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RESUMO  

 

No presente estudo foram investigadas as características limnológicas em dois riachos que 

apresentam uso e ocupação do solo distinto, ambos localizados no oeste de Santa Catarina, 

Brasil, analisando-se suas características físicas, químicas, microbiológicas e biológicas no 

período de fevereiro a novembro de 2012 em nove estações amostrais, sendo seis 

localizadas no rio Tigre e três situadas do lajeado Retiro. No capítulo 1 foram avaliadas, 

detalhadamente, as alterações ambientais e seus efeitos sobre os riachos estudados. Para 

tal avaliação aplicou-se o protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitat nas nove 

estações amostradas. Concomitante, avaliou-se a qualidade limnológica dos rios em termos 

de variáveis físicas, químicas e microbiológicas da água. Os resultados abióticos desta 

pesquisa revelaram que os trechos dos rios que se encontraram dentro da Unidade de 

Conservação apresentaram melhores características físicas, químicas, biológicas e 

microbiológicas, com diminuição da concentração de algumas variáveis, enquanto que os 

trechos localizados fora da Unidade de Conservação apresentaram características físicas, 

químicas, biológicas e microbiológicas com valores inferiores. No capítulo 2 o objetivo foi 

conhecer o número de espécies fitoplanctônicas (diversidade alfa) e investigar as alterações 

na composição destas comunidades (diversidade beta) entre locais com e sem a influência 

da Unidade de Conservação, nos dois riachos anteriormente citados. Desta forma, registrou-

se 429 táxons, valor correspondente a 88% da riqueza esperada, segundo os 

extrapoladores de riqueza. Os dois riachos apresentaram fitoplâncton típico de ambientes 

lóticos com maior riqueza de Bacillariophyta (66,0%), fato que está relacionada à alta 

plasticidade deste grupo. A diversidade local (α) pode ser considerada elevada em todos os 

trechos estudados, principalmente nos dois pontos mais próximos a nascente do rio Tigre. 

Observou-se baixa diversidade beta entre os pontos amostrados, o que revelou alta 

similaridade entre os pontos, indicando pouca diferença na composição de espécies entre 

os pontos ao longo do gradiente dos dois riachos.  
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ABSTRACT   

 

The limnological characteristics of two streams are analyzed. Both lying in the state of Santa 

Catarina, Brazil, they have different soil usage and occupation. Their physical, chemical, 

microbiological and biological characteristics were analyzed between February and 

November 2012 in nine sampling stations, of which three occurred in the river Tigre and three 

in the rocky streamlet Retiro. Chapter 1 assesses in detail the environmental alterations and 

their effect on the streams under analysis. The fast habitat diversity assessment protocol was 

applied for the nine sampled sites. At the same time, the limnological quality of the rivers was 

evaluated with regard to physical, chemical and water microbiological variables. The abiotic 

results of current research demonstrated that the river stretches with the Conservation Unit 

revealed better physical, chemical, biological and microbiological characteristics, coupled to a 

decrease in the concentration of some variables. On the other hand, the stretches outside the 

Conservation Unit revealed lower physical, chemical, biological and microbiological rates. 

Chapter 2 deals with the number of phytoplankton species (diversity alpha) and investigates 

the changes in the communities´ composition (diversity beta) among the sites affected or not 

by the Conservation Unit in the two streams. Further, 429 taxa were reported, or rather 88% 

of the expected richness. The two streams showed the typical phytoplankton of lotic 

environments, with great richness in Bacillariophyta (66.0%), related to the group´s high 

adaptability. Local diversity (α) is high throughout all the stretch under analysis, especially in 

the two sites closest to the source of the river Tigre. Although low beta diversity occurred 

among the sampled sites, high similarity and slight differences occurred with regard to the 

species´s composition between sites throughout the gradient of the two streams.  
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1. INTRODUÇÃO  GERAL 
 

Rios são sistemas abertos, cuja estrutura física sofre modificações ao longo 

do tempo e do espaço, modificações estas que determinam as características de 

cada unidade fluvial como tamanho do substrato, largura e profundidade do rio, além 

de alterar a composição das espécies e a produtividade dos sistemas 

(SCHWARZBOLD, 2000; WEHR; SHEATH, 2003). 

Neste sentido, a bacia hidrográfica vem sendo utilizada como um modelo 

mais abrangente de conceituar e compreender os ecossistemas, uma vez que os 

ambientes aquáticos fazem parte de sistemas maiores, que envolvem os aspectos 

de geologia, vegetação, clima, uso e ocupação do solo, sendo formados por um 

mosaico de subsistemas funcionais interligados por processos bióticos e abióticos 

(HENRY-SILVA; CAMARGO, 2000; SMITH; PETRERE Jr.; 2000; SCHIAVETTI; 

CAMARGO, 2002; BRIGANTE et al, 2003). 

A bacia hidrográfica é uma unidade física com fronteiras delimitadas, 

correspondendo a um ecossistema integrado, com componentes e subsistemas 

interativos (ROCHA; KURTZ, 2001). É uma unidade natural de delimitação 

ambiental, que recebe a influência da região que drena e é receptor de todas as 

interferências naturais e antrópicas que ocorrem na sua área tais como: topografia, 

vegetação, clima, uso e ocupação, etc. (CHRISTOFOLETTI, 1980). A combinação 

de princípios hidrológicos com mudanças nos processos biológicos e químicos junto 

aos gradientes fluviais levou ao desenvolvimento do conceito de continuo fluvial por 

Vannote et al. (1980). Os autores postulam que um rio, desde a nascente até a foz, 

apresenta um gradiente contínuo de condições físicas que propicia uma série de 

respostas das populações de organismos, resultando num contínuo ajustamento 

biótico e em efetivas taxas de remoção, transporte, utilização e estocagem de 

matéria orgânica.  



| 16 

 

 

Deste modo, os ambientes lóticos apresentam uma ampla variação e 

complexidade de fatores bióticos e abióticos, sendo essencialmente dinâmicos. A 

dinamicidade os torna fundamentalmente estruturados pelo regime climático e pelos 

fatores físicos (luz, temperatura, correnteza, habitat) e químicos (carbono orgânico e 

inorgânico, oxigênio, nutrientes) com os quais interagem, além das interrelações 

biológicas (herbivoria, predação, competição) que são partes componentes destes 

sistemas (SILVEIRA, 2004). Neste sentido, refletem o uso e ocupação do solo de 

sua bacia de drenagem, sendo desta forma ecossistemas altamente suscetíveis as 

mudanças ambientais decorrentes de ações antropogênicas, principalmente devido 

aos processos de urbanização e às atividades agropecuárias. Estas perturbações 

antrópicas contribuem para modificar as características físicas e químicas da água 

afetando diretamente a biodiversidade e a funcionalidade do ecossistema 

(GOULART; CALLISTO, 2003; ZIMMERMANN et al., 2008; FERREIRA et al., 2009). 

Uma das formas de se avaliar a “saúde” dos ambientes lóticos é a utilização 

dos protocolos de avaliação rápida de rios (PARs), instrumentos úteis que levam em 

consideração a análise integrada dos ecossistemas lóticos, através de uma 

metodologia fácil e simples (RODRIGUES, 2008). Os PARs além de oferecerem 

oportunidade de avaliar os níveis de impactos antrópicos em trechos de bacias 

hidrográficas, constituindo-se em uma importante ferramenta nos programas de 

monitoramento ambiental (CALLISTO et al., 2001), facilitam a tomada de decisão em 

relação aos problemas identificados na avaliação (REYNOLDSON; METCALFE-

SMITH, 1992; MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006; RODRIGUES, 2008).  

A utilização dos primeiros PARs datam de 1989, com a publicação do 

documento “Rapid Bioassessment Protocols” (RBPs) escrito por Plafkin et al. (1989) 

o qual estabeleceu os primeiros protocolos, criados para fornecer dados básicos 

sobre a vida aquática, para fins de qualidade da água e gerenciamento de recursos 

hídricos. Desde então, o que se tem visto é um aumento das discussões acerca da 

importância da utilização de critérios integrados na avaliação da qualidade dos 

recursos hídricos e da utilização de métodos que englobam estes critérios. Na 

Austrália, por exemplo, o governo desenvolveu um programa de avaliação da 

“saúde” dos sistemas fluviais, chamado Australian River Assessment System 

(AusRivAS), que realiza, atualmente, o monitoramento dos ecossistemas através 

dos protocolos (PARSONS et al., 2002). No Brasil, a técnica ainda se encontra 
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restrita a projetos desenvolvidos principalmente em Programas de Pós-Graduação 

como os trabalhos de Callisto et al. (2002), Upgren (2004), Ferreira; Castro (2005), 

Minatti-Ferreira; Beaumord (2006) e Rodrigues et al (2008). 

Os indicadores ambientais também constituem relevantes parâmetros no 

processo de avaliação da qualidade ambiental, tanto quantitativo como qualitativo, a 

fim de evidenciar as modificações no meio ambiente. Conforme Rufino (2002), um 

índice ambiental constitui uma classificação numérica ou descritiva de um amplo 

número de informações ambientais, cuja simplificação, por meio de um índice, 

facilita a tomada de decisões. 

Desta forma, índices de qualidade da água foram propostos visando resumir 

as inúmeras variáveis analisadas em um número ou índice, que possibilite analisar a 

evolução da qualidade da água no tempo e no espaço, facilitando a interpretação de 

extensas listas de variáveis ou indicadores (GASTALDINI; SOUZA, 1994). Khan, 

Husain e Lumb (2003) salientam que os índices de qualidade da água são 

ferramentas de simples compreensão e fundamentados em bases científicas. 

Espera-se que tais índices transmitam resumidamente a condição global dos corpos 

hídricos ao longo do tempo. 

Os primeiros estudos a categorizar a qualidade a água a fim de informar o 

nível de poluição, iniciaram-se na Alemanha em 1848 (OTTO, 1978). Segundo 

Derísio (1992), estes estudos procuravam sintetizar os dados de qualidade da água, 

através da relação entre o nível de poluição da água, com a ocorrência de 

determinadas comunidades de organismos aquáticos. Em lugar de um valor 

numérico, a qualidade da água era categorizada por uma classe, entre várias, de 

poluição. 

Nas últimas décadas, vários pesquisadores de diferentes países, se 

dedicaram a desenvolver e aplicar diferentes sistemas para classificar a qualidade 

da água, entre eles estão os estudos de Horton (1965); Brown et al. (1970); Prati; 

Pavanello; Pesarin (1971); O’Connor em 1972 (AMARO 2009); Walski e Parker 

(1974); Landwehr e Deininger (1976); Otto (1978) e Smith  em 1987 (AMARO 2009). 

As redes de monitoramento da qualidade das águas superficiais brasileiras 

tiveram inicio nos anos 70, quando foram implantadas as primeiras redes estaduais. 

Desde então, cada Estado têm adotado diferentes estratégias no estabelecimento 

de seus programas de monitoramento da qualidade das águas. Atualmente, 63% 
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dos Estados brasileiros realizam o monitoramento de suas águas superficiais, 

totalizando 2.167 pontos de monitoramento ativos (ANA, 2012). Entretanto, a 

distribuição destes pontos de monitoramento no território brasileiro é bastante 

desigual e cada Estado adotou em seu monitoramento critérios próprios de 

localização dos pontos, frequência de amostragem e variáveis analisadas (ANA, 

2012). Ressalta-se que Santa Catarina não consta entre as Unidades da Federação 

que realizam este monitoramento. 

Os principais índices de qualidade de águas utilizados no país atualmente 

são: Índice de Horton; Índice de Qualidade de Águas da National Sanitation 

Foundation (IQA NSF); Índice de Qualidade de água para fins de abastecimento 

público (IAP); Índice de preservação da Vida aquática (IVA); Índice de balneabilidade 

(IB), os três últimos utilizados pela CETESB - Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental de São Paulo, em seus monitoramentos (AMARO, 2009). 

Tradicionalmente, estes índices medem apenas as alterações das variáveis 

físicas, químicas e microbiológicas e suas principais vantagens são: (I) identificação 

imediata de modificações nas propriedades físicas e químicas da água; (II) detecção 

precisa da variável modificada e (III) determinação das concentrações alteradas. A 

amostragem de variáveis físicas e químicas fornece somente uma fotografia 

momentânea do que pode ser uma situação altamente dinâmica (WHITFIELD, 

2001). O monitoramento físico e químico da água é pouco eficiente na detecção de 

alterações na diversidade de habitat e microhabitat e insuficiente na determinação 

das consequências da alteração da qualidade de água sobre as comunidades 

biológicas (GOULART; CALLISTO, 2003). Em estudo comparando resultados 

físicos, químicos e levantamentos biológicos de sistemas aquáticos que recebiam 

efluentes do setor agrícola, Camargo (1994) evidenciou que as medidas abióticas 

revelaram menos efeitos da poluição do que os indicadores biológicos. Isto porque 

os métodos biológicos utilizados para o monitoramento da qualidade da água 

apresentam a vantagem de oferecer informações de efeitos ambientais prolongados, 

ou seja, são capazes de refletir estados não mais existentes no momento da 

verificação, porém, originados a partir do processo de maturação da comunidade 

(LOBO et al., 2002). Conciliador, Round (1991) apontou que os métodos físicos e 

químicos de análise complementam os biológicos e, em conjunto, constituem a base 

para uma correta avaliação da qualidade das águas correntes. 
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As comunidades biológicas refletem a integridade ecológica total dos 

ecossistemas, integrando os efeitos dos diferentes agentes impactantes e 

fornecendo uma medida agregada dos impactos (BARBOUR et al., 1999). Estas 

comunidades são formadas por organismos que apresentam adaptações evolutivas 

a determinadas condições ambientais e apresentam limites de tolerância a diferentes 

alterações das mesmas (ALBA-TERCEDOR, 1996). Desta forma, o monitoramento 

biológico constitui-se como uma ferramenta na avaliação das respostas destas 

comunidades biológicas à modificações nas condições ambientais originais. 

Dentre as comunidades bióticas, as algas são recomendadas para a 

avaliação da qualidade da água, uma vez que têm uma ampla distribuição espacial e 

temporal (FRISSEL et al., 1986). As algas estão presentes em todos os habitats de 

águas doces, constituindo a base da maioria das cadeias alimentares aquáticas, 

assumindo papel fundamental na ciclagem de nutrientes (BRANCO, 1986). Sua 

sensibilidade ou tolerância às condições ambientais sustentam seu potencial de 

fornecer avaliações precisas sobre condições físicas, químicas e biológicas dos mais 

variados ambientes (STEVENSON; SMOL, 2003), além de permitir o 

acompanhamento da evolução do estado de trofia de um ambiente (LOBO et al., 

2004; POTAPOVA; CHARLES, 2005; BELLINGER et al., 2006; WANG et al., 2007). 

O desenvolvimento da comunidade fitoplanctônica é fortemente influenciado 

pelas condições locais, como estrutura física do rio, disponibilidade de recursos, 

processos de escoamento hidráulico, sedimentação e herbivoria (MARGALEF, 1978; 

REYNOLDS, 1980; HILLEBRAND; AZOVSKY, 2001; DIAS; HUSZAR, 2011). Neste 

sentido, qualquer alteração, seja ela natural ou antrópica, no sistema aquático, 

promoverão alterações no balanço dos fatores controladores, causando mudanças 

da comunidade fitoplanctônica, nas taxas de produtividade, na biomassa e na 

química da água (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004; FRANCESCHINI et al., 2010).  

As algas se destacam como bioindicadoras da qualidade da água, por 

apresentarem os seguintes atributos: (a) ocorrem em grande abundância e riqueza 

de espécies na maioria dos ambientes aquáticos; (b) algumas espécies são 

sensíveis às mudanças ambientais e outras tolerantes; (c) respondem às mudanças 

ambientais de curto e longo prazo; (d) suas amplitudes ecológicas são relativamente 

bem conhecidas (para regiões temperadas); (e) podem ser facilmente coletadas em 

grandes quantidades em pequenos espaços e com relativa rapidez e (f) possuem 
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elevadas taxas de migração e, portanto, podem colonizar rapidamente novos 

hábitats (BENNION, 1995; LOBO et al., 2002; SMOL, 2009).  

Para Santa Catarina, os estudos da comunidade fitoplanctônica limitam-se a 

ambientes lênticos da região norte e costeira do Estado. São relacionados os 

trabalhos de Odebrecht, (1988) que avaliou as variações espaciais e sazonais do 

fitoplâncton, protozooplâncton e metazooplâncton na Lagoa da Conceição, Ilha de 

Santa Catarina; Laudares-Silva, (1999) que relacionou aspectos limnológicos, 

variabilidade espacial e temporal na estrutura da comunidade fitoplanctônica da 

Lagoa do Peri, Santa Catarina; Silveira, (2013), pesquisou sobre a estrutura e 

dinâmica do fitoplâncton e fatores direcionadores da dominância de cianobactérias 

em uma lagoa rasa subtropical (Lagoa do Peri, SC). Poucos estudos são 

relacionados a ambientes lóticos, a exemplo de Schulze et al. (2003) realizaram um 

estudo para reconhecimento de algas e contagem de células e cianofíceas nos 

mananciais que abastecem as ETA's do JAME de Blumenau; PAIVA, (2004) 

caracterizou as águas do rio Canoas, utilizando a comunidade fitoplanctônica; DE 

FREITAS FIGUEIREDO, (2005) efetuou  um diagnóstico da qualidade da água dos 

mananciais abastecedores de São Bento do Sul/sc, com ênfase nas comunidades 

de cianobactérias e algas; Antunes et al. (2007) estudaram a composição do 

fitoplâncton da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, durante o verão de 2005; 

BEAUMORD, A., & MELLO, R. (2010) que utilizaram chlorococcales fitoplanctônicas 

como indicadoras de qualidade ambiental no rio Itajaí-Mirim e Parizzi et al. (2014) 

estudaram a  variação sazonal do fitoplâncton e parâmetros ambientais no Canal do 

Rio Palmital, Baía da Babitonga. É notório que a região oeste de Santa Catarina 

carece de informações referentes à ecologia e taxonomia das comunidades 

fitoplanctônicas. Pesquisas científicas que sobre ocorrência deste organismo ou 

mesmo que apliquem as algas como bioindicadores ambientais, são desconhecidos 

para a região.  

A região oeste de Santa Catarina foi e continua sendo alvo de intensas 

modificações causadas, nos primórdios de sua colonização, pela extração da 

madeira (ALVES; MATTEI, 2006), o que resultou em ilhas de vegetação inseridas 

em uma matriz agrícola baseada em culturas diversificadas, como o cultivo de soja, 

feijão e milho e a criação de animais como bovinos, suínos e aves. Algumas destas 

ilhas de vegetação foram transformadas em Unidades de Conservação, caso da 
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Floresta Nacional de Chapecó – FLONA Chapecó. Atualmente, o avanço das áreas 

urbanas em função do crescimento das cidades constitui uma das principais 

ameaças a integridade dos ambientes aquáticos na região (TERNUS et al., 2011). O 

município de Chapecó, por exemplo, detém mais de 90% da sua população no 

ambiente urbano (IBGE, 2010). 

A história desta Unidade de Conservação iniciou em 1962, quando nesta 

área, foi implantado o Parque Florestal João Goulart, vinculado ao Instituto Nacional 

do Pinho – INP. Os parques florestais na época tinham por objetivo contribuir para o 

reflorestamento das espécies exóticas de Pinus elliottii Engelm, Pinus taeda L. e 

nativa Araucaria angustifolia Bert O. Ktze. A intenção era que esta área, em conjunto 

com as demais unidades do INP, servisse como reguladora de preço e estoque 

madeireiro nas regiões onde essa atividade era importante, especialmente em 

função da queda nas exportações madeireira, provocada pela 2ª Guerra Mundial 

(PEREIRA, 1950). Em 1968, o Parque Florestal João Goulart, juntamente com as 

atuais FLONAs de Três Barras e Caçador, foram enquadrados como Floresta 

Nacional, já sob a administração do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF). Entre fevereiro de 1989 a agosto de 2007 a FLONA Chapecó foi incorporada 

a estrutura administrativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. A partir de agosto de 2007, a floresta passou a ser  

gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

(ICMBio, 2013). A FLONA Chapecó é dividida em três glebas, sendo que a maior em 

área é a Gleba I (1.266,48 ha), que está inserida numa região agrícola, sofrendo 

constantemente com a pressão antrópica decorrente da ampliação das fronteiras 

agrícolas da região, além da pressão urbana exercida sobre a zona de 

amortecimento. A fitofisionomia predominante é de Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

(Klein, 1978), que compõe uma vegetação de ocorrência praticamente restrita à 

região Sul do Brasil. Hoje seus remanescentes, bastante fragmentados, não 

perfazem 5% da área original segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 

2000), ou 3% segundo FUPEF (1978), dos quais irrisórios 0,7% poderiam ser 

considerados como áreas primitivas, as chamadas matas virgens (CAMPANILI, 

2006). 

A Floresta Nacional de Chapecó é a segunda maior UC de Uso Sustentável 

em Santa Catarina, e segundo o mapeamento das Áreas Prioritárias para a 
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Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira (MMA, 2007), identificou-a como uma das áreas que apresenta alta 

importância e prioridade na conservação da biodiversidade local, uma vez que esta 

área está cercada de ameaças, entre elas: a presença de espécies exóticas, a caça 

predatória, o uso de agrotóxicos, a captura de fauna e flora silvestre para tráfico, a 

expansão de área agrícola a expansão de área urbana e a contaminação de 

recursos hídricos (ICMBio, 2013). Desde 2008, a FLONA Chapecó também é 

considerada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) (ICMBio, 2013) cuja 

missão, é contribuir de forma eficaz para o estabelecimento de uma relação 

harmônica entre as sociedades humanas e o ambiente na área de Mata Atlântica 

(CAMPANILI, 2006). 

A FLONA Chapecó apresenta uma rede hídrica formada por vários córregos e 

pequenos riachos que nascem dentro da UC e deságuam nos riachos Tigre e Retiro, 

dois importantes corpos d’água da região, cuja água, além de ser aproveitada na 

agricultura e criação de animais, também é utilizada para abastecimento público no 

município de Chapecó, maior da região. Por estarem inseridos numa matriz agrícola, 

estes riachos, assim como a maioria dos corpos hídricos desta região sofrem 

continuamente forte pressão antrópica, que se reflete na qualidade das suas águas, 

alterando as características físicas e químicas,  afetando o equilíbrio ecológico e 

prejudicando os seus diversos usos, conforme revelam os estudos de Schuster e 

Souza-Franco, (2003); Dal Pissol e Souza-Franco, (2003); Bottin et al. (2007); Bonai 

et al. (2009) e Ternus et al. (2011). 

Em vista deste cenário, esta pesquisa foi impulsionada pela necessidade de 

se avaliar o papel da Floresta Nacional de Chapecó na integridade ambiental dos 

corpos hídricos que a drenam, visando auxiliar o planejamento e a gestão desta área 

e sua zona de amortecimento, em termos de compatibilização entre disponibilidade e 

demandas futuras dos recursos hídricos, definição de metas de racionalização de 

uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade da água disponível. Desta 

forma, foi proposto tendo por base a heterogeneidade espacial da qualidade da água 

de dois córregos que drenam a Floresta Nacional de Chapecó no sul do Brasil, bem 

como as respostas da comunidade fitoplanctônica frente ao processo de 

eutrofização. Contribuirá para a caracterização ecológica dos principais ambientes 

lóticos desta floresta e para o conhecimento da biodiversidade e autoecologia do 
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fitoplancton em riachos subtropicais. Trata-se de contribuição pioneira para região 

oeste, não apenas pela área de estudo, mas principalmente pela integração das 

respostas do fitoplâncton às variáveis físicas e químicas do ambiente e aos diversos 

usos das microbacias hidrográficas estudadas. 

Esta dissertação foi organizada em dois capítulos estruturados na forma de 

manuscritos que procuram discutir os objetivos propostos. O CAPÍTULO 1  discute a 

Integridade ambiental de trechos de riachos que apresentam uso e ocupação 

distintos. O CAPÍTULO 2  apresenta o estudo que teve por objetivo conhecer a 

riqueza de espécies fitoplanctônicas (diversidade alfa) em dois riachos subtropicais 

no sul do Brasil, bem como investigar as alterações na composição fitoplanctônica 

(diversidade beta) entre riachos com e sem a influência de uma Unidade de 

Conservação.  
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Integridade ambiental de riachos em uma Unidade de 
Conservação do Sul do Brasil: características limno lógicas e 

aspectos ecológicos  
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Integridade ambiental de riachos em uma Unidade de Conservação 

do Sul do Brasil: características limnológicas e as pectos 

ecológicos. 

Karling Fernanda Schuster e Gilza Maria de Souza-Franco 

RESUMO – Este estudo teve como objetivo avaliar as características físicas, químicas, 
microbiológicas da água de duas microbacias hidrográficas que apresentam uso e ocupação do solos 
distintos, sendo áreas desprovidas de mata ciliar, ou seja, sem a proteção da unidade de 
conservação e áreas protegidas dentro desta UC, no oeste do Estado de Santa Catarina, Brasil. Foi 
considerada a variação temporal e espacial das variáveis físicas, químicas e microbiológicas durante 
quatro campanhas amostrais em 2012. A integridade ambiental dos riachos foi avalia através do 
Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitat. A qualidade da água foi determinada 
através de variáveis físicas, químicas e microbiológicas. Os dados coletados foram tratados 
estatisticamente pela análise de componentes principais (ACP) e análise de variância (ANOVA), entre 
pontos amostrados e variáveis físicas, químicas, microbiológicas encontradas. Dos nove pontos 
avaliados no rio Tigre e Lajeado Retiro, apenas dois (P5 e P8), localizados dentro da UC, 
conservaram as características naturais, enquanto que cinco pontos foram classificados como 
ambientes alterados (P1, P2, P3, P4 e P6) e outros dois (P7 e P9) como ambientes impactados. As 
variáveis de qualidade da água dos riachos estudados revelam que o rio Tigre apresentou 84% dos 
trechos classificados como ambientes alterados e apenas 16% como ambientes que guradam 
caractristicas naturais. Enquanto que no lajeado Retiro 67% foram classificados como ambientes 
impactados e apenas 33% como ambientes naturais. Percebeu-se que os ambientes naturais e 
alterados apresentaram uma menor variabilidade dos dados, mostrando sua estabilidade, quando 
comparado com os ambientes impactados, fato que pode ser corroborado pela análise entre o 
resultado do Protocolo de Avaliação Rápida, no qual a maioria dos ambientes do grupo alterada 
obteve pontuação final muito próxima a alcançada pelos ambientes naturais. Já os ambientes 
impactados apresentaram maior variabilidade comparada com os outros dois grupos. Na análise de 
variância percebeu-se que este grupo difere significativamente F(2,33)=9,5375, p=0,0054 dos 
ambientes naturais e alterados. Os resultados abióticos desta pesquisa revelam também que os 
trechos que se encontraram dentro da UC apresentaram melhores características físicas, químicas e 
microbiológicas, com diminuição da concentração de algumas variáveis. A realização de avaliações 
rápidas como o protocolo aqui utilizado, é uma importante ferramenta processo de monitoramento da 
qualidade ambiental. Neste sentido, estudos mais detalhados devem ser desenvolvidos, procurando-
se detectar as regiões mais debilitadas, com a finalidade de se desenvolverem planos de manejo 
integrados que visem à recuperação desses ambientes e a manutenção daqueles segmentos que 
ainda se encontra em boas condições ambientais. 
 

Palavras-chave:  Floresta Nacional de Chapecó, índice de estado trófico, qualidade da água. 
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Environmental integrity of streams in a Conservatio n Unit in 

southern Brazil: limnological characteristics and e cological 

aspects. 

Karling Fernanda Schuster e Gilza Maria de Souza-Franco 

ABSTRACT – The physical, chemical and microbiological characteristics of water in two hydrographic 
micro-basins in western Santa Catarina, Brazil, with different soil usage and occupation, are 
evaluated. They are areas without riparian vegetation, or rather, without the protection of the 
Conservation Unit and protection places within the Conservation Unit. Time and space variations of 
their physical, chemical and microbiological variables were assessed during four sampling campaigns 
in 2012. The environmental integrity of the streams was assessed by the fast habitat diversity 
assessment protocol. Water quality was determined by the physical, chemical and microbiological 
variables. Data collected were treated statistically by the analysis of principal components (APC) and 
analysis of variance (ANOVA) between the sampled sites and the physical, biological and 
microbiological variables. Two sites (P5 and P8), out of the nine evaluated in the river Tigre and the 
rocky stream Retiro, within the Conservation Unit, preserved their natural features. Five sites were 
classified as changed environments (P1, P2, P3, P4 and P6) and two (P7 and P9) as impacted 
environments. Water quality variables of the streams under analysis showed that the river Tigre had 
84% of its stretch characterized as changed environment and a merely 16% featuring natural 
characteristics. Moreover, 67% of the stretch of the stream Retiro were classified as impacted 
environment and only 33% as a natural environment. Natural and altered environments revealed lower 
data variability, and thus their stability, when compared with impacted environments. The above was 
corroborated by the analysis of results of the fast habitat diversity assessment protocol where most 
environments of the altered group had their final score close to that of the natural environments. The 
impacted environments had a greater variability when compared with that of the other two groups. 
Analysis of variance showed that the group differed significantly (F(2.33)=9.5375, p=0.0054) from the 
natural and altered environments. Abiotic results also reported that the stretches within the 
Conservation Unit had better physical, chemical and microbiological characteristics with a decrease in 
the concentration of some variables. Fast assessment protocol is an important monitoring tool for 
environmental quality. Further studies must be undertaken to detect the weakest regions so that 
management planning could be done for their recovery and for the maintenance of the segments that 
still have good environmental conditions.  

 

Keywords: National Forest of Chapecó; index of trophic conditions; water quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ambiente lótico pode ser definido como ecossistema biofísico que resulta, 

incorpora e depende do volume de água canalizado e da dinâmica de transporte de 

sedimentos associados, cuja gênese surge dos processos físicos de formação do 

canal, causado pela convergência do fluxo das águas superficiais e da emergência 

de água do solo para a superfície (POOLE, 2010). São ecossistemas complexos e 

dinamiscos, devido a constante movimentação unidirecional das águas, provocada 

pela geomorfologia da bacia hidrográfica e facilitada pela gravidade (BARBOSA; 

ESPINDOLA, 2003; MARTINELLI; KRUSCHE, 2004). Têm ampla heterogeneidade 

espacial, devido principalmente a níveis variados de descarga e variáveis 

associadas, tais como velocidade da correnteza, profundidade, largura e turbidez; 

turbulência contínua e mistura das camadas de água (exceto em baixas altitudes) e 

estabilidade relativa do sedimento de fundo (WILLIAMS; FELTMATE, 1994). O 

controle dinâmico é multidimensional, sendo que a dimensão mais importante é a 

longitudinal. 

O conceito de contínuo fluvial ou “River Continuum Concept”, segundo 

Vannote et al. (1980) e Minshall et al. (1985), tem enfatizado que a organização 

longitudinal nos ecossistemas lóticos é definida por um gradiente das variáveis 

ambientais que são afetadas pelos componentes químicos e biológicos. Os autores 

concordam que as características em um ambiente são resultantes dos processos 

locais e dos ocorrentes a montante do rio (SABATER et al., 1990). 

Os ambientes lóticos são coletores naturais das paisagens, refletem o uso e 

ocupação do solo de sua respectiva bacia de drenagem, sendo altamente 

suscetíveis as mudanças ambientais decorrentes de ações antropogênicas, 

principalmente devido aos processos de urbanização e às atividades agropecuárias 

(FRANÇA, et al., 2006). A ocupação das bacias hidrográficas e o consequente uso 

dos recursos hídricos modificam as características físicas, químicas e biológicas 

prejudicando a biodiversidade e a funcionalidade deste ambiente (GOULART; 

CALLISTO, 2003; ZIMMERMANN et al., 2008; FERREIRA et al., 2009) acelerando o 

processo de degradação dos sistemas lóticos e de sua qualidade ambiental 

(CORGOSINHO et al., 2004). 
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Múltiplos impactos ambientais têm sido percebidos em diversos rios do 

território brasileiro, conforme os estudos de Camargo et al., 1996; Henry-Silva; 

Camargo, 2000; Smith; Petrere, 2000, Brigante et al., 2003; Bueno et al., 2005; 

Tundisi, 2006; Hepp; Restello, 2007; König et al., 2008; Paz et al., 2008; Miranda et 

al., 2009; Queiroz et al., 2010; Do Vasco, 2011; Schneider et al., 2011; Alves et al., 

2012; Siqueira et al., 2012; Bertossi et al., 2013; De Souza et al., 2014. 

Na região oeste de Santa Catarina, a situação não é diferente. O rápido 

desenvolvimento econômico da região associado a falta de planejamento tem 

causado graves alterações nas características físicas e químicas da água e afetado 

o equilíbrio ecológico, conforme os estudos de Schuster; Souza-Franco, 2003; Dal 

PissoL; Souza-Franco, 2003; Bottin et al., 2007; Bonai et al., 2009; Ternus et al., 

2011, prejudicando os diversos usos da água. 

Em vista deste cenário, observa-se a necessidade de avaliar e estudar as 

alterações ambientais e seus efeitos sobre os recursos hídricos. Os estudos 

limnológicos são ferramentas de avaliação da “saúde” dos ecossistemas lóticos e 

fornecem informações sobre os processos, mecanismos e interações que neles 

acontecem (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). São importantes na avaliação 

de riscos ecológicos, antecipação de impactos negativos nos corpos hídricos, 

mitigação e ou compensação ambiental. Ademais, o monitoramento biológico pode 

servir como ferramenta na tomada de decisões no que tange ao uso dessas águas. 

Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as características físicas, 

químicas e microbiológicas da água em duas microbacias hidrográficas de Santa 

Catarina que apresentam uso e ocupação de solo distinto. Com base na premissa 

de que os rios e riachos protegidos exibem melhores condições biológicas, 

contribuindo para a manutenção do meio ambiente e melhoria da qualidade dos rios 

quando comparados aos corpos d’águas expostos a impactos ambientais. 
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2. MATERIAL  E MÉTODOS 

2. Área de Estudo 
A região hidrográfica em estudo localiza-se no oeste do território de Santa 

Catarina, na divisa entre os municípios de Chapecó e Guatambu, abrangendo uma 

das áreas com a maior concentração de atividade agrícola do Estado. A área 

pesquisada é dividida em duas microbacias hidrográficas, a do rio Tigre e a do 

Lajeado Retiro. Nestas bacias destacam-se como principais atividades as culturas 

de feijão, soja e milho, a suinocultura, avicultura e pecuária desenvolvida em 

pequenas propriedades. A microbacia do rio Tigre apresenta aproximadamente 20% 

de sua área coberta por uma Unidade de Conservação, a Floresta Nacional de 

Chapecó – FLONA Chapecó. No rio Tigre foram distribuídos seis sítios amostrais 

(P1 a P6). Enquanto que no rio lajeado Retiro marcados três sítios amostrais (P7 a 

P9) (Figura 1). Na tabela 1 são apresentadas as localizações geográficas do trechos 

estudados, como algumas características de cada trecho. 

 

Tabela 1 - Características gerais dos trechos amost rados. Localização via coordenadas 
geográficas e altitude, profundidade média nos loca is amostrados, largura média dos riachos 
nos locais amostrados e vazão (m³/s) nos trechos es tudados. 

Riacho
Identificação 

ponto amostral
Coordenadas geográficas

Altitude 
(m)

Prof. média 
(m)

Larg. média 
(m)

Vazão (m³/s)

P1 27°01’07”S/52°45’46”W 613,0 0,20 3,0 0,1

P2 27°02’50”S/52°46’37”W 586,8 0,22 2,7 0,36

P3 27°04’11”S/52°46’50”W 583,0 0,30 4,8 0,37

P4 27°05’39”S/52°46’10”W 560,0 0,39 4,8 0,5

P5 27°06’05”S/52°46’12”W 545,0 0,36 4,9 0,57

P6 27°06’37”S/52°45’29”W 538,9 0,27 9,5 0,59

P7 27°05’05”S/52°43’55”W 560,0 1,23 8,5 0,29

P8 27°06’46”S/52°45’01”W 542,0 0,28 8,3 1,17

P9 27°07’17”S/52°45’06”W 540,0 1,21 6,8 1,26

Tigre

Retiro
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Figura 1 - Localização dos sites de amostragem no rio Tigre e lajeado Retiro, Oeste de Santa 
Catarina, durante o período de fevereiro a novembro de 2012. Fonte: ICMBio, 2013. 
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2.2 Procedimento de amostragem  

Para avaliar a integridade do habitat foi aplicado, em todos os pontos 

amostrais apenas na primeira campanha, o Protocolo de Avaliação Rápida da 

Diversidade de Habitat proposto por Callisto et al. (2002). Este protocolo é composto 

de duas partes (Apêndice Tabelas 02 e 03). A primeira procura avaliar as 

características dos segmentos de rios e riachos de cada uma das bacias de 

drenagem, considerando os níveis de impacto ambiental decorrente de atividades 

antrópicas. A segunda parte tem por objetivo avaliar as condições de habitat e nível 

de conservação das condições naturais dos ambientes. 

Este protocolo avalia um conjunto de parâmetros em categorias descritas e 

pontuadas de 0 a 5 na tabela 2 (Apêndice). Esta pontuação é atribuída a cada 

parâmetro com base na observação das condições do habitat. O valor final do 

protocolo de avaliação foi obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada 

parâmetro independentemente. As pontuações finais refletem o nível de preservação 

das condições ecológicas dos trechos das bacias estudadas, onde: de 0 a 40 pontos 

representam trechos impactados; 41 a 60 pontos representam trechos alterados; e 

acima de 61 pontos, trechos naturais. 

Os dados de precipitações pluviométricas ocorridas durante o ano de 2012 e 

as séries históricas climatológicas para a região em estudo foram obtidos junto ao 

Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa 

Catarina (CIRAM/EPAGRI). 

Durante o ano de 2012 foram realizadas quatro campanhas amostrais 

(fevereiro, maio, agosto e novembro) nos riachos em estudo. Em cada ponto 

amostral foram recolhidos dados de latitude, longitude e altitude, através do 

equipamento de GPS (Garmin Etrex H). Também, foram mensuradas a largura, a 

profundidade e a vazão do rio (EPA, 1997). 

As coletas de água foram realizadas na camada superficial da água, 

diretamente em frascos de polietileno de 500 mL, que foram acondicionados em 

caixas térmicas (com gelo) à temperatura de 4°C ± 2 °C e protegidas da luz. Em 

campo procedeu-se a determinação da temperatura da água e oxigênio dissolvido 

utilizando-se oxímetro portátil (HANNA HI 9146). 

Em laboratório, para cada amostra, foram obtidos os dados de pH (pHmetro 

digital Thermo Scientific Orion 4 Start); condutividade elétrica, sólidos totais 
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dissolvidos (condutivímetro digital Orion); turbidez (turbidímetro Hach 2100N), 

alcalinidade total (método titulométrico), concentração de nitrogênio total (método 

espectrofotométrico com digestão por persulfato – APHA, 2012), concentração de 

fósforo total (método espectrofotométrico conforme GOLTERMAM et al., 1978). 

Também foram obtidos dados de demanda bioquímica de oxigênio (DBO - método 

respirométrico), clorofila-a APHA (2012) e o quantitativo de Escherichia coli 

(indicador de contaminação fecal) foi determinado pelo do método substrato 

cromogênico (APHA, 2012). 

 

2.3 Análise de dados 
Para o tratamento estatístico dos dados, foram utilizados os softwares 

STATISTICA versão 6.1 (STAT SOFT, 2001) e o software PC ORD versão 4.0 

(MCCUNE; MEFFORD, 1999). Primeiramente os dados foram normalizados e após 

procedeu-se os testes de análise de componentes principais (ACP) e análise de 

variância (ANOVA), entre pontos amostrados e variáveis físicas, químicas e 

microbiológicas encontradas. 

 

3. RESULTADOS 

No que se refere à integridade ambiental, considerando os dois riachos, 

55,5% dos trechos estudados foram classificados como ecossistemas alterados, 

enquanto que 22,2% foram classificados como ecossistemas impactados e também 

22,2% como ecossistemas naturais (Figura 2). Observa-se que o valor final do PAR 

para os pontos alterados, ficou muito próximo a pontuação obtidas pelos 

ecossistemas naturais, com exceção do P2 que apresentou valor igual a 47. 
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Figura 2 - Valores finais do Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) para os 09 pontos amostrados nas 
microbacias do rio Tigre e do lajeado Retiro, Oeste de Santa Catarina, durante o ano de 2012. As 
linhas azuis delimitam cada um dos níveis de classificação do protocolo utilizado. 

 

Em função do resultado do PAR, os pontos amostrais foram organizados 

em: grupo naturais compreendendo os pontos P5 e P8, grupo alterados incluiu os 

pontos P1, P2, P3, P4 e P6 e o grupo impactados os pontos P7 e P9. 

Os ambientes naturais se destacaram devido ao tipo de ocupação das 

margens nos trechos estudados, a presença e a extenção da mata ciliar em pelo 

menos uma das margens nos trechos e pelo baixo grau de alteração no calha do rio, 

sendo que P5 encontra-se totalmente inseido na unidade de conservação, equant 

que P8, apenas um das margens faz parte da área da UC.  

Os ambientes alterados se diferenciaram devido a ocupação das margens 

formada por campos de pastagem e agricultura, fundo do rio com depósito de lama, 

ausência de mata ciliar com menos de 50% da mata ciliar nativa e deflorestamento 

muito acentuado. Os ambientes alterados foram um gradiente nascente foz no rio 

Tigre, sendo que apenas os trechos P4 e P5 encontravam-se dentro da UC. Os 

ambientes impactos se agregaram devido a influencia da atividade antrópica que 

ocasionou a remoção da mata ciliar, a instabilidades das margens e o assoreamento 

nestes locais. Os dois trechos impactados foram localizados no rio Retiro e locais 

fora da UC. 

Os índices de precipitação pluviométrica acumulada mostram que em 2012, 

as chuvas se concentraram nos meses de abril, julho, outubro e dezembro, 

coincidindo com os meses que antecederam as coletas. Nos demais meses houve 
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menor incidência de chuvas, ficando em níveis bem abaixo da série histórica (Figura 

3). O acumulado pluviométrico dos 6 dias que antecederam as campanhas, revelou 

que todas as coletas foram marcadas por reduzidos índices pluviométricos, com 

exceção da realizada no mês de novembro de 2012, no qual o volume de chuva 

chegou a 5,0 mm (Figura 3). 

 

 
Figura 3 -  Variação da precipitação acumulada durante os 6 dias que antecederam as campanhas; 
variação da precipitação acumulada mensal ano 2012 e série histórica climatológica no município de 
Chapecó/SC. Fonte: Estação Meteorológica da EPAGRI – Chapecó/SC. 

  

No grupo formado pelos ambientes naturais observou-se águas mais frias 

(média de 19,1ºC; p=0,7503; Figura 4A) quando comparados com os demais grupos, 

também se constatou maiores médias para DBO (3,2 mg/L-1, p=0,1895; Figura 4C) e 

Nitrogênio total (1,0 mg/L-1, p=0,2456; Figura 4I). 

Para os ambientes alterados, encontrou-se as maiores médias para 

condutividade elétrica (61,2 µS/cm, p=0,8679; Figura 4E), sólidos totais dissolvidos 

(29,0 mg/L-1, p=0,8234; Figura 4F),  e alcalinidade total (20,3 mg/L-1CaCO3, 

p=0,0181; Figura 4H), apresentando gradiente negativo ao longo dos pontos deste 

grupo no sentido nascente foz do rio. 

Nos ambientes impactados observaram-se águas mais quentes (média 

20,8ºC) com picos de pH chegando a 9,2; p=0,6459 (Figura 4D), com turbidez 

ultrapassando o limite médio de 18,0 NTU, p=0,0005 (Figura 4G), além de elevadas 
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concentrações de Clorofila-a, p=0,5458 (Figura 4K),  e de bactérias Escherichia coli 

(indicadora de contaminação fecal) p=0,5165 (Figura 4L). 

Em todos os locais amostrados observaram-se valores constantes para 

fósforo total (p=0,5835) (Figura 4J), revelando que os pontos amostrados 

apresentam um alto aporte de fósforo. 
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Figura 4 -  Distribuição espacial ( mediana, 25% a 75%,  mínimo e máximo) das variáveis 
temperatura da água (A), OD (B), DBO (C), pH (D), condutividade elétrica (E), SDT (F), turbidez (G), 
alcalinidade total (H), NT (I), PT (J), Clorofila – a (K), Coliformes fecais (L) obtidos no pontos 
localizados no rio Tigre e Retiro durante as 04 campanhas amostrais. A= grupo alterados; N= grupo 
naturais; I=grupo impactados. 
 

Os dois primeiros eixos (eixo 1 e eixo 2) da PCA (figura 5) descreveram 

39,32%, sendo que o eixo 1 explicou 22,86% da variação total, enquanto que o eixo 

2 representou 16,46% da variabilidade dos dados abióticos. Os pontos amostrados 

foram agrupados conforme a classificação final obtida no protocolo de avaliação 

rápida. Os ambientes naturais e alterados apresentaram menor variabilidade entre 

os dados quando comparados com os ambientes impactados. 

O eixo 1 foi positivamente relacionado com a temperatura da água (0,71), 

clorofila-a (0,76) e pH (0,55) indicando que o aumento da temperatura da água está 

correlacionado diretamente com o aumento da produtividade primária, representada 

pela concentração de clorofila-a e com o aumento do pH. Em oposição projetam-se 

negativamente no eixo 1 as variáveis condutividade elétrica (-0,73) e sólidos 

dissolvidos totais (-0,74). O eixo 2 mostrou a correlação positiva das variáveis 

profundidade (0,53), transparência água (0,51) e turbidez (0,63) e negativamente da 

variável alcalinidade total (-0,62). 
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Figura 5 - Diagrama da ordenação nos dois primeiros componentes principais, das 36 amostras 
coletadas. As setas indicam as variáveis responsáveis pelos agrupamentos. I – ambientes 
impactados; A – ambientes alterados; N – ambientes naturais; Prof – profundidade da coluna d’água; 
Turb – Turbidez; Transp – transparência; Temp. agua – temperatura da água; Clorof-a – clorofila-a; 
Alc – Alcalinidade total; SDT – Sólidos dissolvidos totais; CE – condutividade elétrica. 

 

Pela análise de variância (figura 6) percebe-se que o grupo impactados 

difere (no eixo 2) significativamente dos ambientes naturais e alterados, sendo que 

os fatores que foram responsáveis por esta separação são turbidez e a alcalinidade 

total. 

  

Figura 6 - Análise de variância entre o eixo 1 (PCA) e grupos formados pelo PAR (A) e entre o eixo 2 
(PCA) e grupos formados pelo PAR. I – ambientes impactados; A – ambientes alterados; N – 
ambientes naturais. 

a 

b 

b 
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4. DISCUSSÃO 
Para os trechos avaliados, os resultados revelaram uma significativa 

distinção entre os ambientes naturais e alterados dos ambientes considerados 

impactados, revelando a influencia do tipo de uso e ocupação do solo sobre esta 

classificação. Como esperado, a pontuação final, assim como os parâmetros 

avaliados separadamente, foi bem inferior para os trechos considerados impactados, 

cuja localização se encontra fora da unidade de conservação. O deflortestamento 

bastante acentuado da mata ciliar, a pouca diversificação de habitat no leito do 

riacho e a pressão antrópica exercida sobre as margens dos corpos d’água, devido a 

atividade agrícola, nas quais a mata ciliar cedeu lugar a campos de pastagem e 

lavouras, são as principais responsáveis pela baixa pontuação. Mudanças na 

cobertura do solo de floresta para agricultura e pastagem alteram a mata ciliar, 

refletindo em modificações das condições físicas e químicas dos riachos 

(HEARTSILL-SCALLEY & AIDE, 2003).  

Para os ambientes impactados observaram-se valores duas vezes mais 

elevados para turbidez, quando comparado com os trechos do grupo alterados. Fato 

este, resultado do aporte constante de partículas de sedimento, que com elas 

carreiam o nutriente fósforo, essencial para os organismos vivos e que apresentou 

altas concentrações nos trechos do grupo, refletindo a grande contribuição da 

atividade agricola e o uso de fertilizantes empregados na região, que chegam até o 

rio, via lixiviação. Fósforo é o fator limitante da produtividade primária e incrementos 

artificiais na concentração podem ser um indicativo de poluição (LAMPARELLI, 

2004). James e Larson (2008) estudando o rio Minnessota, Estados Unidos 

encontraram elevadas concentrações de nitrogênio e fósforo, que foi atribuída a 

inputs dos insumos agrícolas utilizados no solo agricultável e lixiviado até rio, devido 

as chuvas. 

Os trechos considerados impactados revelaram também altos valores de 

Escherichia coli, grupo de bactérias indicadoras de contaminação fecal e 

relacionadas à poluição da água por esgoto de origem fecal, seja ele sanitário ou da 

criação de animais. A relação direta entre o aumento da turbidez e coliformes fecais 

corroboram com os resultados obtidos por Alves et al. (2012) que ao avaliarem o 

estado de trofia do rio Arari (norte do Brasil), observaram que as descargas de 

efluentes elevam as concentrações de nutrientes e a condutividade elétrica, 
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enquanto que as temperaturas elevadas, em função da ausência de sobreamento, 

favorecem a proliferação de bactérias do grupo coliformes.  

Segundo os resultados do protocolo, uma parcela relativamente grande dos 

ambientes apresentou condição alterada (55,5%), sendo que todos os ambientes 

nesta condição foram amostrados no rio Tigre, em seu gradiente nascente foz. 

Entretanto, quando comparados os resultados do protocolo entre os seis trechos, 

percebe-se que a pontuação final é bastante próxima ao resultado máximo da 

condição de ambiente alterado (60 pontos), demonstrando que ocorreram 

modificações ambientais, em algum grau, desde a nascente do rio Tigre até sua foz. 

Verificou-se também, que neste gradiente, a pontuação aumentou, indicando uma 

melhora ambiental, conforme os trechos amostrados se aproximam da foz do rio, 

demonstrando que os trechos que apresentam melhor estado de preservação efetivo 

estão localizados no curso inferior do rio Tigre, dentro da unidade de conservação. 

Nos ambientes alterados, observou-se que os resultados foram distintos do 

modelo preconizado pelo contínuo fluvial (River Continuun – CCR) (VANNOTE et al., 

1980). O CCR prevê um aumento gradual, na direção nascente – foz, da 

condutividade elétrica, sólidos dissolvidos e alcalinidade em decorrência do acúmulo 

de material particulado fino e da carga cumulativa de íons oriunda dos aportes de 

efluentes e da lixiviação dos solos da bacia (MARGALEF, 1983). Entretanto, para 

esta pesquisa encontrou-se uma diminuição gradual das concentrações de sólidos 

dissolvidos, condutividade elétrica da água e alcalinidade total em direção à foz do 

rio Tigre. Provavelmente, os resultados foram conflitantes porque a teoria do CCR foi 

desenvolvida para rios naturais e para ambientes lóticos que não sofreram 

interferências antrópicas já que os aportes de nutrientes podem perturbar o equilíbrio 

deste sistema e desviá-lo do modelo geral (GREATHOUSE; PRINGLE, 2006). 

Embora a maioria dos trechos amostrados pertença ao grupo com condições 

alteradas, dois pontos se destacam como ambientes com condições naturais, P5 

(localizado no rio Tigre interior da UC) e P8 (rio Retiro). Estes dois trechos 

apresentaram habitats diversificados; trechos de rápidos e corredeiras frequentes e 

bem desenvolvidos; ausência de alterações no canal do rio e mínima evidência de 

erosão nas margens. Mas o fator de maior contribuição para esta classificação foi a 

presença da mata ciliar, sendo que aproximadamente 90% da vegetação ciliar 
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nestes locais é formada por exemplares nativos, cuja extensão é de mais de 18 

metros em pelo menos uma das margens do corpo d’água. 

No grupo naturais, em P8 observou-se as maiores concentrações de DBO, 

que podem estar relacionadas aos constantes aportes de fertilizantes utilizados nos 

campos de lavoura localizados a montante deste local. A Demanda bioquímica de 

oxigênio é uma forma indireta de avaliar-se a quantidade de carbono orgânico 

presente em um corpo d’água, sendo um importante parâmetro para medir o grau de 

poluição com matéria orgânica do corpo d’água (BARCELLOS et al., 2006). O 

enriquecimento dos corpos d´água está associado ao aumento da produtividade 

primária, fato que corrobora com os resultados encontrados para a variável clorofila-

a, pois esta é considerada a principal indicadora de estado trófico dos ambientes 

aquáticos (BUZELLI; CUNHA-SANTINO, 2013). 

A pouca variação no resultado final da pontuação atribuída principalmente 

aos ambientes considerados naturais e alterados é reflexo da baixa heterogeneidade 

de condições ambientais da área estudada, corroborando com os resultados da 

análise estatística a qual apresentou uma menor variabilidade dos dados, ou seja, 

uma maior estabilidade e proximidade entre estes ambientes. Já os ambientes 

impactados apresentaram maior variabilidade comparada com os outros dois grupos. 

Na análise de variância percebeu-se que o grupo de ambientes impactados difere 

significativamente (F(2,33)=9,5375, p=0,0054) dos ambientes considerados naturais 

e alterados.  

Segundo Callisto et al. (2002), os múltiplos impactos humanos têm sido 

responsáveis pela deterioração da qualidade ambiental das bacias hidrográficas 

extremamente importantes no território brasileiro. Nesse sentido, as bacias do rio 

Tigre e Retiro, representam especial importância para o município de Chapecó. Além 

de sua grande importância ecológica e ambiental, estas bacias de drenagem 

apresentam grande importância socioeconômica, pois as mesmas são responsáveis 

pelo fornecimento de água para o município de Chapecó, através da barragem do rio 

Tigre. 

Para esta barragem (na qual se localizam as fozes dos dois riachos) esta 

pesquisa revelou uma elevada quantidade de nitrogênio e fósforo total, bem como 

um aumento significativo na concentração de clorofila-a. Pode-se inferir que as 

prováveis fontes de nitrogênio total na água sejam decorrentes dos fertilizantes 
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nitrogenados, utilizados nas lavouras, os quais, por lixiviação atingem os corpos 

d’água, com tendência a se concentrarem por serem resistentes à degradação 

microbiana (BRIGANTE et al., 2003). Os valores de clorofila-a neste barramento são 

indicativos da biomassa algal, permitindo de forma indireta estimar a concentração 

de organismos fitoplanctônicos na água. Deste modo, a correlação entre pH, 

clorofila-a e temperatura da água sugerem altas taxas de atividade fotossintética nos 

pontos localizados na barragem. 

Desta forma, os resultados desta pesquisa revelaram que os trechos 

localizados no rio Tigre apresentaram maior pontuação sendo classificados como 

ambientes em condições naturais e outros em condições alteradas, enquanto que 

para o lajeado Retiro os trechos foram enquadrados com impactados e apenas um 

dos trechos como ambiente natual. O rio Tigre apresentou melhor integridade 

ambiental que o lajeado Retiro, resultado que pode estar associado a presença da  

unidade de conservação, no qual parte do ambiente lótico está inserido. 

Apesar de haver necessidade de alerta com relação à situação atual dos 

ecossistemas aquáticos das duas bacias de drenagem, principalmente na bacia 

hidrográfica do rio Retiro, estes resultados mostram que as condições são passíveis 

de serem revertidas. A realização de avaliações rápidas como o protocolo aqui 

utilizado, é uma importante ferramenta nesse processo. Neste sentido, estudos mais 

detalhados devem ser desenvolvidos, procurando-se detectar as regiões mais 

debilitadas, com a finalidade de se desenvolverem planos de manejo integrados que 

visem à recuperação desses ambientes e a manutenção daqueles segmentos que 

ainda se encontra em boas condições ambientais. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

A aplicação do protocolo de avaliação rápida de integridade ambiental, 

juntamente com análises físicas, químicas e microbiológicas da água permitiu 

realizar um diagnóstico das bacias hidrográficas dos riachos Tigre e Retiro. 

Constatou-se que a bacia do Retiro se encontrada em péssimas condições de 

integridade ambiental (classificado como impactado), enquanto que a bacia do Tigre 

se apresenta com condição regular (alterado) a boa (natural) de integridade 

ambiental. 



| 52 

 

 

A partir dos resultados obtidos, verifica-se a necessidade de adotar medidas 

que venham interromper os processos de degradação nas duas bacias, o que 

poderia ser feito com auxílio do Conselhor Consultivo da unidade de conservação, 

com o apoio das autoridades locais envolvidas na questão da gestão de recursos 

hídricos da região.  

Tendo em vista a importância ecológica e ambiental desses corpos da agua, 

recomenda-se: 

• Imprementar uma plano de gestão ambiental que preserve os recursor 

hídricos nas bacias do rio Tigre e Retiro; 

• Estender a aplicação do protocolo de avaliação da integraidade ambiental, 

juntamente com a realização de monitoramentos ambientais às sub-bacias e 

pequenos riachos que não foram contempladas neste estudo; 

• Adotar medidas para frear os processos de degradação nas bacias, 

principalmente no riacho Retiro, o que poderia ser feito mediante a criação de 

Câmaras Técnicas dentro do Conselho Consultivo da unidade de 

conservação; 

• Utilizar os dados obtidos nesta pesquisa para sensibilizar a população da 

região, considerando que o protocolo de avaliação de integraidade ambiental, 

juntamente como o monitoramento ambiental são excelentes instrumentos 

para educação ambiental. 
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Diversidade alfa e beta da comunidade fitoplanctôni ca  

em dois riachos subtropicais no sul do Brasil 

 

Karling Fernanda Schuster  e Gilza Maria de Souza-Franco 

 
RESUMO – O objetivo desta pesquisa foi conhecer o número de espécies fitoplanctônicas 
(diversidade alfa) em dois riachos subtropicais no sul do Brasil, bem como investigar as alterações na 
composição fitoplanctônica (diversidade beta) entre trechos do rio Tigre e Retiro (Oeste Catarinense). 
As amostragens foram realizadas trimestralmente de fevereiro/2012 a novembro de 2012 em nove 
trechos amostrais, sendo seis localizados no rio Tigre e três localizados no lajeado Retiro. As 
variáveis ambientais utilizadas neste estudo foram temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, 
condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, turbidez, alcalinidade total, nitrogênio total, fósforo 
total, demanda bioquímica de oxigênio e clorofila-a. Para as variáveis abióticas calculou-se o 
coeficiente de variação (CV) (em porcentagem) e realizou-se análise de variância. A comunidade 
fitoplanctônica foi estudada em nível de riqueza (diversidade α), frequência de ocorrência e 
diversidade beta. A riqueza de espécies foi estimada utilizando-se os índices de extrapolação 
Jackknife de 1ª e 2ª ordem e Bootstrap. Os dados bióticos foram tratados através da análise 
similaridade de Sørensen.  Para a maioria das variáveis físicas e químicas o CV foi baixo, 
demonstrando pouca alteração para as variáveis e os períodos estudados. Os maiores coeficientes 
de variação foram observados para clorofila-a e nutrientes. Registrou-se 429 táxons infragenéricos, 
valor correspondente a 88% da riqueza esperada, segundo os extrapoladores de riqueza. O esforço 
amostral foi bastante representativo para o estudo florístico e adequado para revelar a real 
diversidade fitoplanctônica dos riachos estudados. Os dois riachos apresentaram fitoplâncton típico 
de ambientes lóticos com maior riqueza de Bacillariophyta (66,0%), fato que está relacionada à alta 
plasticidade deste grupo. A diversidade local (α) pode ser considerada elevada em todos os 
ambientes estudados. Dentre os nove trechos lóticos amostrados, os pontos P1, P2 e P7 
apresentaram alta riqueza e diversidade de espécies. Ainda, apresentaram altos valores de 
similaridade florística e baixos valores para diversidade beta. Os trechos amostrais P3, P4 e P5 (rio 
Tigre) assemelharam-se por apresentarem maior proteção das margens devido a presença da mata 
ciliar (observação in locu) o que permite um maior sombreamento dos trechos estudados. Nestes 
pontos a diversidade alfa foi menos expressiva, fato que corroborou com as baixas concentrações de 
clorofila-a. Os pontos P6 e P9 agruparam-se devido à alta riqueza de cianobactérias. Por fim, o ponto 
P8 diferiu de todos os outros trechos estudados, não formando agrupamento. Esta característica 
pode estão relacionada a alta riqueza de clorofíceas encontra neste trecho, quando comparado com 
os outros pontos amostrados. O presente estudo permitiu verificar a elevada riqueza de espécies 
algais em todos os trechos amostrados, enquanto que diversidade beta foi baixa, o que revelou uma 
similaridade entre os trechos amostrados, indicando pouca diferença na composição de espécies 
fitoplanctônicas entre os pontos ao longo do gradiente dos dois riachos. 
 
Palavras-chave:  microalgas, composição taxonômica, Santa Catarina. 
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Alpha and beta diversity of the phytoplankton commu nity  

in two subtropical streams in Southern Brazil 

 

Karling Fernanda Schuster e Gilza Maria de Souza-Fr anco 

ABSTRACT –  The number of phytoplankton species (diversity alpha) in two subtropical streams in 
Southern Brazil was assessed and the alterations in their phytoplankton composition (diversity beta) 
between the rivers Tigre and Retiro in the western region of the state of Santa Catarina, Brazil, were 
analyzed. Samples were undertaken every three months between February and November 2012 in 
nine sampling stretches, six of which were in the river Tigre and three in the stream Retiro. 
Environmental variables comprised water temperature, dissolved oxygen, pH, electric conductivity, 
dissolved total solids, turbidity, total alkalinity, total nitrogen, total phosphorus, biochemical oxygen 
demand and chlorophyll-a. The coefficient of variation (%) and the analysis of variance were 
calculated for abiotic variables. The phytoplankton community was studied at richness level (diversity 
alpha), frequency of occurrence and diversity beta. Species richness was estimated by first and 
second order jackknife and bootstrap extrapolation. Biotic data were treated by Sørensen´s similarity 
analysis. CV was low for most physical and chemical variables and revealed slight alterations for 
variables and the periods under analysis. The highest coefficients of variation occurred in chlorophyll-a 
and in nutrients. Further, 429 infra-genus taxa were reported, with 88% of the expected richness, 
according to richness extrapolators. Sampling effort was highly representative for flora analysis and 
adequate to show the true phytoplankton diversity of the streams. The streams revealed typical 
phytoplankton of lotic environments with great richness for Bacillariophyta (66,0%), related to the 
group´s high plasticity. Local diversity (alpha) may be considered high in all the environments 
analyzed. Sites P1, P2 and P7 among the nine lotic stretches demonstrated high richness and species 
diversity. They also revealed high flora similarity rates and low rates for diversity beta. Sampling sites 
P3, P4 and P5 (river Tigre) were similar due to a greater protection from the river bank and its riparian 
vegetation (observed in locu) which provided greater shaded areas of the stretches under analysis. 
Diversity alpha was lower in these areas, corroborated by low chlorophyll-a concentrations. Sites P6 
and P9 were grouped due to their high cyanobacteria richness. Site P8 differed from all the other 
stretches analyzed and did not integrate any group, which may be related to its high chlorophyceae 
richness in the stretch when compared with that in the other sites. Current analysis verified the high 
richness of alga species throughout the sampled stretches, with low diversity beta rates. There was a 
consequent similarity among the stretches with low difference in the composition of phytoplankton 
species among the sites along the gradient of the two streams 
 

Keywords: microalgae; taxonomic composition; state of Santa Catarina, Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 
A riqueza de espécies pode ser considerada a medida mais simples para 

expressar e quantificar a complexidade em um ambiente (NABOUT et al., 2007) e 

juntamente com a composição taxonômica representam os principais componentes 

da diversidade biológica importantes na caracterização de um ecossistema. A 

diversidade de espécies em uma determinada comunidade constitui um reflexo da 

convergência nessa comunidade de fatores abióticos favoráveis à instalação e 

permanência da vida. Desta forma, a diversidade de espécies constitui um atributo 

das comunidades biológicas fortemente relacionadas à estabilidade, produtividade, 

estrutura trófica e processos migratórios (STIRLING; WILSEY, 2001). 

Neste sentido, os conceitos de diversidade alfa (α), e beta (β) têm sido 

utilizados para determinar padrões de diversidade de espécies (LOREAU, 2000; 

GERING; CRIST 2002; GERING  et al., 2003; CRIST; VEECH 2006; VEECH; CRIST 

2007), sendo α definido como a diversidade dentro da comunidade, ou ainda, a 

medida da própria riqueza, enquanto que a diversidade beta (β) demonstra as 

diferenças na composição de espécies entre diferentes locais, proporcionando um 

modo simples de caracterizar a heterogeneidade de uma região (GERING et al. 

2003; KATTAN et al. 2006).  

O conhecimento da comunidade fitoplanctônica (composição, estrutura, 

variabilidade espacial e temporal) para os ecossistemas aquáticos continentais pode 

trazer elucidações quanto ao funcionamento e fluxo de energia destes ambientes, 

uma vez que o fitoplâncton forma a base da cadeia trófica, sendo muitas vezes o 

principal produtor primário destes sistemas, essenciais para a biocenose de 

sistemas límnicos (RODRIGUES, 2004). De acordo com Huszar (1994), se 

corretamente amostrada e analisada, as modificações na comunidade fitoplanctônica 

podem adquirir caráter preditivo sobre as possíveis mudanças no meio onde 

ocorrem. A determinação da composição taxonômica da comunidade fitoplanctônica 

pode ser utilizada para avaliar a saúde do ambiente e inferir as prováveis causas de 

danos ecológicos (GENTIL et al., 2008). 

A comunidade fitoplanctônica é de grande relevância na diversidade 

biológica dos ecossistemas aquáticos continentais devido ao grande número de 

espécies e a alta proporção na biodiversidade total destes sistemas (CARNEY, 
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1998). Em ambientes lóticos o fitoplâncton não apresenta o mesmo desempenho 

multiplicativo dos lênticos tendo suas maiores taxas de crescimento e populações 

nos locais onde as águas permanecem mais paradas, sendo encontrada uma 

riqueza bastante significativa e uma baixa densidade populacional (SOUZA, 1994).  

Dessa forma, o estudo das microalgas fitoplanctônicas de ambientes lóticos 

é importante para a compreensão da dinâmica de funcionamento destes ambientes. 

De acordo com Esteves (2011), o fitoplâncton não constitui um grupo taxonômico, 

mas uma assembleia de organismos foto autotróficos que vivem flutuantes em todo 

o seu ciclo e fase vegetativa, na coluna d’água. Esta comunidade, em rios, é 

regulada por diferentes fatores, entre eles: variáveis físicas (luz, temperatura), 

químicas (gases, nutrientes inorgânicos, íons) e bióticas (herbivoria) cujas respostas, 

ao contrário de águas lênticas, são influenciadas principalmente pelo fluxo a que 

estão submetidos, sendo que alterações antropogênicas podem causar profundas 

modificações nas comunidades ali existentes (MUNN, et al. 2002; LELAND e 

PORTER, 2000; LEWIS, et al. 2001; CARPENTER; WHITE, 2000; MASSERET, et 

al. 1998; MATILLA e RAISANEN 1998; BORCHARDT,1996). 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo determinar a 

composição taxonômica das comunidades fitoplanctônicas em dois riachos 

localizados no Oeste de Santa Catarina, comparando a estrutura das comunidades e 

investigando as possíveis relações entres estas e as variáveis abióticas em cada 

trecho amostrado. 

 

2. MATERIAL  E MÉTODOS 
 

2.1 Área de Estudo 
A área estudada está localizada na porção oeste do estado de Santa 

Catarina (Figura 1), na divisa entre os município de Guatambu e Chapecó e engloba 

as microbacia do rio Tigre e do lajeado Retiro. Estes riachos apresentam uma 

importância estratégica, pois drenam o interior da segunda maior Unidade de 

Conservação do Estado e origina a barragem do rio Tigre, um barramento artificial 

construída com objetivo de geração de energia elétrica, entretanto, atualmente 
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apresenta usos múltiplos dentre eles recreação, pesca, esportes náuticos e 

abastecimento público do município de Chapecó (ICMBio, 2013). 

No rio Tigre foram distribuídas seis pontos de coleta (P1 a P6), enquanto 

que no lajeado Retiro, apenas três ponto de coleta (P7 a P9) foram implantadas 

(tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características gerais dos pontos amostrados. Localização via coordenadas geográficas e 
altitude, profundidade média nos locais amostrados, largura média dos riachos nos locais amostrados 
e vazão (m³/s) nos trechos estudados. 
 

Riacho
Identificação 

ponto amostral
Coordenadas geográficas

Altitude 
(m)

Prof. média 
(m)

Larg. média 
(m)

Vazão (m³/s)

P1 27°01’07”S/52°45’46”W 613,0 0,20 3,0 0,1

P2 27°02’50”S/52°46’37”W 586,8 0,22 2,7 0,36

P3 27°04’11”S/52°46’50”W 583,0 0,30 4,8 0,37

P4 27°05’39”S/52°46’10”W 560,0 0,39 4,8 0,5

P5 27°06’05”S/52°46’12”W 545,0 0,36 4,9 0,57

P6 27°06’37”S/52°45’29”W 538,9 0,27 9,5 0,59

P7 27°05’05”S/52°43’55”W 560,0 1,23 8,5 0,29

P8 27°06’46”S/52°45’01”W 542,0 0,28 8,3 1,17

P9 27°07’17”S/52°45’06”W 540,0 1,21 6,8 1,26

Tigre

Retiro
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Figura 1 - Localização dos sites de amostragem no rio Tigre e lajeado Retiro, Oeste de Santa 
Catarina, durante o período de fevereiro a novembro de 2012. Fonte: ICMBio, 2013.  
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2.2 Amostragem 
As amostragens foram realizadas na subsuperficie da água nas nove 

estações de coleta nos meses de fevereiro (verão), maio (outono), agosto (inverno) e 

novembro (primavera) de 2012. Nestas estações foram coletados dados de latitude, 

longitude e altitude (GPS - Garmin Etrex H), largura e profundidade (trena) do rio no 

ponto amostral, vazão no trecho do rio (método do flutuador - EPA, 1997).  

As amostras para análise qualitativa (riqueza de espécies) foram coletadas 

através de arrastos horizontais sucessivos com rede de 20 µm de abertura de malha 

e fixadas com solução de formalina a 4%. A identificação das espécies foi feita em 

microscópio óptico em aumentos de 400 e 1000 vezes. Foram analisadas oito 

lâminas por amostra, totalizando 32 lâminas por estação amostral. O sistema de 

classificação adotado para as classes taxonômicas foi o de Van den Hoeck et al. 

(1993) e para níveis genéricos e infragenéricos foram Komárek e Anagnostidis (1989 

e 1999) para Cyanobacteria, Komárek e Fott (1983), Comas (1996), Hindák  (1990) 

para Chlorophyceae, Prescott e Bicudo (1981) e Prescott et al. (1982), para 

Desmidiales, Starmach (1985) para Chrysophyceae e  Krammer e Lange-Bertalot 

(1986, 1988 e 1991) para diatomáceas. As amostras foram depositadas no herbário 

da Universidade Comunitária Regional de Chapecó com a seguinte identificação: 

FLONA01C1, FLONA01C2, FLONA01C3, FLONA01C4, FLONA02C1, FLONA 02C2, 

FLONA02C3, FLONA02C4, FLONA03C1, FLONA03C2, FLONA03C3, FLONA03C4, 

FLONA04C1, FLONA04C2, FLONA04C3, FLONA04C4, FLONA05C1, FLONA05C2, 

FLONA05C3, FLONA05C4, FLONA06C1, FLONA06C2, FLONA06C3, 

FLONA06C4,FLONA07C1, FLONA07C2, FLONA07C3, FLONA07C4, FLONA08C1, 

FLONA08C2, FLONA08C3, FLONA08C4, FLONA09C1, FLONA09C2, FLONA09C3, 

FLONA09C4. 

Concomitante, foram analisadas em campo as variáveis abióticas: 

temperatura da água e oxigênio dissolvido (oxímetro HANNA HI 9146). Foi coletada 

uma alíquota de água para análise em laboratório do pH (pHmetro digital Thermo 

Scientific Orion 4 Start), condutividade elétrica (condutivímetro digital Orion), sólidos 

totais dissolvidos (condutivímetro digital Orion), turbidez (turbidímetro Hach 2100N), 

alcalinidade total (método titulométrico), nitrogênio total (APHA, 2012), fósforo total 

(Goltermam et al., 1978), demanda bioquímica de oxigênio (DBO método 

respirométrico) e clorofila-a (APHA, 2012). 
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2.3 Análise dos dados 
As variáveis físicas e químicas foram avaliadas calculando-se a média dos 

valores obtidos em cada uma das amostragens e o seu respectivo coeficiente de 

variação (em porcentagem). Também foi realizada a análise de variância para 

verificar diferenças significativas (p<0,05) entre as médias das variáveis fisicas e 

químicas das quatro amostragens. 

A riqueza de espécies em cada estação amostral (diversidade α) foi avaliada 

com base no número de espécies encontradas ao longo do estudo, considerando os 

dados provenientes das análises qualitativas. A riqueza de espécies para cada 

trecho amostrado foi estimada através do índice de extrapolação Jackknife de 1ª 

ordem, 2ª ordem e Bootstrap (NABOUT et al., 2007) utilizando-se o software 

StimateS (COLWELL, 2006). Para o calculo da frequência de ocorrência considerou-

se como espécies constantes todas as que estivessem presentes em mais de 50% 

das coletas; as comuns entre 25% a 50% inclusive e as acidentais (ou raras), em 

menos de 25% das coletas (LOBO E LEIGHTON, 1986). 

O índice de diversidade beta utilizado foi o β-1 (HARRISON et al.1992), o 

qual mede o quanto a diversidade regional excede a diversidade alfa média. A 

fórmula é: β-1= [(S/αmedio)-1]/[N-1] x 100, no qual, S é diversidade regional ou riqueza 

total (número de espécies por ponto de cada amostragem), αmédio é a diversidade 

alfa média (número médio de espécies) para os pontos em cada período, N é 

número de pontos do período. 

A similaridade florística entre os pontos foi medida através do índice de 

similariadade de Sørensen (MAGURRAN, 1988). Análises de agrupamento 

hierárquico (cluster) considerando a distância de Sørensen e utilizando-se o método 

de ligação do tipo UPGMA (média de grupos) foram realizadas para avaliar a 

similaridade dos pontos em relação à composição do fitoplâncton. Esta análise foi 

efetuada pelo programa PC-ORD (MCCUNE; MEFFORD 1999). 

 

3. RESULTADOS 

Para a maioria das variáveis físicas e químicas avaliadas o coeficiente de 

variação foi baixo, demonstrando pouca alteração entre os períodos (Tabela 2). 

Verificou-se os menores coeficientes de variação para a variável pH, enquanto, a 

clorofila-a apresentou os maiores coeficientes de variação, oscilando entre 75,1 a 
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198%. Os nutrientes nitrogênio e fósforo toral também revelaram altos coefientes de 

variação. Para todos os pontos amostrais observou-se valores de oxigênio dissolvido 

acima de 6,5 mg.L-1 e alta concentração de fosfóro total (acima de 0,1 mg.L-1) 

(Tabela 2). Diferenças significativas entre as estações amostrais (p<0,05) foram 

verificadas para as variáveis turbidez (F(2,33)= 9,6964; p=0,0005) e alcalinidade total 

(F(2,33)= 4,5393; p=0,0181). 

 

Tabela 2 -  Médias e coeficientes de variação (entre parênteses) das variáveis limnológicas medidas 
na subsuperfície de cada ponto amostral ao longo dos quatro períodos amostrados. Temp. água: 
temperatura da água; pH: potencial hidrogeniônico; OD: oxigênio dissolvido; DBO: Demanda 
bioquímica de oxigênio; Ntotal: nitrogênio total; Ptotal: fósforo total; CE: condutividade elétrica; Alc. 
Total: alcalinidade total; SDT: Sólidos dissolvidos totais e Turb: turbidez. 

 

P1 21,1 (15,0) 7,3 (1,9) 7,7 (20,3) 1,9 (58,6) 0,6 (126,7) 0,2 (78,3) 83,6 (21,8) 27,3 (22,6) 39,8 (41,2) 7,9 (16,1) 1,1 (198)

P2 18,5 (20,7) 7,2 (1,5) 6,5 (11,9) 1,3 (77,9) 0,3 (34,7) 0,2 (50,7) 66,6 (25,8) 22,3 (25,6) 31,5 (40,7) 9,6 (18,6) 7,4 (112)

P3 19,8 (19,5) 7,2 (2,0) 7,4 (8,51) 1,6 (71,7) 1,1 (161,3) 0,2 (53,1) 64,0 (29,0) 19,6 (28,4) 30,5 (8,41) 7,6 (12,9) 0,1 (185)

P4 18,2 (17,2) 7,0 (0,8) 6,9 (6,14) 2,0 (68,9) 0,7 (105,0) 0,2 (66,0) 61,2 (27,4) 18,1 (27,6) 28,8 (17,7) 7,6 (13,9) 0,3 (135)

P5 18,3 (20,4) 7,1 (1,2) 7,0 (12,5) 2,8 (25,5) 0,6 (118,4) 0,1 (91,4) 58,3 (26,5) 17,1 (26,0) 27,8 (13,3) 10,6 (15,4) 0,2 (188)

P6 21,0 (20,6) 7,3 (6,5) 7,7 (8,73) 1,8 (94,1) 0,8 (116,0) 0,3 (141,0) 43,4 (9,96) 17,7 (10,3) 21,0 (35,2) 14,5 (23,5) 7,7 (156)

P7 20,7 (22,5) 6,9 (0,4) 6,5 (13,6) 1,2 (107) 2,5 (150,3) 0,3 (130,0) 65,3 (40,8) 17,9 (41,9) 30,8 (19,7) 22,6 (15,0) 1,9 (80,8)

P8 19,6 (15,8) 7,2 (2,4) 6,9 (6,6) 3,2 (54,8) 1,3 (54,2) 0,2 (88,8) 64,0 (22,8) 17,3 (26,2) 31,0 (59,2) 18,2 (23,8) 6,7 (75,1)

P9 20,3 (23,0) 7,7 (12,7) 8,0 (4,81) 2,0 (89,4) 1,0 (65,0) 0,4 (112,0) 54,9 (31,3) 15,5 (30,3) 25,8 (32,9) 14,2 (17,1) 8,9 (159)

mg.L -1 mg.L -1 mg.L -1

CE
µS.cm -1

Ntotal Ptotal Alc total STD Turb Clorofila a

mg.L -1 CaCO 3 mg.L -1 µg.L -1NTU

Temp. água pH OD DBOPontos 
Amostrais °C mg.L -1

 

 

O total de táxons infragenéricos da comunidade fitoplantônicas registrada 

nos riachos estudados foi de 429 (Tabela 3), valor correspondente a 88% da riqueza 

esperada, estimada pelos índices de extrapolação de riqueza (Jackknife 1= 491 sp; 

Jackknife 2= 501 sp e Bootstrap = 462) (Figura 2). 
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Figura 2 -  Curva de rarefação de espécies registradas para os 36 pontos amostrados entre fevereiro 
de 2012 a novembro de 2012 nos riachos Tigre e Retiro, oeste de Santa Catarina. 
 

A comunidade fitoplanctônica foi composta por nove classes, sendo que as 

mais representativas foram Bacillariophyceae (283 táxons) Chlorophyceae (47 
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táxons), Zygnemaphyceae (36 táxons), Cyanophyceae (35 táxons), seguidas de 

Euglenophyceae (17 táxons), Xanthophyceae (cinco táxons), Chrysophyceae (três 

táxons), Dinophyceae (dois táxons) e Chryptophyceae (um táxon). A riqueza de 

espécies (S) variou de 147 táxons em P9 a 248 táxons em P1 (Figura 3). Em todos 

os pontos amostrados, para a classe BACILARIOPHYCEAE foi registrada a maior 

riqueza.  

Dos 429 táxons registrados, 59 táxons foram considerados de ocorrência 

constante (frequência ocorrência relativa - FR% acima de 51%), 91 táxons com 

ocorrência comum (entre 25 a 50%) e 279 táxons com ocorrência acidental (abaixo 

de 24%) (Tabela 1 apêndice). Os 59 táxons de ocorrência constante foram 

representados em 96% por indivíduos da Classe Bacillariophyceae e o restante (4%) 

pelas espécies Pediastrum duplex Meyer var. duplex e Desmodesmus communis (E. 

Hegew.) E. Hegew, ambos da Classe Chlorophyceae. A Cyanophyceae com maior 

ocorrência foi a Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing (42%), espécie esta 

potencialmente produtora de toxina. 

As espécies mais frequentes foram da classe BACILLARIOPHYCEAE, 

representada por Amphipleura chiapasensis, Cymbella aspera, Melosira varians, 

Navicula cryptocephala, N. rostellata, N. simulata, Nitzschia palea, Ulnaria ulna, 

Achnanthidium minutissimum, Aulacoseira pusilla, Gyrosigma scalpropides, Luticola 

acidoclinata, Aulacoseira calypsi, Gomphonema parvulum, Gyrosigma acuminatum, 

Gyrosigma nodiferum, Nitzschia recta e Navicula germainii, que estiveram presentes 

em pelo menos 80% das amostras coletadas.  

 

0

50

100

150

200

250

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

R
iq

u
e

za
 d

e
 e

sp
é

ci
e

s

Pontos amostrados

Bacillariophyceae Cyanobacteria Chlorophyceae

Cryptophyceae Zygnemaphyceae Xantophyceae

Dinophyceae Euglenophyceae Chrysophyceae  



| 70 

 

 

Figura 3  - Número de espécies por pontos amostrais durante todo o período de estudo (diversidade 
gama), distribuídos em classes taxonômicas presentes em cada trecho amostrado. 
 

A riqueza de espécies (diversidade alfa) variou de 249 táxons em P1 a 141 

táxons em P3 (Figura 4), sendo possível visualizar um gradiente nascente foz de 

decaimento do número de táxons encontrandos, para ambos os riachos. O índice de 

diversidade beta foi aplicado objetivando quantificar a renovação ou substituição de 

espécies entre os ambientes. O índice de diversidade Beta (β-1) para o período de 

estudo variou entre 23,8 (P1 e P7) a 38,9 (P9) (Figura 4), indicando a baixa 

heterogeneidade entre os ambientes amostrados. 

 

Figura 4  - Riqueza específica (diversidade alfa) e diversidade beta por ponto amostral nos rios Tigre 
e Retirono, Oeste de Santa Catarina, durante o período de fevereiro a anovembro de 2012. 

 

A análise de similaridade de Sorensen evidenciou a formação de três 

agrupamentos em relação aos táxons (Figura 5): os trechos P1, P2 e P7 foram os 

mais similares na composição do fitoplâncton, seguidos de P3, P4 e P5. Os pontos 

P6 e P9 se isolaram em um grupo à parte, e também se observou que o P8 não se 

assemelhou a nenhum outro ponto. No entanto, os coeficientes de similaridade 

registrados nos pontos variaram de 0,038 a 0,613 indicando uma alta similaridade 

florística, sugerindo, que a composição fitoplanctônica entre os pontos é bastante 

parecida, reforçando a baixa heterogeneidade nos trechos registrada pela 

diversidade beta. 
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Figura 5  - Dendrograma do coeficiente de similaridade de Sørensen, obtido com base no inventário 
florístico de cada ponto amostral. pt 1 = ponto 1; pt2 = ponto 2; pt3 = ponto 3; pt4 = ponto 4; pt5 = 
ponto 5; pt6 = ponto 6; pt7 = ponto 7; pt8 = ponto 8; pt9 = ponto 9. 
 
 

4. DISCUSSÃO 
Os riachos estudados, como um todo apresentaram uma elevada riqueza 

fitoplanctônica, com 429 táxons inventariados. Os altos valores de riqueza 

encontrados podem ser explicados pela existência de condições físicas (tempo de 

residência, temperatura e luz) e químicas (nutrientes) favoráveis ao desenvolvimento 

do fitoplâncton. Train e Rodrigues (2002) registraram 323 táxons no alto Paraná 

(PR); Padilha (2005) registrou 314 táxons para a bacia do alto rio Paranã (GO); Dos 

Santos Severiano et al., (2012) ao estudarem a riqueza fitoplanctônica do rio das 

Contas (BA) visualizaram 198 táxons; Mamão (2012) encontrou 227 espécies algais 

para o rio São Mateus (ES); Mascarenhas et al., (2013) ao estudarem a comunidade 

fitoplanctônica nas bacias do São Francisco, Moxotó e Paraíba identificaram  78 

táxons; Parizzi (2014) ao estudar o canal do Rio Palmital, Baía da Babitonga (SC) 

contabilizou 68 táxons identificados.  

A comunidade fitoplanctônica do presente estudo apresentou uma riqueza 

muito elevada de táxons, porém com uma alta proporção de espécies raras (65%), 

resultados similares foram encontrados por Soares et al., 2007; Rodrigues et al., 

2009 e Hufnagel et al., 2010.  
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Das nove classes taxonômicas reportadas no presente estudo, as duas com 

maior contribuição específica foram Bacillariophyceae e Chlorophyceae, grupos 

comumente encontrados em ambientes límnicos, evidenciando sua adaptação em 

ambientes com movimentação das águas. Resultados semelhantes foram relatadas 

em rios do Brasil por Monteiro et al. (2009), em estudos sobre a composição do 

microfitoplâncton do rio Guamá – Pará, por Rodrigues et al., 2009 ao estudarem dois 

rios na bacia do rio Paraná, verificaram que os grupos de diatomáceas, clorofíceas e 

cianobactérias foram os quantitativamente mais importantes e  Oliveira et al. (2010), 

no rio de Contas (Bahia), que identificaram  as divisões Bacillariophyta como a mais 

representativa, seguida por Chlorophyta e Cyanobacteria. Segundo Reynolds et al. 

(1994) a ocorrência de fitoplâncton em rios é altamente influenciado pela turbulência 

e pela baixa intensidade de luz, que determina uma alta riqueza de diatomáceas e 

algas verdes em rios de todo o mundo. 

A alta riqueza de diatomáceas em relação às demais divisões está 

relacionada à alta plasticidade de grupo. Lobo et al. (2002) destacam que as 

diatomáceas ocorrem em qualquer lugar ao longo do rio, da nascente à foz, no 

estuário e no ambiente marinho. Sendo que, a maioria das espécies ocorre em 

ambientes de água doce, e responde às mudanças ambientais a curto e longo 

prazo, com a presença de algumas espécies consideradas como muito sensíveis, 

enquanto outras consideradas tolerantes às mudanças ambientais. Segundo Reviers 

(2006) as diatomáceas estão amplamente distribuídas na natureza e assim como as 

clorofíceas, estão aptas a colonizar todos os meios aquáticos.  

As algas verdes (clorofíceas) consistiram na segunda divisão mais 

diversificada da composição florística dos riachos estudados. Segundo Silva et al. 

(2009), as clorofíceas estão entre os grupos fitoplanctônicos melhor distribuídos em 

todos os tipos de ambientes continentais. Luzia (2009) relata que as Chlorophyceae 

são típicas de rios, lagos e reservatórios rasos, que sofrem turbulência.  Este fato 

corrobora com os resultados desta pesquisa, pois as maiores riquezas para a classe 

Chlorophyceae foram verificadas nos pontos amostrais P8 e P2, ambientes rasos e 

com pequenas corredeiras. Conforme Peres e Senna (2000), as clorofíceas são 

características de variados tipos de ambientes, desde águas pouco poluídas até 

ambientes altamente eutrofizados, possuindo várias estratégias de sobrevivência 

devido a sua alta diversidade. 
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A comparação da riqueza de espécies observada com a riqueza estimada 

para toda a área de estudo mostrou que o esforço amostral foi bastante 

representativo, sugerindo que os padrões de diversidade encontrados são 

consistentes. Os índices de extrapolação de riqueza, ainda pouco empregados para 

o fitoplâncton (NABOUT et al., 2007; NOGUEIRA et. al., 2008), como o Jackknife de 

1ª e 2ª ordem e Boostrap, mostraram-se uma importante ferramenta para avaliar a 

expressividade do esforço amostral. Neste sentido, é importante enfatizar que os 

resultados dos estimadores de riqueza de espécies sugerem que o esforço amostral 

empregado pode ser considerado adequado para revelar a diversidade 

fitoplanctônica dos riachos estudados, tendo em vista a proximidade entre os valores 

esperados e o observado (NOGUEIRA, et al., 2010). 

A diversidade beta para esta pesquisa foi considerada baixa (β-1 abaixo de 

38) indicando que, no geral, os trechos amostrados tendem a apresentar uma 

composição fitoplanctônica homogênea, fato corroborado pelos altos valores 

encontrados na análise de similaridade florística. Este resultado pode ser explicado 

pelas semelhanças físicas entre os pontos amostrais, tais como maior proteção das 

margens devido à presença da mata ciliar nos trechos P3, P4 e P5 rio Tigre o que 

permite um maior sombreamento nestes trechos e baixos valores para diversidade 

alfa e clorofila-a. Enquanto outros trechos (P1, P2 e P7) apresentam alta riqueza de 

espécies, que pode ser explicado pela alta luminosidade incidente sobre o rio, 

devido a ausência de mata ciliar. 

 Ainda, P8 foi diferente de todos os outros trechos amostrados, característica 

que pode estar relacionada a alta riqueza de clorofíceas encontra neste trecho, 

quando comparado com os outros pontos amostrados, bem como a algumas 

variáveis abióticas com altos valores para DBO e nitrogênio total, pois conforme 

Reynolds (1984) ótimo de crescimento das clorofíceas está intimamente ligado às 

concentrações de nutrientes.  

A alta similaridade para os trechos P6 e P9 relaciona-se à alta riqueza de 

cianobactérias registra em ambos os locais, com maior ocorrência das espécies 

Microcystis aeruginosa e Pseudoanabaena mucicola. As cianobactérias são 

organismos com plasticidade ecológica, crescem em quase todos os ambientes 

aquáticos e terrestres e possuem distribuição em toda parte do planeta, sendo talvez 

os organismos fotossintetizantes com maior amplitude de habitats (BADGER et al, 
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2006; MELCHER, 2007). Este dois pontos também pode ser caracterizados como 

ambientes ricos em nutrientes, uma condição ideal para que as cianobactérias 

possam formar florações, trazendo sérias alterações ambientais e consequentes 

danos à saúde pública devido à possível produção de toxinas (YUNES et al.1996, 

FERRÃO FILHO et al. 2002). 

No presente estudo, a comunidade fitoplanctônica dos riachos estudados foi 

caracterizada principalmente pela elevada riqueza de espécies e pela similaridade 

entre os trechos estudados, indicado pela diversidade beta. Nesse sentido, 

observou-se que a diversidade beta poderá vir a ser mais uma ferramenta para 

indicar áreas prioritárias para medidas de conservação na área do presente estudo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

O presente estudo permitiu verificar a elevada riqueza de espécies em todos 

os trechos amostrados, enquanto que diversidade beta foi baixa, o que revelou uma 

similaridade entre os trechos amostrados, indicando pouca diferença na composição 

de espécies entre os pontos ao longo do gradiente dos dois riachos. Constatou-se 

que os grupos Bacillariophyceae e Chlorophyceae foram os mais frequentes. 

Todos os 429 táxons inventariados constituem primeiras referências para os 

riachos estudados, mostrando claramente a necessidade da ampliação de estudos 

florísticos em riachos e rios de maior porte no interior do estado de Santa Catarina. 

Alguns táxons não puderam ser identificados em nível específico, pois foram raros, o 

que não permitiu a análise das características diacríticas. 

Desta forma, considerando a ação antrópica cada vez mais intensa nesta 

região do estado, seja pelo desenvolvimento das cidades, ou pela ampliação das 

fronteiras agrícolas, ressalta-se a importância de continuar os estudos de 

biodiversidade nos centenas de outros ambientes lóticos da região. 
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Apêndice A -  Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (Callisto et al, 2002) em segmentos das microbacias hidrográficas do rio Tigre e do 
lajedo Retiro, Oeste de Santa Catarina. Entre parênteses a pontuação para cada parâmetro avaliado, sendo que (4) pontos significa situação natural; (2) 
pontos significa situação alterada; (0) ponto significa situação severamente alterada. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Pontos Amostrais
Parâmetros avaliados pelo PAR

1. Tipo de ocupação das margens do corpo dágua 

(4) - Vegetação natural
(2) - Campo de pastagem/ agricultura/ 

monocultura/ reflorestamento
(0) - Residencial/comercial/industrial

(0) - Acentuada

3. Alterações antrópicas

(4) - Ausente
(2) -Alterações de origem doméstica (esgoto, 

lixo)
(0) - Alterações de origem industrial ou 

urbana

2

2. Erosão próxima e/ou nas margens do rio e assorea mento em seu leito

(4) -  Ausente (2) - Moderada

2 2 2 4 4 2 4 2

2 2 2 4 4 4 2 4 0

2 2 4 4 4 2 2 4 2

4. Cobertura vegetal do leito

(4) - Parcial (2) - Total (0) - Ausente

5. Odor da água
(4) - Nenhum (2) -Esgoto (ovo podre) (0) - Óleo/industrial

6. Oleosidade na água

(4) -  Ausente (2) - Moderada (0) - Abundante

7. Transparencia da água

8. Odor do sedimento (fundo)

(4) - Transparente (2) -Turva/cor de chá-forte (0) - Opaca ou colorida

(4) - Nenhum (2) - Esgoto (ovo podre) (0) - Óleo/industrial

9. Oleosidade do fundo

(4) - Ausente (2) - Moderada (0) - Abundante

10. Tipo de fundo

(4) -  Pedras/cascalho (2) - Lama/areia (0) - Cimento/canalizado
2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 4 4 4 4 4 4 4

2 4 4 4 2 2 2 4 4

2 4 4 4 4 4 2 4 2

4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0

4 4 4 4 4 4

0 0

2 2 2

0 0 0 0
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Apêndice B -  Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (Callisto et al, 2002) em segmentos das microbacias hidrográficas do rio Tigre e do 
lajedo Retiro, Oeste de Santa Catarina. Entre parênteses a pontuação para cada parâmetro avaliado, sendo (5) pontos significa situação natural; (3), (2) e (0) 
pontos (situação levemente a severamente alterada) 
11. Tipo de fundo

12. Extensão de rápidos

(5) - Mais de 50% com habitats 
diversificados; pedaços de 

troncos submersos; cascalho ou 
outros habitats estáveis.

(2) - De10 a 30 % de habitats 
diversificados; disponibilidade de 
habitats insuficientes; subtratos 

frequentemente modificados.

(0) - Menos de 10% de habitats 
diversificados; ausência de 

habitats óbvia; substrato rochoso 
instável para fixação dos 

organismos.

(5) - Rápidos e corredeiras bem 
desenvolvidas; rápidos tão largas 

quanto o rio e com o 
comprimento igual ao dobro de 

largura do rio

(5) - Rápidos relativamente 
frequentes; distância entre 

rápidos dividida pela largura do 
rio entre 5 a 7.

(5) - Seixos abundantes 
(prevalescendo em nascentes)

(5) - Entre 0 e 25 % do fundo 
coberto por lama

13. Frequência dos rápidos

14. Tipo de substrato

15. Deposição de lama

(3) - De 30 a 50% de habitats 
diversificados; habitats adequados 

para a manutenção das 
populações de organimos 

aquáticos

(3) - Rápidos com largura igual  do 
rio, mas com comprimento menor 

que o dobro da largura do rio.

(3) -Rápidos não frequentes, 
distância entre rápidos dividida 
pela largura do rio entre 7 a 15.

(3) -Seixos abundantes; cascalho 
comum

(3) -Entre 25 a 50% do fundo 
coberto por lama

(2) -Trechos rápidos podem estar 
ausentes; rápidos não tão largos 
quanto o rio e seu comprimento 
é menor que o dobro da largura 

do rio

(2) -Rápidos ou correderias 
ocasionais; habitatas formados 

pelos contornos do fundo; 
distância entre rápidos dividida 
pela lagura do rio entre 15 a 25.

(2) -Fundo formado 
predominantemente por 
cascalho, alguns seixos 

presentes

(2) -Entre 50 a 75% do fundo 
coberto por lama

(0) -Rápidos ou corredeiras 
inexistentes

(0) -Geralmente com lamina 
dágua “lisa” ou com rápidos 
rasos; pobreza de habitats, 

distância entre rápidos dividida 
pela largura do rio maior que 25.

(0) -Fundo pedregoso; seixoso 
ou lamoso

(0) -Mais de 75% do fundo 
coberto por lama.

3 3 2 2 0 5 0 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 0 3 0 5 0

2 2 2 2 0 3 0 3 2

5 3 3 3 3 2 2 3 2
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Continuação Apêndice B 

17. Alteração no canal do rio

18. Caracteristicas do fluxo das águas

(3) -Algumas evidências de 
modificação no fundo, 

principalmente com ausência de 
casaclho, areia ou lama; 5 a 30% 
do fundo afetado; deposição nos 

remansos

(3) -Algumas canalizações 
presentes, normalmente próximo a 

construção de pontes, evidência 
de modificação há mais de 20 

anos

(2) -Algumas modificações 
presentes nas duas margens; 40 

a 80% do rio modificado

(0) -Martgens modificadas; acima 
de 80% do rio modificado

(5) - Menos de 5% do fundo com 
deposição de lama; ausência de 

deposição nos remansos

(5) - Canalização (retificação) ou 
dragagem ausente ou mínima; 

rio com padrão normal

16. Deposição sedimentar

(5) - Fluxo relativamente igual em 
toda a largura do rio; mínima 

quantidade de substato exposto

(5) - Acima de 90% com 
vegetação ripária nativa, incluindo 
árvores, arbustos ou macrófitas; 

mínima evidência de 
desmatamento; todas as plantas 

atingindo  altura “normal”

(3) -Lamina d'água acima de 75% 
do canal do rio; ou menos de 25% 

do substrato exposto

(3) -Entre 70 a 90% com 
vegetação ripária nativa; 

deflorestamento evidente mas não 
afetando o desenvolvimento da 
vegetação; maioria das plantas 

atingindo a altura normal

(2) -Deposição moderada de 
cascalho novo, areia ou lama nas 

margens; entre 30 a 50%  do 
fundo afetado; deposição 
moderada nos remansos

(2) -Lamina d'água entre 25 e 
75% do canal do rio; e/ou maior 
parte do substrato nos “rápidos”  

exposto

(2) -Entre 50 a 70% com 
vegetação ripária nativas; 

deflorestamento óbvio; trechos 
com solo exposto ou vegetação 

eliminada; menos da metade das 
plantas atingindo a altura normal

(0) -grandes depósitos de lama, 
maior desenvolvimento das 

margens; mais de 50%  do fundo 
modificado; remansos ausentes 
devido a significativa deposição 

de sedimentos

(0) -Lamina d'água escassa e 
presente apenas nos remansos

(0) -Menos de 50% de mata ciliar 
nativa; deflorestamento muito 

acentuado.

19. Presença de mata ciliar

230353000

3 2 3 3 5 2 5 3 3

5 3 5 3 5 3 0 5 3

5 3 2 3 2 3 0 5 0
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Continuação Apêndice B 

52 47 52 60 62 59 29 71 38

22. Presença de plantas aquáticas

0 0 0 0 0

(5) - Margens estáveis; evidência 
de erosão mínima ou ausente; 

pequeno potencial para 
problemas futuros. Menos de 5% 

da margem afetada

(5) - Largura da vegetação ripária 
maior que 18 m; sem influencia 

de atividades antropicas 
(agropecuaria, estradas, etc.)

(5) - Pequenas macrófitas 
aquáticas e ou musgos 
distribuídos pelo leito

(3) -Moderadamente estáveis; 
pequenas áreas de erosão 

frequentes. Entre 5 e 30% da 
margem com erosão

(3) -Largura da vegetação ripária 
entre 12 a 18 m; mínima influencia 

antrópica

(3) -Macrofitas aquaticas ou algas 
filamentosas ou musgos 

distribuídas no rio, substrato com 
perifiton

(2) -Moderadamente 
instável,entre 30 a 60% da 
margem com erosão; risco 
elevado de erosão durante 

enchentes

(2) -Largura da vegetação ripária 
entre 6 a 12 m; influencia 

antrópica intensa.

(2) -Algas filamentosas ou 
macrófitas em poucas pedras ou 

alguns remansos, perifiton 
abundante e biofilme.

(0) -Instável; muitas áreas com 
erosão; frequentes áreas 

descobertas nas curvas do rio; 
erosão obvia entre 60 a 100% da 

margem

(0) -Largura da vegetação ripária 
menor que 6 m; vegetação 
restrita ou ausente devido à 

atividade antrópica.

(0) -Ausência de vegetação 
aquática no leito do rio ou 

grandes bancos de macrófitas 
(aguapés)

0

3

20. Estabilidade das margens

21. Extensão da mata ciliar

0 0 0

220253000

3 3 4 5 3 0 5 2

Pontuação final
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Apêndice C –  Relação de táxons identificados para a comunidade fitoplanctonica presente nos trechos estudosados dos riachos Tigre e Retiro, Oeste de 

Santa Catarina, no período de fevereiro a novembro de 2012. FR% = frequência de ocorrência dos táxons identificados. 

Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR% Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR%

Achnanthes inflata (Kützing) Grunow * * * * * * 39
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) 
Simonsen var. 
angustissima(O.Müller) Simonsen

* * * * * * * * * 75

Achnanthidium exiguum vra. 
constrictum (Grunow) Andresen, 
Stoermer e Kreis

* * * * * * 31
Aulacoseira herzogii (Lemmermann) 
Si monsen * * * 8

Achnanthidium lineare W. Smith * * * * 22
Aulacoseira pusilla  (F.Meister) Tuji & 
Houk * * * * * * * * * 86

Achnanthidium minutissimum  
(Kützing) Czarneck i * * * * * * * * * 86

Aulacoseira tenella (Nygaard) 
Simonsen * * * * * * 33

Achnanthidium sp. * * * * * 17
Aulacoseira simonaeTremarin, 
Torgan& Ludwig * 6

Adlafia bryophila (Petersen) Moser, 
Lange-Bertalot e Metzeltin * 6 Aulacoseira sp. * * * * * * * * * 69

Adlafia drouetiana (Patrick ) Matzeltin 
e Lange-Bertalo * * * * * * * 53 Brachysira sp. * 3

Adlafia minuscula (Grunow) Lange-
Bertalot * * * 11 Caloneis hyalina Husted * * * * 28

Adlafia muscora (Kociolek e Riviers) 
Moser, Lange-Bertalot e Metzeltin * * 8

Cavinula lapidosa (Krasske) Lange-
Bertalot * * 19

Amphipleura chiapasensisD. 
Metzelin & Lane-Bertalot * * * * * * * * * 100 Chamaepinnularia sp. * * 8

Amphora copulata (Kützing) 
Schoeman e Archibald * * * * * 42

Cocconeis placentula var. acuta 
Meister * * * * 33

Aulacoseira ambigua (Grunow) 
Simonsen * * * * * * * * * 75

Cocconeis placentula var. lineata 
(Ehrenberg) Van Heurck * * * 11

Aulacoseira brasiliensis  P.Tremarin, 
L.Carvalho Torgan & T.A.Veiga 
Ludwig

* * * * * * 39
Craticula acidoclinata Lange-Bertalot 
& Metzeltin * 22

Aulacoseira calypsi  P.Tremarin, 
L.C.Torgan & T.V.Ludwig * * * * * * * * * 83

Craticula accomodiformis  Lange-
Bertalot * * * * * 8

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) 
Simonsen var. granulata * * * * * * * * 78

Craticula ambigua (Ehrenberg) D.G. 
Mann * * * * * * 33

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Continuação Apêndice C 

 ‘’ 

Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR% Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR%

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE

Craticula riparia var. mollenhaueri 
Lange-Bertalot * * * * * * * 33

Encyonema exuberansTremarin, 
Wetzel & Ludwig * * 8

Craticula submolesta (Hustedt) 
Lange-Bertalot * * * * * 31

Encyonema jemtlandicum var. 
venezolanum Krammer * * * * * * * * 50

Craticula molestiformis (Hustedt) 
Lange-Bertalot * * * 17 Encyonema sp.1 * * * 19

Craticula pumilio Lange-Bertalot e 
Rumrich * * * * * 14 Encyonema sp.2 * * * * * 28

Cyclostephanos sp. * * 8 Encyonema sp.3 * * * * 22

Cyclotella meneghiniana Kützing * * * * * * * * * 72 Encyonema sp.4 * * * * 22

Cyclotubicoalitus undatus 
E.F.Stoermer, J.P.Kociolek & 
W.Cody

* * * * 39 Encyonema sp.5 * * * * * * * * * 75

Cymbella aspera  (Ehrenberg) 
H.Peragallo * * * * * * * * * 97 Encyonema sp.6 * 6

Cymbella turgidula  Grunow * * * * * * * 31
Encyonopsis frequentiformis 
Metzelin & K. Krammer * 3

Cymbopleura naviculiformis 
(Auerslwald) Krammer * * * * * * * 61

Eolimna archibaldii Taylor &Lange-
Bertalot * 3

Desmogonium ossiculum Metzeltin e 
Lange-Bertalot * 3 Eolimna lepidula (Manguin) * * 6

Desmogonium rabenhorstianum 
Grunow * * 11

Eolimna minima (Grunow) Lange-
Bertalot * * * * * * * * * 72

Diadesmis contenta (Grunow ex Van 
Heurck) Mann

* * * * * * 36
Eolimna neocaledonica (Manguin ex 
Kociolek & Reviers) Lange-Bertalot * * * * 33

Diadesmis pantropica Lange-Bertalot * * * * * * 33
Eolimna subminuscula (Manguin) 
Lange-Bertalot * * 8

Diadesmis paracontenta var. 
magisconcava Lange-Bertalot * * * * * * * * * 72

Eolimna tantula (Hustedt) Lange-
Bertalot * * * * 19

Diploneis subovalis Cleve * * * * * * * 44 Eunotia asterionelloides  Hustedt * * 6

Discostella stelligera (Cleve e 
Grunow) Houk e Klee * * * * * * * * 72

Eunotia bilunaris (Ehrenberg) 
Schaarschmidt * * * * * * * * 56

Discostella pseudostelligera 
(Hustedt) Houk e Klee * * * * * * * * 64

Eunotia biseriatoides H. Kobayasi, 
K. Ando & T. Nagumo * * * 17
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Continuação Apêndice C 

Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR% Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR%

Eunotia camelus Ehrenberg * * * * * * * 56 Eunotia sp.13 * * 8

Eunotia indica Grunow * * 8 Eunotia sp.14 * 8

Eunotia minor (Kützing) Grunow * * * * * * * 53 Eunotia sp.15 * * * 11

Eunotia muscicola var. tridentula 
Nörpel & Lange-Bertalot * 3 Eunotia sp.16 * 8

Eunotia pectinalis (Kützing) 
Rabenhorst * * * * * 25 Eunotia sp.17 * 8

Eunotia rabenhorstii var. monodon 
Cleve &Grunow * * 6

Fallacia ecuadoriana Lange-Bertalot 
e Rumrich * * * * * * 31

Eunotia rabenhorstii var.triodon 
Grunow * * * 11

Fallacia monoculata (Hustedt) D.G. 
Mann * * * 14

Eunotia zygodon (Ehrenberg) * 6 Fragilaria crotonensis  Kitton * * * * * * * * 78

Eunotia sp.1 * * 8
Fragilaria longifusiformis (Hains Et 
Sebring) Siver * * * * * * 22

Eunotia sp.2 * * 8 Fragilaria sp.1 * * * * * 22

Eunotia sp.3 * * 8 Fragilaria sp.2 * * * * * 28

Eunotia sp.4 * 8
Fragilariforma javanica (Hustedt) 
C.E.Wetzel, E.Morales & L.Ector * * * * 22

Eunotia sp.5 * * * * * 36
Frustulia crassinervia (Brébisson) 
Costa * * * * * * * * * 69

Eunotia sp.6 * 3
Frustulia neomundana Lange-
Bertalot e Rumrich * * * * * * * * * 72

Eunotia sp.7 * 3
Frustulia pumilio Lange-Bertalot e 
Rumrich * * * 28

Eunotia sp.8 * * * * 22 Frustulia saxonica Rabenhorstii * * * * * * * 58

Eunotia sp.9 * 3 Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni * * * * * * * 50

Eunotia sp.10 * 3 Frustulia weinholdii Hustedt * * * * 19

Eunotia sp.11 * * * * * * * * * 75
Frustulia guayanensiss sp. 
ecuadoriana Lange-Bertalot e 
Rumrich 

* * * * * 25

Eunotia sp.12 * * * 8
Geissleria punctifera (Hustedt) 
Metzeltin, Lange-Bertalot &García-
Rodríguez 

* * * * * * * * * 69
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Gomphonema augur Ehrenberg * * 6
Halamphora submontana  (Hustedt) 
Levkov * * * * * * * 36

Gomphonema auritum A.Braun ex 
Kützing * * 11 Hantzschia abundans Lange-Bertalot * * * 14

Gomphonema brasiliensoide 
Metzeltin, Lange-Bertalot e García-
Rodríguez

* * * * 17
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) 
Grunow * * * * * * * 44

Gomphonema costei D.Metzeltin & 
Lange-Bertalot * 8

Hydrosera whampöensis (Schwarz) 
Deby * * * * * * * * 56

Gomphonema hawaiiense 
E.Reichardt * * * * * * 25

Lemnicola hungarica  (Grunow) 
Round e Basson * * * * * * 44

Gomphonema lagenula  Kützing * * * * * * * * * 75 Luticola acidoclinata Lange-Bertalot * * * * * * * * * 86

Gomphonema parvulum (Kützing) 
Kützing * * * * * * * * * 83 Luticola dapaloides Lange-Bertalot * * * * * * 42

Gomphonema pumilum  (Grunow) 
Reichardt e Lange-Bertalot * * * * 28

Luticola frenguellii D.Metzeltin & 
Lange-Bertalot * * * * * * * * 50

Gomphonema sp.1 * * * * * 28
Luticola uruguayensis Metzeltin, 
Lange-Bertalot e García-Rodríguez * * 6

Gomphonema sp.3 * * * * * * * * * 61 Luticola sp.1 * * * * * * * * 64

Gomphonema sp.4 * * * * * * 33 Luticola sp.2 * * * * * * * * 61

Gomphonema sp.5 * * 8 Luticola sp.3 * 3

Gomphonema sp.6 * * * * * * * * 53 Mayamaea agrestis (Hustedt) 
Lange-Bertalot * 3

Gomphonema sp.7 * * * 11 Mayamaea sp.2 * * * 11

Gomphonema sp.9 * * * * * 25 Melosira dickiei (Thwaites) 
Kützing * * * * * 19

Gyrosigma acuminatum (Kützing) 
Rabenhorst * * * * * * * * * 83 Melosira varians Agardh * * * * * * * * * 97

Gyrosigma nodiferum (Grunow) 
Reimer * * * * * * * * * 83 Microcostatus sp. * 3

Gyrosigma scalproides (Rabenhorst) 
Cleve * * * * * * * * * 86 Navicula angusta Grunow * * 8

Halamphora normanii (Rabenhorst) 
Levkov * * * * 17 Navicula cryptocephala Kützing * * * * * * * * * 97

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Navicula cryptotenella Lange-
Bertalot * * 8 Naviculadicta sassiana Metzeltin 

e Lange-Bertalot * * * * * * 44

Navicula germainii Wallace * * * * * * * * 81
Naviculadicta ventraloconfusa 
var. chilensis (Krasske) Lange-
Bertalot

* * * 17

Navicula heimansioides Lange-
Bertalot * * * 8 Neidium ampliatum (Ehrenberg) 

Krammer * * * 19

Navicula jacobii Manguin * * * * * 36 Neidium catarinense (Krasske) 
Lange-Bertalot * * * 17

Navicula lohmanii Lange-Bertalot 
e Rumrich * * * * * * * * 72

Neidium iridis var. 
amphigomphus (Ehrenberg) 
Pfitzer

* 3

Navicula longicephala Hustedt * * 11 Neidium productum  (W. Smith) 
Cleve * * * * * * 33

Navicula quasidisjuncta Rumrich 
e Lange-Bertalot * * * * * * * * 61 Neidium sp.2 * 6

Navicula rostellata Kützing * * * * * * * * * 97 Neidium sp.3 * 6

Navicula salinarum Grunow * * * * 22 Neidium sp.4 * * * * * * 25

Navicula schwabei Krasske * 3 Neidium sp.5 * 3

Navicula simulata  Manguin * * * * * * * * * 94 Neidium sp.6 * * * * 14

Navicula tenelloides Hustedt * * 14 Neidium sp.7 * * * * 14

Navicula trivialis Lange-Bertalot * * * 8 Neidium sp.8 * 6

Navicula vandamii Schoeman e 
Archibald * * * * * 36 Nitzschia acidoclinata Lange-

Bertalot * * * * * 22

Navicula vilaplanii  Lange-
Bertalot e Sabater * * * * * * 39 Nitzschia amphibia Grunow * * * 22

Navicula sp.1 * * * 22 Nitzschia andicola Lange-
Bertalot & Rumrich * * * * * 28

Navicula sp.6 * * * * 17 Nitzschia clausii Hantzsch * * * * * * * * * 64

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Nitzschia dissipata (Kützing) 
Grunow var. media (Hantzsch) 
Grunow

* * * * * * 39
Nupela wellneri (Lange-Bertalot) 
Lange-Bertalot * * * * * * * 50

Nitzschia gracilis Hantzsch * * * * * * * 42
Orthoseira roeseana (Rabenhorst) 
O’Meara * * * * * * * 33

Nitzschia linearis (Agardh) W. 
Smith * * * * * * * * 75 Orthoseira sp. * * * * * 22

Nitzschia palea (Kützing) 
W.Smith * * * * * * * * * 92 Pinnularia acoricola Hustedt * * * 14

Nitzschia recta Hantzsch * * * * * * * * 83
Pinnularia acrosphaeria var. 
acrosphaeria * * 11

Nitzschia terrestris (Petersen) 
Hustedt * 6

Pinnularia acrosphaeria var. minor 
(Peragallo e Héribaud) Cleve * * * * 14

Nitzschia umbonata (Ehrenberg) 
Lange-Bertalot * * * * * 33

Pinnularia bartii  Metzeltin & Lange-
Bertalot * * * 17

Nitzschia vermicularis (Kützing) 
Hantzsch * * 6

Pinnularia borealis Ehrenberg var. 
subislandica Krammer * 8

Nitzschia sp.1 * * * 8 Pinnularia brauniana (Grunow) Mills * * * * 31

Nitzschia sp.2 * * * 11
Pinnularia butantanum (Krasske) 
Metzeltin * * 6

Nitzschia sp.4 * * 11
Pinnularia divergens var. divergens 
W. Smith * * * 8

Nitzschia sp.5 * * * * 19
Pinnularia divergens Wm. Smith var. 
media Krammer * * * * * 28

Nitzschia sp.7 * * * * * 25
Pinnularia divergens Wm. Smith var. 
mesoleptiformis Krammer e 
Metzeltin

* * * * * * * * 39

Nupela exotica Monnier, Lange-
Bertalot e Bertrand * * 8

Pinnularia gibba Ehrenberg var. 
sancta Grunow * * * * * 14

Nupela neglecta  Ponader, Lowe & 
Potapova * * * 17 Pinnularia grunowii Krammer * * 8

Nupela praecipua (Reichardt) 
Reichardt * * * * * * * 67 Pinnularia latevittata Cleve * * * 22

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Pinnularia marchica var. marchica 
Schonfelder * 6 Pinnularia sp.29 * * 6

Pinnularia marchica var. subrostrata 
K.Krammer * 3 Pinnularia sp.30 * * 6

Pinnularia meridiana Metzeltin & 
Krammer * * * * * 17 Pinnularia sp.31 * 3

Pinnularia microstauron var. angusta 
Krammer * * * * 19

Placoneis elginensis (Grergory) E.J. 
Cox * * 6

Pinnularia saprophila  Lange-Bertalot, 
Kobayasi & Krammer * 3

Placoneis hambergii (Hustedt) 
Bruder e Medlin * * 11

Pinnularia similis Hustedt * * * * * * 44
Placoneis symmetrica (Hustedt) 
Lange-Bertalot * * * 14

Pinnularia subumbrosa  Metzeltin e 
Krammer * 3 Placoneis sp. * * * * * * 31

Pinnularia viridiformis var. minor 
Krammer * * 8

Planothidium dubium (Grunow) 
Round e Bukhtiyarova * * * * * * * * 69

Pinnularia viridiformis var. viridiformis 
Krammer * * * * * 33

Planothidium bagualensis 
C.E.Wetzel & L.Ector * * * * * * 31

Pinnularia sp.2 * * 6
Planothidium salvadorianum 
(Hustedt) Lange-Bertalot * 3

Pinnularia sp.3 * * * 17 Planothidium sp. * 3

Pinnularia sp.10 * * * 8
Platessa hustedtii (Krasske) Lange-
Bertalot * * * 25

Pinnularia sp.12 * * * * 19
Sellaphora garciarodriguezii 
Metzeltin e Lange-Bertalot * * * * 25

Pinnularia sp.16 * * * * 31
Sellaphora laevissima (Kützing) D.G. 
Mann * * * * * * 36

Pinnularia sp.17 * * * 8
Sellaphora pupula (Kützing) 
Mereschkosky * * * * * * * 67

Pinnularia sp.18 * * 8
Sellaphora rhombicarea Metzeltin, 
Lange-Bertalot e Garcia-Rodriguez * * 11

Pinnularia sp.21 * * * * 22
Sellaphora santiagoi Metzeltin, 
Lange-Bertalot e Garcia-Rodriguez * * * * 25

Pinnularia sp.27 * * 6
Sellaphora seminulum (Grunow) 
Mann * * * * * 39

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Sellaphora ventraloconfusa (Lange-
Bertalot) Metzeltin e Lange-Bertalot * * * * * 33

Surirella linearis var. helvetica  (Brun) 
Meister * * * * * * * 50

Sellaphora sp.1 * * 14
Surirella linearis var. linearis 
W.Smith * * 14

Sellaphora sp.2 * * * * 22 Surirella nervosa (A. Schmidt) Mayer * * * * * * * * * 72

Sellaphora sp.4 * * * * * * 31
Surirella rottii D.Metzeltin & Lange-
Bertalot * * * * * * * * 69

Sellaphora sp.5 * 3
Surirella splendida (Ehrenberg) 
Kützing * * 14

Sellaphora sp.6 * * * 14 Surirella stalagma Hohn & Hellerman * * * * * * * 53

Sellaphora sp.7 * * * * * * * 44 Surirella tenuissima Hustedt * * * * * * * 33

Sellaphora sp.8 * * * 11 Surirella sp.1 * * * * 33

Sellaphora sp.10 * * * 11 Surirella sp.5 * * * 14

Simonsenia delognei (Grunow) 
Lange-Bertalot * * * 14 Surirella sp.6 * * * * * * * * 61

Spicaticribra k ingstonii J.Johansen, 
P.Kociolek & R.Lowe * * * * * * * * 50 Surirella sp.8 * 3

Stauroneis anceps Ehrenberg * * * * * * 31
Synedra oxyrhynchus var. contracta 
Husted * 3

Stauroneis phoenicenteron (Nitzsch) 
Ehrenberg * 6 Tryblionella debilis Arnott * * * 11

Stauroneis tenera Hustedt * * * * * 39 Tryblionella victoriae Grunow * * * * * * 50

Stauroneis sp.1 * * 1 Ulnaria ulna (Nitzsch.) Compère * * * * * * * * * 89

Stenopterobia delicatissima (Lewis) 
Van Heurck * * * 8 Ulnaria ulna var. spathulifera * * * * * 28

Stenopterobia krammeri D.Metzeltin 
& Lange-Bertalot * 8

Surirella angusta Kützing * * * * * * * 69

Surirella biseriata Brèbisson sensu 
Rmrich (2000) * * * * * * 44

Surirella guatimalensis Ehrenberg * * * * * * 36

Classe: BACILLARIOPHYCEAE Classe: BACILLARIOPHYCEAE
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Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR% Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR%

Aphanizomenon gracile Lemmerm. * * * * 8
Merismopedia glauca (Ehrenberg) 
Naegeli * * * 11

Aphanocapsa delicatissima W. et 
G. S. West * * * * 14 Merismopedia tenuissima Lemmerm. * * * 6

Aphanocapsa elachista W. et G. S. 
West * * 3

Microcystis aeruginosa  (Kützing) 
Kützing * * * * * * * * * 42

Aphanocapsa koordersii Ström * 6 Microcystis protocystis  W.B.Crow * * * * 19

Chroococus limneticus 
Lemmermann * * 6

Microcystis wesenbergii  (Komárek) 
Komárek ex Komárek * * 3

Chroococus planctonicus Bethge * 3 Microcystis sp. * * * * * * * 22

Chroococcus dispersus (Keissler) 
Lemmermanndispersus * 3 Oscillatoria  sp. * * * 8

Coelomoron pusillum (Van Goor) 
Komárek * * 3

Plank tolyngbya limnetica 
(Lemmerm.) Komárek * * 8

Cuspidothrix  tropicalis (Horecká et 
Komárek) comb.nova * * 6

Plectonema tenue Thuret ex. 
Gomont * * 6

Cylindrospermopsis raciborsk ii 
(Woloszynska) Seenayya & Subba 
Raju

* * 6
Pseudanabaena limnetica 
(Lemmerm.) Komárek * * * * 11

Dolichospermum solitarium (Kleb.) 
Wacklin * * * 8

Pseudanabaena mucicola (W. 
Naumann e Hüb.-Pest.) Bourr. * * * * * 22

Eucapsis starmachii  Komárek & 
Hindák * 3

Phormidium insigne (Skuja) 
Anagnostidis * * 6

Geitlerinema amphibium C. Agardh 
ex. Anagnost. * * * 6 Phormidium sp. * * * * * * * 22

Heteroleibleinia pusilla (Hansgirg) 
Compère * 3

Radiocystis fernandoi Komárek e 
Komárk * * * 14

Komvophoron crassum (Vozzen) 
Anagnost. & Komárek * * * * 8

Rabdogloea planctonica  (Teiling) 
Komárek * * * 11

Konvophoron  sp. * 3 Synechocystis aquatilis Sauv. * 3

Lyngbya sp. * 3
Arthrospira jenneri Stizenberger ex 
Gomont * 3

Merismopedia convoluta Bréb. * * 6

CYANOBACTERIA CYANOBACTERIA
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Actinastrum hantzschii 
Lagerheim * * * 8

Desmodesmus communis  (E. 
Hegew.) E. Hegew. * * * * * * * 56

Actinastrum gracillimum 
G.M.Smith * * 3

Desmodesmus denticulatus 
(Lagerheim) S.S.An, T.Friedl & 
E.Hegewald

* 3

Ankistrodesmus fusiformes 
Corda * * 11

Desmodesmus denticulatus  var. 
denticulatus (Lag.) Am., Friedl e E. 
Hegew.

* 6

Botryococcus braunii Kütz. * * * * * * * 39
Desmodesmus opoliensis  (Richter) 
E. Hegew. * * * * * * 36

Chlamydomonas  sp. * * 8
Desmodesmus maximus (West 
&West) Hegewald * * * * 19

Coelastrum pseudomicroporum 
Korshikov * * * * 22 Desmodesmus spinosus 

(Chodat) E.Hegewald * * 6

Coelastrum pulchrum  Schmidle * * * * 11 Dictyosphaerium elegans Bachm. * * 6

Coelastrum reticulatum (P. A. 
Dang.) Senn. * * * 17 Dictyosphaerium pulchellum Wood * * * * * 19

Coelastrum astroideum De 
Notari * 6 Dictyosphaerium 

ehrenbergianum Nägeli * 3

Coelastrum indicum W.B.Turner * 3 Dimorphococcus lunatus  A. Br. * * 8

Coelastrum microporum Nägeli * * * 6 Ducellieria chodatii (Dulce.) Teil. * 3

Coenochloris mucolamellata 
Comas * * * * 17 Eudorina elegans Ehrenb. * * * * * * * 33

Coenocystis asymmetrica Komárek * 3
Eutetramorus fottii (Hindák) 
Komárek sensu Komárek * * 8

Crucigenia fenestrata (Schmidle) 
Schmidle * * * * * 14

Kirchneriella contorta Schmidle 
Bohl. * * * * 19

Crucigenia tetrapedia (Kirch.) W. 
West e G. S. West * * * 14 Kirchneriella obesa (West) West 

& G.S.West * * 6

Desmodesmus armatus var. 
bicaudatus (Gugl.) E. E. Hegew. * * * * * * * 33 Golenkinia radiata Chodat * * * * 11

CHLOROPHYCEAE CHLOROPHYCEAE
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Golenkinia paucispina West & 
G.S.West

3
Euglena acus var. acus  (Brons.) 
Ehrenb. * * * 11

Monoraphidium arcuatum 
(Korshikov) Hindák * * * * * * * 42 Euglena herembergii Klebs * 3

Monoraphidium contortum (Thur.) 
Komárk. – Legn. * * 11 Euglena oxyuris  Schmidle * 3

Oedogonium sp. * * * * 19
Euglena spirogyra var. spirogyra 
(Brons.) Ehrenb. * * 6

Pediastrum duplex Meyer var. duplex * * * * * * 58 Euglena sp. * * * 14

Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) 
Chodat * * * 17 Lepocinclis salina  Frits. * * * * * * 25

Schroederia setigera (Schröd.) 
Lemmerm. * 3 Lepocinclis sp. * * 6

Selenastrum gracile  Reinsch * 6
Monomorphina pyrum (Ehrenb.) 
Mereschkowski * * 6

Sphaerellopsis  sp. * 3
Phacus longicauda  var. longicauda 
(Ehrenb.) Dujardim * * * * * * * 28

Stauridium tetras  (Ehrenberg) 
Hegewald * * 6

Phacus longicauda  (Ehrenb.) Duj. 
var. tortus Lemmerm. * * * 14

Stigeoclonium sp. * * * * 11 Phacus margaritatus Pochm. * * * 8

Ulothrix  sp. * 3
Phacus pleuronectes  (Müell.) Nitzs. 
ex Dujardim * * * * 14

Volvox aureus Ehrenberg * * * 8
Strombomonas scabra (Playfair) 
Tell e Conf. * 3

Gonium pectorale  O.F.Müller * * 6
Trachelomonas megalacantha Da 
Cunha * * 6

Tetrastrum sp. * * * * 8
Trachelomonas armata var. steinii 
Lemmermann * * 6

Trachelomonas volvocinopsis 
Svirenko * * * * 8

Trachelomonas volvocina 
(Ehrenberg) Ehrenberg * * * * 19

CHLOROPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE
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Dinobryon divergens  O. E. Imhof * * 6 Closterium gracile Bréb. * 3

Mallomonas  sp. * * * * 14
Closterium lineatum  Ehrenb. ex 
Ralfs * * * * * * * 25

Synura  sp. * * * * * 14
Closterium moniliferum Ehrenberg 
ex. Ralfs * * * * * * * * 39

Closterium parvulum Nägeli * 3

Chroomonas acuta  Utermöhl * * * 8 Closterium pseudolunula Borge * * * 8

Closterium setaceum  Ehrenb. ex 
Ralfs * * * * 14

Isthmochloron lobulatum 
(Nägeli)Skuja * * * * * * * 25 Closterium toxon W. West * 3

Pseudostaurastrum enorme  (Ralfs) 
Chodat * 3 Closterium tumidum L.N.Johnson * 3

Pseudostaurastrum limneticum 
(Borge) Chodat * 3 Cosmarium denticulatum  Borge * * * * 14

Tetraplektron torsum  (Skuja) Dedus. 
Sceg. * 3 Cosmarium impressulum Elfving * * 8

Xanthidium cf. smithii * 3
Cosmarium margaritatum (Lund) Roy 
& Biss. * * * 11

Cosmarium protractum  (Nageli) De 
Bary * * 6

Família/espécies P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 FR% Cosmarium regnesi Reinsch * 6

Cosmarium reniforme  (Ralfs)Archer. * * * * * 14

Actinotaenium wollei (West & West) 
Teiling * * * 8

Cosmarium subspeciosum 
Nordstedt * * 6

Closterium aciculare var. aciculare * * 6
Desmidium aptogonium  Bréb. Ex. 
Kütz. * * 6

Closterium closterioides (Ralfs) 
A.Louis & F.Peeters * * 6 Euastrum sp * 3

Closterium dianae  Ehrenb. Ex. Ralfs * * * * * * * * 28 Euastrum denticulatum F.Gay * 3

Closterium ehrenbergii  Meneghini 
ex. Ralfs * * * * * 14 Mougeotia sp. * 3

ZYGNEMAPHYCEAE

CHRYSOPHYCEAE ZYGNEMAPHYCEAE

CRYPTOPHYCEAE

 XANTHOPHYCEAE
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Hyalotheca mucosa Ralfs * 3

Pleurotaenium trabecula 
(Ehrenberg) ex. Nägeli * * 6

Spirogyra  sp. * * * * * * * 25

Spirogyra  sp1. * 3

Staurastrum leptocladum var. 
leptocladum Nordsted. * * 6

Staurastrum brachiatum  Ralfs ex. 
Ralfs * * * * * * * * * 33

Staurastrum nudibrachiatum Borge * 3

Staurastrum borgesenii  Raciborsk ii * * * 11

Staurastrum volans  West & West * * * * * * * * 31

Staurastrum trifidum  Nordsted. * * 6

Staurodesmus mamillatus 
(Nordstedt) Teiling * * * 6

Zygnema sp. * * 6

Peridinium cf. cinctun (Müller) 
Eherenberg * * * * * 14

Peridinium  sp. * * * * * * * 39

ZYGNEMAPHYCEAE

DINOPHYCEAE

 

 


