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A preservação das áreas de nascentes é de fundamental importância para se manter a integridade 

e qualidade dos ecossistemas lóticos, sendo estes altamente dinâmicos e caracterizados por 

apresentarem uma grande variabilidade e complexidade de fatores bióticos e abióticos. A 

composição e distribuição dos sedimentos são fatores importantes na determinação dos padrões 

de distribuição de organismos e estrutura das populações do grupo. Os macroinvertebrados 

bentônicos têm sido usados frequentemente como bioindicadores de qualidade da água devido as 

suas características como: 1) abundância em todos os sistemas aquáticos, 2) baixa mobilidade, 3) 

capacidade limitada de migração em resposta a condições adversas; 4) ciclo de vida longo, sendo 

capazes de refletir efeitos de possíveis alterações ambientais; 5) facilmente coletáveis e 

identificáveis; 6) apresentam respostas variadas a múltiplos tipos de stress ambiental. O presente 

trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial e variabilidade temporal de atributos 

estruturais (composição, abundância, diversidade e biomassa) da biodiversidade da macrofauna 

bêntica nas nascentes do rio Caveiras de acordo com variações nos tipos de sedimentos 

encontrados e a presença/ausência de Mata Ciliar. O estudo foi realizado nas nascentes do Rio 

Caveiras localizado no interior da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Complexo 

Serra da Farofa e fora da área de preservação, em uma vila rural nas imediações da reserva. 

Foram escolhidos seis pontos para amostragem, nos quais os três primeiros encontravam-se 

dentro da RPPN, com presença de mata ciliar, e os demais pontos fora da área de preservação, em 

locais onde já houve supressão de mata ciliar. Em cada ponto foram coletadas três amostras por 

tipo de sedimento: folhiço retido em áreas de correnteza; folhiço retido em áreas de remanso ou 

folhiço de fundo; pedra (com detritos vegetais aderidos e/ou perifíton) e sedimento não 

consolidado (areia, silte, cascalho), utilizando-se um amostrador do tipo Surber (0,250 m2), o 

qual foi posicionado contra a corrente e o sedimento presente em uma área de 0,9 m2 foi 

arrastado para dentro da rede com uma escova. Em seguida, as amostras foram transferidas para 

sacos plásticos, acondicionados dentro de baldes, a fim de serem transportados para o Laboratório 

de Toxicologia Ambiental do Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Em laboratório, as amostras foram lavadas 

em peneira, e os organismos triados, sendo, então fixados em álcool 80% e identificados ao nível 

taxonômico de Família utilizando chaves taxonômicas, quando possível. 

Na coleta realizada foram registrados 2.088 indivíduos pertencentes a 44 táxons. Os três 

primeiros pontos, em presença de mata ciliar, foram os que apresentaram maior abundância, com 
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1.352 exemplares, além de apresentarem maior riqueza de Táxons identificados: 41(Dryopidae,  

Elmidae, Hydrophilidae, Psephenidae, Scirtidae, Staphylinidae,  Torridincolidae, 

Ceratopogonidae, Chironomidae, Dixidae, Simuliidae, Tipulidae, Baetidae, Caenidae, 

Euthyplociidae, Leptohyphidae, Leptophebiidae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Veliidae, 

Pyralidae, Calopterygidae, Gripopterygidae, Perlidae, Calamoceratidae, Glossomatidae,  

Helicopsychidae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, Polycentropodidae, 

Trombidiforme, Hyalellidae, Aeglidae, Hydrobiidae, Bivalvia, Isopoda, Oligochaeta, Hirudinida, 

Tuberllaria e Nematomorpha). As Famílias de maior abundância foram Helicopsychidae com 394 

organismos, seguida de Hidrobiidae, com 140 exemplares. Nos pontos sem mata Ciliar foram 

coletados 736 indivíduos, dentro de 30 Táxons (Dryopidae, Elmidae, Psephenidae, 

Ceratopogonidae, Chironomidae, Simuliidae, Tipulidae, Baetidae, Caenidae, Leptohyphidae, 

Leptophebiidae, Corixidae, Gerridae, Pyralidae, Calopterygidae, Megapodagrionidae, 

Gripopterygidae, Perlidae, Calamoceratidae, Helicopsychidae, Hydropsychidae, Leptoceridae, 

Polycentropodidae, Trombidiforme, Aeglidae, Hydrobiidae, Bivalvia, Oligochaeta, Hirudinida e 

Tuberllaria). Os mais abundantes foram Elmidae e Chironomidae com, respectivamente, 190 e 

100 indivíduos. Algumas famílias como Hydrophilidae, Scirtidae, Nematomorpha, 

Glossomatidae, Dixidae, Veliidae e Torridincolidae foram encontradas somente nos pontos com 

mata ciliar, em contra partida, Corixidae, Gerridae e Megapodagrionidae só foram encontrados 

nos pontos com ausência de mata ciliar.  Apesar dos resultados serem preliminares foi possível 

perceber através da análise de variância que houve diferença significativa entre os pontos com 

presença e ausência de mata ciliar, além de haver diferença na fauna encontrada entre os 

sedimentos dos pontos 1,2 e 3, com sedimento não consolidado apresentando maior abundância 

de indivíduos e o folhiço de correnteza maior riqueza. A maior abundancia e riqueza nos pontos 

com mata ciliar pode ser explicado pelo fato dessas vegetações influenciarem diretamente a 

dinâmica dos rios, sendo responsáveis por reduzir o assoreamento e a entrada de poluentes para o 

meio aquático, fornecer alimento e abrigo para a fauna, além de contribuírem para a estabilidade 

térmica e com a matéria orgânica alóctone para o sistema. A composição granulométrica dos 

sedimentos não consolidados pode justificar a maior quantidade de organismos neste tipo de 

sedimento, uma vez que suportam um número maior de indivíduos e atuam como sumidouros de 

poluentes. Já, para a maior riqueza em folhiço correnteza três hipóteses podem explicar isto: 1) 

maior disponibilidade de oxigênio e alimento; 2) a colonização mais rápida neste ambiente 

ocorrendo devido ao processo de deriva, onde os organismos aquáticos se desprendem do 

substrato ao qual estavam fixados e se fixam em um novo substrato correnteza abaixo; 3) 

morfologia dos grupos, que permitem a permanência das espécies neste habitat. Devido ao fato 

da família Trichoptera ser considera indicadora de alta qualidade da água e apresentar quantidade 

significativa nos pontos com mata ciliar, há fortes indícios de que a qualidade das águas nas 

nascentes do Rio Caveiras nesses pontos é melhor quando comparada aos pontos sem mata ciliar, 

nos quais a Família mais significante foi Coleoptera. Porém, com informações preliminares ainda 

não se pode confirmar nada, pois serão realizadas novas coletas e análises de teor de matéria 

orgânica dos sedimentos, fornecendo assim, resultados mais precisos.  

  


