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CAPÍTULO 8

Limnologia de rios intermitentes: a bacia hidrográfi ca do 
rio Jequiezinho como estudo de caso
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Nadson Ressyé Simões

Sérgio Luiz Sonoda

Introdução

De toda a superfície terrestre, 40% correspondem às zonas áridas, 
sendo que estas vêm aumentando em função de distintos processos, tais 
como desertifi cação, variação climática e desmatamento. Larned et al. 
(2010) ressaltam que, devido às mudanças climáticas, o número e a ex-
tensão de rios temporários podem aumentar em regiões que enfrentam 
uma tendência à seca e em regiões onde há a captação de água para o uso 
socioeconômico.

Aproximadamente 10% do território brasileiro está classifi cado como 
região semiárida, onde cerca de 23,5 milhões de pessoas estão distribuídas 
(BARBOSA et al., 2012). Assim, os rios intermitentes são ecossistemas 
fundamentais para as estratégias de sobrevivência da população humana 
local (MALTCHIK, 1996). Conforme defi nição da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), esta região também é conhe-
cida como Polígono das Secas, que é formado por municípios, principal-
mente da região Nordeste, nos quais o volume de chuva anual é menor do 
que 800 mm. Recentemente, o Ministério da Integração Nacional acres-
centou 102 novos municípios aos 1.031 municípios incorporados nos li-
mites até então vigentes, e a área classifi cada ofi cialmente como semiárida 
aumentou de 892.309,4 km² para 969.589,4 km² (CIRILO, 2008). O 
semiárido baiano tem peso marcante na constituição desse total, sendo que 
seus 373.000 km² contribuem com mais de um terço dessa área e corres-
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pondem a 66% do território do estado da Bahia. Nesta região, vivem mais 
de seis milhões de pessoas e sua densidade demográfi ca corresponde a 16 
hab/km2 (MENESES, 1996).

Existem hoje diversas razões para o estudo dos rios, especialmente 
os de regiões áridas e semiáridas. O reconhecimento da relação entre os 
ecossistemas aquáticos temporários e os processos de perturbações hídricas 
(cheia e seca), por exemplo, permitiria predizer e acompanhar as respostas 
do ambiente às alterações climáticas atualmente em processo no planeta 
(MALTCHIK, 1996).

A região semiárida brasileira é pobre em termos de volume de esco-
amento de água dos rios devido à variabilidade temporal das precipitações 
e das características geológicas dominantes Nessa região, predominam os 
solos rasos sobre rochas cristalinas e, consequentemente, ocorrem baixas 
trocas de água entre o rio e o solo adjacente, resultando em uma extensa 
e densa rede de rios temporários, sendo o rio São Francisco uma exceção 
(CIRILO, 2008).

Do ponto de vista hidrogeológico, a característica peculiar dessas re-
giões mais secas é seu escasso valor de recarga natural. Como consequência 
desse défi cit climático, os processos de descarga nestas regiões são pratica-
mente nulos, produzindo-se nos leitos dos rios, geralmente, sistemas tem-
porários ou efêmeros (MALTCHIK, 1996). Segundo Williams (1987), 
lagos e riachos temporários estão presentes em várias partes do mundo e 
são defi nidos como corpos de água natural que apresentam uma fase seca 
de duração variável.

Os rios temporários estão sempre associados a áreas de baixa precipi-
tação e alta evaporação e, em geral, apresentam duas fases de perturbações 
hidrológicas extremas: cheia e seca. Essas fases têm papel importante no 
funcionamento de ecossistemas hídricos, especialmente em regiões áridas e 
semiáridas. Embora a maioria dos estudos sobre perturbações hidrológicas 
em rios temporários enfoque a infl uência da cheia no funcionamento des-
ses ecossistemas, a seca também os perturba, em alguns casos, com efeitos 
negativos maiores, tais como a diminuição da biodiversidade e a simplifi -
cação dos ambientes (LAKE, 2003).

Apesar de serem intermitentes, os corpos de água temporários po-
dem sustentar uma alta produtividade e biodiversidade, não só com re-
lação à fauna e à fl ora aquáticas, mas também devido à concentração de 
outros animais e vegetais em suas proximidades (SHIEL; GREEN; NIEL-
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SEN, 1998). Nestes ambientes, os organismos necessitam de estratégias 
que permitam a sua sobrevivência, desde adaptações relacionadas com as 
tolerâncias fi siológicas, até modifi cações na história de vida e mecanismos 
de dispersão (WILLIAMS, 1997; HUMPHRIES; BALDWIN, 2003). 
Os microcrustáceos apresentam um importante papel no metabolismo de 
ecossistemas aquáticos devido à sua posição intermediária na cadeia tró-
fi ca, funcionando como elo entre produtores primários e consumidores 
secundários. Além disso, nos ambientes aquáticos temporários, eles são 
altamente diversifi cados, devido à sua plasticidade adaptativa para resistir a 
fl utuações ambientais estressantes (WILLIAMS, 1997).

Diante da importância ecológica e social dos rios temporários, foi 
desenvolvido um projeto de pesquisa na bacia do rio Jequiezinho (Bahia) 
durante os anos de 2002 e 2003, com o objetivo de caracterizar, do pon-
to de vista limnológico, trechos de rios temporários que a compõem, 
bem como analisar a estrutura de uma comunidade de microcrustáce-
os planctônicos que habita estes ambientes. Os resultados apresentados 
neste capítulo foram obtidos durante a realização desse projeto, e as me-
todologias de coleta e de análise foram descritas em Simões, Sonoda e 
Ribeiro (2008, 2011).

Caracterização da bacia do rio Jequiezinho
 
O semiárido baiano apresenta muitas áreas úmidas temporárias. 

Esta característica está diretamente relacionada com a precipitação dessa 
região, onde rios e riachos são irregulares e estão em áreas de solos rasos 
e pouco permeáveis, o que difi culta o armazenamento de água. A vegeta-
ção predominante é a caatinga, que não proporciona uma proteção para 
o solo, aumentando consideravelmente a perda de água; a geomorfologia 
caracteriza-se pela presença de grandes avenidas e ausência de meandros 
(IBGE, 1999). Parte da bacia do rio de Contas (Figura 1) enquadra-se 
nesse contexto. Ela está limitada pelos paralelos 12° 55’ e 15° 10’ S e pelos 
meridianos 38° 57’ e 42° 00’ WGr, apresentando como bacias vizinhas as 
dos rios Paraguaçu e Jiquiriçá (bacia do Recôncavo) ao norte; as bacias dos 
rios Pardo e Cachoeira (bacia do Leste) ao sul; o Oceano Atlântico a leste; 
e, a oeste, a bacia do São Francisco (IBGE, 1999).

O rio Jequiezinho é um tributário da margem esquerda do rio de 
Contas e junto com o riacho Conceição e o rio Pati formam a sub-bacia do 
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rio Jequiezinho. Este rio nasce no município de Maracás, passa por Lafaie-
te Coutinho e desemboca no trecho médio do rio de Contas, no município 
de Jequié (Bahia), e recebe contribuição de dois principais afl uentes: o ria-
cho Conceição, que nasce próximo à cidade de Lajedo do Tabocal, e o rio 
Pati, que tem sua nascente nas imediações do município de Itiruçu, sendo 
todos de caráter intermitente. No total, são 106 rios e riachos compondo 
essa unidade hidrográfi ca.

A Bacia Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho (BHRJ) está situada no su-
doeste da Bahia entre as coordenadas 13° 40’ e 13° 50’ S e 40° 17’ e 40° 06’ 
WGr. A sua área de drenagem é de 1.339 km2 e apresenta um perímetro 
de 211,61 km (Tabela 1), abrangendo os municípios de Maracás, Lajedo 
do Tabocal, Itiruçu, Lafaiete Coutinho e Jequié. A Figura 1 apresenta os 
limites da BHRJ e sua rede de drenagem, bem como a localização dos seis 
pontos de coletas.

TABELA 1 – Características morfométricas da Bacia Hidrográfi ca do Rio 
Jequiezinho

área da bacia 1.339,00 km2

perímetro da bacia 211,61 km
rio Jequiezinho (ext.) 58,30 km
rio Pati (ext.) 20,72 km
riacho Conceição (ext.) 47,71 km
n.º de canais 106

Fonte: Dados da pesquisa.
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FIGURA 1 – A Bacia Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho e a distribuição dos 
pontos de coletas amostrados

Fonte: elaborado pelos autores.

Essa bacia origina-se nas nascentes do rio Jequiezinho, localizada 
em uma altitude de aproximadamente 800 m (município de Maracás), 
e atinge o seu patamar mais baixo nas imediações do município de Je-
quié, onde desemboca na margem esquerda do rio de Contas. O riacho 
Conceição tem as suas nascentes no município de Lajedo do Tabocal e 
possui um curso de 47,71 km até desembocar no rio Pati. O Pati, por 
sua vez, nasce no município de Itiruçu e possui 20,72 km de extensão 
(Tabela 1). O rio Jequiezinho, após estender-se por 58,23 km (Tabela 1), 
tem sua confl uência com o riacho Conceição e o rio Pati na zona rural 
do município de Jequié. O rio Jequiezinho desemboca no rio de Contas 
após atravessar a parte urbana de Jequié, sendo que, neste trecho, possui 
uma vazão perene e encontra-se retifi cado e canalizado, apresentando-se 
bastante impactado pela urbanização e consequente aporte de esgotos 
domésticos. Em um monitoramento da qualidade da água da bacia do 
rio de Contas, realizado em 2002; dos 12 pontos amostrados nesta bacia, 
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o rio Jequiezinho foi o único a apresentar um comprometimento na qua-
lidade de suas águas, sendo que o Índice de Qualidade da Água (IQA) foi 
classifi cado como “Ruim” e “Péssimo” em duas ocasiões da amostragem 
(BAHIA. CRA, 2002).

Os rios que compõem a BHRJ são de caráter temporário, ou seja, 
no período de chuvas, eles apresentam defl úvio, e no período de seca, 
o volume das águas diminui e eles secam, com execeção de um trecho 
do rio Jequiezinho, que se encontra próximo à sua desembocadura e é 
perene.

Infl uência do hidroperíodo nas características limnológicas 
dos trechos do leito do rio com poças permanentes e 
temporárias

A BHRJ é composta por rios intermitentes, dentre os quais o Jequie-
zinho, o Patí e o rio Conceição são seus principais afl uentes. Atividades 
antrópicas (queimadas, irrigação, uso doméstico, degradação da mata ci-
liar e assoreamento) são frequentemente desenvolvidas no entorno destes 
sistemas aquáticos, sendo responsáveis por alterar as características físicas e 
químicas da água.

Esses sistemas são altamente biodiversos e mantêm fl ora e fauna 
aquáticas específi cas. Neles encontram-se macroalgas e todos os tipos fun-
cionais de macrófi tas aquáticas (emersas, submersas, submersas com folhas 
fl utuantes e fl utuantes). A fauna compreende peixes, anfíbios, larvas de 
dípteros, coleópteros, gastrópodes, odonatas, ostrácodes, cladóceros, co-
pépodes e rotíferos.

A sazonalidade constituiu um dos principais fatores que afetaram a 
variação das características ambientais da BHRJ, que apresenta duas esta-
ções climáticas bem caracterizadas pela presença de chuva: uma úmida (ou 
chuvosa), de novembro a março (cinco meses); e uma seca, de abril a ou-
tubro (sete meses). Na estação seca, a média da precipitação variou de 23 
mm (em outubro) a 68 mm (em maio), enquanto  variou de 86 mm (em 
março) a 115 mm (em dezembro) na estação chuvosa. Períodos irregulares 
com picos de défi cit hídrico podem apresentar secas extensas, alcançando 
até 11 meses de estiagem. Esta irregularidade caracteriza o fl uxo dos rios 
e proporciona um funcionamento diferenciado destes ambientes entre os 
anos mais secos ou mais chuvosos.
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Esta variabilidade sazonal defi ne o hidroperíodo (período úmido dos 
ambientes aquáticos temporários), principal fator que infl uencia na com-
posição e estrutura das comunidades aquáticas em ambientes temporários. 
A Figura 2 apresenta a profundidade dos ambientes estudados e a preci-
pitação da região no período de estudo. Os pontos 1, 2 e 6 foram trechos 
do rio que não secaram (poças permanentes), enquanto os pontos 3, 4 e 
5 secaram em um determinado período do estudo (fevereiroa maio/2003, 
abril a agosto/2003 e agosto/2003, respectivamente).

FIGURA 2 – Variação da precipitação e da profundidade dos pontos 
amostrados

  

  

 

A intermitência do rio Jequiezinho e seus afl uentes e a consequente 
formação, e eventual processo de secagem, das poças nosleitos destes po-
dem ter sido resultantes do balanço hídrico durante o período de estudo, 
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que geralmente ocorre nas regiões semiáridas. A causa da intermitência 
dos rios também pode ser atribuída à redução do nível do lençol freático 
durante o período seco (ROSÁRIO; RESH, 2000).

Esta intermitência produz uma elasticidade hidrológica através de 
movimentos de expansão e contração dos ambientes aquáticos (STANLEY; 
FISHER; GRIMM, 1997), tornando os rios intermitentes extremamente 
dinâmicos. No entanto, a dinâmica hidrológica dos rios temporários, ca-
racterizada pela ausência de fl uxo, apresenta dois extremos: um, com pre-
sença de fl uxo de água; e outro, com fl uxo inexistente devido à perda total 
de água do ambiente (seca). O processo de seca que promove a desconti-
nuidade dos rios é um evento natural, mas pouco se sabe sobre seu efeito 
nas comunidades e sobre o funcionamento dos rios (LAKE, 2003; HUM-
PHRIES; BALDWIN, 2003). Assim como a seca, as inundações repen-
tinas provocadas pelas chuvas torrenciais desempenham um importante 
papel nos rios temporários. Segundo Humphries e Baldwin (2003), a seca 
e a inundação representam extremos em um contínuo hidrológico, sendo 
os efeitos da seca, muitas vezes previsíveis, enquanto os eventos e efeitos da 
inundação surgem repentinamente e são imprevisíveis. Como verifi cado 
na BHRJ, a seca interrompe a conectividade hidrológica e pode estar in-
fl uenciando nos processos ecológicos ao longo do rio (LAKE, 2003).

Os rios intermitentes da bacia do rio Jequiezinho apresentaram mu-
danças em suas características, sendo a sazonalidade climática o principal 
fator de transformação da fi sionomia destes ambientes e das características 
químicas e físicas da água nos diferentes pontos amostrados. A Tabela 2 
apresenta um resumo das variáveis analisadas.
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TABELA 2 – Resumo das variáveis físicas e químicas da água no   s pontos 
amostrados na Bacia Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho (setembro 
de 2002 a agosto de 2003)

Tar TA pH AT CE OD Prof MST MSO MSI
ponto 1 média 27.3 24.3 7.6 2.4 4721.7 5.5 0.5 11.6 5.9 5.7

des.pad 3.0 1.9 0.2 0.7 957.1 2.4 0.3 5.3 2.7 3.0
mínimo 23.4 21.6 7.3 1.0 2940.0 1.9 0.3 5.8 3.8 1.6
máximo 32.5 26.7 7.9 3.9 6860.0 9.9 0.9 25.4 13.1 12.3

ponto 2 média 30.9 26.3 7.7 3.1 4662.5 7.9 0.81 39.9 23.9 15.9
des.pad 4.0 2.6 0.3 0.5 443.0 2.9 0.3 49.5 36.8 13.2
mínimo 25.1 21.5 7.3 2.3 4070.0 4.8 0.4 8.4 5.8 2.6
máximo 36.4 29.7 8.3 4.2 5255.0 15.4 1.3 193.3 139.3 54.0

ponto 3 média 33.5 26.4 7.4 2.6 3923.3 4.8 0.4 19.1 10.3 8.8
des.pad 4.7 3.1 0.6 1.9 1596.8 3.1 0.2 18.9 8.9 11.4
mínimo 26.0 23.1 6.5 0.5 2260.0 2.0 0.0 3.4 1.8 1.2
máximo 40.5 31.3 8.0 5.3 6780.0 11.6 0.6 46.6 21.3 28.3

ponto 4 média 33.8 28.1 7.8 1.1 6517.1 10.5 0.30 174.1 118.1 56.0
des.pad 4.5 3.5 0.4 0.8 2213.6 3.8 0.2 274.2 188.3 86.0
mínimo 27.0 20.4 7.3 0.1 4020.0 4.5 0.0 7.8 4.2 1.4
máximo 38.6 32.4 8.4 2.4 9480.0 16.6 0.5 746.7 513.3 233.3

ponto 5 média 32.8 28.6 7.7 1.4 6653.2 12.9 0.13 302.8 173.9 125.1
des.pad 4.6 3.2 0.8 1.2 1370.5 4.3 0.1 213.4 139.0 80.2
mínimo 26.4 24.1 6.3 0.2 5460.0 5.4 0.0 37.5 11.7 19.0
máximo 37.7 32.4 9.0 3.4 10210.0 18.7 0.3 600.0 360.0 260.0

ponto 6 média 33.0 28.8 7.8 2.8 4927.5 9.7 0.4 11.9 6.6 5.3
des.pad 4.2 2.9 0.2 0.5 949.8 2.1 0.1 3.3 2.3 2.9
mínimo 25.2 24.5 7.5 2.0 4270.0 6.6 0.3 5.8 3.8 2.0
máximo 37.7 33.5 8.1 3.5 7850.0 13.5 0.6 17.4 11.2 10.8

Fonte: Dados da pesquisa.

* Tar – Temperatura do Ar (°C); TA – Temperatura da Água (°C); pH, AT –Alcalinidade (Meq.L-1); CE 
– Condutividade Elétrica da Água (μS.cm-1); OD –Oxigênio Dissolvido (mg.L-1); Prof. – Profundidade 
de Coleta (m); MST –Material em Suspensão Total (mg.L-1); MSO – Material Orgânico em Suspensão 
(mg.L-1) e MSI – Material Inorgânico em Suspensão (mg.L-1).

A temperatura média da água foi de 27,0°C e variou de 20,4°C, no 
ponto 4 da estação seca (inverno), a 33,5°C, no ponto 6 da estação chuvo-
sa (verão). A temperatura da água dos ambientes intermitentes nas regiões 
semiáridas é uma característica importante porque pode defi nir o con-
junto de espécies potencialmente capazes de sobreviver nestes ambientes. 
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Medeiros e Maltchik (2001), também estudando um rio intermitente na 
região semiárida do Brasil, encontraram temperaturas de água similares 
(entre 24°C e 37°C) às encontradas na BHRJ.

As fl utuações sazonais impõem o ritmo de variação da profundida-
de, tanto nos ambientes perenes quanto nos intermitentes, pois a evapo-
ração diminui o volume de água e, consequentemente, a profundidade 
dos rios e suas poças. A profundidade mínima foi de zero metros nos 
pontos que secaram, e a profundidade máxima foi de 1,25 m no ponto 
2 (Figura 2).

O pH da água apresentou ampla variação, de 6,29 a 9,02, e média 
de 7,65. No ponto 5, foi observada a maior amplitude de variação do pH, 
e na estação chuvosa, uma tendência para alcalino. Um aspecto relevante 
com relação à variabilidade do pH nos rios intermitentes, tanto ao longo 
do ano quanto no período de 24 horas, é que as suas variações são decor-
rentes de processos naturais devido às modifi cações nos processos ecossis-
têmicos, tal como produtividade primária.

A alcalinidade total apresentou uma média de 2,29 meq.L-1 e uma 
variação de 0,07 a 5,34 meq.L-1. Os maiores valores ocorreram na época 
chuvosa, e o ponto que mais sofreu variação ao longo do ano foi o ponto 3. 
Na BHRJ, a alcalinidade demonstrou uma alta variabilidade temporal e uma 
tendência para apresentar maiores valores nos pontos perenes, indicando que 
são ambientes mais tamponados do que os pontos intermitentes.

A condutividade elétrica da água apresentou-se elevada, com uma 
média de 5.218,28 μS.cm-1, variando de 2.260 a 10.210 μS.cm-1. Os pon-
tos perenes apresentaram valores intermediários de condutividade; os pon-
tos 4 e 5 apresentaram os maiores valores; e o ponto 3 apresentou os meno-
res valores. Esta variável é uma característica física amplamente mensurada 
nos corpos hídricos de água doce. Embora ela avalie a capacidade da água 
em conduzir eletricidade, muitos trabalhos têm relacionado a condutivi-
dade com o estado trófi co do ambiente, pois uma maior condutividade 
indica mais íons, que podem estar relacionados com o processo de eutro-
fi zação. Nos rios intermitentes da BHRJ, os valores mais elevados de con-
dutividade estiveram relacionados com o período de défi cit hídrico devido 
à maior concentração de íons em função da redução do volume das poças.

O oxigênio dissolvido na bacia variou de 1,90 mg.L-1, no ponto 1, 
a 18,70 mg.L-1, no ponto 5. Os valores de oxigênio dissolvido apresenta-
ram maiores variações do que aqueles encontrados nos rios intermitentes 
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estudados por Medeiros e Maltchik (2001) que oscilaram entre 6 e 9 
mg.L-1, e Rosário e Resh (2000), entre 6,4 e 9 mg.L-1.

A média de material em suspensão total foi de 94,14 mg.L-1, porém 
seus valores variaram de 3,40 mg.L-1 a 746,67 mg.L-1. A variabilidade entre 
os ambientes é um refl exo das condições da água em cada ponto: os pontos 
perenes (1, 2 e 6) e o ponto 3 apresentaram menos material em suspensão 
do que os pontos intermitentes (4 e 5). Dentre as frações orgânicas e inor-
gânicas, observou-se um predomínio de material orgânico.

A análise de componentes principais extraiu três eixos com uma por-
centagem acumulada de explicação de 89,56%, sendo que os dois pri-
meiros eixos (Tabela 3) explicaram 79,36% da variabilidade dos dados. A 
ordenação dos pontos no espaço bidimensional (Figura 3) apresentou as 
seguintes tendências:

Os pontos perenes (1, 2 e 6) correlacionaram-se positivamente com 
alcalinidade e profundidade; e negativamente, com MST, condutividade elé-
trica da água e com os desvios padrões das variáveis.

Os pontos intermitentes 4 e 5 apresentaram correlação positiva com 
o MST, condutividade elétrica da água, temperatura da água, oxigênio dis-
solvido e com os desvios padrões, e correlação negativa com a profundida-
de e alcalinidade.

O ponto 3, também intermitente, apresentou características inter-
mediárias entre os pontos perenes (1, 2 e 6) e os pontos intermitentes (4 e 
5) devido aos baixos valores de pH e oxigênio dissolvido e à alta variabili-
dade da alcalinidade.
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TABELA 3 – Resumo da análise de componentes principais, realizada a partir das 
médias e desvios padrões mensais das variáveis físicas e químicas da 
água da Bacia Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho (2002-2003)

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

Variabilidade dos dados

Autovalor 8.282 2.828 1.428

Porcentagem 59.156 20.202 10.200

Porcentagem acumulada 59.156 79.358 89.558

Correlação

Temperatura da água (TA) 0.256 0.173 0.493

Desvio padrão da TA 0.276 - 0.108 0.278

pH 0.106 0.563 - 0.049

Desvio padrão do pH 0.253 - 0.280 - 0.005

Alcalinidade total (AT) - 0.308 0.015 0.293

Desvio padrão da AT 0.077 - 0.573 0.094

Oxigênio dissolvido (OD) 0.288 0.301 0.088

Desvio padrão do OD 0.300 - 0.148 - 0.291

Material em suspensão total (MST) 0.320 0.018 - 0.169

Desvio padrão do (MST) 0.319 0.063 - 0.286

Condutividade elétrica (CE) 0.311 0.210 - 0.215

Desvio padrão da CE 0.248 - 0.188 - 0.097

Profundidade (P) - 0.290 0.189 - 0.169

Desvio padrão da Profundidade (P) - 0.250 - 0.056 - 0.543

Fonte: Dados da pesquisa.
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FIGURA 3 – Distribuição dos pontos amostrados em dois eixos da análise de 
componentes principais e os autovetores representados pelas setas

Fonte: Dados da pesquisa.

* P – Profundidade, A – Alcalinidade, pH, OD – Oxigênio dissolvido, TA – Temperatura da água, CE – 
Condutividade elétrica, MST – Material em Suspensão Total). O s signifi ca o desvio padrão da respectiva 
variável.

O Eixo 1 re presentou o hidroperíodo e foi responsável pela maior 
parte da variabilidade ambiental (WILLIAMS, 1999). A maior instabi-
lidade ambiental dos pontos intermitentes (4 e 5), ordenados no lado 
positivo do Eixo 1, está expressa pelas elevadas correlações dos des-
vios padrões das variáveis ambientais estudadas (Material em Suspen-
são, Condutividade Elétrica, Oxigênio Dissolvido, Temperatura e pH). 
Os pontos perenes (1, 2 e 6) localizados no lado negativo do Eixo 1 só 
apresentaram correlação elevada com o desvio padrão da profundidade, 
mostrando que, apesar da variação da profundidade nestes pontos, não 
houve ampla variação nas demais variáveis ambientais, indicando que os 
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pontos perenes são ambientes mais estáveis do que os pontos intermi-
tentes. Podrabsky, Hrbek e Hand (1998) também verifi caram que poças 
permanentes oscilam menos em suas variáveis físicas e químicas do que 
as poças efêmeras.

Composição e diversidade de microcrustáceos

Um total de 30 taxa de microcrustáceos foi identifi cado (Quadro 1) na 
BHRJ, distribuído entre a subclasse Cladocera e a classe Copepoda, sendo esta 
última representada pelas ordens Cyclopoida, Calanoida e Harpacticoida. O 
número de taxa pode aumentar quando os membros da família Chydoridae 
forem identifi cados ao nível de espécie. A classe Copepoda foi a mais represen-
tativa em número de taxa, com 21 espécies registradas, sendo 17 espécies de 
ciclopoides.

QUADRO 1 – Lista de taxa (Cladocera e Copepoda) encontrados na Bacia 
Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho (2002-2003).

Copepoda Calanoida

Argyrodiaptomus azevedoi Wright,1935

Notodiaptomus cearensis Wright, 1936

Notodiaptomus iheringi Wright, 1935

Copepoda Cyclopoida

Ectocyclops cf. rubescens Brady, 1904

Eucyclops sp

Halicyclops cf venezuelaensis Lindberg, 1954a

Mesocyclops cf ellipticus Kiefer, 1936d

Mesocyclops longisetus longisetus Th iébaud, 1914

Mesocyclops meridianus Kiefer, 1926

Mesocyclops sp

Metacyclops sp

Copepoda Calanoida

Microcyclops alius Kiefer, 1935a

Microcyclops cf ciebaensis Marsh, 1919

Microcyclops anceps

Microcyclops anceps anceps Richard, 1897
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Copepoda Calanoida

Th ermocyclops inversus Kiefer, 1929

Th ermocyclops minutus Lowndes, 1934

Th ermocyclops sp

Th ermocyclops cf tenuis Marsh, 1910

Th ermoyclops cf brehmi Kiefer, 1927

Copepoda Harpacticoida

Cladocera

Ceriodaphnia cornuta Sars, 1886

Daphnia gessneri Herbst, 1967

Latonopsis australis Sars 1888

Macrothrix laticornis Jurine, 1820

Macrothrix superaculeata Smirnov, 1992

Macrothrix triserialis Brady, 1886

Moinodaphnia macleayi King, 1853

Simocephalus latirostris Stingelin, 1906

Chydoridae Stebbing, 1902

Fonte: Dados da pesquisa. 

As espécies mais frequentes foram Latonopsis australis, Microcyclops 
alius, Ceriodaphnia cornuta e Halicyclops venezuelaensis, indicando que estão 
fi siologicamente ajustadas para tolerar variações no ambiente temporário. 
Os processos responsáveis pela distribuição dos organismos em corpos de 
água temporários não são claros. Estudos experimentais sugeriram que estes 
processos estão associados com a chegada e a persistência dos organismos 
dentro de um corpo de água específi co (HOLLAND; JENKINS, 1998).

A diversidade de espécies estimada pelo extrapolador de riqueza de 
Jackknife e pelo índice de diversidade de Shannon apresentaram maiores 
valores nos pontos 3 e 4, ambos pontos intermitentes (Figura 4). As dife-
renças na diversidade são resultantes da heterogeneidade espacial e tempo-
ral (GRIMM, 1994). Ambientes com maior diversidade apresentaram re-
giões pelágicas e marginais mais desenvolvidas e com presença de vegetação 
aquática. Assim, as variações temporais subjacentes ao regime hidrológico 
que ocorrem durante o ano mudaram a heterogeneidade espacial do meio 
ambiente e estabeleceram nichos temporais para as diferentes espécies, au-
mentando a diversidade local.



178

FIGURA 4 – Parâmetros utilizados para análise das assembleias nos pontos 
amostrados da Bacia Hidrográfi ca do Rio Jequiezinho

Fonte: Dados da pesquisa.

* A – Estimativa de Riqueza de Jackknife (número de espécies), B – Índice de Diversidade de Shannon 
(nats.ind-3), C – Índice de Dominância de Berger-Parker, D – Equitabilidade. O intervalo de confi ança 
foi determinado pelo método de “bootstrap” a 95%.

Os pontos mais a montante apresentaram uma menor Equabilidade 
e maior Índice de Berger-Parcker do que os pontos a jusante, ou seja, os 
pontos a montante apresentaram maior dominância. Este padrão espacial 
pode estar relacionado com a Teoria do Rio Contínuo ou as condições am-
bientais mais estressantes nos ambientes a jusantes na BHRJ, não permi-
tindo o estabelecimento de espécies específi cas. Segundo Simões, Sonoda 
e Ribeiro (2011), estas diferenças estão relacionadas a melhores condições 
para os microcrustáceos nos locais a montante do que a jusante, porque 
a melhor qualidade dos recursos contribui para um melhor desenvolvi-
mento de organismos nas cabeceiras, enquanto os locais a jusante são mais 
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infl uenciados pela descarga fl uvial durante a estação chuvosa e tornam-se 
menos favoráveis para o desenvolvimento de organismos planctônicos. Por 
exemplo: fatores físicos, tais como uma grande quantidade de sólidos em 
suspensão, a variabilidade na condutividade elétrica e o pH da água, tor-
nam o ambiente mais restritivo para estes organismos. 

Em geral, a diversidade tende a diminuir em ecossistemas fi sicamente 
controlados nos quais características físicas e químicas são fatores limitan-
tes, e tende a aumentar em ecossistemas biologicamente controlados. Nos 
ambientes temporários, os organismos são submetidos a forte seleção na-
tural (NIX; JENKINS, 2000) e as assembleias são resultado de interações 
entre a frequência e a intensidade dos distúrbios. 

Comentários Finais

Há pouca informação sobre riachos tropicais temporários no Brasil, 
apesar de serem ecologicamente interessantes devido à sua variabilidade 
espacial e temporal, e podem ser apropriados para o desenvolvimento e 
aplicação de teorias ecológicas. Além disso, esses hábitats temporários po-
dem fornecer um hábitat para agrupamentos importantes de espécies raras 
e/ou ameaçadas de extinção. Sob estas circunstâncias, a importância bioló-
gica dos ambientes aquáticos temporários é clara, uma vez que tais grupos 
fornecem abrigo e desempenham um papel importante na manutenção da 
diversidade regional de ambientes aquáticos.
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