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RESUMO – Águas subterrâneas possuem uma melhor qualidade quando comparadas as águas 

superficiais, pois no processo de infiltração da água superficial, em sua passagem pelo ambiente 

poroso, a mesma sofre processos biogeoquímicos naturais atenuando boa parte dos poluentes. Várias 

pesquisas vêm sendo realizadas com relação a comunidade meiofaunísticas na zona hiporreica e suas 

complexas interações capazes de influenciar na qualidade da água de recarga dos aquíferos através 

desses processos biogeoquímicos. Esta pesquisa tem como objetivo abordar a temática da zona 

hiporreica como um ambiente de importante papel na qualidade de água, bem como a sua 

caracterização biológica através de análises meiobentos e seu papel na atenuação de poluentes. 

Coletas com amostrador corer foram realizadas nas profundidades de 0 a 5 cm e 5 a 10 cm em dois 

pontos (P1 e P2). Foram identificados 92 indivíduos, distribuídos em três taxa mais representativos, 

Nematoda, Annelida e Copepoda, responsáveis por 97% de dominância. No P1 estavam contidos 

44% dos indivíduos presentes nos sedimentos hiporreicos enquanto 56% dos organismos analisados 

estavam no P2. Não foram observadas diferenças significativas na quantificação dos organismos nas 

diferentes profundidades. Através da análise multivariada PERMANOVA, foi observado que houve 

diferença significativa entre a composição das comunidades do P1 e P2. 

 

ABSTRACT – Groundwater has a better quality when compared to surface water, because in the 

infiltration process from surface water, in its passage through the porous medium, it undergoes natural 

biogeochemical processes attenuating much of the pollutants. Several researches have been carried 

out regarding the meiofaunistic community in the hyporheic zone and its complex interactions 

capable of influencing the water quality of aquifer recharge through these biogeochemical processes. 

This research aims to approach the theme of the hyporheic zone as an environment of important role 

in water quality, as well as its biological characterization through meiobent analyzes and its role in 

the attenuation of pollutants. Samples with corer sampler were performed at depths of 0 to 5 cm and 

5 to 10 cm at two points (P1 and P2). It was identified 92 individuals, distributed in three more 

representative taxa, nematode, annelid and copepoda, responsible for 97% dominance. In P1, 44% of 

the individuals present in the hyporheic sediments were present, while 56% of the analyzed organisms 

were in P2. No significant differences were observed in the quantification of organisms at different 
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depths. Through the multivariate analysis PERMANOVA, it was observed that there was a significant 

difference between the composition of the communities of P1 and P2. 

 

Palavras-Chave – Interação rio-aquífero, qualidade de água, meiobentos. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A água, apesar de ser um recurso bastante abundante na terra, nas últimas décadas vem sofrendo 

com a poluição, resultante principalmente de ações antrópicas. Atualmente a água possui apenas uma 

pequena fração disponível para uso e exploração de forma direta, já que a grande problemática não é 

apenas quantitativa, mas principalmente qualitativa.  Assim, as águas subterrâneas vêm sendo 

bastante exploradas e contribuindo de forma significativa para o abastecimento público. 

Águas subterrâneas possuem uma melhor qualidade quando comparadas as águas superficiais 

isso se deve ao fato de que, no processo de infiltração da água superficial, em sua passagem pelo 

ambiente poroso, a mesma sofre processos biogeoquímicos naturais atenuando boa parte dos 

poluentes. Essa zona de transição entre os ambientes superficiais e subterrâneos é denominada de 

zona hiporreica, um ecótono de grande dinâmica, onde ocorrem processos físico-químicos, 

hidrodinâmicos, mecânicos e biológicos que resultam na remoção de inúmeros contaminantes 

presentes no manancial. 

A zona hiporreica possui uma grande variedade de organismos que residem nelas, organismos 

bastantes dinâmicos, compostos por micróbios, meio-fauna e macro invertebrados. Dentre eles 

podemos destacar a meiofauna, pequenos animais bentônicos que vivem no substrato de ambientes 

aquáticos e favorecem a formação de biofilmes nesses ambientes, através de processos microbianos 

que eles exercem. Essa formação do biofilme vem a contribuir na colmatação do meio, influenciando 

na qualidade da água de recarga do aquífero. 

Mesmo sendo considerado por inúmeros pesquisadores um ambiente de extrema importância 

para o meio, a zona hiporreica vem sofrendo bastante com ações antrópicas. Nesse sentido, esta 

pesquisa tem como principal objetivo abordar a temática da zona hiporreica como um ambiente de 

importante papel na qualidade de água, bem como a sua caracterização biológica através de análises 

de distribuição vertical de meiobentos e seu fundamental papel na atenuação de poluentes. 

 

2 - ZONA HIPORREICA 
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Considerada um ecótono de transição entre as águas superficiais e as águas subterrâneas, a zona 

hiporreica é uma região onde ocorre uma mistura entre as águas de ambos os ambientes, possuindo 

características próprias e não pertencendo a nenhum dos dois meios. 

A zona hiporreica desempenha um papel fundamental na interação rio-aquífero, além de 

funcionar como um regulador no fluxo de água é considerado um filtro natural capaz de atenuar e 

desacelerar processos físico-químicos que afetam tanto o meio superficial quanto o ambiente 

subterrâneo (BRUNKE e GONSER, 1997). 

Devido às condições espaciais existentes na zona hiporreica ocorre um armazenamento 

temporário da água, e é nesse tempo que ocorre a degradação e/ou absorção de nutrientes e poluentes 

antes de se propagar no corpo d'água (BOULTON et al., 1998). 

A zona hiporreica, biologicamente falando, é um ambiente bastante rico e que sofre diferentes 

processos de colonização de invertebrados (DOLE-OLIVIER, 2011). Possui uma população bastante 

dinâmica que podem vir a ser compostas por micróbios, meiofauna e macro-invertebrados 

(ENVIRONMENTAL AGENCY, 2005). Dentre os organismos, a meiofauna pode desempenhar um 

papel bastante importante na formação de biofilmes devida a potencialização do crescimento 

microbiano (HAKENKAN e PALMER, 2000).  

Apesar de inúmeras pesquisas já terem abordado a temática da zona hiporreica e sua 

importância para o meio aquático, esse ambiente vem sendo um dos mais ameaçados, principalmente 

por ações antrópicas, e um dos menos protegidos por legislação ambiental no mundo inteiro. 

(MUNGNAI, MESSANA e DI LORENZO 2015). 

 

3 - MEIOFAUNA 

 

A meiofauna é definida como pequenos animais bentônicos, animais que vivem em interação 

com substratos em ambientes aquáticos, que são retidos em peneiras com abertura de malha entre 500 

μm e 42 μm. (MARE, 1942; MARIA, WANDENESS e ESTEVES, 2016). 

Além de ocupar uma grade variedades de habitats, ambientes com altas salinidades, como mares 

profundos até ambientes de água doce, a meiofauna é um grupo ecológico bastante heterogêneo. 

(COULL, 1999).  

Tanto a composição das comunidades meiofaunísticas como suas características vem sendo 

estudadas afim de mostrar as suas complexas interações com o meio e com as variáveis ambientais. 

Maciel et al. (2015) estudaram como indicadores de poluição e contaminações urbanas, Cartes et al. 

(2002) analisaram esses animais como potenciais degradadores de matéria orgânica. Tufenkji et al. 
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(2002) e Giere (2009) também afirmam que a meiofauna ao favorecer a degradação da matéria 

orgânica, estimula as atividades microbianas agindo assim na formação do biofilme na interface das 

águas superficiais com as águas subterrâneas, o que afeta a taxa de infiltração. Quanto mais lenta for 

â percolação da água, maior será a atenuação dos poluentes, ou seja, a meiofauna apresenta um papel 

importante na autopurificação da interface interação rio-aquífero.  

Zepilli et al. (2015) afirma que uma das características da meiofauna é sua alta sensibilidade as 

mudanças ambientais, podendo assim, ser estudada como um bom bioindicador tanto para mudanças 

climáticas, como principalmente para estudados de impactos ambientais antrópicos. 

É neste contexto que LIU et al. (2017) apresenta como uma condição primária a preservação 

da zona hiporreica, principalmente por se tratar do habitat destes organismos, afim de manter o bom 

funcionamento da absorção de organismos nas interações rio-aquífero. 

 

4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

O presente estudo foi desenvolvido para um melhor entendimento da zona hiporreica bem como 

a análise da meiofauna desse ambiente. A pesquisa está sendo realizada em um trecho médio do rio 

Ipojuca, localizado na cidade de Caruaru-PE, onde foram selecionados dois pontos de estudos (Figura 

1). 
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Figura 1 - Localização da área de estudos e pontos de amostragem no trecho médio do rio Ipojuca localizado na cidade 

de Caruaru-PE. 

 

No trecho estudado, o Ponto 1 (P1) está localizado mais a montante do centro urbano da cidade 

de Caruaru-PE, já o Ponto (P2) está localizado mais a jusante do centro urbano da cidade. A Tabela 

1 apresenta as principais características dos pontos estudados bem como as coordenadas geográficas 

do mesmo.  

Tabela 1 - Características dos pontos de coleta de amostra de água no rio Ipojuca. 

Ponto de 

Coleta 
Descrição Coordenadas Geográficas 

Elevação 

(m) 

Ponto 1 Montante de Caruaru 
25L0170139 

503 
UTM9082044 

Ponto 2 Jusante de Caruaru 
25L0175889 

478 
UTM9081777 

 

4.2 Análise da meiofauna  

A caracterização biológica da zona hiporreica foi realizada a partir do levantamento dos 

indivíduos e composição da meiofauna existente nesse ambiente. As coletas dos sedimentos da zona 

hiporreica foram realizadas em duas profundidades para cada ponto analisado (0-5 cm e 5-10 cm). 

Além das amostras, também foram coletadas réplicas e tréplicas para uma melhor amostragem da 

comunidade da meiofauna. 

Após coletadas, todas as amostras foram postas em recipientes plásticos identificados e imersas 

em formaldeído a 4%. Em seguida as amostras foram levadas para UFPE, para o Centro de 

Biociências (CB) e analisados no Laboratório de Dinâmica de Populações da UFPE (LABDIN) no 

Departamento de Zoologia. A meiofauna foi extraída durante a lavagem dos sedimentos hiporreicos 

com água filtrada sobre peneiras geológicas com aberturas de malha de 500 μm, 200 μm, 100 μm e 

45 μm. Os organismos retidos na malha de 500 μm de abertura não foram analisados por não fazer 

parte da meiofauna, os demais que foram retidos nas peneiras de menor abertura foram postos em 

novos recipientes e corados com corante rosa de bengala, com o intuito de facilitar sua análise. Após 

um período ≥ 24 h a coloração já está adequada para a triagem das amostras. As amostras foram 

analisadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico com aumento de 4x em placa de Dollfus. 

A identificação se deu a nível de grandes grupos taxinômicos.  

Para calcular a densidade foi utilizada a área referente ao círculo do corer utilizado na coleta 

(11,33 cm2). Posteriormente calculou-se a densidade média das réplicas e tréplicas através de média 

aritmética simples. 
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Foi utilizada a análise de variância multivariada por permutação (PERMANOVA) 

(ANDERSON, 2001; MCARDLE e ANDERSON, 2001) a partir da matriz de similaridade de 

BrayCurtis com dados transformados em raiz quadrada para verificar as diferenças significativas na 

estrutura da comunidade. A PERMANOVA foi executada usando o software Primer® v.6 (Plymouth 

Routines in Multivariate Ecological Researches). O nível de significância foi fixado em p < 0.05 para 

todas as análises. As análises Multivariadas foram baseadas nos métodos propostos por Clarke e 

Warwick (1994). 

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A caracterização biológica da zona hiporreica foi realizada através de um estudo da estrutura 

da comunidade da meiofauna, através da avaliação do número total de indivíduos e da identificação 

em níveis taxonômicos superiores. Segundo Ricklefs e Miller (1999) o número total de indivíduos 

junto com a diversidade taxonômica são fatores que podem ser considerados propriedades da estrutura 

de uma comunidade. 

Durante as análises realizadas das amostras, foram identificados um total de 92 indivíduos, 

distribuídos em três taxa mais representativos, Nematoda, Annelida e Copepoda, responsáveis por 

97% de dominância. Os outros taxas representaram um total de 3% e neles estavam contidos, Acari 

e Insecta (larvas).   

Não houve nenhum grupo taxônomico dominante no total de indivíduos estudados nos dois 

pontos, o Nematoda representou 39% dos indivíduos, o Annelida 38% e os Copepodas 20% dos 

organismos contabilizados (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Abundância média (média das 3 réplicas) e desvio padrão (DP) dos grandes grupos da meiofauna 

encontrados nos dois pontos de coleta estudado. 

GRUPOS 
P1 P2 

0-5 5-10 0-5 5-10 

Nematoda 1,6 1,6 7 1,6 

DP+/- 0,86 0,86 2,3 1,1 

Annelida 1,3 2,6 4,6 3 

DP+/- 0,84 1,1 1,6 1,3 

Copepoda 1,3 4,6 0 0 

DP+/- 1,1 1,8 0 0 

Outros 0 0 1 0 

DP+/- 0 0 0,4 0 
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TOTAL 4,2 8,8 12,6 4,6 

 

Os dados da Tabela 2 mostram que pouca diferença foi observada na quantificação de 

indivíduos entre os pontos, onde 44% dos indivíduos presentes nos sedimentos hiporreicos estavam 

contidos no P1 e 56% dos organismos analisados estavam no P2.  

É também notável que o grupo dos Copepodas aparece apenas no P1. Como já dito 

anteriormente o P1 está localizado mais a montante do centro urbano, diferente do P2, localizado 

mais a jusante. Sendo assim, o P2 sofre mais com lançamentos de efluentes domésticos, podendo ser 

estes um dos motivos da não aparição dos Copepodas no P2, visto que, segundo Araujo et al. (2009) 

descrevem que os Copepodas são organismos sensíveis a poluentes, e que podem ser utilizados como 

bioindicadores, possibilitando a avaliação de diferentes vias de exposição a poluentes, como 

sedimento e água. Através da análise multivariada PERMANOVA, foi observado que houve 

diferença significativa entre a composição das comunidades do P1 e P2 (F=2.7; P=0.03). 

Maciel et al. (2015) avaliaram a toxicidade dos sedimentos do sistema estuarino do Capibaribe 

utilizando o Copepoda. Foram observados efeitos subletais nas amostras realizadas em pontos que 

foram registrados concentrações de hidrocarbonetos de petróleo dissolvidos e/ou dispersos em água, 

sugerindo uma contaminação crônica do ambiente, além dos pontos serem proveniente 

principalmente de descarga de efluentes domésticos e industriais, como também das atividades 

portuárias. 

A densidade média de organismos encontrados foi de 3,77 indivíduos/10 cm2 para o P1 e 4,90 

indivíduos/10 cm2 para o P2. No P1 o grupo taxonômico mais abundante foram os Copepodas, 

representando 45% dos organismos neste ponto, seguido pelos anelídeos com 30% e Nematoda com 

25%. Para o P2, o grupo taxonômico que obteve maior representatividade foram os Nematdas com 

50%, seguido pelos anelídeos e os demais grupos classificados como outros representando 44% e 6% 

respectivamente. 

Em relação as duas profundidades estudadas, observou-se que não houve grandes diferenças 

quantitativa. Para a profundidade de 0-5 cm, obteve-se uma representatividade de 55% de indivíduos 

enquanto a profundidade de 5-10 cm ficou representado por 45%. A Figura 2 apresenta uma análise 

individual da densidade média de indivíduos por profundidade em cada ponto.  

Para o P1 obteve-se uma densidade média de 1,22 indivíduos/10 cm2 para os primeiros 5 cm 

estudados, já para a profundidade de 5-10 cm, obteve uma densidade média de 2,54 indivíduos/10 

cm2. O P2, para a profundidade de 0-5 cm apresentou uma densidade média de 3,58 indivíduos/10 
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cm2, já para a profundidade de 5-10 cm, foi observado uma densidade média de 1,32 indivíduos/10 

cm2. 

 

 

Figura 2 - Densidades médias da meiofauna presente nos sedimentos hiporreicos dos dois pontos relacionadas com cada 

profundidade estudada. 

 

 

6 - CONCLUSÃO 

 

A pesquisa apresentou informações relevantes sobre a caracterização da meio fauna hiporréica 

em um trecho médio do rio Ipojuca-PE, onde foram observados um total de 92 indivíduos, 

distribuídos em três taxas mais representativos, Nematoda, Annelida e Copepoda, responsáveis por 

97% de dominância. Poucas diferenças quantitativas foram observadas entre os pontos e as 

profundidades estudadas (0-5 cm e 5-10 cm). 

Através da análise multivariada PERMANOVA, foi observado que houve diferença 

significativa entre a composição das comunidades do P1 e P2. Onde no P1 foi observado um total de 

18 Copepodas, já no P2 os Copepodas não apareceram. Isso pode ser explicado pelo fato dos 

Copepodas serem sencíveis a poluentes e o P2 sofrer com descargas de efluentes domésticos. 

Utilizando o Copepoda como um bioindicador. 

Se faz necessário um aprofundamento do conhecimento sobre as variáveis ambientais que 

influenciam a composição da zona hiporreica, para o melhor entendimento da composição 

meiofaunística do ambiente, pois contribui de forma indireta na depuração dos micropoluentes 
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presentes na água superficial que ao percolar pelo meio poroso desencadeiam alguns processos 

biogeoquímicos influenciando a qualidade da água de recarga para aquíferos. 
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