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Seu doutô os nordestino têm muita gratidão 
Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão 

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são 
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão 

É por isso que pidimo proteção a vosmicê 
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê 

Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê 
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê 
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage 
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage 

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage 
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage 

Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão 
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação! 

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão 
Como vê nosso distino mercê tem nas vossa mãos 

Vozes da Seca-Luiz Gonzaga. 
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Efeitos das características do uso e cobertura do solo da bacia de drenagem sobre a 
qualidade da água e biodiversidade de ecossistemas aquáticos 

 

 

RESUMO 

Diferentes proporções de tipos de uso do solo no entorno de sistemas aquáticos, têm sido 
amplamente utilizados como preditores de qualidade da água. Nosso objetivo foi testar se: i. a 
biodiversidade e qualidade da água de açudes e lagoas costeiras são afetados negativamente 
por modificações antrópicas quanto ao uso do solo de suas bacias de drenagem; ii.os efeitos 
do uso do solo sobre a biodiversidade e qualidade da água dos ecossistemas aquáticos são 
mais fortes quão mais próximos aos ambientes tais transformações ocorrerem; iii.diferentes 
usos do solo terão efeitos diferenciados na qualidade da água dos ambientes aquáticos. Para 
isso foram amostrados 100 ambientes aquáticos, distribuídos em duas regiões (zonas úmidas e 
semiárido). Para definir os tipos de uso do solo foram feitas classificações em escalas 
diferentes (buffer 50, 100, 250, 500) para o entorno dos ambientes aquáticos. No geral, 
modelos melhores foram encontrados para o uso do solo nos 500m de entorno dos lagos. 
Encontramos uma relação positiva entre os tipos de uso do solo decorrentes de atividades 
antrópicas (solo exposto, área urbana e pasto) e os indicadores químicos nitrogênio 
(R²=0,225; p< 0,05), fósforo (R²=0,291; p< 0,05) e biológicos (R²= 0,343; p< 0,05) de estado 
trófico. Em regiões de maior precipitação, a turbidez e profundidade dos ambientes são 
melhores, influenciando também na qualidade da água. Em lagos com entorno mais 
preenchido por vegetação nativa (Mata Atlântica ou Caatinga), foi encontrada uma maior 
riqueza zooplanctônica (R²=0,217; p< 0,05). Ambientes aquáticos rasos podem ser ainda mais 
afetados por matrizes especificas que modificam a paisagem e ainda, ser um sistemas modelo 
para ajudar a revelar as relações gerais entre a diversidade de espécies com diferentes usos da 
terra. 

Palavras-chave: lagos rasos, sensoriamento remoto, eutrofização. 
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Effects of cover and land use characteristics of the watershed on water quality and 
biodiversity of aquatic ecosystems 

 

 

ABSTRACT 

Proportions of different types of land use in the vicinity of aquatic systems have been widely 

used as predictors of water quality. Our goal was to test whether: i. biodiversity and quality of 

water reservoirs and coastal lagoons are negatively affected by anthropogenic modifications 

to the land use of their surroundings ; ii. the effects of land use on biodiversity and water 

quality in aquatic ecosystems are stronger in relation to the proximity such transformations 

occur; iii. different land uses will have different effects over water quality of aquatic 

environments. For this, 100 aquatic environments distributed in two regions (humid and 

semiarid areas) were sampled. To define the types of land use, classifications were made at 

different scales (buffer 50, 100, 250, 500) around aquatic environments. Overall, the best 

models were found for the land use in the 500m around the lakes. We found a positive 

relationship between the types of land use resulting from anthropogenic activities (exposed 

soil, pasture and urban area) and chemical indicators nitrogen (R² = 0.225, p < 0,05 ), 

phosphorus (R² = 0.291 , p < 0,05 ) and biological (R² = 0.343 , p < 0,05 ) from the trophic 

state. In regions of higher rainfall, turbidity and depth of the environments are better, also 

influencing water quality. In lakes more populated by native vegetation (Caatinga and Atlantic 

Forest), greater zooplankton richness (p < 0.05 R² = 0,217) was found. Shallow water 

environments can be further affected by specific matrices that modify the landscape and also 

be a model system to help reveal the overall relationship between the species diversity with 

different land uses. 

Key-words: shallow lakes, remote sensing, eutrophication. 
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Introdução 

Determinar a influência de processos locais em diferentes paisagens, relacionando 

mudanças espaciais no ambiente com processos ecossistêmicos, é o ponto chave para o 

monitoramento de impactos humanos em ambientes terrestres (Kappes et al.,2011) e aquáticos 

(Winder et al., 2004) . As mudanças podem ser pontuais, de uma fonte direta, como as 

descargas de resíduos domésticos ou industriais desaguando diretamente no corpo d`água, ou 

não pontuais, advindas de fontes variadas dentro da bacia de drenagem, em que o destino final 

são sistemas aquáticos lóticos ou lênticos (Schindler at al., 2008). Entretanto, pouco se sabe 

ainda sobre como características do uso e ocupação humana do solo na zona terrestre 

circundante aos corpos d'água pode potencializar ou retardar os efeitos do meio externo nos 

ecossistemas aquáticos (Dodson et al. , 2005).  

Diferentes proporções de cobertura dos diferentes tipos de usos do solo presentes no 

entorno de ecossistemas aquáticos, têm sido amplamente utilizados como preditores de 

variáveis bióticas e abióticas de ecossistemas aquáticos continentais (Zhang et al., 2012). 

Segundo Rilley e Dodds (2012) o conhecimento da alteração da paisagem natural nos 30m 

circundantes de um riacho é eficiente para explicar a dinâmica do fluxo de nutrientes dos 

ecossistemas terrestres para aquáticos. Nielsen e colaboradores (2012), detectaram outras 

distâncias, testaram a influência do uso do solo no entorno de 50 a 400m, para 414 lagos 

Dinamarqueses rasos e fundos. O trabalho encontrou que, quanto maior o raio do entorno, 

maior o poder preditor das análises. Já Soininen e Luoto (2012) estudaram a riqueza de fito e 

zooplâncton em  100 lagos pequenos na Finlândia em relação ao entorno variando entre 50 a 

500m. Neste estudo, o uso do solo nos 50m metros mais próximos foi o mais importante. 

As diferentes métricas da paisagem utilizadas para se testar a influência do solo em 

estudos limnológicos dependerão das características geomorfológicas da área de estudo, que 

será a característica preponderante no escoamento superficial da água. A composição da 

paisagem dentro de toda uma bacia de drenagem pode sinalizar alterações na qualidade e 

composição de espécies nos corpos d’agua, tornando-os integradores e indicadores de 

mudanças ambientais (Jenkins et al. 2004; Williamson et al., 2008; Gergel et al., 2005). Isto 

pode ser facilmente demonstrado em reservatórios presentes em áreas urbanas, que 

apresentam elevados níveis de nitrato e fosfato devido ao despejo de efluentes domésticos 

e/ou industriais e ao carreamento de materiais alóctones provenientes de diversos usos do solo 

em seu entorno (Knoll et al., 2003).  



 

 

12 

 

A perda contínua de nutrientes do solo para os corpos d’água, causada por mudanças 

do uso da terra (Jin et al., 2005), torna os ambientes aquáticos cada vez mais eutrofizados, 

com a perda significativa da qualidade da água, acarretando prejuízos para o uso humano e 

biodiversidade aquática, desestruturando a composição de espécies, favorecendo a 

dominância de espécies oportunistas e consequentemente reduzindo a diversidade das 

comunidades em ecossistemas aquáticos continentais (Richardson, 2010).  

Comunidades planctônicas, devido ao seu curto ciclo de vida e altas taxas de 

crescimento, estão entre as comunidades mais influenciadas por estas mudanças, e se 

constituem em indicadores eficientes das alterações naturais ou antrópicas nos ecossistemas 

aquáticos (Schindler, 2009, Williamson et al., 2008). Diferente de parâmetros físico-químicos 

que fornecem informações imediatas, presentes no período da amostragem, estas 

comunidades biológicas indicam efeitos de longo prazo de qualidade ambiental que ficam 

contidos nos organismos e que podem não estar mais presentes no ambiente no momento da 

amostragem (Francis et al., 2011).       

A eutrofização devido ao aumento da descarga de esgoto urbano (i.e. fontes pontuais) 

e a intensificação de usos do solo (i.e. fontes difusas) causam mudanças nos ecossistemas 

aquáticos que além de alterar processos ecológicos nas comunidades biológicas, 

comprometem o uso e manejo destes ambientes (Romanelli et al., 2013). Em regiões onde a 

escassez de água é alta e frequente, a dependência de recursos hídricos força o adensamento 

populacional humano ao redor dos corpos d’água. Em geral isso pode causar severas 

modificações do uso do solo do entorno de tais ambientes, provocando a degradação dos 

recursos hídricos e consequentemente, a diminuição da qualidade de vida da população local 

(Ricciardi et al.,1999; Strayer et al., 2010 ; Marotta et al., 2008).  

Na região semiárida do extremo nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte (RN), a 

alta densidade populacional e os usos convencionais do solo para assentamentos rurais e 

criação de gado, associados ao corte intensivo de madeira principalmente para produção de 

carvão ou uso em olarias (ADENE/GTZ, 2003) contribuem para significativas mudanças da 

paisagem terrestre, mas pouco se sabe sobre os efeitos antrópicos do uso e cobertura do solo 

sobre a vulnerabilidade e eutrofização dos ecossistemas aquáticos (Costa et al., 2009).  

A vulnerabilidade dos ecossistemas aquáticos é agravada pela irregularidade no regime 

hidrológico. Baixas precipitações, juntamente com a alta taxa de evaporação e áreas de 

drenagem de bacias grandes com solos rasos são fatores-chave para o controle deste tipo de 

ambiente (Sousa et al., 2008). Tais características, também encontradas em outros lagos rasos 
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de região semiárida com problemas de eutrofização (Sheffer et al., 1997), já são estudados em 

áreas super povoadas há décadas (Scheffer & Nes, 2007).  

O RN possui uma das maiores densidades de açudes do semiárido (INSA 2013). Estes 

açudes foram criados com o intuito principal de armazenar água e solucionar problemas 

relacionados à escassez desse recurso, uma vez que a área de Caatinga do estado é 

caracterizada por baixa pluviosidade com médias anuais de 823 mm, temperaturas acima de 

25°C e taxas elevadas de evapotranspiração (Moura et al., 2011). 

 Atualmente, aproximadamente 80% dos açudes do estado estão eutrofizados 

(SEMARN, 2013). Entretanto, não apenas os açudes se encontram ameaçados pelos efeitos da 

eutrofização e o uso desordenado de suas áreas de entorno. Lagoas costeiras, que se 

distribuem ao longo de áreas úmidas mais próximas à costa, estão entre os ambientes mais 

ameaçados do planeta (Esteves et al., 2008). No Rio Grande do Norte estas áreas merecem 

especial atenção devido a eutrofização relacionada a agricultura e especulação imobiliária, 

que contribuem rapidamente para a alteração do uso do solo da bacia de drenagem de tais 

ambientes. 

Nos últimos anos, a disponibilidade de bancos de dados geoespaciais gratuitos e as 

inovações metodológicas para captura de dados, combinados aos estudos limnológicos, 

possibilitaram a compreensão da relação entre características limnológicas, estrutura e 

composição das comunidades aquáticas e o uso do solo na paisagem no entorno destes 

ambientes aquáticos (Pettorellia et al., 2006; Hatt et al., 2004).  

A partir de um monitoramento diferenciado, com técnicas confiáveis e de alta 

precisão, a classificação de imagens tornou-se aliada fundamental para a obtenção de produtos 

de mapeamentos de diversos tipos de usos antrópicos no entorno de ecossistemas aquáticos  

(Demir et al., 2014). A geração de mapas para uso e cobertura do solo é uma das mais 

importantes aplicações do sensoriamento remoto, que é aplicado no âmbito da conservação 

(Pettorelliet al., 2014; Singh et al., 2010) e vem ganhando espaço para estudos na superfície 

em corpos d’água (Vanni et al., 2005) e do entorno (Soininen & Luoto, 2012). 

A associação de estudos limnológicos com a quantificação dos diferentes usos do solo 

e à disposição de diferentes matrizes na paisagem poderá fornecer respostas científicas às 

mudanças ambientais (Greene et al., 2013; Pettorelli et al., 2005), em diferentes escalas, que 

podem ser responsáveis por diferentes respostas na estrutura e funcionamento de ecossistemas 

aquáticos (Bennett et al., 2001).  

O objetivo do presente estudo foi testar às seguintes hipóteses:  
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i. a biodiversidade e qualidade da água de açudes e lagoas costeiras são afetados por 

modificações antrópicas quanto ao uso do solo de suas bacias de drenagem;  

ii.os efeitos do uso do solo sobre a biodiversidade e qualidade da água dos 

ecossistemas aquáticos são mais significativos quão mais próximos aos ambientes tais 

transformações ocorrerem;  

iii.diferentes usos do solo terão efeitos diferenciados na qualidade da água dos 

ambientes aquáticos em regiões úmidas e de semiárido. 

 

Materiais e Métodos  

Área de Estudo 

O estado do Rio Grande do Norte (5° 44′ 24″ S, 36° 33′ 0″ W) possui uma área de 

53.007 km² drenada por 16 bacias hidrográficas dentre as quais nove bacias estão distribuídas 

em zonas exclusivamente semiáridas e sete bacias estão distribuídas em zonas litorâneas. 

Estas faixas, denominadas de faixas litorâneas de escoamento difuso, abrangem desde o clima 

semiárido até o clima úmido (IDEMA, 2010; Figura 1).  

 

Figura 1. Mapa das 16 Bacias Hidrográficas contidas no Estado do Rio Grande do Norte 
(IDEMA,2010).  
 

As bacias localizadas no semiárido do Rio Grande do Norte têm um baixo índice 

pluviométrico anual (média de 550 mm) concentrado em quatro meses distintos (fevereiro a 
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maio) e associado a altas temperaturas. Isto resulta em taxas elevadas de evapotranspiração e 

na baixa disponibilidade de água na maioria dos ambientes aquáticos (EMPARN, 2010; 

IDEMA, 2013). Essas condições abióticas associadas à pedologia característica do semiárido, 

formado por rochas cristalinas rasas, dificulta a formação de ambientes aquáticos perenes e 

com uma salinização normalizada, de forma que a maioria dos ambientes aquáticos para uso 

humano existentes nas bacias são artificiais (INSA,2013).  

O Bioma Caatinga compreende grande parte dos ecossistemas aquáticos da Região 

Nordeste do Brasil e está entre as regiões semiáridas com a maior densidade populacional do 

mundo (IBGE, 2010). Estima-se que o desmatamento de todo o bioma, decorrido de diversos 

tipos de usos do solo tenha atingido 1.921,18 km², o que representa 46% do total da cobertura 

original de Caatinga (MMA, 2009).  

A zona úmida do Estado é caracterizada por apresentar um grande número de lagoas 

naturais, sobretudo lagoas costeiras, com pluviosidades que podem ultrapassar 1200 

milímetros anuais. Nesta região ocorrem fragmentos de Mata Atlântica, de Restingas 

Costeiras e da Caatinga. Ambas as áreas têm estado sujeitas à intensa transformação da 

paisagem por pressões antrópicas ao longo dos anos, de forma que boa parte da paisagem 

natural da zona semiárida foi convertida em áreas para pecuária e assentamentos rurais, 

enquanto fragmentos de Mata Atlântica foram convertidos em monoculturas de canaviais 

(ANA, 2012). 

 

Coleta de dados   

As coletas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2012, em 68 

ambientes aquáticos localizados na região do semiárido e 32 ambientes aquáticos localizados 

na região úmida do estado. Estes 100 ecossistemas aquáticos incluem lagoas costeiras naturais 

de água doce (na zona úmida), lagoas naturais de água doce (na zona semiárida) e lagos 

artificiais (os açudes) nas duas zonas e estão distribuídos por 16 Bacias Hidrográficas do 

Estado do Rio Grande do Norte (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição dos ambientes aquáticos nas duas zonas climáticas semiárida e úmido (IDEMA, 
2011). 
 

A escolha dos sistemas aquáticos amostrados foi feita de forma a representar uma 

maior heterogeneidade ambiental e espacial entre as bacias hidrográficas, no intuito de 

maximizar a inclusão de ambientes com diferentes níveis de trofia e tamanho encontrados nos 

ambientes aquáticos em zona semiárida e zona úmida (Figura 3). Como o ano de 2012 foi de 

estiagem extrema (EMPARN, 2012), os sistemas aquáticos que faziam parte do plano original 

de coleta que não foram amostrados devido à falta total de água, foram substituídos por 

ambientes mais próximos encontrados na mesma bacia.  

 

Variáveis Limnológicas  

Em cada ponto, amostras de água foram coletadas com um balde de 40 litros, em que 

foram retiradas as subamostras para a determinação em laboratório das concentrações de 

clorofila a, fósforo total e nitrogênio total. A transparência da água foi medida com o auxílio 

de um disco de Secchi. 

Como a maior parte dos ambientes coletados tinha o padrão de lagos rasos, foram 

utilizadas amostras da zona limnética dos para representar todo o sistema aquático. A 
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biomassa fitoplanctônica, representada pela concentração de clorofila-a, foi extraída de filtros 

com 95% de etanol e absorbância para os comprimentos de onda 665 e 750 nm (Jespersen & 

Chrstoffersen, 1988), no Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(LARHISA). As amostras de zooplâncton foram analisadas no LEA (Laboratório de Ecologia 

Aquática), através de microscópio óptico e esteromicroscópio e as identificações foram feitas 

com o auxilio de chaves taxonômicas especializadas (Elmoor-Loureiro, 1997). 

 Informações sobre a temperatura da água (T°C) e concentração de oxigênio dissolvido 

(mg.L–1) em cada um dos sistemas amostrados foram coletadas utilizando uma sonda 

multiparâmetros. A concentração de fósforo total (PT) foi feita no Laboratório de Limnologia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e seguiu a metodologia de Valderrama 

(1981) e Murphy & Riley (1962).  

O nitrogênio total (NT) foi analisado através do analisador de nitrogênio acoplado ao 

TOC-V e a transparência da água (em cm) foi determinada com o uso do disco de Secchi. Os 

dados meteorológicos foram coletados on line no site da Central de Metereologia da 

EMPARN - Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (http://www.emparn.rn.gov.br). Foram 

usadas dados de 70 estações meteorológicas localizadas nos municípios mais próximos aos 

sistemas aquáticos amostrados referentes ao mês de setembro e outubro de 2012, quando as 

amostragens bióticas e limnológicas foram feitas. 
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Figura 3. Ambientes coletados na região semiárida (a. Açude São Fernando, b.Açude Boa Vista, c.Açude Aristófanes, d. Açude Pau D’arco) e úmida (e.Lagoa 
do Cuité, f.Lagoa Adriano, g.Lagoa Traíras, h. Lagoa do Baiãozinho), demostrando a heterogeneidade espacial entre as bacias.
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 Tratamento das Imagens e Segmentação   

 

Para a classificação do uso e cobertura do solo, foram utilizadas imagens do satélite 

LANDSAT5-TM, órbitas/ponto 214/64, 214/65, 215/64, 215/65 dos anos de 2011 e 2010, 

preferencialmente na estação chuvosa para uma melhor identificação da vegetação pelos 

sensores espectrais. Em campo foram feitas as validações e caracterização dos ambientes com 

fotos, marcação de coordenadas geográficas em GPS e descrições a partir de observações 

visuais. 

Para atingir a precisão desejada e a sobreposição correta nos sistemas aquáticos, as 

imagens foram georreferenciadas utilizando a projeção UTM e o datum SAD-69. Foi aplicada 

a composição colorida RGB/543 para uma melhor observação e interpretação de alvos 

(Ferreira et al., 2003). Após o tratamento, foi feito um recorte da imagem, a partir do shapefile 

de bacias hidrográficas no RN disponibilizado pela SEMARH – Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, usando o pacote Spatial Analyst do software ArcGIS 9.3.  

  Os procedimentos realizados para as cenas recostadas são: conversão dos valores 

digitais dos pixels em níveis de cinza para reflectância aparente (topo da atmosfera) sem 

correção atmosférica e parâmetros de segmentação utilizando módulo de processamento 

digital de imagem do ENVI 5.0. A conversão das bandas no comprimento de onda do visível 

(vermelho - Red) e do infravermelho (próximo – NIR e ondas curtas - SWIR1) que se 

encontram em níveis de cinza (resolução radiométrica 16 bits – 65.536 valores) para valores 

de reflectância aparente (0 - 1). Esse procedimento se deve para a redução da quantidade de 

polígonos gerados durante a segmentação, sobretudo menores que 6.25 ha (área mínima a ser 

mapeada), a qual servirá de base para a interpretação visual das diferentes classes de uso e 

cobertura do solo. 

O segundo procedimento está relacionado aos parâmetros da segmentação utilizando o 

módulo Feature Extraction do ENVI 5.0. Esta ferramenta possui três parâmetros para a 

realização da segmentação. O campo Segment Settings temos duas opções de algoritmo, Edge 

(melhor para detectar as bordas entre os polígonos adjacentes e semelhantes) e Intensity 

(melhor para segmentação de imagens com gradientes sutis, como modelo de elevação digital 

ou imagens com campo eletromagnético) (ITT, 2008). No campo Merge Settings é utilizado 

para combinar segmentos com informações espectrais similares, e também possui duas opões 

de processamento, sendo o Full Lambda Schedule (une pequenos segmentos dentro de 

grandes áreas texturizadas, como remanescentes e nuvens) e Fast Lambda (une segmentos 
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adjacentes com cores similares e tamanho de bordas) (ITT, 2008). Para esse trabalho 

utilizaremos as opções Edge (Segment Settings) e Full Lambda Schedule (Merge Settings), os 

quais apresentaram resultados satisfatórios. 

Por último é aplicada a ferramenta Texture Kernel Size (default de 3 a 19). Para 

segmentar grandes áreas com pequenas variações de textura foram utilizados altos valores, 

enquanto que, para segmentar pequenas áreas com grandes variações na textura foi 

selecionado um valor de Kernel menor (ITT, 2008). O tempo de processamento é variável de 

acordo com o valor de textura do Kernel, sendo o valor 3, 9 e 19 apresentando tempo de 

processamento de aproximadamente 10 minutos, 25 minutos e 50 minutos, respectivamente. 

Cabe ressaltar que essa quantidade de polígonos gerados apresenta variação de imagem para 

imagem, ou seja, depende do grau de fragmentação da paisagem e do valor do Texture Kernel 

Size utilizado. 

Na figura 4, exemplo de segmentação da cena  com valores de reflectância aparente, 

utilizando os valores de parâmetros Segment Settings – 50; Merge Settings – 90 e Texture 

Kernel Size – 3 e Segment Settings – 30; Merge Settings – 75 e Texture Kernel Size - 3. 

Quanto maior for o valor de Texture Kernel Size, maior será a diferenciação dos alvos na 

imagem, e consequentemente a quantidade de polígonos gerados.  

 

Figura 4 − Demonstração da metodologia utilizada, tomando como exemplo a Lagoa do Bonfim: a. 
sobreposição do shape de bacias hidrográficas na imgem georreferenciada LANDSAT; b.Recorte da 
Bacia em que se encontra o ambiente; c. Segmentação e classificação da bacia; d. Buffers feitos no 
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entorno do ambiente; e. Zoom nas distâncias escolhidas (50, 100, 250, 500) (baseado Soininen & 
Luoto, 2012). 

 

Ao final das segmentações foi identificado erro de topologia de sobreposição de 

polígonos (i.e. uma mesma área é contabilizada duas vezes). Esse erro foi identificado e 

corrigido sem a necessidade de refazer as segmentações, uma vez que, o erro de topologia 

apresentado é inerente ao algoritmo do ENVI. Para correção desse erro de topologia, 

sobreposição, utilizou-se os ArcGIS, especificamente o seu banco de dados, Personal 

Geodatabase, e a ferramenta Topology:  

• Criar banco de dados PersonalGeodatabase – importar arquivo vetorial da 

segmentação ao banco com uma cópia desse mesmo arquivo; 

• Criar camada de topologia com o arquivo “a” com a condição “não deve sobrepor” 

(MUST NOT OVERLAP) e validar a topologia; 

• Abrir o arquivo de topologia criado – ativar a ferramenta Editor – utilizar a ferramenta 

Topology – ErrorInspector – selecionar todos os polígonos com erro de 

sobreposição – aplicar Substraction– salvar e fechar o Editor; 

• Utilizar a ferramenta Erase – usar a segmentação “a” como máscara para a 

segmentação “b” para criar a segmentação “C” (i.e. criar novo arquivo shapefile 

somente com os vetores que apresentam sobreposição); 

• Abrir e iniciar a edição da segmentação “c” – abrir tabela - consultar – digitar a 

expressão “round("SPRPERIMET",0)<>round("Shape_Length",0)” (i.e. selecionar 

todas as linhas do shapefile que contém linhas sobrepostas) – excluir todas as linhas 

selecionadas – salvar e fechar o Editor; 

• Utilizar a ferramenta Merge para unir segmentação “a” e segmentação “c” (i.e. sem 

sobreposição de linhas) – correção finalizada. 

 

 Categorias de uso e identificação dos alvos  

 

 A classificação das segmentações geradas para os 100 pontos, foi através da inspeção 

visual de alvos a uma escala de 1:50.000. Para subsidiar a interpretação foram utilizadas 

imagens online, de alta resolução, disponibilizadas pelo Google Earth e na ferramenta 

Basemap Bing, disponível na versão ArcGIS 10.1. A atribuição de classes aos agrupamentos 

de polígonos com os mesmos valores de reflectância, advindos das segmentações, foram 
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validados através de fotografias locais e idas a campo. Assim, as classes utilizadas foram 

subdivididas em (Figura 5):   

 

 Áreas antropizadas 

 

• Solo Exposto: áreas que, após o corte da vegetação nativa, e o desenvolvimento de 

alguma atividade agropastoril extinta, apresentaram uma cobertura acima de 50 % de 

solo exposto ou faixas de terras entorno dos açudes com ausência de cobertura 

vegetação e qualquer outro tipo de uso do solo;  

• Agricultura: Áreas de cultivo variado de médio e pequeno porte incluindo práticas de 

silvicultura, como os coqueirais, que estavam presentes em muitos dos pontos de 

coleta; 

• Pasto: Áreas com a predominância de um corte raso na vegetação, pisoteios de 

caprinos ou bovinos com solo exposto;                                                                                                                              

• Área Urbana: Manchas urbanas decorrentes da concentração populacional, como 

lugarejos, vilas ou cidades que apresentam infraestrutura com arruamentos, casas, 

prédios e outros equipamentos públicos diferenciando das áreas rurais. 

• Área Rural:  Área com pequenos povoados, proprietários de terra, sem infraestrutura 

urbanística; 

 

 Áreas naturais 

 

• Vegetação Remanescentes: em áreas de Mata Atlântica ou Caatinga, dependendo se 

em zona úmida ou semiárida. 

• Água: Lagoas, açudes ou pequenos riachos próximos ao ponto. 

• Areia: Faixas de areia das zonas de restinga. 
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Figura 5. Demonstração da classificação de quatro ambientes ao longo dos 4 buffers de distância (a. 
Lagoa Baiãozinho, b.Lagoa dos Cavalos, c. Açude João Câmara, d .Açude Texas). 
 

 Após a segmentação e classificação supervisionada, os buffers passaram por uma pós-

classificação, que consiste na correção da interpretação incorreta nos dados (Platt & Rapoza, 

2008). Nesta correção, à cada polígono gerado anteriormente, foi atribuído um valor de pixel 

e uma classe (p.ex.vegetação) e foi feita  a mudança manual de classes que não pertenciam a 

um determinado polígono (Herold et al., 2003). Para esta validação da classificação foram 

feitas comparações no Google Earth usando as coordenadas registradas em campo, descrições 

visuais e fotos de campo. Ao final, foi calculada a área em m² de cada classe dentro dos 

buffers no pacote X Tools Pro do software ArcGIS 10. 

 Como características morfométricas de cada ambiente, foram determinadas as área das 

microbacias (m2) de acordo com os dados disponibilizados pela ANA (Agência Nacional de 
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Águas) e a área de cada sistema aquático amostrado (m2) obtidas usando as ferramentas do X 

Tools Pro do software ArcGIS 10. 

 

Análise de dados 

 

Os dados obtidos foram classificados em variáveis físicas (altitude, transparência no 

momento da coleta (secc), profundidade no momento da coleta, média da precipitação mensal 

do ano de 2012 até a data da coleta (prec), temperatura da água no momento da coleta (temp), 

área do espelho d'água (log-al), área da microbacia, área da microbacia/área do lago (am/al) e 

variáveis químicas ( nitrogênio e fósforo) e biológicas (clorofila-a fitoplanctônica) 

Inicialmente as variáveis físicas foram transformados pelo método da padronização (z-

score), conservando os dados com o valor de tendência central e desvio, média 0 (zero) e 

variância 1 (um). Em seguida, os dados foram testados quanto à presença de colinearidade no 

conjunto multivariado observando-se a matriz de correlação das variáveis físicas e através do 

cálculo do fator de variação da inflação (vif – variation inflation factors). Foi usada uma 

correlação de Spearman que desconsidera as relações lineares entre as variáveis (Zar 2010) e 

foram considerados com alta colinearidade aqueles casos em que os valores de correlação 

foram maiores que 0,7 e o vif foi acima de 10. Em seguida, a variável física com o maior valor 

de vif (em escala acima de 10) foi retirado do conjunto de variáveis físicas e o procedimento 

de verificação de presença de colinearidade foi repetido sucessivamente até que não fossem 

identificadas variáveis que atingissem o critério de o critério de colinearidade adotado.. 

 

Análises estatísticas 

 

As análises para as variáveis físico-químicas (NT e NP) e clorofila-a fitoplanctônica 

foram aplicadas aos 100 ambientes amostrados. A riqueza de espécies de zooplâncton foi 

medida em 31 ambientes, a partir de um ranqueamento que consistiu na escolha de ambientes 

que diferiram entre bacias de drenagem, curvas de nível, e índices de estado trófico de acordo 

com Lamparelli (2004). 

As classes obtidas em cada buffer foram transformadas para porcentagem e todos os 

dados foram transformados para log para não ferir o pressuposto da normalidade. Após, foram 

estimados modelos lineares generalizados (GLM) para testar a influência dos diferentes tipos 

de uso do solo na concentração dos nutrientes, clorofila-a fitoplanctônica e na riqueza de 
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zooplâncton, usando o método stepwise para seleção de variáveis, a fim de se obter um 

melhor refinamento do modelo proposto. O modelo de melhor ajuste dentre os buffers 

analisados foi selecionado usando o Critério de Informação de Akaike – AIC. Todos os 

modelos de GLM foram executados no software SYSTAT 12. 

Para detectar, dentre o conjunto de variáveis físicas, quais melhor explicam a variação 

encontrada entre os lagos amostrados, foram realizadas análises de redundância (RDA) e 

análises de componentes principais (PCA).  

O conjunto de variáveis físicas foi correlacionado com a matriz limnológica 

(nitrogênio, fósforo, clorofila-a) através de uma análise de redundância (RDA). Em seguida, 

foi realizado um ‘ajuste dos vetores ambientais’ (environmental fitting) na RDA, um 

procedimento estatístico que traça a correlação máxima das variáveis ambientais com os 

dados de uma ordenação. A avaliação da significância do ajuste dos vetores ocorreu por 

permutações (n = 9999) utilizando a estatística goodness of fit do coeficiente de correlação 

quadrado (r2). De acordo com Oksanen et al. (2012) para as variáveis ambientais, isto é 

definido como r2 = 1 – SSw/ SSt, em que: SSw é a soma dos quadrados dentro dos grupos e 

SSt representa a soma dos quadrados totais. Ainda foram realizados dois testes, o primeiro 

para avaliar a significância do modelo gerado pela  RDA e a segunda para testar a 

significância de cada eixo. 

Para se obter um melhor perfil dos ambientes nestas duas zonas, análises foram 

efetuadas a posteriori, para cada zona amostrada.  Análises de componentes principais foram 

realizadas com o intuito de investigar a influência das características físicas nos ambientes de 

semiárido e úmido, considerando as componentes principais que assinalaram uma variância 

cumulativa a partir de 70%. Permutações bootstrap (n=9999) foram utilizadas para gerar os 

intervalos de confiança para cada componente principal de cada PCA computada.  

A influência do entorno nas concentrações de N, P e Cl-a também foram analisadas em 

separado para as duas zonas. Infelizmente não foi possível efetuar a análise em separado para 

a riqueza de zooplâncton, devido ao baixo N desta amostra.  

Todas as análises multivariadas foram realizadas utilizando o pacote vegan (RDA, 

‘envfit’ Oksanen et al., 2012) do software R (R Development Core Team, 2012), 

considerando ɑ = 0.05 (Zar, 2010).   
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Resultados 

 Dentre as 16 macrobacias analisadas, foi encontrada uma grande variação de usos do 

solo. Estas diferenças entre bacias, representada pelas áreas convertidas por atividades 

antrópicas, variaram entre 4% e 97% para regiões semiáridas e úmidas. No semiárido a maior 

proporção de áreas antropicas foi encontrada na bacia Curimataú (92%) enquanto a menor foi 

em Punaú (48%). Nas bacias litorâneas, a bacia do Boqueirão foi a mais impactada, com 97% 

de áreas antropicas e a Maranguape com apenas 4%, foi a bacia menos perturbada do estado 

do Rio Grande do Norte (Figura 6). 

 

Figura 6. Distribuição das porcentagens total de áreas antropicas e remanescentes para cada bacia de 
drenagem(1. Piranhas-Açu, 2. Apodi-Mossoró, 3. Faixa Litorânea Norte de Escoamento Difuso, 4. 
Boqueirão, 5.Punaú, 6.Maxaranguape, 7.Ceará-Mirim, 8. Faixa Litorânea Leste de Escoamento 
Difuso, 9. Rio Doce, 10. Potengi, 11. Pirangi, 12. Faixa Litorânea Leste de Escoamento Difuso, 13. 
Trairi, 14. Jacu, 15. Faixa Litorânea Leste de escoamento Difuso, 16. Curimataú). 

 

 A influência do uso do solo foi determinante para a qualidade da água nos ambientes 

estudados. Considerando a análise global dos dados apenas as classes de uso do solo que 

representam atividades antrópicas foram significativas em explicar variações nas 

concentrações de NT, PT e Clo-a. 
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 O uso do solo no entorno foi mais significativo  na faixa espacial que constitui até 500 

m de distância da margem (buffer de 500 m). Os ambientes que apresentaram a maior 

porcentagem de solo exposto na micro-bacia também tiveram altas concentrações de clorofila-

a fitoplanctônica, nitrogênio e fósforo (Tabela 1).  

 Igualmente à análise global onde foram avaliados os efeitos sobre a qualidade da água,  

a análise mais restrita dos dados indicou que os efeitos significativos do uso do solo sobre a 

riqueza de zooplâncton  só ocorreram na faixa de até 500 m de distância da margem dos lagos 

. Entretanto, neste caso, o aumento da  proporção de vegetação nativa no entorno de corpos 

d'água (Mata Atlântica no litoral e Caatinga no semiárido) que determinou uma maior riqueza 

de espécies do zooplâncton (Tabela 1).  

Tabela 1. Efeitos dos diferentes usos do solo (% da área da micro-bacia) na faixa espacial que 

compreende até 500 m de distância da margem, sobre as concentrações de nutrientes (NT, PT 

e Clo-a) e riqueza de zooplâncton nos lagos estudados. São mostrados os modelos com menor 

AIC. 

Variáveis 
resposta 

Variáveis      Preditoras R² N p 

 
Solo 

Exposto 
Área 

Urbana Pastagem Vegetação    
Clorofila 0,494 0,363 0,209 - 0,343 100 0,000 
Nitrogênio 0,392 0,230 0,286 - 0,225 100 0,000 
Fósforo 0,468 - - - 0,291 100 0,000 
Zooplancton - - - 0,494 0.217 31 0,001 

 

 A análise de redundância mostrou que os ambientes estudados encontram-se 

principalmente distribuídos em um gradiente onde a transparência da água e a precipitação 

são as variáveis mais importantes (eixo 1 representando 97% da variação, Figura 7). Neste 

gradiente, ambientes com baixa precipitação e transparência mostraram-se com altas 

concentrações de clorofila-a fitoplanctônica. 
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Figura 7. Análise de redundância (RDA) realizada entre os parâmetros de qualidade da água (NT e PT, 
Clo-a) e as variáveis físicas (área das microbacias (log_amb); temperatura do ambiente (temp); 
precipitação acumulada para o ano da coleta (prec); área do ambientes (log_al_m2); profundidade 
(prof); transparência (secc). Os pontos em preto correspondem aos ambientes coletados em região 
semiárida, e os em brancos são ambientes em regiões úmidas.  

 Análise de redundância mostrou uma tendência de os lagos do semiárido situarem-se à 

direita do gráfico, em regiões de baixa precipitação e baixa qualidade da água (i.e. maior 

concentração de Clo-a, NT e PT), indicando eutrofização. Por isso, foram feitas análises a 

posteriori para verificar se ambientes localizados no semiárido e úmido respondiam de forma 

diferente quanto à influencia do uso do solo e das variáveis ambientais.  

Região Semiárida 

 Assim como encontrado na análise  global considerando os 100 lagos amostrados ao 

longo das regiões semi-árida e úmida, para o subconjunto de lagos amostrados na região 

semiárida, as concentrações de NT e PT também foram melhor explicados considerando o uso 
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do solo na faixa de até  500 m de distância de cada corpo d'água. Para estes nutrientes, quanto 

maior a porcentagem de solo exposto no entorno, maiores foram as concentrações observadas. 

Já a concentração de Clo-a mostrou uma melhor resposta ao uso do solo na faixa de até  50 m 

de distância do lago. Neste caso, maiores proporções de solo exposto e áreas urbanas foram as 

variáveis mais importantes (Tabela 2). 

Tabela 2.  Classes de uso do solo que determinam as concentrações de nutrientes (NT, PT e 

Clo-a), clorofila-a no entorno de 32 ambientes em regiões semiáridas. São mostrados os 

modelos com menor AIC.  

Variáveis 
resposta 

Variáveis      
Preditoras 

 
Buffer(m²) 

R² p 

 
Solo 

Exposto 
Área 

Urbana 
   

Clorofila-a 0,375 0,399 50 0,231 0,00 
Nitrogênio 0,423 - 500 0,201 0,02 
Fósforo 0,478 - 500 0,402 0,00 

  

 Os ambientes do semiárido foram distribuídos em uma análise de componentes 

principais em dois eixos explicando 53% da variação. O primeiro eixo apresentando 

ambientes influenciados por altitude, temperatura e profundidade (explicando 32%) enquanto 

o segundo eixo (21%) apenas foi influenciado pela área da microbacia (Figura 8). 
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Figura 8. Análise de componentes principais (PCA) para a região semiárida entre as variáveis 
limnológicas e fisiográficas (área das microbacias:log_amb; temperatura do ambiente:temp; 
precipitação acumulada para o ano da coleta:prec; área do ambientes:log_al_m2; profundidade:prof; 
altitude:alt; transparência: secc).  

 

 Região úmida 

 No subconjunto de ambientes coletados em regiões úmidas, a faixa espacial de até 500 

m de distância da margem do lago foi novamente a que melhor previu a  influência do uso do 

solo da bacia sobre os descritores de qualidade da água nos lagos. Entretanto, diferentemente 

do que foi observado para a região semi-árida, baixas proporções de vegetação nativa no 

entorno foram determinantes para as altas concentrações de NT, PT e Clo-a. Os tipos de uso 
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representantes de atividades antrópicas como solo exposto e área urbana, foram, entretanto os 

mais importantes na determinação das concentrações de Clo-a fitoplanctônica (tabela 3). 

Tabela 3.  Classes de uso do solo que determinam as concentrações de nutrientes (nitrogênio 

total e fósforo total), clorofila-a no entorno de 68 ambientes em regiões úmidas e sub-úmidas. 

São mostrados os modelos com menor AIC.  

Variáveis 
resposta 

Variáveis      Preditoras 
 

Buffer(m²) 
R² p 

 
Solo 

Exposto 
Área 

Urbana 
Vegetação    

Clorofila-a 0,402 0,323 -0,281 500 0,378 0,000 
Nitrogênio - - -0,567 500 0,207 0,000 
Fósforo - - -0,535 500 0,322 0,000 

 

 Os ambientes de região úmida foram ordenados em uma análise de componentes 

principais em dois eixos explicando 56% da variação. O primeiro eixo apresentando a 

influência das variáveis, precipitação, secchi e profundidade (32%) e o segundo eixo 

influenciado pela área da microbacia, área do lago e temperatura (24%) (Figura 9). 
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Figura 9. Análise de componentes principais (PCA) para a região úmida entre as variáveis 
limnológicas e fisiográficas (área das microbacias:log_amb; temperatura do ambiente:temp; 
precipitação acumulada para o ano da coleta:prec; área do ambientes:log_al_m2; profundidade:prof; 
altitude:alt; transparência: secc).  

 

Discussão 

O uso do solo no entorno dos ambientes aquáticos pode ser considerado um indicador 

importante de qualidade da água em estudos limnológicos (Katsiapi et al., 2012).  O acúmulo 

de nutrientes em ambientes aquáticos derivados de fontes alóctones (Vanni et al., 2005) tem 

sido reconhecido como um motor para eutrofização em regiões úmidas e de semiárido 

(Eskinazi-Sant'Anna et al., 2013 ), não apenas por fontes pontuais, mas sim por escoamento 

difuso advindo de toda a microbacia (p. ex. Nielsen et al.,2012).   

O presente estudo detectou que com uma única exceção, o uso do solo dos ambientes 

estudados foi mais importante em determinar a qualidade da água em um raio de 500m a 

partir de sua borda. Neste raio, houve uma relação positiva entre os tipos de uso do solo 

decorrentes de atividades antrópicas e a baixa qualidade da água de açudes e lagoas costeiras 

estudadas, devido à abrangência de todos os tipos de uso que podem atuar naqueles 

ambientes. Além das classes mais influentes de uso do solo, é importante determinar a qual 

distância a paisagem circundante pode determinar a entrada de nutrientes e a diversidade de 

espécies. Um estudo em córregos de Illionois encontrou uma relação entre os padrões de 

cobertura de solo, com a influência das áreas urbanas nas concentrações de nutrientes na nos 

corpos d’água (Osborne e Wiley, 1992).  

Além do aumento excessivo de nutrientes na coluna d’água causando eutrofização 

generalizada de muitos ambientes na paisagem, a falta de biomassa vegetal circundante pode 

diminuir a disponibilidade de habitat para outras espécies tornando os ambientes mais 

semelhantes, dominados pelo mesmo conjunto de espécies que podem tolerar condições 

eutróficas (Illyová & Pastuchová 2012). Portanto, a heterogeneidade de tipos de lagos dentro 

de uma paisagem é reduzida, todos os lagos tornam-se eutróficos e convergem para ter uma 

baixa biodiversidade(Carpenter et al. , 1999).  

Em lagos naturais e artificiais no Rio Grande do Norte, detectamos que em um 

conjunto de 31 ambientes foi observado que quanto maior a proporção de vegetação nativa 

(Mata Atlântica ou Caatinga) em um raio de 500m , maior a riqueza de zooplâncton nestes 

ambientes. Além de aumentar a rugosidade do solo e a absorção de nutrientes, impedindo a 
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lixiviação de uma grande quantidade de nutrientes, a biomassa vegetal no entorno de corpos 

d'água é indicada como importante fator da diversidade de zooplâncton, porque a área 

litorânea oferece aos seus habitantes não só uma base alimentar nutricional (fitoplâncton e 

perifíton rico em detritos, bactérias e protozoários), mas também a proteção de predadores 

(Kuczyn'ska - Kippen 2005).  

A alta diversidade de espécies planctônicas em lagoas litorâneas tem sido bem 

documentada há muitos anos (Cyr & Downing, 1988). Segundo Rosa et al.,(2011) a estrutura 

das comunidades de zooplâncton poderá depender das condições de qualidade da água. A 

interação entre zooplâncton e algas irá refletir também na diversidade de peixes. Em um 

estudo com 25 lagos da Nova Zelândia, a riqueza de zooplâncton decaiu substancialmente 

com o aumento da concentração de fósforo, um indicador de trofia em lagos temperados 

(Jeppesen et al., 2000). 

Outros trabalhos demonstram a importância dos buffers ciliares, onde a absorção pelas 

plantas é considerado o processo mais importante responsável pela retenção de nutrientes 

(Oliveira et al., 2010). Conseguimos demonstrar no presente trabalho a importância da 

conservação de uma faixa extensa no entorno dos ambientes estudados, que pode ser 

responsável tanto por melhoria na qualidade da água, como no aumento da biodiversidade. 

A falta de vegetação no entorno dos ambientes em regiões úmidas foi um fator 

importante que influenciou tanto a entrada de nutrientes quanto a riqueza de zooplâncton. A 

vegetação circundante em regiões úmidas parece funcionar como um tampão que barra a 

entrada de nutrientes, impedindo a eutrofização e oferecendo subsídios para aumentar a 

riqueza de zooplâncton, gerando assim um efeito em toda a cadeia trófica subsequente. 

Para as regiões semiáridas as atividades antrópicas como o solo exposto e áreas 

urbanas, foram responsáveis pelo aumento de nutrientes e clorofila-a fitoplanctônica. As 

características diferenciadas da região semiárida, como a vegetação esparsa (Santos et al., 

2011), um relevo pouco acidentado, qué é consequência de baixas declividades (Oliveira & 

Galvíncio 2011), associado a uma ocupação humana em massa, que depende desses corpos 

d`’agua para sobrevivência pode explicar a influencia pontual, representado pelo buffer de 50 

m, na entrada de clorofila-a fitoplanctônica e também a influencia do buffer de 500m. Essa 

distância foi a melhor em representar toda a microbacia em que o ambiente estava localizado, 
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o que refletiu o relevo local e foi responsável por todo o aporte de material alóctone de fontes 

difusas. 

Nossos resultados confirmam que características marcantes já encontradas para 

ambientes de semiárido, como a alta turbidez relacionada a altas concentrações de clorofila-a, 

em períodos de baixas precipitações podem ser responsáveis por um alto imput de nutrientes 

(Barbosa et al., 2012).  Além disso, o fato da maioria dos ambientes serem pequenos e rasos 

parece acelerar os efeitos da microbacia. Embora a ecologia dos lagos rasos tenha sido 

intensamente estudada (Jeppesen et al , 1997), há uma forte tendência para ambientes em 

regiões temperadas e relativamente poucos estudos sobre reservatórios em regiões semiáridas 

(Vijverberg et al., 2014). 

Mesmo em regiões semiáridas com baixos índices pluviométricos, bem como em 

regiões úmidas, a paisagem é um importante regulador da estrutura e qualidade de água, 

interferindo tanto na entrada de nutrientes, como alterando a biomassa de produtores 

primários. Os corpos d`água de regiões semiáridas  foram representantes fieis das 

características de lagos rasos tropicais já vistos em outros trabalhos (Dejenie et al., 2008), só 

que agora vimos que existem outros fatores extrínsecos da paisagem circundante funcionando 

como indicadores na aceleração de processos ecossistêmicos. Nas regiões litorâneas a 

paisagem circundante exerce outra função, a de fornecer recursos adicionais (como material 

orgânico e nutriente) para as comunidades planctônicas e ao mesmo tempo de retenção, que 

aliada a característica arenosa do solo, impede a entrada excessiva de material alóctone. 

Com diferentes mosaicos de vegetação, solo e gradientes climáticos, demonstramos 

que ambientes aquáticos no extremo Nordeste Brasileiro foram sentinelas eficazes em refletir 

as mudanças ocorridas na paisagem circundante (Adrian et al., 2009). 

Conclusão  

Componentes da paisagem circundante de ambientes aquáticos podem ter forte 

influência na qualidade da água. Cobertura do solo ou a falta dela é apenas uma parte da 

equação para se entender as interações entre ecossistemas terrestres e aquáticos. A 

compreensão dos efeitos que o uso da terra tem na qualidade das águas e em quais escalas 

espaciais esses efeitos se manifestam, tornou-se de grande importância para estudos 

limnológicos e de ecologia da paisagem. 
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 As maiores zonas de tampão (buffers) avaliadas no entorno dos ambientes foram 

essenciais na avaliação da qualidade da água e da biodiversidade. Características peculiares 

do semiárido (baixas precipitações e profundidades, com alta turbidez) aliados a determinados 

tipos de uso do solo, foram determinantes na altas taxas de clorofila-a fitoplanctônica e 

nutrientes (NT e PT).  

 A biomassa vegetal no entorno dos ambientes foi uma indicadora de biodiversidade. 

Contrariando o que prevê a legislação brasileira, nossos resultados sugerem que é necessário 

uma largura mínima de 500 metros, no entorno dos ambientes, para que estes tenham uma 

maior diversidade de espécies e consequentemente uma melhor qualidade de água. 

 Melhorar a nossa compreensão das complexas relações entre a terra 

e água é uma meta importante de investigação ecológica. Entender o que ocorre nesse 

momento nos ambientes naturais e artificiais, pode ser uma medida de preservação e uma 

outra maneira de monitoramento desses ecossistemas aquáticos. 
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