecho avaliado.  

Segundo Rodrigues (2008), as pontuações finais refletem o nível de integridade 

ambiental ou o de preservação em geral encontrada nos trechos de riachos sob investigação. A 

verificação da similaridade entre os segmentos estudados foi realizada com a aplicação do 

Teste t Student, no programa Biostat. 

 

 

3.2.2 Avaliação dos Parâmetros Físico-químicos e Coleta da Biota Local 

 

 

Foram realizadas por segmento seis amostragens no período de inverno e seis no verão 

para contrastar a sazonalidade climática da região em 2011. Em cada segmento de riacho, os 

pontos de amostragem foram baseados no protocolo de avaliação rápida e determinados 

aleatoriamente (Figura 2 e Tabela 1). As análises dos parâmetros físico-químicos e coleta da 

fauna bentônica ocorreram no período chuvoso nos dias 1 e 7 de junho, e no período seco nos 

dias 12 e 20 de setembro de 2011, essas foram efetuadas em 2 dias por causa da distância 

entre os riachos. De acordo com Oliveira (1991), o período de maior pluviosidade ocorre 

entre março e agosto, e seco nos demais meses do ano. 

Tabela 1 - Localização dos pontos de coleta dos parâmetros físico-químicos e biológicos nos segmentos de 

riachos da Serra de Itabaiana, PARNASI-SE. 

Ponto Localização 

Coqueiro S10°46.027’, W037°20.360’ 

Água Fria S10°45.280’, W037°19.651’ 

Negros S10°44.954’, W037°20.321 

Vermelho S10°44.322’, W037°20.034’ 

Coqagfria S10°45.236’, W037°19.346’ 

Negverm S10°44.681’, W037°19.431’ 
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Os parâmetros físico-químicos sólidos totais dissolvidos (STD), temperatura (T), 

condutividade elétrica (CE), potencial óxido-redução (POR), fosfato total (FT), nitrato total 

ou nitrogênio (NT), oxigênio dissolvido (OD), pH e salinidade (SAL), foram mensurados na 

coluna d’água com auxílio do aparelho HI9828  Hanna Instruments. Para a análise dos 

parâmetros fosfato e nitrato foram coletadas amostras de água na camada superficial do corpo 

d’água com garrafas plásticas de 500 mL. Estas amostras foram mantidas e conservadas em 

isopor com gelo e encaminhadas ao laboratório do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do 

Estado de Sergipe (ITPS) para a análise do material.  

Na avaliação biológica houve coletas de cinco tipos de substrato: folhiço em rápido, 

em tronco, retido em cascalho, remanso e banco de areia. Em cada segmento de riacho houve 

coleta de cinco amostras perfazendo um total de 30 amostras por estação. A área de coleta foi 

delimitada 25m acima e 25m abaixo do ponto georeferenciado com auxílio de uma corda por 

segmento de riacho.  

As amostras foram obtidas com um amostrador do tipo Surber com 900cm² e malha de 

250μm. O Surber foi posicionado contra a correnteza e a área de amostragem fixada no leito 

do rio (Figura 4). O material recolhido foi acondicionado em sacos plásticos (50 X 80 X 0,12 

cm) com identificação do local e data da coleta utilizando uma caneta de retroprojetor, após 

foram fixadas com álcool 70% (SILVEIRA et al., 2003) (Figura 5). As amostras foram 

conduzidas à temperatura ambiente para Laboratório de Biologia da Conservação da UFS/São 

Cristovão. 

 

 

Figura 4 – Coleta de folhiço em hábitat do tipo rápido 

utilizando o coletor surber no PARNASI-SE. Fonte: 

Marcus Vinicíus, 2011. 
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Figura 5 – Armazenamento de folhiço em sacos 

plásticos e adição de álcool 70% no PARNASI-SE. 

Fonte: Marcus Vinicíus, 2011. 
 

No laboratório, o material coletado foi lavado, triado e identificado. A lavagem 

ocorreu em água corrente com material depositado em peneira de malha 500 mm. Essa etapa 

objetivou separar o material grosseiro (folhas, galhos, pedras) do material mais particulado, de 

modo a facilitar a triagem. O material lavado foi armazenado em potes de vidros com 

identificação e acrescido de álcool 70%.  

A triagem do material ocorreu com as amostras depositadas aos poucos em bandejas 

plásticas com adição de água e colocadas sobre caixas de iluminação. Este processo permitiu 

uma melhor observação do material para a retirada dos organismos com auxílio de pinças de 

relojoeiro número 02 AA de aço. Os organismos foram armazenados em potes de vidro e 

conservados em álcool 70%.  

Os organismos triados foram depositados em placas de Petri e visualizados em lupa 

estereoscópica. A identificação foi através de chaves de classificação de grupos tróficos de 

macroinvertebrados Mugnai et al. (2010) e Peréz (1988), até o nível de família. 

Posteriormente, os organismos foram classificados conforme seus grupos tróficos funcionais 

(GTF ou FFG) em fragmentadores, coletores-filtradores, coletores–catadores, raspadores e 

predadores de acordo com Merritt & Cummins (1996) e Cummins et al. (2005). Após 

depositados na Coleção do laboratório de biologia da conservação/UFS. 
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3.2.3 Análise Estatísticas das Comunidades de Macroinvertebrados 

 

 

A diversidade da comunidade de macroinvertebrados bentônicos foi estimada, para 

cada ponto e estação do ano, pelo Índice de Shannon-Wiener (H’) (MAGURRAN, 1988) que 

valoriza a abundância das espécies salientando a riqueza e homogeneidade. Para a dominância 

entre as espécies foi aplicado o Índice de Simpson (D) e para calcular o padrão de distribuição 

de indivíduos entre espécies utilizou-se a Equitabilidade de Pielou (E).  Além de número total 

de indivíduos e número total de famílias. 

Na análise de diversidade aplicou-se o teste de similaridade entre os segmentos com o 

método de agrupamento completo e com coeficiente de similaridade Morisita-Horn através do 

programa PAST, como também a realização do Shannon Test T. As análises estatísticas foram 

realizadas utilizando os programas Bioestat 5.0 e PCOrd (MCCUNE E MEFFORD, 1995). 

A avaliação da qualidade da água ocorreu através do Índice de diversidade de Shannon 

como proposto por Barbosa et al. (2001) e Wilhm & Dorris (1968). Para esta avaliação 

também foi calculada a abundância relativa das ordens de EPT, que consiste na agregação do 

número de taxa de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera e o quanto a sua abundância 

representa em relação à fauna total encontrada nas estações de amostragem. Organismos 

dessas ordens de insetos aquáticos apresentam sensibilidade às perturbações em seus hábitats, 

e por isso são usados para avaliar impactos na qualidade da água oriundos de ações antrópicas 

(FERREIRA et al., 2009). 

Outra métrica foi aplicada com a riqueza e composição dos macroinvertebrados para 

estimar a estrutura trófica: abundâncias relativas de fragmentadores (%SHR), coletores-

filtradores (%COF), coletores-catadores (%COG), raspadores (%SCR) e predadores (%PRE).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados do estudo nos riachos Coqueiro, Água Fria, Negros e Vermelho da Serra 

de Itabaiana (PNSI) foram estruturados em análise física dos ambientes, análise dos 

parâmetros físico-químicos e análise biológica dos macroinvertebrados bentônicos para 

melhor expor os dados apurados. 

 

 

4.1 ANÁLISE FÍSICA DOS HÁBITATS 

 

 

Em aspectos gerais, os riachos do Parque Nacional Serra de Itabaiana analisados 

apresentam um bom estado de conservação dentro da unidade de preservação integral. A mata 

ciliar está preservada na maior parte das margens dos riachos. Possui diversidade de hábitats 

aquáticos que favorece a colonização por populações de macroinvertebrados bentônicos, e 

ausência de retilização. No entanto o segmento fora dos limites do PARNASI apresenta quase 

toda a margem formada por pastagem, áreas de criação de gado e sofre inundação no período 

de chuva. Este fato é decorrente do aumento do volume de água na barragem Jacarecica II e a 

distribuição em boa parte dos segmentos coqagfria e negverm em épocas de chuva.  

A aplicação do PAR a cada 100m resultou em 163km de extensão divididos no 

segmento coqueiro 32 pontos (3,2km). O segmento água fria apresentou 43 pontos (4,3km), 

em seguida o negros com 33 pontos (3,3km), o vermelho obteve 36 pontos (3,6km), com uma 

menor extensão o coqagfria com 15 pontos (1,5km) e o negverm com 4 pontos (0,4km).  

De acordo com as pontuações aferidas a cada parâmetro do PAR, o somatório de 163 

pontos avaliados apontam 91% naturais, 8% alterados e 1% impactados. Distribuídos no 

segmento coqueiro 31 pontos naturais e um alterado. Os segmentos água fria e negros 

apresentaram todos os pontos naturais. O vermelho registrou 33 pontos naturais e 3 alterados. 

O mais distinto foi o segmento coqagfria com 1 ponto natural, 8 alterados e 2 impactados; e 

por último o negverm com 4 trechos naturais (Figura 6). A maior pontuação foi obtida no 

segmento água fria de 97 pontos e a menor no coqagfria com 38 pontos. 
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Figura 6 – Classificação dos trechos dos segmentos de riachos de acordo com as 

pontuações estabelecidas no PAR (CALLISTO et al., 2002).  

Em todos os segmentos foi constatada a presença de resíduos sólidos, alguns dispersos 

e outros armazenados em grandes volumes, como exemplo, em finais de semana e feriados no 

poço da moças (negros) e balneário Cosme e Damião (água fria) (Figura 7). A atividade de 

lavagem de roupa também ocorre dentro da unidade de conservação nos segmentos coqueiro e 

água fria realizada por pessoas da comunidade de Areia Branca com uma frequência de duas 

ou três vezes por semana, essas utilizam alvejantes, sabão em pó e barra entre outros produtos 

dentro do corpo hídrico (Figura 8).  

A deposição de lixo, no segmento negros, foi identificada por Santos (2006), o poço 

das moças representa 85% do total do lixo produzido em áreas de visitação e observou 

intensivo fluxo de visitantes nesse local; a gruta da serra atingiu apenas 5% e o véu das noivas 

10% do lixo coletado. O lixo total foi calculado em 1.358L, de um total de 992 visitantes com 

uma média de 1,37L de lixo por pessoa. Esse resultado indica o elevado volume de lixo 

produzido no PARNASI, principalmente nesses locais destinados a visitação. 

Segundo Cunha (1993), o balneário Cosme e Damião é uma área de retirada da 

vegetação nativa de cerrado para a criação de bovinos, que originou outro tipo vegetacional 

denominado capoeira. Observa-se nessa área que desde 1982, ainda não foi possível uma 

regeneração de espécies nativas e verifica-se um solo predominantemente arenoso, coberto 

por gramíneas com arbustos de 50cm a 1m, a presença de poucas espécies caracteriza uma 

fase sucessional, por agrupamentos consorciados. 
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Figura 3 – Atividade antrópica de lavagem 

de roupa em trecho do segmento coqueiro-

água fria no PARNASI-SE. Fonte: Herlânia 

Teles, 2011. 

O trecho alterado do segmento Coqueiro foi em decorrência da necessidade de 

iluminação em residências dentro dos limites do PARNASI realizado pela companhia 

hidroelétrica do São Francisco (CHESF) há alguns anos e que provocou um desmatamento de 

aproximadamente 1,0 Km presente até os dias atuais. No local observa-se uma estrada de terra 

e torres de transmissão de energia, e vegetação em estágio de regeneração.  

No segmento Vermelho, os trechos apresentados como alterados são em locais com 

presença de atividades humanas identificadas como irrigação, habitação e represamento de 

água para fins de lazer. No trecho 24 do protocolo ocorreu falta de água no curso do 

segmento, provavelmente em decorrência do lixo, desvio de água por encanamento para 

irrigação e odor presente na água, características presentes no trecho anterior. Relacionando 

essa situação com as atividades constatadas na bacia hidrográfica do rio Cascavel-PR, as 

condições alteradas e impactadas são decorrentes do uso desordenado dos corpos d’água pela 

população (presença de lixo, habitações, esgotos, fábricas) (KRUPEK ,2010). 

O segmento coqueiro apresentou inúmeras atividades antrópicas que intervém na 

qualidade de um recurso hídrico (pastagem, lavagem de roupa, desmatamento, represamento 

de água, depósito de lixo, esgoto oriundo de criatório de porcos, etc.), essas atividades são 

responsáveis pela degradação e alteração nesse segmento. Em alguns pontos ocorreu a 

formação de lama (principalmente argila e silte) no leito, provavelmente do assoreamento das 

margens e deposição de matéria orgânica geradas por atividades humanas no entorno. 

Para Bernardt et al. (2005), as principais alterações com a chegada da urbanização 

estão relacionadas ao lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais, flutuações do 

Figura 7 – Balneário Cosme e Damião no 

segmento água fria no PARNASI-SE. 

Fonte: Herlânia Teles, 2011. 
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nível da água em épocas de chuva aumentando o risco de erosões, carreamento e 

assoreamento dos corpos hídricos.  

Segundo os resultados do protocolo, a maior parte dos trechos nos segmentos 

estudados apresentou-se em condições naturais. Isso demonstra que as condições ambientais 

ainda permanecem boas. Entretanto, uma pequena parcela dos ambientes apresentou 

condições alteradas (8%) ou até mesmo impactadas (1%). Esta condição pode ser em 

decorrência da heterogeneidade espacial das áreas em bom estado de preservação ou em 

virtude da altitude da serra de Itabaiana com seus terrenos acidentados dificultando o acesso 

humano e também a questão de serem áreas da unidade de conservação. A maioria dos 

hábitats alterados e os impactados situaram-se fora dos limites da unidade de conservação. 

Na bacia do Rio das Velhas (MG) do total de trechos estudados 47,6% obtiveram 

valores que variavam de 62 a 87 pontos caracterizando-os como preservados ou naturais. Os 

trechos com valores oscilando entre 42 a 60 pontos perfizeram 31,1%, caracterizando-os 

como alterados e 14,3% dos trechos da bacia variaram de 33 a 40 pontos, sendo estes 

impactados. Esses resultados podem ser relacionados a diminuição dos tipos de hábitats, 

assoreamento do leito, presença de esgotos in natura e retirada de mata ciliar (FERREIRA et 

al., 2009). No segmento coqagfria observou-se também uma diminuição dos hábitats e 

ausência de mata ciliar em quase todo o percurso hídrico como a inundação pela barragem, 

consequentemente alterando seu estado natural e apresentando trechos naturais, alterados e 

impactados decorrentes dos fatores apontados. 

De acordo com Vestena & Thomaz (2006) áreas que apresentam maior estado de 

preservação efetivo estão localizadas no curso superior de uma bacia hidrográfica, sendo que, 

no curso médio e inferior dessa, é comum encontrar áreas menos preservadas, com uso 

intensivo de agricultura, pecuária e reflorestamento. Ou seja, áreas com menor acesso aos 

humanos são mais protegidas. 

A aplicação do teste t entre os segmentos de riachos demonstrou uma diferença 

significativa entre alguns segmentos em relação áspontuações obtidas no protocolo. Com 

destaque para os segmentos vermelho e coqagfria, onde se percebe uma alteração das 

pontuações em relação todos os outros segmentos. Por outro lado, os segmentos Coqueiro, 

Água Fria e Negros não demonstram diferenças significativas (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Avaliação comparativa dos índices do protocolo entre os segmentos 

dos riachos da Serra de Itabaiana (PARNASI) aplicando Test “t” p<0,05,      

para amostras heterocedásticas. 

Segmentos 
Coqueiro 

N =32 

Água 

Fria 
Negros  Vermelho Coqagfria 

Água Fria 

N = 43 

T=0,27 

GL=73 

p>0,05 

        

Negros 

N = 33 

T=0,34 

GL=52,95 
p>0,05 

T=0,084 

GL=74 
p>0,05 

      

Vermelho 

N = 36 

T=3,39 

GL=66 
p<0,05 

T=4,27 

GL=77 
p<0,05 

T=4,44 

GL=60,37 
p<0,05 

    

Coqagfria 

N =14 

T=10,81 

GL=41 
p<0,05 

T=13,1 

GL=52 
p<0,05 

T=15,28 

GL=42 
p<0,05 

T=8,39 

GL=45 
p<0,05 

  

Negverm 

N=4 

T=1,44 

GL=34 
p>0,05 

T=1,85 

GL=45 
p>0,05 

T=2,24 

GL=35 
p<0,05 

T=0,07 

GL=38 
p>0,05 

T=5,18 

GL=13 
p<0,05 

 

Os segmentos Coqueiro, Água Fria e Negros, os valores do protocolo (PAR) são 

elevados nos quesitos vegetação ripária, tipos de hábitats, ausência ou insignificante presença 

de lixo, e outros que provavelmente permitem uma maior conservação física dos segmentos. 

Em relação ao segmento vermelho e coqagfria há uma oscilação entre os valores do protocolo, 

em virtude da retirada de água para irrigação, trechos desmatados, presença de lixo, 

modificação de algumas características da água como cor e cheiro; e no vermelho há trechos 

com falta de água; essas permitiram uma diferenciação com os demais segmentos, pois esses 

suas pontuações eram elevadas na maioria dos pontos analisados correspondendo a um bom 

estado de conservação.  

O Negverm apresenta uma boa conservação dos parâmetros analisados, no entanto, 

por ser um segmento pequeno de aproximadamente 400m, sofre interferência direta da 

barragem do jacarecica II com inundação em épocas chuvosas, presença de aguapés, e uma 

ponte; ao ser relacionado a alguns segmentos maiores e sem essas interferências apresenta 

diferença significativa. 

Por sua vez, as modificações no canal podem ser vistas pela presença de diques, 

aterros, barragens, enroçamentos ou outras formas de estabilização artificial das margens. A 

retificação de rios, as canalizações ou impermeabilizações geradas pelas obras de engenharia 

têm como consequência direta a diminuição da área de drenagem das bacias hidrográficas. 

Em consequência, uma redução considerável na abundância e diversidade de espécies 
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aquáticas. Em áreas com atividades agrícolas e crescimento populacional mal planejado, são 

nítidas as modificações no canal refletindo uma baixa na qualidade ambiental dos sistemas 

lóticos (PALMER et al., 2005). 

Para Callisto et al. (2002), os múltiplos impactos humanos têm causado a deterioração 

da qualidade ambiental de bacias hidrográficas, recursos importantes no território brasileiro. 

Nesse sentido, os recursos hídricos da serra de Itabaiana são de grande importância ecológica 

e ambiental, por possuir restos de mata atlântica preservada e com nascentes de riachos 

formando em conjunto com outras características um local de reserva para recursos naturais. 

Com relação aos parâmetros avaliados isoladamente, os que apresentaram diferenças 

significativas entre os segmentos estudados frizaram bem as características relacionadas com 

a situação do entorno desses recursos hídricos, comprovando que a proximidade com a zona 

urbana interfere consideravelmente no equilíbrio dos ambientes. Este fato é marcante no 

segmento coqagfria  situado próximo a zona urbana do município de Areia Branca. 

No entanto, Krupek (2010) afirma que a influência da urbanização, o progresso urbano 

e o homem não devem ser utilizados como pretexto para a degradação do ambiente 

aceleradamente. O homem pode conviver harmoniosamente com o ambiente assumindo 

posturas menos desgastantes e sustentáveis. 

A degradação ambiental no entorno de unidades de conservação é mais evidente com 

o aumento da exclusão social, onde a população carente busca abrigo e recursos nas áreas de 

fragilidade ambiental como manguezais, encostas de morros, nascentes e margens de rios, 

matas ciliares e outros. Na Serra de Itabaiana, inclusive na cidade de Areia Branca, com 

crescimento urbano sem planejamento ocorre o avanço em direção a base da Serra, 

intensificando o uso dos recursos naturais locais (MENEZES, 2004). 

É notório que nos trechos identificados como alterados e impactados as atividades 

antrópicas foram as principais responsáveis pelo desequilíbrio das condições naturais. 

Segundo Tucci (2002), a desordenada ocupação urbana gera vários conflitos e problemas, 

como degradação ambiental de mananciais, aumento do risco de poluição orgânica e química 

das áreas de abastecimento, contaminação dos rios por esgotos domésticos, industrial e 

pluvial, enchentes em áreas urbanas ocasionadas pela ocupação inadequada do espaço e 

deficiente drenagem, e falta de coleta e disposição de lixo urbano.  
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4.2 ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

 

 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357 (2005), os riachos do lado leste da 

Serra de Itabaiana são considerados de águas doces, esses se enquadram no padrão de 

salinidade inferior a 0,5%°. Os riachos são da classe Especial, ou seja, com destino a 

abastecimento para consumo humano, com desinfecção; devem preservar o equilíbrio natural 

das comunidades aquáticas e dos ambientes aquáticos por situarem dentro de uma unidade de 

conservação de proteção integral. A classificação e a caracterização da água dos diferentes 

locais de amostragem no geral estão de acordo com os limites definidos pela Resolução, que 

estabelece os padrões de classificação das águas em doces, salobras e salinas, usos 

preponderantes das águas e os limites individuais para cada substância em cada classe. 

Os parâmetros físico-químicos observados foram comparados com os padrões de 

limite apresentados na Resolução CONAMA N° 357 (2005) (Tabela 3) e para os sólidos totais 

dissolvidos (TDS) foi constatado que todos os segmentos estudados apresentaram níveis 

abaixo do máximo permitido na resolução de 500 mg/L.  

A temperatura da água nos segmentos variou de 21,9
0
C a 24,2

0
C no período seco, e 

entre 23
0
C a 24,8

0
C no período de chuva; houve uma diminuição da temperatura no período 

seco em virtude da ocorrência de fortes chuvas durante o mês de agosto e no mês de coleta. 

No segmento Coqagfria, ocorreram valores elevados em relação aos demais segmentos nos 

dois períodos, 24,2°C (seca) e 23,8°C(chuva). Para Silveira et al. (2004), a mata ciliar 

mantém a temperatura e umidade, reduz a entrada de poluentes e sedimento na calha principal 

de um rio favorecendo a manutenção da morfologia do rio e a vida aquática. No segmento 

coqagfria quase não existe cobertura vegetacional no leito do riacho, permitindo uma grande 

entrada de luz solar que possivelmente mantém as temperaturas locais elevadas, independente 

de sazonalidade. 

Em relação ao parâmetro de condutividade elétrica (CE), a maioria dos segmentos 

apresentou baixos valores variando de 45,4 µS/cm a 77 µS/cm. Com exceção do segmento 

coqagfria no período de seca com uma condutividade equivalente a 113µS/cm. Segundo 

Rocha & Piveli (1999), a condutividade elevada pode ser influenciada por material alóctone, 

ou seja, maior concentração de nutrientes e ingresso de águas ricas em nutrientes nesta área. 

Segundo dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2011) 

níveis superiores a 100 µS/cm indicam ambientes impactados e altos valores podem implicar 
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em características corrosivas da água. No segmento de riacho citado ocorre deposição de 

esgoto com sedimento rico em matéria orgânica, pois é originado de chiqueiros de porcos. 

Esse fato deve contribuir para a elevação da CE em trechos do segmento. 

Em duas microbacias no Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco em Capela (SE), 

através de um levantamento ecológico rápido de qualidade das águas os valores de 

condutividade elétrica foram baixos (98 µS/cm), e os sólidos totais, variaram de 63 a 64 mg/L 

(FERREIRA et al, 2010). Esses valores são compatíveis com os estabelecidos na CONAMA 

(2005) e também com os valores encontrados nesta pesquisa para os riachos da Serra de 

Itabaiana, e vale ressaltar que ambas as áreas possuem vegetação de mata atlântica. 

O potencial redox (POR) mede a capacidade de oxidação ou redução de uma 

substância ou amostra, no período de chuva, esse potencial apresentou uma elevação do POR 

nos segmentos coqueiro (234 mV), negros (220,92 mV) e vermelho (250 mV). E com 

permanência do valor elevado no período de seca apenas no segmento negros (205,42 mV). 

Os demais segmentos estão abaixo de 220 mV, independente do período estudado. 

De acordo com Fiorucci & Benedetti Filho (2005), diferenças de potencial positivas 

entre 200mV e 600mV indicam um ambiente fortemente oxidante. Um rio não poluído 

apresenta condições fracamente oxidantes, por ter quantidades limitadas de oxigênio 

dissolvido; em situação oposta estão os segmentos citados com níveis maiores que 200mV.  

Esses valores podem ser decorrentes de águas correntes de um local para outro com ações 

antrópicas de lavagem de roupa, banho e agricultura que possam vir a favorecer poluição 

nessa época do ano. 

Em ambiente lótico, o fósforo total (fosfato total - FT) apresenta o padrão corresponde 

a 0,1 mg/LP. Os resultados dos seis segmentos foram abaixo desse valor, independente de 

período seco ou chuvoso. Os valores de nitrato (NT) dos segmentos encontraram-se entre 

0,012 mg/L e 3,830 mg/L considerados abaixo do padrão da resolução CONAMA n°357, que 

é 10,0 mg/LN. No entanto para ambientes lóticos, aplicados com a vazão de referência, não 

deverá ultrapassar 1,27 mg/L após a oxidação do nitrogênio. Em trechos estudados na bacia 

do Rio das Velhas (MG), os teores de nitrogênio total e fósforo total foram também abaixo do 

referido na resolução CONAMA n° 357 em todos os trechos avaliados (PAZ  et al., 2008). 

Para o oxigênio dissolvido (OD), o valor mínimo na resolução é de 6 mg/L. Os dados 

coletados desse parâmetro demonstram que a maioria das  amostras de água dos segmentos no 

período de chuva estão dentro do padrão com valores entre 6,4 e 7,4 mg/L, exceto o segmento 
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Vermelho com 5,4 mg/L. No período de seca, a maioria apresentou valores entre 6,5 e 8,6 

mg/L. Já os segmentos Coqueiro e Negverm sofreram uma baixa do oxigênio com o nível em 

4,2 mg/L. A boa oxigenação dos segmentos pode ser em decorrência da pouca profundidade, 

locais com trechos que atingem 15cm a 50cm de profundidade facilitam a oxigenação da água 

(FIORUCCI & BENEDETTI FILHO, 2005). Nos segmentos estudados, a maioria dos trechos 

possuem entre 10 a 50cm de profundidade, só em alguns pontos há formação de poços a 

depender da geografia do terreno, mas por possuírem muitos rápidos que facilitam a 

movimentação das águas repercutindo em maior entrada de oxigênio atmosférico, e também o 

fato de serem riachos em terrenos inclinados com a correnteza auxiliando o processo de 

oxigenação da água. 

De acordo com a CETESB (2011), o oxigênio dissolvido é fator limitante para a 

manutenção da vida aquática, e o valor de suporte é específico para cada espécie. Mas valores 

de oxigênio dissolvidos menores que 2 mg/L pertencem a uma condição perigosa para 

organismos, levam a hipóxia do meio aquático. Os resultados de oxigênio dissolvido obtidos 

não refletem condições perigosas para a vida aquática nos segmentos estudados. 

Em relação ao pH (potencial de hidrogênio iônico), os valores aceitáveis na resolução 

CONAMA n° 357 estão entre 6,0 e 9,0. A maioria dos segmentos não apresentaram 

resultados satisfatórios variando entre 3,8 e 5,9; apenas o segmento Coqagfria esteve dentro 

do padrão pH=6,6 no período de seca. Isso pode ser atribuído a presença de ácido húmico e 

coloração escura das águas dos riachos.  

Em águas de coloração escura e com presença de ácido húmico, o pH é baixo. A 

formação de riachos sobre solos ácidos podem contribuir para a acidez das águas. Em geral, 

no Brasil, as águas em solos lóticos tendem a ser neutras ou ácidas (MAIER, 1978). 

Em relação à salinidade, os segmentos obtiveram valores de seca e chuva com 

desprezíveis alterações variando entre 0,02 a 0,04%°. Esses valores encontram-se dentro dos 

estabelecidos pela resolução CONAMA n° 357, ou seja, com salinidade igual ou inferior a 

0,5%° para águas doces. 
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Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos dos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana no PARNASI-SE nos períodos de chuva e seca e os padrões estabelecidos 

pela resolução CONAMA n°357 de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros físico-

químicos 

  S. Coq.   S. Agfria   S. Negros   S. Vermelho   S. Coqagfria   S. Negverm 
CONAMA 

  chuva  seca    chuva  seca    chuva  seca    chuva  seca    chuva  seca    chuva  seca  

Sólidos Totais Dissolvidos 

(ppmtds)   
38,8 34   23,6 23   27 28,6   24 29   31,8 56,4   24 26,4 < 500 

Temperatura (°C)   23,72 21,98   23,02 23,18   24,86 22,1   24,79 21,8   23,83 24,27   23,52 22,64 − 
Condutividade Elétrica 

(µS/cm)    
77 73,8   47,4 45,4   55 57   48,8 57   63,6 113   47 54,6 < 100 

Potencial Óxido-Redução (mV)   234 16,.48   146,16 54,12   220,92 205,42   250 129,62   73,76 36,44   141,68 96,84 ≤ 220 

Fosfato Total (mg  P/L)   0,033 0,01   0,01 0,01   0,033 0,01   0,033 0,01   0,01 0,02   0,01 0,01 0,1 

Nitrogênio Nitrato (mg/L-1)   0,015 ND   0,012 ND   0,029 ND   0,015 0,034   0,776 3,83   0,047 0,04 ≤ 2,18 

Oxigênio Dissolvido (mg/L-1)   7 4,23   7,428 6,518   6,41 8,12   5,432 8,154   7,21 8,6   7,362 4,242 ≥ 6 

pH   4,138 3,802   4,418 5,364   4,138 3,888   4,254 4,474   5,966 6,63   4,262 4,348 6,0 - 9,0 

Salinidade (g/L)   0,038 0,03   0,02 0,02   0,02 0,03   0,02 0,03   0,032 0,048   0,02 0,02 ≤ 0,05 
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4.3 COMPOSIÇÃO DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

 

 

O estudo realizado nos segmentos de riachos do Parque Nacional Serra de Itabaiana 

registrou a presença de 5.389 macroinvertebrados bentônicos, pertencentes a 12 ordens e 50 

famílias dos filos Arthropoda, Crustacea e Mollusca, dentre os artrópodes estiveram presentes 

os subfilos: Cheliceriformes (classe Chelicerata) e Hexapoda (classe Insecta). Do filo 

Crustacea ocorreu a subordem Eucarida; e no Mollusca a classe Gastropoda (Tabela 4). 

Em estudo realizado no afluente da bacia do Paranapanema (Itatinga, SP), no córrego 

Itaúna, por Kikuchi & Uieda (1998), a maioria dos macroinvertebrados coletados foram do 

filo Arthropoda, em especial da classe Insecta. Segundo Hynes (1970 apud KIKUCHI & 

UIEDA, 1998), invertebrados que habitam substrato de águas correntes ou vivem próximos 

inserem representantes da maioria dos grupos taxonômicos de água doce. E os insetos são o 

grupo mais representativo em termos de diversidade e abundância em águas correntes.  

Da classe Insecta, a ordem Diptera representou 63,65% da abundância total dos 

macroinvertebrados, seguida da ordem Coleoptera com 14,71%, Trichoptera com 9,23%, 

Ephemeroptera com 7,36%, Plecoptera com 1,58% e a Odonata com 1,46%. A ordem Diptera 

registrou 3.430 indivíduos coletados. Nesta ordem a familia Chironomidae colaborou com a 

maior abundância de 41,88% dos indivíduos coletados, seguida por Simuliidae (15,62%); a 

Elmidae da ordem Coleoptera perfez 12,84%; a Leptophlebiidae da ordem Ephemeroptera 

com 5,98%; a Hydropsychidae da ordem Trichoptera com 5,32%; a Ceratopogonidae da 

ordem Diptera com 4,06%; a Scirtidae da ordem Coleoptera com 1,61%; a Perlidae da ordem 

Plecoptera com 1,56%; a Baetidae da ordem Ephemeroptera com 1,32%. As demais famílias 

registraram número de indivíduos abaixo de 1% (Tabela 4). 

Em estudos realizados no Rio Grande do Norte, no rio Piranhas-açu, registrou maior 

abundância para indivíduos da ordem díptera como de padrão nas pesquisas do Brasil e 

América do Sul. Do total de 14.780 macroinvertebrados, 7.000 indivíduos foram dípteros com 

uma abundância relativa total igual a 47,38% (OTTONI, 2008). Provavelmente ocorre pela 

quantidade de indivíduos da família Chironomidae, pertencente a ordem Diptera, que 

possuem características que favorecem habitarem em diversos ambientes.  

De acordo com Biasi et al. (2010) em estudos de biomonitoramento em riachos do alto 

Uruguai (RS), a família Chironomidae apresenta-se com grande diversidade e abundância nos 
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riachos do estudo. Seus representantes ocorrem em todos os tipos de hábitats e em condições 

ambientais adversas, esses organismos possuem grande habilidade fisiológica para tolerar 

ambientes diversos. Queiroz et al. (2000) e Strixino & Trivinho-Strixino (1998) ratificam que 

é comum a abundância de larvas da ordem Diptera  (Chironomidae) em ambientes aquáticos 

continentais, essas perfazem mais da metade do número total de espécies de 

macroinvertebrados nesses ambientes e também são o grupo de insetos com a maior 

distribuição geográfica. 

Tabela 4 – Distribuição e abundância de Taxa em nível de família encontradas nos 

segmentos de riachos da Serra de Itabaiana, PARNASI. 

               

Taxa 
  Estações    

Abundância  
Abundância 

relativa    chuva   seca   

Decapoda               

   Trichodactylidae   5   4   9 0,17% 

Acari               

   Hydracarina   5   1   6 0,11% 

Coleoptera               

   Elmidae   188   505   693 12,84% 

   Curculionidae   1   0   1 0,02% 

   Torrindicolidae   4   1   5 0,09% 

   Hidrophilideo   0   6   6 0,11% 

   Lampyridae   0   1   1 0,02% 

   Scirtidae   2   77   79 1,61% 

   Ptylodactilidae   1   0   1 0,02% 

Diptera               

   Ceratopogonidae   46   173   219 4,06% 

   Chironomidae   759   1501   2260 41,88% 

   Culicidae   9   0   9 0,17% 

   Dixidae   2   0   2 0,04% 

   Empididae   1   44   45 0,83% 

   Simulidae   235   608   843 15,62% 

   Psychodidae   2   5   7 0,13% 

   Muscidae   1   4   5 0,09% 

   Tabanidae   0   2   2 0,04% 

   Tipulidae   10   28   38 0,70% 

Ephemeroptera               

   Caenidae   1   1   2 0,04% 

   Leptophlebiidae   100   223   323 5,98% 

   Baetidae   16   55   71 1,32% 

   Leptohyphidae   1   0   1 0,02% 

Hemiptera               

   Mesoveliidae   2   0   2 0,04% 

   Veliidae   13   7   20 0,37% 
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   Naucoridae   1   7   8 0,15% 

   Helotrephidae   1   0   1 0,02% 

   Notonectidae   1   5   6 0,11% 

Lepidoptera               

   Pyralidae ind.   2   1   3 0,06% 

Megaloptera               

   Corydalidae   11   29   40 0,74% 

Odonata               

   Aeshnidae   1   4   5 0,09% 

   Calopterygidae   2   9   11 0,20% 

   Dicteriadidae   1   0   1 0,02% 

   Gomphidae   4   12   16 0,30% 

   Libellulidae   25   6   31 0,57% 

  Megapodagrionidae   0   10   10 0,19% 

   Perilestidae   1   4   5 0,09% 

Plecoptera               

   Perlidae   14   70   84 1,56% 

   Gripopterydidae   1   0   1 0,02% 

Trichoptera               

   Calamoceratidae   0   1   1 0,02% 

   Helicopsichidae   5   1   6 0,11% 

   Hydropsychidae   45   242   287 5,32% 

   Hydroptilidae   9   7   16 0,30% 

   Hydrobiosidae   1   2   3 0,06% 

   Leptoceridae   16   32   48 0,89% 

   Limnephilidae   20   17   37 0,69% 

   Odontoceridae   13   16   29 0,54% 

   Polycentropodidae   12   20   32 0,59% 

   Philopotamidae   1   38   39 0,72% 

Gastropoda               

   Thiaridae   9   10   19 0,35% 

                

TOTAL 
  

1599 
  

3790   5389 100% 
    

 

A partir dos resultados, verificou-se que as ordens coletadas aparecem 

independentemente dos períodos estudados. No período seco ocorreu um elevado aumento 

significativo para abundância de indivíduos (Tabela 5 e Figura 9). Diversos fatores podem ter 

contribuído para esse resultado, dentre eles o característico da Serra de Itabaiana é a elevada 

quantidade de material alóctone proveniente da vegetação ciliar durante o período seco. No 

período seco, as amostras possuíam grande quantidade de folhiço em relação ao período 

chuvoso. 
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Segundo Kikuchi & Uieda (1998), uma maior frequência de indivíduos no período 

seco pode está relacionada à diminuição do volume de água, já que o aumento do volume no 

período de chuva pode ocasionar maior velocidade da correnteza e provocar uma remoção dos 

organismos. Para esses autores também há contribuição do material alóctone que pode servir 

de alimento, substrato e abrigo para as espécies presentes.  

 

Figura 9 - Abundância das ordens nos segmentos de riachos do PARNASI nos 

períodos de chuva e seca e abundância total. 

As ordens com maior número de indivíduos possuem diferença significativa entre os 

períodos de chuva e seca (Tabela 5). Os organismos mais abundantes tendem a permanecer 

em maiores quantidades no período em que há condições ambientais favoráveis para abrigo e 

alimentação.  
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Tabela 5 – Distribuição e abundância das ordens de macroinvertebrados nos 

períodos de chuva e seca do PARNASI, teste de Qui-quadrado, grau de liberdade 

igual a 1 e p igual a 0,05. 

Ordens Chuva Seca X² Gl p 

Diptera 1065 2365 492.71 1 < 0,05 

Coleoptera 195 591 205.56 1 < 0,05 

Trichoptera 122 376 129.55 1 < 0,05 

Ephemeroptera 118 279 65.29 1 < 0,05 

Plecoptera 15 70 35.58 1 < 0,05 

Odonata 34 45 1.53 1 ns 

Megaloptera 11 29 8.1 1 < 0,05 

Hemiptera 18 19 0.02 1 ns 

Gastropoda 9 10 0.05 1 ns 

Decapoda 5 4 _ _ _ 

Acari 5 1 _ _ _ 

Lepidoptera 2 1 _ _ _ 

Total 1599 3790  1 < 0,05 

 

Independente dos períodos estudados, a ordem Gastropoda ocorreu apenas no 

segmento coqagfria (n=19). Em estudos na Amazônia (QUEIROZ et al., 2000), as águas 

negras, moles e ácidas dos rios amazônicos apresentam poucos moluscos. Mas naquela região 

quando o pH aumenta de 4,5 para 6,5 ocorre um maior aparecimento da fauna de moluscos. 

Este tipo de variação ocorre no segmento coqagfria, o pH varia de 6,6 (período seco) a 5,9 

(chuva); situação não registrada nos demais segmentos, pois estes apresentam pH mais ácidos, 

geralmente abaixo de 4,5.  

Os riachos do lado leste da Serra de Itabaiana geograficamente se encontram formando 

dois canais que desaguam na barragem Jacarecica II. O segmento Coqueiro obteve o maior 

número de macroinvertebrados coletados totalizando 1.304 indivíduos, seguido do segmento 

Negros com 1.059 indivíduos, o Vermelho apresentou 958 indivíduos, o Coqagfria 778 

indivíduos, o segmento Negverm 668 indivíduos e o segmento Água Fria com 622 indivíduos 

(Figura 10).  
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Figura 10 - Gráfico da distribuição e abundânica de 

macroinvertebrados dos segmentos de riachos estudados no 

PARNASI. 

Em vista dos resultados coletados, os segmentos de riachos da Serra de Itabaiana 

apresentam uma relevante diversidade e abundância, principalmente nos recursos dentro da 

unidade de conservação (PARNASI) (Tabela 4 e Figura 10). Para Bueno et al. (2003), a maior 

abundância e riqueza de invertebrados em Tainhas (RS) pode ser decorrente do maior grau de 

preservação ambiental, com cobertura vegetal a montante do trecho amostrado, esse produz 

grande quantidade de folhiço, que serve de alimento e abrigo para muitas larvas de inseto. 

Nos segmentos do PNSI observa-se uma elevada produção de folhiço de origem alóctone, 

principalmente no verão e nos recursos hídricos dentro da unidade de conservação, fato este 

que permite uma boa quantidade de alimento e hábitat favoráveis aos macroinvertebrados.  

Segundo Baldan (2006), a maior abundância de organismos dá-se à maior oferta de 

substratos heterogêneos e a boa cobertura da mata ripária, esta dispõe de maior aporte de 

material alóctone para servir de recursos alimentares e substrato para as comunidades. No 

estudo o recurso hídrico com maior abundância de indivíduos foi o segmento Coqueiro, onde 

verifica-se uma boa manutenção da vegetação ripária e entrada constante de material alóctone. 

 

Figura 11 - Abundância de indivíduos por períodos 

estudados nos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana, 

PARNASI. 
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Em consideração aos períodos estudados, há uma diferença na diversidade e 

abundância nos segmentos, onde ocorre maior número de famílias e maior abundância de 

indivíduos no período da seca (Tabela 5 e Figura 11). Segundo Paula (2008), na bacia do rio 

das Velhas em Minas Gerais, os resultados indicaram que nos períodos de chuvas as 

assembléias tinham menor riqueza taxonômica e densidades de organismos. Esta diferença 

significativa pode está relacionada a maior instabilidade dos hábitats no período de chuvas. 

Dentre as famílias coletadas a Chironomidae foi a mais abundante independente do 

período estudado (Tabela 4). Para Taylor & Davis (1998 apud AMORIM et al., 2004), em 

estudos com a fauna de invertebrados de substrato de areia em riachos com diferentes estados 

de preservação no sudoeste australiano, verificaram uma maior riqueza taxonômica em 

riachos não alterados, quando comparados com riachos em áreas desmatadas. Para o estudo, a 

dominância de larvas de Chironomidae em riachos impactados atingiu 45% do total de 

invertebrados na areia, enquanto que nos não alterados este grupo representou 11% da 

diversidade total de organismos bentônicos.  

Os segmentos coqueiro, água fria e negros apresentaram como principais famílias a 

Chironomidae e a Elmidae; já os demais segmentos as famílias Chironomidae, 

Leptophlebiidae e Simulidae. Dentre as 10 famílias citadas, as que ocorrem em todos os 

segmentos são da ordem díptera: Chironomidae, Simuliidae, Elmidae, Ceratopogonidae e 

Leptophlebiidae (esta com exceção da ordem Ephemeroptera) (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Distribuição e abundância de ordens e famílias nos períodos de chuva e seca dos segmentos de riachos presentes na Serra de Itabaiana-SE. 

                                                

Famílias 
S. Coq.   S.Agfria   S.Negros   S.Vermelho   S.Coqagfria   S.Negverm 

chuva  seca  total   chuva  seca  total   chuva  seca  total   chuva  seca  total   chuva  seca  total   chuva  seca  total 

Decapoda                                                

Trichodactylidae 2   2   1 1 2     1 1   2   2             1 1 

Acari                                               

Hydracarina                  1 1 2           2 1 3   2   2 

Coleoptera                                               

Curculionidae 1   1                                         

Elmidae 33 154  187   29 45 74   71 150 221   25 73 98   9 30 39   21 53 74 

Hidrophilideo                           1 1     5 5         

Lampyridae                   1 1                         

Ptylodactilidae                                 1   1         

Scirtidae   44 44     15 15     8 8     1 1     1 1   1 9 10 

Torrindicolidae                   1 1                   4   4 

Diptera                                               

Ceratopogonidae 19 63 82   5 28 33   18 19 37   2 25 27   2 17 19     21 21 

Chironomidae 251 352 603   102 181 283   155 301 456   108 332 440   65 228 293   78 107 185 

Culicidae                 5   5   4   4                 

Dixidae                         1   1           1   1 

Empididae   7 7   1 11 12     17 17     4 4     1 1     4 4 

Muscidae                                   4 4   1   1 
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Psychodidae   1 1           2   2             4 4         

Simulidae 7 126 133   23 13 36   80 50 130   94 34 128   20 237 257   11 148 159 

Tabanidae   2 2                                         

Tipulidae 5 23 28   2   2   2   2     2 2     3 3   1   1 

Ephemeroptera                                               

Baetidae   13 13   2 4 6   6 7 13   1 4 5   3 24 27   4 3 7 

Caenidae                 1 1 2                         

Leptophlebiidae 4 19 23   19 15 34   25 28 53   44 97 141   2 61 63   6 3 9 

Leptohyphidae                         1   1                 

Hemiptera                                               

Helotrephidae                 1   1                         

Mesoveliidae 2   2                                         

Naucoridae   4 4                                   1   1 

Notonectidae                   3 3   1 2 3                 

Veliidae         10 1 11           3 2 5     2 2     2 2 

Lepidoptera                                               

Pyralidae ind. 1 1 2                     1 1                 

Megaloptera                                               

Corydalidae   16 16     3 3   6 10 16   2   2           3   3 

Odonata                                   2 2         

Aeshnidae 1   1     1 1             3 3                 

Calopterygidae   1 1           1 1 2     3 3           1 2 3 

Dicteriadidae 1   1                                         
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Gomphidae   1 1   1 3 4           2 2 4   1 3 4     3 3 

Libellulidae         2 1 3   5   5   17   17   1 3 4     3 3 

Megapodagrionidae                   1 1     5 5             4 4 

Perilestidae                         1 1 2             2 2 

Plecoptera                                               

Gripopterydidae                                         1   1 

Perlidae   10 10   1 29 30   10 24 34     3 3   1   1   2 14 16 

Trichoptera                                               

Calamoceratidae                           1 1                 

Helicopsichidae 3 1 4           2 22 24           1   1   1   1 

Hydrobiosidae   2 2                   1   1                 

Hydropsychidae 3 56 59   11 33 44           13 8 21   9 10 19   7 113 120 

Hydroptilidae 2 1 3   1 1 2   1 2 3   3 1 4     1 1   2 1 3 

Leptoceridae 6 7 13   3 1 4   2 7 9   5 16 21     1 1         

Limnephilidae 5 2 7   6 7 13   5 2 7     4 4   3   3   1 2 3 

Odontoceridae 10   10   3   3                                 

Philopotamidae   30 30     4 4     2 2   1   1             2 2 

Polycentropodidae 4 8 12   2 1 3   1   1   1 1 2       1   3 11 14 

Gastropoda                                               

Thiaridae                                 9 10 19         

Total 360 944 1304   224 398 622   400 659 1059   332 626 958   129 648 778   152 516 668 
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O segmento coqueiro apresentou dez ordens, as mais abundantes foram: Diptera com 

856 indivíduos, em seguida Coleoptera (n=232), Trichoptera (n=140), Ephemeroptera (n=36), 

e após as demais ordens. Nesse segmento houve 31 taxa, as de maior abundância foram a 

Chironomidae com 603 indivíduos; Elmidae (n=187); Simuliidae (n=133); Ceratopogonidae 

(n=82); Hydropsychidae (n=59); Scirtidae (n=44); Philopotamidae (n=30); Tipulidae (n=28); 

Leptophlebiidae (n=23) e Corydalidae (n=16) (Figura 12). Esse segmento uma boa 

diversidade e abundância de famílias, refletindo na conservação da área. 

 

Figura 12 - Abundância de indivíduos por família do segmento coqueiro da Serra de 

Itabaiana. 

O segmento Água Fria registrou a presença de 9 ordens, sendo a mais abundante  

Diptera com 366 indivíduos, seguida da Coleoptera com 89, Trichoptera com 73, 

Ephemeroptera com 40; e as demais ordens. Dentre as 23 taxa, as dez mais abundantes foram 

Chironomidae com 283 indivíduos; Elmidae (n=74); Hydropsychidae (n=44); Simuliidae 

(n=36); Leptophlebiidae (n=34); Ceratopogonidae (n=33); Perlidae (n=30); (n=23) e Scirtidae 

(n=15) (Figura 13). 
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Figura 13 - Abundância de indivíduos por família do segmento água fria da Serra de 

Itabaiana. 

No segmento Negros ocorreram 10 ordens, sendo a mais abundante Diptera com 649 

indivíduos, seguida por Coleoptera com 231 ind., Ephemeroptera com 68 ind., Trichoptera 

com 46 ind.; em seguida as demais ordens. Este segmento obteve 29 taxa, a nível de família e 

a mais abundante foi a Chironomidae com 456 indivíduos; Elmidae (n=221); Simuliidae 

(n=130); Leptophlebiidae (n=53); Ceratopogonidae (n=37); Perlidae (n=34); Helicopssichidae 

(n=24); Empididae (n=17); Corydalidae (n=16) e Baetidae (n=13) (Figura 14). 

 

Figura 14 - Abundância de indivíduos por família do semento negros da Serra de 

Itabaiana. 
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No Vermelho ocorreram 10 ordens, sendo a mais abundante Diptera com 606 

indivíduos, seguida a Ephemeroptera com 147 ind., Coleoptera com 100 ind., Trichoptera 

com 55 ind.; depois as demais ordens. A família de maior abundância neste segmento foi a 

Chironomidae com 440 indivíduos; seguida de Leptophlebiidae (n=141); Simuliidae (n=128); 

Elmidae (n=98); Ceratopogonidae (n=27); Hydropsychidae (n=21); Leptoceridae (n=21); 

Libellulidae (n=17); Baetidae (n=5) e Veliidae (n=5) (Figura 15). Houve a presença de 33 

taxa no segmento representando a maior diversidade de famílias registradas nas áreas 

estudadas. 

 

Figura 15 - Abundância de indivíduos por família do segmento vermelho da Serra de 

Itabaiana. 

No segmento Coqagfria obteve 9 ordens distribuídas em 26 famílias. A ordem mais 

abundantes foi Diptera com 581 indivíduos, seguida de Ephemeroptera (n=90), Coleoptera 

(n=46), Trichoptera (n=25); depois as demais ordens. O segmento registrou 23 taxa, dentre 

elas a de maior abundância foi Chironomidae com 293 indivíduos; seguida de Simuliidae 

(n=257); Leptophlebiidae (n=63); Elmidae (n=39); Baetidae (n=27); Ceratopogonidae (n=19); 

Hydropsychidae (n=19); Thiaridae (n=19); Hidrophilideo (n=5) e Psychodidae (n=4) (Figura 

16). 
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Figura16- Abundância de indivíduos por família do segmento coqagfria da Serra de 

Itabaiana. 

Em estudos realizados por Silveira et al. (2004) algumas famílias apresentam 

resistências a condições ambientais adversas da água: Gyrinidae (coleopetera); Chironomidae, 

Ceratopogonidae, Stratyomidae, Psychodidae (díptera); Corixidae (hemíptera); Thiaridae 

(Mollusca). Famílias como Chironomidae, Ceratopogonidae e Thiaridae estão presentes em 

elevado número de indivíduos no segmento Coqagfria (Tabela 6). 

Nos segmentos coqagfria e vermelho houve a presença da família Hydrophilidae com 

n=5 e n=1 (Figura 16). De acordo com Segura et al. (2007), as famílias Hydrophilidae e 

Noteridae, geralmente são encontradas em riachos de pobre qualidade da água. Provavelmente 

nesses segmentos a água apresente uma perda na qualidade, por abrigar indivíduos resistentes 

a poluição. 

Neste segmento, a família Perlidae (Plecoptera) característica de ambientes limpos foi 

representada por um insignificante valor (n=1), e este pode ser resultado da correnteza riacho 

abaixo e com deposição nesta área; e ausência da família Gripopterygidae. De acordo com 

Mugnai et al. (2010), no Brasil as famílias Perlidae e Gripopterygidae são ninfas de espécies 

que ocorrem em águas correntes limpas. A correnteza exerce efeito sobre os organismos, em 

períodos de grande vazão, pedras são deslocadas e ocorre remoção do substrato, 

principalmente de áreas mais elevadas para planas, transportando muitos macroinvertebrados 

de uma área para outra. 

A presença de espécies de moluscos apenas neste segmento pode ser proveniente do 

aumento do pH, como também a questão do hábito alimentar filtrador característico de alguns 
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gêneros deste grupo indicando a presença de material orgânico particulado (bactérias) 

(QUEIROZ et al., 2000). 

A remoção de mata ciliar, nesse segmento, pode caracterizar o nível de degradação 

ambiental e diversidade de organismos presentes. A remoção da vegetação, em áreas de 

cabeceira, causaria reduções significativas na produção de invertebrados e peixes, devido a 

diminuição da energia externa ao ecossistema aquático (material alóctone) (SILVEIRA, 

2004). 

No segmento Negverm ocorreram 10 ordens e 30 taxa. As ordens mais abundante 

foram Diptera com 372 indivíduos, seguida de Trichoptera com 143 ind., Coleoptera com 96 

ind., e Plecoptera com 17 ind. A taxa de maior abundância foi a Chironomidae com 185 

indivíduos; Simuliidae (n=159); Hydropsychidae (n=120); Elmidae (n=74); Ceratopogonidae 

(n=21); Scirtidae (n=18); Perlidae (n=16); Polycentropodidae (n=14); Leptophlebiidae (n=9) e 

Baetidae (n=7) (Figura 17). 

 

Figura 17 - Abundância de indivíduos por família do segmento negverm da Serra de 

Itabaiana. 

Nos segmentos coqueiro, água fria, negros, vermelho e negverm, a maioria das áreas 

abrigam mata ciliar preservada que influencia na diversidade de famílias e abundância de 

indivíduos nos ecossistemas. Para Silveira (2004), a associação entre vegetação marginal e 

ambiente lótico torna-se um ponto importante na distribuição e alimentação dos insetos 

aquáticos. A mata contribui para o funcionamento do ecossistema, com alta produtividade 

primária, fonte de nutrientes e matéria orgânica. Também contribui para a manutenção da 

temperatura e umidade, reduz a entrada de poluentes e sedimentos na calha principal do 

recurso hídrico. 
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De acordo com a análise de classificação realizada utilizando como unidades 

amostrais os segmentos de riachos, obteve-se um forte padrão de similaridade entre os 

segmentos Coqueiro (Coq) e Água Fria (Agfria), e entre Negros e Vermelho, em termos de 

estrutura de comunidades. Distintos dos demais segmentos e próximos entre si foram o 

Coqagfria e o Negverm. Ressalta-se que todos os segmentos apresentaram elevada 

similaridade, ou seja, foram homogêneos entre si (Figura 18). 
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Figura 18 - Dendograma de similaridade entre os segmentos de riachos da Serra de 

Itabaiana-SE, realizado a partir da matriz de dados biológicos, utilizando-se do 

método de agrupamento completo e o coeficiente de similaridade Morisita-Horn. 

A diversidade de famílias foi distinta entre os segmentos, no segmento coqueiro com o 

água fria houveram 21 famílias em comum, sendo estas: chironomidae, elmidae, simuliidae, 

ceratopogonidae, hydropsychidae, scirtidae, philopotamidae, tipulidae, leptophlebiidae, 

corydalidae, baetidae, leptoceridae, polycentropodidae, perlidae, odonteceridae, empididae, 

limnephilidae, hydroptilidae, trichodactylidae e aeshnidae. Nos segmentos negros e vermelho 

ocorreram 22 famílias em comum representadas por: chironomidae, elmidae, simuliidae, 
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leptophlebiidae, ceratopogonidae, perlidae, empididae, corydalidae, baetidae, leptoceridae, 

scirtidae, limnephilidae, culicidae, libellulidae, notonectidae, hydroptilidae, tipulidae, 

calopterygidae, philopotamidae, trichodactylidae, megapodagrionidae e polycentropodidae. Já 

entre as famílias encontradas nos segmentos coqagfria e negverm foram coincidentes 19, 

sendo estas: chironomidae, simuliidae, leptophlebiidae, elmidae, baetidae, ceratopogonidae, 

hydropsychidae, muscidae, gomphidae, libellulidae, hydracarina, tipulidae, limnephilidae, 

veliidae, scirtidae, empididae, perlidae, helicopsichidae e hydroptilidae. 

A análise da estrutura das assembléias de macroinvertebrados bentônicos foi realizada 

utilizando-se o índice de diversidade Shannon–Weiner (H’) que mede a diversidade em dados 

categóricos, tratando espécies como símbolos e o tamanho da população como uma 

probabilidade. Essa medida de heterogeneidade leva em consideração o número de espécies e 

sua equitabilidade (SANTOS, 2009). Diante dos resultados obtidos ficou clara a elevada 

heterogeneidade presente em todos os segmentos de riachos. O menor valor foi encontrado no 

segmento coqagfria (H’=1,759) indicando menor diversidade entre os segmentos (Tabela 7).  

Como visto em Taquara (RS), a menor diversidade do segmento coqagfria pode está 

relacionada ao substrato arenoso do leito do segmento que limita a distribuição de algumas 

famílias, devido à escassez de refúgio e disponibilidade de alimento (BUENO et al., 2003).  

O índice de Simpson (D), ou índice de dominância, relatou que o segmento Negverm 

(D=0,8188) apresenta menor dominância de espécies, enquanto que o segmento Coqueiro (D= 

0,6992) possui maior dominância de espécies entre os segmentos estudados. A Equitabilidade 

de Pielou (E), que permite calcular o padrão de distribuição de indivíduos entre espécies, 

identificou que entre os segmentos não há uma disparidade entre riqueza e distribuição de 

organismos (Tabela 7). 

O índice de Shannon apresentou valores relativamente altos demonstrando uma grande 

diversidade de espécies. Os resultados obtidos por Baptista et al. (2001), mostraram que os 

substratos orgânicos (folhiço de fundo e de superfície) foram os que apresentaram mais 

riqueza de espécies dentre os analisados; a coleta de macroinvertebrados foi por folhiços de 

hábitats diferentes, mas com presença de bastante folhiço de fundo e na superfície, 

provavelmente influenciando a elevada diversidade de famílias. Para o índice de Simpson o 

resultado do segmento Coqueiro foi o mais distinto demonstrando uma maior dominância de 

algumas espécies, enquanto os demais segmentos com valores mais elevados informaram uma 

menor dominância entre as espécies.  
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Tabela 7 - Matriz de dados biológicos com a taxa de famílias, número de indivíduos, índice de Shannon 

(H'), Índice de Simpson (D) e Equitabilidade de Pielou (E) dos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana. 

  Coq Agfria Negros  Vermelho Coqagfria Negverm 

Taxa de F 31 23 29 33 23 30 

Indivíduos 1304 622 1059 958 778 668 

Shannon_H 1,919 2,054 1,899 1,872 1,759 2,107 

Simpson_1-D 0,6992 0,7603 0,7498 0,7368 0,7347 0,8188 

Equitability_J 0,5589 0,655 0,564 0,5353 0,5535 0,6195 

Os valores do índice de Shannon–Wiener (H’) e Equitabilidade de Pielou (E) foram no 

segmento Coqueiro maiores na seca (H’=1,975 e E=0,6214) e menores na chuva (H’=1,321 

E=0,4485); no Água Fria maiores na seca (H’=1,989 e E=0,6534); para o negros maiores na 

chuva (H’=1,887 e E=0,6199) e menores na seca (H’=1,815 e E=0,579); no vermelho os 

maiores valores foram na chuva (H’=1,929 e E=0,624) e  menores na seca (H’= 1,67 e 

E=0,5188); o coqagfria apresentou maiores na chuva (H´=1,749 e E=0,6458) e menores na 

seca (H´=1,691e E=0,5646); enquanto que os maiores valores para o negverm foram na seca 

(H’=2,0 e E=0,657) e menores na chuva (H’=1,89 e E=0,6208) (Figura 19). Os valores mais 

baixos dos índices foram encontrados no segmento coqagfria onde ocorre despejo de esgoto, 

lixo e desmatamento. A diversidade dos segmentos foi elevada independentemente do período 

de chuva ou seca. 

Calculado o Índice de Simpson (D), o maior valor no segmento Coqueiro foi na seca 

(D=0,7575) e menor na chuva (D=0,5004); o maior valor no água fria foi na seca (D=0,7579) 

e menor na chuva (D=0,7518); enquanto que no negros o maior valor foi na chuva 

(D=0,7707) e menor na seca (D=0,7274); o vermelho o maior valor foi na chuva (D=0,7859) 

e menor na seca (D=0,6754); o coqagfria o maior foi na seca (D=0,727) e menor na chuva 

(D=0,7054); e no segmento negverm o maior valor foi na seca (D=0,812) e menor na chuva 

(D=0,7056) (Figura 19).  Em relação à dominância de espécies, os segmentos apresentaram 

uma elevada dominância. E essa dominância ocorre com maior ênfase no período de seca na 

maioria dos segmentos. 
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Figura 19 - Índice de diversidade de Shannon-Weiner (H') nos períodos de seca e 

chuva (2011) dos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana, PARNASI, Sergipe. 

Os valores de Shannon apresentados por segmento na Tabela 7, foram comparados 

com a classificação estabelecida por Barbosa et al. (2001), e possivelmente os segmentos do 

PARNASI encontram-se dentro de nível moderado de poluição. De acordo com os autores, a 

referência do índice de Shannon com a qualidade do recurso hídrico considera H’≥ 3,0 água 

saudável; entre 1,5 ≤ H’ < 3,0 – afetada moderadamente; e ≤ 1,5 poluição das águas. Como 

também enquadra-se na regra proposta por Wilhm & Dorris (1968), onde a qualidade da água 

é estabelecida por H’<1,0 em forte poluição; H’ entre 1,0 e3,0 poluição moderada; e H’>3,0 a 

água está sem poluição. Para Silveira et al. (2004), o índice de diversidade de Shannon pode 

diminuir em resposta ao impacto no local.  

A riqueza taxonômica e a diversidade, medidas pelo índice de Shannon, diminuíram 

ao longo do rio Guapimirim, em função do maior aporte de nutrientes (amônia, nitrito e 

ortofosfato), entrada de efluentes domésticos e industriais ao longo da bacia (SILVEIRA, 

2004). Variação presente no segmento coqagfria (H’=1,759) em relação aos riachos que o 

formam coqueiro (H’=1,919) e água fria (H’=2,054). 
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Tabela 8 - Teste t de diversidade entre os segmentos de riachos da serra de 

Itabaiana, PARNASI. 

Segmentos Coqueiro Água Fria Negros  Vermelho Coqagfria 

Água Fria 

T=1,84 

GL=1421,1 

p>0,05 

        

Negros 

T=0,32 

GL=2204 

p>0,05 

T=2,20 

GL=1302,1 

p<0,05 

      

Vermelho 

T=0,79 

GL=2090,8 

p<0,05 

T=2,56 

GL=1363,2 

p<0,05 

T=0,50 

GL=1979,2 

p>0,05 

    

Coqagfria 

T=2,37 

GL=1835,3 

p<0,05 

T=4,11 

GL=1300;  

p>0,05 

T=2,29 

GL=1716,7 

p<0,05 

T=1,71 

GL=1707,7 

p>0,05 

  

Negverm 

T=2,71 

GL=1632,1 

p<0,05 

T=0,6819 

GL=1260,5 

p>0,05 

T=3,14 

GL=1504,5 

p<0,05 

T=3,489   

GL=1535,2 

p<0,05 

T=5,13 

GL=1422,5 

p>0,05 

O teste t de diversidade entre os segmentos demonstrou significância entre aqueles 

segmentos menos preservados com maior interferência humana: vermelho, coqagfria e 

negverm (Tabela 8). As famílias coletadas nesses segmentos são consideravelmente diferentes 

entre si. E entre o segmento água fria e coqagfria observou-se uma aproximação que pode ser 

decorrente do número de famílias presentes.   

A utilização de bioindicadores de qualidade de água na bacia do rio das Velhas vem 

mostrando que esta bacia apresenta situações extremas, com áreas muito degradadas 

apresentando pouquíssimos grupos de organismos em elevadas densidades, e algumas áreas 

bem preservadas com elevada riqueza de grupos de organismos. Naqueles locais melhor 

preservados a vida aquática é abundante e diversa, à medida que os locais vão ficando mais 

degradados encontramos uma vida aquática pobre e tolerante à poluição (PAULA, 2008). 

Neste estudo foram coletados 974 exemplares das ordens de EPT, correspondendo a 

18,07% do total de indivíduos. A Trichoptera foi a mais abundante, tanto para o número de 

indivíduos (n=478) quanto para taxa (n=10). A Ephemeroptera correspondeu a 4 taxa e 397 

indivíduos e a Plecoptera registrou duas taxa e 95 indivíduos. Segundo Copatti et al. (2010), a 

ordem Trichoptera foi a mais abundante com 415 indivíduos e com 10 taxa (10). A Plecoptera 

registrou duas taxa e 144 indivíduos, enquanto que da Ephemeroptera foram coletados 103 

exemplares distribuídos em 4 taxa. 

Por segmentos, a dominância das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera foi 

de 0,1617% no coqueiro, água fria 0,229%, negros 0,1398%, vermelho 0,2140%, coqagfria 

0,1493%, e o negverm 0,2635% (Figura 20). Todos os segmentos apresentaram as ordens de 
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EPT. Dentre os insetos aquáticos, o papel das ordens de EPT, como bioindicadores de 

qualidade de água, deve-se à sua presença em um ambiente aquático, sua abundância na 

estrutura das comunidades bentônicas, e contribuição à diversidade de espécies (CALLISTO 

et al., 2001). 

De acordo com trabalhos desenvolvidos no rio do Pinto (Paraná), o índice de EPT 

aplicado caracterizou percentuais de abundância relativa em torno de 0 a 24% para águas de 

ruim qualidade (BALDAN, 2006; GONÇALVES, 2007). Os segmentos da Serra de Itabaiana 

apresentaram percentuais abaixo desses citados, indicando uma possível baixa na qualidade 

da água nesses recursos. Claro que para a afirmação de qualidade de água ruim, seriam 

necessários outros estudos complementares e maior quantidade de amostras para comparação 

e resultados. 

 
 

Figura 20 – Distribuição da frequência de EPT por segmento de riacho da Serra de 

Itabaiana. 

De acordo com os percentuais obtidos o segmento negverm possui uma maior 

abundância de organismos das ordens citadas como bioindicadoras; no entanto, o percentual 

do segmento coqagfria não foi baixo, mas essa área apresentou o menor número de 

organismos dessas ordens e apenas um organismo da família Perlidae, caracterizada por 

habitar águas limpas.  

Na bacia do Rio das Velhas, o percentual de EPT variou bastante, principalmente no 

rio do Peixe (3,27%) e nos demais trechos estudados variou entre 32,27 a 21,76%; esses 

últimos trechos foram considerados pelo autor com valores elevados (PAZ, 2008). Em relação 

aos resultados deste estudo, os valores apresentados pelos segmentos em comparação aos de 

Minas Gerais, bacia do Rio das Velhas, obteve-se valores consideravelmente menores, 
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podendo está relacionados a uma diminuição da qualidade da água oferecida pelos recursos 

hídricos da Serra de Itabaiana.  

 

Figura 21 - Abundância de indivíduos do grupo ephemeroptera, plecoptera e 

trichoptera nos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana, PARNASI-SE. 

Os grupos de EPT citados na figura 21 , o mais expressivo foi o Trichoptera, 

independente do segmento, e o com menos indivíduos representados o grupo plecoptera. Se 

gundo Mugnai et al. (2010), esses grupos são indicadores de águas limpas, com exceção de 

alguns gêneros, mas que os plecopteros são organismos bastantes sensíveis a alterações 

ambientais, e de acordo com os resultados foi o grupo que menos representou, principalmente 

no segmento coqagfria (n=1). Esse único indivíduo pode ser encontrado neste local em 

virtude do deslocamento de hábitat pela correnteza. 

 

Tabela 9 - Matriz de dados biológicos das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera dos segmentos 

de riachos da Serra de Itabaiana. 

EPT       

 Coq Agfria Negros Verm Coqagfria Negverm 

Taxa_S 12 10 10 12 8 10 

Individuals 186 143 148 205 116 176 

Dominance_D 0,1639 0,2079 0,2218 0,4958 0,3769 0,4844 

Shannon_H 2,101 1,805 1,758 1,179 1,226 1,209 

Os índices calculados com os organismos do grupo EPT, indicaram uma maior 

dominância nos segmentos vermelho, coqagfria e negverm. Em relação a riqueza de 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, o segmento coqagfria apresentou um decréscimo na 

taxa, e pode ser correspondente as alterações ambientais observadas no local. Para o índice de 

Shannon foi demonstrado um decréscimo nos valores, estes podendo está relacionados ao 
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grau de preservação dos locais estudados, quanto mais preservado maior valor (Tabela 9). 

Para Silveira (2004), uma das medidas bioindicadoras de qualidade ambiental apresenta-se 

pelo índice de diversidade de Shannon (H’), este deve responder diante de um impacto com a 

diminuição dos seus valores. E a riqueza de EPT sofre queda com o aumento da poluição no 

recurso hídrico.  

O segmento com maiores valores de diversidade e EPT foi o segmento coqueiro que 

apresenta características físicas de ambiente conservado, no entanto, a partir da sua junção 

com o segmento água fria e formação do coqagfria houve uma diminuição da taxa e do valor 

de Shannon. Essa informação pode corresponde a modificações do tipo mata ciliar devastada 

e fonte de poluição por lavagem de roupa, resíduos de chiqueiros de porcos, mudanças na 

variedade de hábitats e demais características alteradas do local. 

A Ephemeroptera não foi considerada a ordem dominante entre os riachos estudados 

(Tabela 10). Ephemeroptera apresenta maior frequência em riachos de águas limpas e é o 

grupo dominante entre as comunidades de invertebrados bentônicos (GOULART & 

CALLISTO, 2003). 

Tabela 10 - Distribuição das famílias de EPT dos segmentos de riachos da Serra de Itabaiana. 

Famílias Coqueiro   Água Fria   Negros   Vermelho   Coqagfria   Negverm 

  total   total   total   total   total   total 

Ephemeroptera                       

Baetidae 13   6   13   5   27   7 

Caenidae *   *   2   *   *   * 

Leptophlebiidae 23   34   53   141   63   9 

Leptohyphidae *   *   *   1   *   * 

Plecoptera                       

Gripopterydidae *   *   *   *   *   1 

Perlidae 10   30   34   3   1   16 

Trichoptera                       

Calamoceratidae *   *   *   1   *   * 

Helicopsichidae 4   *   24   *   1   1 

Hydrobiosidae 2   *   *   1   *   * 

Hydropsychidae 59   44   *   21   19   120 

Hydroptilidae 3   2   3   4   1   3 

Leptoceridae 13   4   9   21   1   * 

Limnephilidae 7   13   7   4   3   3 

Odontoceridae 10   3   *   *   *   * 

Philopotamidae 30   4   2   1   *   2 

Polycentropodidae 12   3   1   2   *   14 
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Na ordem Trichoptera, a família Leptoceridae é considerada sensível à poluição 

orgânica e Baetidae mais tolerante (De PAUW and HEYLEN 2001 apud MOURA e SILVA 

et al., 2010). Os segmentos estudados registraram uma variação no número de indivíduos 

dessas famílias (Tabela 10). A Leptoceridae apresentou um número insignificante no 

segmento coqagfria (n=1) e esteve ausente no negverm (n=0); enquanto que para Baetidae, os 

segmentos com menor número foram água fria (n=6), vermelho (n=5) e negverm (n=7). Para 

esta família, o segmento coqagfria apresentou o maior número de indivíduos (n=27). 

Destacando o segmento coqagfria, a família mais sensível foi em baixa quantidade de 

indivíduos, mas para a família tolerante houve uma elevação no número de organismos; 

podendo indicar uma alteração mais significativa nesse ambiente. 

Quanto às categorias funcionais de alimentação, no estudo foram encontrados 

fragmentadores-FR (6 taxa e 50 indivíduos), raspadores-RA (6 taxa e 168 indivíduos), 

coletores-filtradores-CF (7 taxa e 1.193 indivíduos), coletores-catadores-CC (8 taxa e 3.489 

indivíduos) e predadores-PR (24 taxa e 489 indivíduos). Em Vannote et al. (1980), as 

variáveis físicas de um rio apresentam gradiente contínuo de montante para jusante, com as 

comunidades biológicas se ajustando, através da substituição de espécies, no sentido de usar 

com maior eficiência a energia. Em trechos de pequena ordem, como é o caso dos segmentos 

em estudo ocorreram muitos grupos funcionais. 

Na microbacia do rio Cambará (Rio Grande do Sul), foram coletados 516 predadores 

distribuídos em 14 taxa, 187 coletores em 8 taxa, os raspadores somaram 221 indivíduos em 7 

taxa,  os fragmentadores com 116 indivíduos e 4 taxa, os 23 filtradores foram distribuídos em 

2 taxa e os 270 filtradores coletores em 1 taxa. A existência desses grupos funcionais pode 

representar a diversidade de nichos tróficos, com organismos que exploram diferentes 

recursos e hábitats, disponíveis no ambiente, reduzindo os efeitos da competição (COPATTI 

et al., 2010). Foi diagnosticado, na maioria dos segmentos estudados, a presença de variados 

tipos de hábitats, como rápidos, remansos, banco de areia e outros permitindo diferentes 

abrigos para os organismos locais. 

O grupo funcional representativo foi o dos predadores com 27 taxa. Número bastante 

superior em relação aos demais grupos coletados. Segundo Copatti et al. (2010), em Cambará 

(RS), também obteve um elevado número de taxa para predadores (n=14) dentre os grupos 

apanhados. 

Para Callisto et al. (2001), existe uma relação entre a composição dos grupos tróficos 

funcionais e os tipos de hábitats, os hábitats com vegetação ciliar e pedras no canal principal 
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possibilita o domínio de indivíduos predadores e coletores. Essa caracterização é evidente nos 

segmentos estudados localizados dentro da unidade de preservação PARNASI. 

O segmento coqueiro obteve 0,68% de indivíduos CC, 0,18% de CF, 0,10% de PR, 

0,03% de RA e 0,01% de FR. O segmento água fria apresentou percentual semelhante a esse 

riacho com 0,67% CC dos indivíduos coletados, para CF obteve 0,14%, 0,14% PR, 0,03% RA 

e 0,02% FR. Os maiores percentuais de CC foram registrados nos segmentos negros e 

vermelho (0,71 e 0,74%), respectivamente, para CF 0,13 e 0,16%, de PR foram 0,10 e 0,08%, 

0,06 e 0,01% de RA, e 0,01% PR para ambos. Os segmentos coqagfria e negverm obtiveram 

os menores valores percentuais de guildas tróficas com 0,57 e 0,43% de CC, 0,6 e 0,45% de 

CF, 0,04 e 0,09% para PR, 0,03 e 0,02% RA e 0,01% FR em ambos (Figura 22). 

Em vista da disponibilidade de recursos alimentares observou-se que nos segmentos 

coqueiro, água fria, negros, vermelho e negverm existe uma grande quantidade de folhiço, 

principalmente no período de seca, nas margens e no leito dos riachos.  No entanto, no 

segmento coqagfria ocorre uma diminuição da produção de folhiço e aumento de capim 

proveniente de pastagem. Neste cenário são visíveis as diferenças nos tipos de hábitats 

oferecidos e consequentemente pode repercutir na abundância de grupos tróficos funcionais 

da área. 

 
 

Figura 22- Abundância relativa de grupos funcionais de macroinvertebrados nos 

segmentos de riachos da Serra de Itabaiana. 

O grupo com maior número de representantes foram os coletores (catadores e 

filtradores), representados principalmente pelas famílias Chironomidae e Simuliidae 

(Diptera), respectivamente. Os fragmentadores foram os que menos contribuíram para a 

composição da comunidade desses recursos hídricos (Figura 22). Segundo Silveira (2004), em 
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estudo de avaliação de impacto na bacia do Rio Guapimirim no Rio de Janeiro sobre a 

qualidade da água, este fato aconteceu e o autor correlacionou o resultado a decorrente 

tolerância dessas famílias (Chironomidae e Simuliidae) ao estresse antropogênico e à sua 

capacidade de colonização rápida. E os fragmentadores à ocorrência de enxurradas, que 

removem o seu substrato (folhiço), limitando o alimento e o abrigo destes organismos; como 

também o seu ciclo de vida longo, em contraponto com a sua lenta colonização. 

Os Chironomidae possuem hábitos alimentares generalistas ou oportunistas, os CC, 

que muitas vezes utilizam organismos do perifíton como alimento o que pode está associado à 

dominância de indivíduos de Chironomidae sobre os demais táxons (AMORIM & 

CASTILLO, 2009). De acordo com esses autores, fragmentadores e raspadores foram pouco 

representativos no baixo rio Perequê em Cubatão (São Paulo). Este fato pode está relacionado 

à ocorrência de altas densidades de Chironomidae em todas as estações de coleta. Esses 

organismos competem por alimento (FPOM) e por espaço (abrigo e proteção) no ambiente; 

além de servir como alimento para outros invertebrados, por exemplo, larvas imaturas de 

Coleoptera e Hemiptera. 

Em termos gerais, a dominância dos coletores está relacionada com a seletividade dos 

hábitats. Um hábitat pode fornecer proteção ou impedir a fixação de macroinvertebrados em 

um dado local, influenciando diretamente na ocorrência de certos grupos funcionais. Os 

hábitats minimizam a ação de arraste gerada pela correnteza e também a disponibilidade de 

recursos para a alimentação de macroinvertebrados. Em estudos na Serra do Cipó, os grupos 

tróficos funcionais favorecidos foram os coletores e algumas larvas de Chironomidae 

(predadores) em locais com depósito de folhas (CALLISTO et al., 2001) . 

Segundo Callisto et al. (2001), ecossistemas de cabeceira apresentam características 

específicas: a forte influência da vegetação ciliar, a elevada quantidade de matéria orgânica 

particulada grossa, canal estreito, rochas, e outras características físicas dos riachos 

favorecendo o desenvolvimento dos coletores. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados e análises apresentaram condições ambientais favoráveis ao equilíbrio 

dos recursos hídricos em estudo e passíveis de construir manejos sustentáveis para o rio 

Jacarecica II. A proximidade de alguns trechos dos riachos com a zona urbana da cidade de 

Areia Branca demonstra maior interferência de ações antrópicas, principalmente por 

atividades de lavagem de roupa, irrigação, pastagem, represamento de água, todavia passíveis 

de serem ordenados e corrigidos. No segmento Coqueiro-Água Fria (Coqagfria) é 

aconselhável investimento de políticas públicas e cooperação de particulares para a sua 

restauração. 

A aplicação do protocolo na diversidade de hábitat e qualidade ambiental resultou na 

avaliação de seis segmentos de riachos da serra de Itabaiana, que no geral apresentou 91% em 

bom estágio de conservação das matas ciliares associadas à ocorrência de 

macroinvertebrados. Os resultados do protocolo corresponderam às observações visuais dos 

segmentos referendando um estágio geral dos corpos hídricos locais, e como instrumento 

complementar de pesquisas é importante para demonstrar possíveis problemas entre sujeito e 

ambiente lótico. Vale ressaltar na sua elaboração a necessidade de pontuar com maior 

relevância a deposição de lixo e agrotóxicos.  

Os resultados dos dados abióticos e bióticos demonstram que as unidades de 

conservação são eficientes em proteger os trechos amostrados na serra de Itabaiana, devido ao 

controle do uso e ocupação do solo. Com exceção de algumas áreas como o Balneário Cosme 

e Damião e outras com bastante visitação precisam ser repensadas, organizadas e trabalhadas 

para adequar maneiras saudáveis de lidar com o meio ambiente e sua conservação.  

Áreas protegidas podem ser fundamentais para a conservação dos ecossistemas 

aquáticos e consequentemente dos organismos neles presentes. Como também são áreas de 

referência, ou seja, que conservam características ecológicas bem preservadas, permitindo a 

avaliação da qualidade ambiental em comparação com áreas modificadas. 

Os macroinvertebrados coletados possuíam uma significativa diversidade e 

abundância na fauna dos riachos na Serra de Itabaiana. Por outra via, a avaliação pelo índice 

de Shannon, demonstrou uma possível diminuição na qualidade ambiental dos riachos. 

Embora Barbosa et al. (2001) e Wilhm & Dorris (1968) tenham estabelecidos parâmetros de 

qualidade da água e nessas condições indicando nível baixo, os dados físico-químicos indicam 
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condições normais para a avaliação ambiental. Sendo necessário rever esses índices para a 

localidade com ampliação de futuros estudos. Os serviços ecossistêmicos corresponderam às 

condições locais. E para os percentuais de EPT, os grupos que indicam qualidade da água são 

de média abundância, e para FFG os riachos da unidade de conservação são formados 

basicamente por coletores, organismos típicos de locais com bastante vegetação ciliar 

preservada.  

Em virtude de inúmeras características ambientais do segmento Coqueiro-Água Fria 

(coqagfria), foi demonstrada a precária conservação local e provavelmente justificada por sua 

localização fora dos limites da unidade de preservação integral.  

Enfim, a permanência e apoio a manutenção de unidades de conservação devem ser 

uma das prioridades nas políticas públicas brasileiras que visam resguardar a mata atlântica e 

fontes de águas continentais. Essas áreas apresentam endemismos, diversidade biológica, 

abriga inúmeras nascentes de corpos hídricos, além de possuir um imensurável valor 

simbólico. Apesar da precariedade estrutural minimizam as ações antrópicas desordenadas 

sobre o meio ambiente.  

O estudo pode ter uma importante contribuição para a identificação de 

macroinvertebrados em ecossistemas lóticos no Estado, área que complementa o estudo da 

qualidade da água. Como também na elaboração do plano de manejo para ressaltar a 

importância da conservação ambiental, principalmente no que diz respeito a fontes de 

recursos hídricos, e de como melhorar as ações para manutenção dos recursos na Serra de 

Itabaiana. 
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ANEXO A - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DA DIVERSIDADE DE 

HÁBITATS EM TRECHOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

ALUNA: Herlânia Ferreira Teles 

ORIENTADOR: D. Adauto de Souza Ribeiro 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DA DIVERSIDADE DE HÁBITATS EM 

TRECHOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (CALLISTO, 2002) 

Quadro I 

Localização: 

Data de coleta:                                                                                                                Hora da coleta: 

Tempo (situação do dia): 

Modo de coleta (coletor): 

Tipo de ambiente: Córrego (   )      Riacho (   ) 

Largura: 

Profundidade: 

Temperatura da água: 

 

Parâmetros Pontuação 

4 pontos 

Pontuação 

2 pontos 

Pontuação 

0 pontos 

1.Tipo de ocupação das 

margens do corpo d’água 

(principal atividade) 

Vegetação natural Campo de pastagem/ 

Agricultura/ Monocultura/ 
Reflorestamento 

Residencial/ Comercial/ 

Industrial 

2.Erosão próxima e/ou 

margens do rio e 

assoreamento em seu leito 

Ausente Moderada Acentuada 

3.Alterações antrópicas Ausente Alterações de origem 

doméstica (esgoto, lixo) 

Alterações de origem 

industrial/ urbana (fábricas, 

siderúrgicas, canalização, 
retilização do curso do rio) 

4.Cobertura vegetal no leito Parcial Total Ausente 

5.Odor de água Nenhum Esgoto (ovo podre) Óleo/industrial 

6.Oleosidade da água Ausente Moderada Abundante 

7.Transparência da água Transparente Turva/cor de chá-forte Opaca ou colorida 

8.Odor do sedimento 

(fundo) 

Nenhum Esgoto (ovo podre) Óleo/industrial 

9.Oleosidade do fundo Ausente Moderado Abundante 

10.Tipo de fundo Pedras/cascalho Lama/areia Cimento/canalizado 
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  Quadro II 

Parâmetros Pontuação  

5 pontos 

Pontuação  

3 pontos 

Pontuação  

2 pontos 

Pontuação  

0 pontos 

11.Tipos de fundo Mais de 50% com 

hábitats diversificados: 

pedaços de troncos 

submersos; cascalho ou 

outros hábitats estáveis 

30 a 50% de hábitats 

diversificados: hábitats 

adequados para a 

manutenção das 

populações de 

organismos aquáticos 

10 a 30% de hábitats 

diversificados: 

disponibilidade de 

hábitats insuficiente; 

substratos 

frequentemente 

modificados 

Menos que 10% de 

hábitats diversificados: 

ausência de hábitats 

óbvia; substrato 

rochoso instável para 

fixação dos organismos 

12.Extensão de 

rápidos 

Rápidos e corredeiras 

bem desenvolvidas: 

rápidos tão largos 

quanto o rio e com o 

comprimento igual ao 

dobro da largura do rio 

Rápidos com a largura 

igual à do rio, mas com 

comprimento menor 

que o dobro da largura 

do rio 

Trechos rápidos podem 

estar ausentes: rápidos 

não tão largos quanto o 

rio e seu comprimento 

menor que o dobro da 

largura do rio 

Rápidos ou corredeiras 

inexistentes 

13.Frequência de 

rápidos 

Rápidos relativamente 

frequentes: distância 

entre rápidos dividida 

pela largura do rio 

entre 5 e 7 

Rápidos não 

frequentes: distância 

entre rápidos dividida 

pela largura do rio 

entre 7 e 15 

Rápidos ou corredeiras 

ocasionais: hábitats 

formados pelos 

contornos do fundo; 

distância entre rápidos 

dividida pela largura 

do rio entre 15 e 25 

Geralmente com 

lâmina d’água “lisa” 

ou com rápidos rasos: 

pobreza de hábitats; 

distância entre rápidos 

dividida pela largura 

do rio maior que 25 

14.Tipos de substrato Seixos abundantes 

(prevalecendo em 

nascentes) 

Seixos abundantes: 

cascalho comum 

Fundo formado 

predominantemente 

por cascalho; alguns 

seixos presentes 

Fundo pedregoso; 

seixos ou lamoso 

15.Deposição de lama Entre 0 e 25% do 

fundo coberto por lama 

Entre 25 e 50% do 

fundo coberto por lama 

Entre 50 e 75% do 

fundo coberto por lama 

Mais de 75% do fundo 

coberto por lama 

16.Depósitos 

sedimentares 

Menos de 5% do fundo 

com deposição de 

lama; ausência de 

deposição nos 

remansos 

Alguma evidência de 

modificação no fundo, 

principalmente com 

aumento de cascalho, 

areia ou lama; 5 a 30% 

do fundo afetado; 

suave deposição nos 

remansos 

Deposição moderada 

de cascalho novo, areia 

ou lama nas margens; 

entre 30 a 50% do 

fundo afetado; 

deposição moderada 

nos remansos 

Grandes depósitos de 

lama, maior 

desenvolvimento das 

margens; mais de 50% 

do fundo modificado; 

remansos ausentes 

devido à significativa 

deposição de 

sedimentos 

17.Alterações no 

canal do rio 

Canalização 

(retificação) ou 

dragagem ausente ou 

mínima; RO com 

padrão normal 

Alguma canalização 

presente, normalmente 

próximo à construção 

de pontos; evidência de 

modificação há mais 

de 20 anos 

Alguma modificação 

presente nas duas 

margens; 40 a 50% do 

rio modificado 

Margens modificadas: 

acima de 80% do rio 

modificado 
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18.Características dos 

fluxos das águas 

Fluxo relativamente 

igual em toda a largura 

do rio: mínima 

quantidade de substrato 

exposta 

Lâmina d’água acima 

de 75% do canal do 

rio; ou menos de 25% 

do substrato exposto 

Lâmina d’água entre 

25 e 75% do canal do 

rio, e/ou maior  parte 

do substrato nos  

“rápidos” exposto 

Lâmina d’água escassa 

e presente apenas nos 

remansos 

19.Presença de mata 

ciliar 

Acima de 90% com 

vegetação ripária 

nativa, incluindo 

árvores, arbustos ou 

macrófitas; mínima 

evidência de 

desflorestamento; 

todas as plantas 

atingindo a altura 

“normal” 

Entre 70 a 90% com 

vegetação ripária 

nativa: 

desflorestamento 

evidente, mas não 

afetando o 

desenvolvimento da 

vegetação; maioria das 

plantas atingindo a 

altura “normal’ 

Entre 50 e 70% com 

vegetação ripária 

nativa: 

desflorestamento 

óbvio: trechos com 

seio exposto ou 

vegetação eliminada; 

menos da metade das 

plantas atingindo a 

altura “normal” 

Menos de 50% de  

mata ciliar nativa: 

desflorestamento muito 

acentuado 

20.Estabilidade das 

margens 

Margens estáveis: 

evidência de erosão 

mínima ou ausente; 

pequeno potencial para 

problemas futuros. 

Menos de 5% da 

margem afetada 

Moderadamente 

estáveis: pequenas 

áreas de erosão 

freqüentes. Entre 5 e 

30% de margem com 

erosão 

Moderadamente 

instáveis: entre 30 e 

60% da margem com 

erosão. Risco elevado 

de erosão durante 

enchentes 

Instável: muitas áreas 

com erosão; freqüentes 

áreas descobertas nas 

curvas do rio; erosão 

óbvia entre 60 e 100% 

da margem 

21.Extensão de mata 

ciliar 

Largura da vegetação 

ripária maior que 18m; 

sem influência de 

atividades antrópicas 

(agropecuária, 

estradas, etc.) 

Largura da vegetação 

ripária entre 12 e 18m; 

mínima influência 

antrópica 

Largura da vegetação 

ripária entre 6 e 12m; 

influência antrópica 

intensa 

Largura da vegetação 

ripária menor que 6m: 

vegetação restrita ou 

ausente devido à 

atividade antrópica 

 

22.Presença de 

plantas aquáticas 

 

Pequenas macrófitas 

aquáticas e/ou musgos 

distribuídos pelo leito 

 

Macrófitas aquáticas 

ou algas filamentosas 

ou musgos distribuídas 

no rio, substrato com 

perifiton 

 

Algas filamentosas ou 

macrófitas em poucas 

pedras ou alguns 

remansos, perifiton 

abundante e boofilmo 

 

Ausência de vegetação 

aquática no leito do rio 

ou grandes bancos 

macrófitas (p. ex. 

aguapé) 

 

 


