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RESUMO 

A revitalização dos rios vem se tornando a principal alternativa para proteção da saúde dos 

ecossistemas, da preservação dos mananciais e de mitigação das inundações. A resiliência dos 

organismos existentes no ambiente é de fundamental importância para recuperação dos 

ecossistemas aquáticos. Esta pesquisa objetivou caracterizar a comunidade da meiofauna da zona 

hiporreica do riacho Parnamirim, mostrando sua importância e funções ecológicas para o 

ecossistema do rio, evidenciando a resiliência dos organismos existentes no ecossistema do riacho 

e contribuindo para projetos futuros de revitalização. Foram realizadas coletas em dois pontos e em 

dois estratos, 0-5 cm e 5-10 cm. Foram identificados 443 indivíduos, distribuídos em quatro taxas 

mais representativos, Nematoda, Annelida, Acari e Rotífera, responsáveis por 97% de dominância. 

A comunidade meiofaunística variou quando comparado entre pontos, no Ponto 1 os Rotíferas 

foram os mais representativos, no Ponto 2 foram os Nematodas, além do mais o grupo dos 

Annelidas estava presente apenas no Ponto 1. Comparando entre estratos, o estrato superior 

apresentou 67,7% dos indivíduos, enquanto o inferior apresentou 32,3%. Apesar do alto grau de 

poluição encontrado no riacho, uma relativa abundância de organismos meiofaunísticos na zona 

hiporreica foi encontrada, evidenciando a resiliência do ecossistema do riacho Parnamirim.  

Palavras-chave: Zona Hiporreica; Meiofauna; Riachos urbanos. 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano próximo as margens dos rios apresentam algumas vantagens 
como a disponibilidade de água para consumo e para o saneamento além de áreas planas e férteis 
(Miguez et al., 2015). Com o objetivo de aumento da vazão e aumento da velocidade de escoamento 
e para ganhar maiores espaços de terras para urbanização, a engenharia hidráulica pôs em prática 
a ideia de retificação do leito do rio. Entretanto, essa mudança morfológica e das características 
naturais da bacia hidrográfica acarretaram diversas consequências como diminuição da variedade 
da biota do ecossistema do rio, perda na qualidade da água do manancial e enchentes causadores 
de prejuízos incalculáveis (Binder, 2001). Com isso, o processo de revitalização dos rios vem se 
tornando a principal alternativa para proteção da saúde dos ecossistemas, da preservação dos 
mananciais e mitigação das inundações, essa é uma ideia que vem sendo compartilhada por 
diversos países no mundo (Kurth e Schirmer 2014). 
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Existem ambientes que são fundamentais para o processo de revitalização de rios, córregos 
e riachos, e dentre esses ambientes temos a Zona Hiporreica (ZH). A ZH está localizada na interface 
entre o manancial superficial e o aquífero subterrâneo funcionando como um regulador de fluxo 
entre os dois ambientes e servindo como um filtro natural (Ward et al., 2011). Biologicamente 
falando, é considerado um ambiente importante, servindo de habitat pra inúmeros organismos com 
funções ecológicas importantes e que auxiliam na atenuação de diversos poluentes (Battin et al., 
2016). Dentre os mircroorganismos que habitam a ZH, podemos destacar a meiofauna, que são 
comunidades de organismos sensíveis a perturbações, fazendo deles ótimos bioindicadores. O 
excesso de nutrientes nos mananciais, que está associado ao despejo de águas residuárias, 
acarreta em alterações na estrutura de da comunidade meiofaunística no ambiente hiporreico 
(Pacioglu, 2010). Além disso, os meiobentos compõem diferentes níveis de relações tróficas na 
cadeia alimentar, exercendo fundamental papel ecológico.  

Recife, cidade do estado de Pernambuco, é uma cidade que possui uma centena de riachos 
afluentes dos três principais rios, além do rio Paratibe e do rio Jordão. Os riachos da cidade vêm 
sofrendo com as ocupações de suas margens, sejam elas irregulares ou regulares, falta de 
esgotamento sanitário e o destino inadequado dos resíduos sólidos. Dentre os riachos, temos o 
riacho Parnamirim que corresponde a um afluente urbano do rio Capibaribe, sua bacia hidrográfica 
está localizada na Zona Norte da cidade do Recife.  

O uso e ocupação do solo em torno do riacho Parnamirim é predominantemente residencial 
variando de classe social e do padrão de construção, abrangendo desde casas populares até 
edifícios de 40 andares. Em menores proporções também aparecem o uso do entorno do riacho 
para fins comerciais. Grande parte da ocupação em torno do riacho foi incorporada de forma 
irregular, além disso, vários trechos do leito foram desviados por tubulações subterrâneas e 
realizado aterramento para construções e implementações de vias de circulação, intensificando o 
grau de degradação ambiental e antropização do riacho (Muniz et al., 2020). A impermeabilização 
dos leitos vem sendo uma das principais preocupações em relação ao processo de urbanização 
dos riachos, pois desconecta a ZH das águas superficiais, prejudicando o fluxo hiporreico e suas 
funções ecológicas (Bernhart e Palmer, 2007). 

O riacho possui uma área de drenagem equivalente a 135,2 ha onde apenas 12,4 ha são 
permeáveis, seu curso d’água ainda possui cerca de 1,7 km a céu aberto e 5 m de largura (Braga 
et al., 2009). 

Em um estudo social realizado por Preuss (2013), onde buscou-se entender a percepção da 
população em relação ao riacho Parnamirim, foi relatado que a maioria das famílias participantes 
do estudo apontavam o riacho como sendo um canal para despejo e transporte de esgoto. Cometti 
et al. (2019) realizaram um estudo para saber o Índice de Qualidade de Água (IQA) do riacho 
Parnamirim. Como resultado mostraram que a qualidade da água do riacho é classificada como 
péssima, apresentando principalmente altas concentrações de Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) e coliformes termotolerantes além da ausência de oxigênio dissolvido (OD) na água. Os 
autores apontaram que os lançamentos de esgoto sanitário é a principal causa da péssima 
qualidade das águas do riacho. 

Apesar das altas pressões antrópicas que vêm resultando em grandes problemas 
socioambientais no riacho Parnamirim vem se mostrando bastante resiliente, sendo possível 
observar a existência de organismos em seu ecossistema. Cavalcanti et al. (2014) realizaram um 
levantamento da fauna presente em um trecho do riacho Parnamirim e apontaram a presença de 
cágados (Phrynops geoffroanus). Cabral et al. (2019), também no riacho Parnamirim, realizaram 
um estudo da composição da meiofauna existente na ZH e observaram uma relativa abundância de 
indivíduos mesmo com o alto grau de poluição. A resiliência dos organismos que existem no 
ambiente é de fundamental importância para recuperação e equilíbrio do ecossistema (Ayresm et 
al., 2005) 

Com o exposto, é notável que o riacho Parnamirim vêm sofrendo com ações antrópicas e com 
isso apresentando diversos problemas socioambientais, entretanto, a presença de organismos no 
ecossistema do riacho evidencia sua resiliência e somado aos trechos do riacho que ainda corre a 
céu aberto, é possível dá início a um projeto de revitalização, melhorando as condições do ambiente 
urbano. É nesse contexto que professores e pesquisadores em conjunto com a população vêm 
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realizando trabalhos de educação e conscientização ambiental sobre a importância da revitalização 
do riacho, bem como as vantagens que a recuperação ecológica do riacho pode trazer para o meio 
urbano. 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a composição da comunidade da 
meiofauna existente na ZH do riacho Parnamirim, mostrando sua importância e funções ecológicas 
para o ecossistema do rio, evidenciando a resiliência dos organismos existentes no ecossistema do 
riacho e contribuindo para projetos futuros de revitalização do riacho. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram realizadas coletas em dois pontos distintos. O Ponto 1, na montante do riacho, está 
localizado próximo ao início do trecho descoberto em um local onde possui uma visível preservação 
de suas margens. Já o Ponto 2, mais a jusante, localizado em uma área mais urbanizada e que 
sofre mais com despejos de esgotos domésticos (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Bacia hidrográfica do riacho Parnamirim na malha urbana da cidade de Recife-PE e os dois pontos 

estudados. Fonte: Modificado de Verçosa (2019) 

 
As coletas das amostras foram realizadas em agosto de 2020. As coletas do sedimento 

hiporreico foram feitas com auxílio de um amostrador cilíndrico de acrílico tipo corer com área total 
de 61,23 cm2. As coletas foram realizadas de forma estratificada (0-5 cm e 5-10 cm) e replicadas 
(amostra, réplica e tréplica) para cada ponto. 

Após realização das coletas as amostras foram depositadas em recipientes plásticos e 
imersas em formaldeído a 4% para conservação dos organismos até o momento da triagem. Para 
realização da triagem as amostras de meiofauna foi levada a laboratório onde foi extraída a partir 
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da lavagem do sedimento hiporreico com água filtrada e com o auxílio de peneiras geológicas de 
abertura de malha de 500 μm e 45 μm. Os organismos que ficaram retidos na peneira de abertura 
de malha 500 μm foram descartados, pois não fazem parte da meiofauna, já que são definidos 
metodologicamente como todos os metazoários que são capazes de passar em uma peneira de 
500 μm, mas ficam retidos em uma peneira de 45 μm (Coull, 1999). Já os que ficaram retidos na 
peneira de abertura de 45 μm foram postos em novos recipientes e corados com corante rosa de 
bengala, com intuito de facilitar a análise e identificação dos organismos. Após um período de 24h 
a coloração já está fixada e adequada para a triagem dos meiobentos. A meiofauna foi analisada 
com auxílio de um microscópio estereoscópico com aumento de 4x em placa de Dollfus. A 
identificação dos organismos se deu a nível de grandes grupos taxonômicos  

A metodologia adotada para análise da meiofauna já vem sendo utilizada por outros autores 
na avaliação da composição das comunidades meiofaunísticas na ZH de rios urbanas (Veras et al., 
2018; Freitas et al., 2019). 

3 RESULTADOS 

Foram contabilizados um total de 443 indivíduos da meiofauna pertencente a quatro grupos 
taxonômicos mais representativos: Nematoda, Annelida, Acari e Rotífera, responsáveis por 97% de 
dominância. Os outros taxas apresentaram apenas 3% e estavam representados pelos taxas de 
Insecta, Anfípoda e Náuplios. 

O grupo taxonômico dos Nematodas foram os mais representativos apresentando 64% do 
total de indivíduos identificados, seguido pelos Rotíferas com 16%, Annelida com 10% e os Acari 
representados por 7% (Figura 2). 

 

 
 

 
Figura 2 - Grupos taxonômicos mais representativos identificados nos dois pontos estudados do riacho 

Parnamirim. Visualização dos indivíduos, devidamente corado, com o auxílio do microscópio estereoscópico 
com aumento de 4x na placa de Dollfus. A – Nematoda; B – Annelida; C – Acari; D – Rotífera. 

 

Em um estudo realizado no rio Ipojuca, na cidade de Caruaru - Pernambuco, em uma 
abordagem da ZH como um ambiente importante no papel da qualidade de água de rios urbanos, 
Carvalho Filho et al. (2018) também obtiveram como resultado o Nematoda o taxa mais 
representativo. 

Quando comparamos os pontos estudados, o Ponto 2 foi o que apresentou quantidade mais 
abundante, totalizando 249 indivíduos (56,2%). Já o Ponto 1 apresentou um total de 194 indivíduos 
(42,8%). Além da diferença total de indivíduos identificados entre os pontos 1 e 2, notou-se uma 
diferença na estrutura da comunidade (Figura 3).  
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Figura 3 - Abundância (indivíduos) total dos grandes grupos taxonômicos identificados nos dois pontos 

estudados do riacho Parnamirim. 

 
Como é possível observar, no Ponto 1 não houve nenhum grupo taxonômico dominante, 

sendo o Rotífera o mais abundante com 67 indivíduos, seguido pelos Nematodas com 60 indivíduos, 
Annelidas com 46 e Acari somando 17 indivíduos enquanto os outros taxas obtiveram apenas 4 
indivíduos identificados. Já no Ponto 2, além de apresentar um grupo como dominante, Nematodas 
que somaram 222 indivíduos, não foram identificados indivíduos do grupo taxonômico Annelida, 
que foram bastante representativos no Ponto 1. Ademais, seguido pelos Nematodas, os grupos 
taxonômicos do Ponto 2 foram os Acari com 14 indivíduos e os Rotíferas com 4 indivíduos 
identificados, os outros chegaram a somar 9 indivíduos.    

Segundo Traunspurger et al. (2020), quando comparamos os rios em relação ao índice de 
estado trófico da água, maiores diversidade e riqueza de espécies, normalmente, são observadas 
em águas em estados oligotróficos ou mesotróficos. O que pode ter ocorrido no presente estudo, já 
que no Ponto 1 existe uma á1rea verde preservada, e o Ponto 2 sofre com despejos de esgoto, 
então possivelmente o ponto tenha um nível trófico menor que o Ponto 2, tendo assim uma 
diversidade maior de organismos. A estrutura das comunidades da meiofauna bentônica pode 
representar como um bioindicador útil do estado trófico do ambiente aquático (Kazemi-Dinan et al., 
2014). Porém é difícil afirmar isso, visto que a distribuição da meiofauna também pode estar 
relacionada a vários fatores físicos, como a temperatura, disponibilidade de alimento, salinidade, 
mudanças na estrutura do sedimento, condições de oxigênio (Bouvy e Soyer, 1989), além de 
condições hidrológicas e geomorfológicas do ambiente. 

Além da diferença estrutural da comunidade entre os pontos também foi observado uma 
diferença da estrutura da comunidade entre os estratos estudados. Nas amostras de sedimento do 
estrato superior (0-5 cm) foi observado uma quantidade total de 300 indivíduos (67,7%), enquanto 
que para o estrato mais profundo (5-10 cm) totalizaram 143 indivíduos (32,3%). Essa distribuição 
vertical da comunidade meiofaunística hiporreica é esperada, visto que a disponibilidade de oxigênio 
na ZH tende a diminuir de forma gradual conforme a profundidade vai aumentando (Reeder et al., 
2018). 

Em um estudo realizado por Veras et al. (2018) na ZH do rio Beberibe na região metropolitana 
da cidade de Recife, foram obtidos resultados semelhantes quanto a distribuição vertical dos 
organismos, onde a grande maioria dos organismos identificados estavam presentes na camada 
superficial analisada.  

Para o Ponto 1 observou-se uma abundância de 138 indivíduos nos primeiros 5 cm estudados, 
já para a profundidade de 5-10 cm, obteve uma abundância de 56 indivíduos. O ponto 2, para a 
profundidade de 0-5 cm apresentou uma abundância de 162 indivíduos, já para a profundidade de 
5-10 cm, foi observado uma abundância de 87 indivíduos.   
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De forma individual, os grupos taxonômicos analisados seguiram o padrão de distribuição 
vertical esperado para ambos os pontos, onde cada grupo teve uma abundância mais representativa 
no estrato superior (0-5 cm) com exceção do taxa Acari no Ponto 2, onde foram identificados 5 
indivíduos no estrato de 0-5 cm, enquanto no estrato de 5-10 cm foram identificados 9 indivíduos 
(Figura 4).  

 
Figura 4 - Distribuição dos principais grupos taxonômicos identificados por ponto e estrato analisado. 

 

4 CONCLUSÕES 

A pesquisa apresentou informações relevantes sobre a caracterização da meiofauna 
hiporreica no riacho Parnamirim, onde foram observados um total de 443 indivíduos distribuídos em 
quatro taxas mais representativos; Nematoda, Annelida, Acari e Rotífera, responsáveis por 97% de 
dominância. Os estudos apontaram, apesar do alto grau de poluição encontrado no riacho, uma 
relativa abundância de organismos meifaunísticos na ZH, evidenciando a resiliência do ecossistema 
do riacho Parnamirim. 

Foi observado uma diferença estrutural na distribuição de indivíduos quando observados por 
estratos. O estrato mais superficial (0-5 cm) obteve a maioria dos indivíduos, com uma 
representatividade de 67,7%, enquanto o estrato mais profundo (5-10 cm) obteve 33,2%. Era 
esperado que isso ocorresse, visto que, de acordo com que a profundidade aumenta a 
disponibilidade de oxigênio no ambiente hiporreico tende a diminuir. 

Além da diferença estrutural entre os estratos, foi observado uma diferença na estrutura da 
comunidade meifaunística quando comparados entre os pontos. O Ponto 1 não apresentou nenhum 
grupo taxonômico dominante e apresentou quatro grupos representativos (Nematoda, Annelida, 
Acari e Rotífera), enquanto o Ponto 2 apresentou o grupo dos Nematodas como um grupo 
dominante (89%), além disso apresentou apenas três grupos taxonômicos mais representativos 
(Nematoda, Acari e Rotífera). Isso pode ter ocorrido pelo fato do Ponto 1 estar localizado em uma 
área mais protegida, enquanto o Ponto 2, mais a montante, sofre com despejos de esgoto. A 
estrutura das comunidades da meiofauna bentônica se apresenta como um bom bioindicador para 
o estado trófico do ambiente aquático, quanto menor a diversidade de organismos maior é o índice 
do estado trófico da água.   

Faz-se necessários estudos mais aprofundados para o conhecimento das variáveis 
ambientais que influenciam na composição da ZH e do ecossistema do riacho para um melhor 
entendimento da composição da comunidade meiofaunística existente no ambiente, pois a mesma 
oferece serviços ecológicos importantes contribuindo para o bom funcionamento do ecossistema 

hiporreico que influencia na qualidade de água do riacho. 
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