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O Projeto LIFE Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527) resulta de uma 
parceria entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a 
Secretaria Regional de Energia, Ambiente e Turismo (SREAT), com a 
contribuição do instrumento financeiro LIFE da Comunidade 
Europeia. Pretende contribuir para a gestão do sítio da Rede Natura 2000 
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, através da implementação de 
medidas inovadoras de gestão e restauração da floresta Laurissilva, 
monitorização da biodiversidade, gestão do uso público, sensibilização das 
populações e promoção da sustentabilidade a longo prazo. Esta gestão 
melhorada da ZPE irá contribuir para a conservação efetiva da população 
mundial de Priolo (Pyrrhula murina) que se encontra restrita a esta área 
protegida da ilha de São Miguel, nos Açores 

Cofinanciamento Parceiros 
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Missão 

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats, 
promovendo um desenvolvimento que garanta a viabilidade do 
património natural para usufruto das gerações futuras. 

A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma 
Organização Não Governamental de Ambiente que trabalha para a 
conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Como 
associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de 
diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de uma 
rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife International, 
que atua em 120 países e tem como objetivo a preservação da 
diversidade biológica através da conservação das aves, dos seus 
habitats e da promoção do uso sustentável dos recursos naturais.       

A SPEA foi reconhecida como entidade de utilidade pública em 2012. 

  
                                                                                  www.spea.pt 
                                

    www.facebook.com/spea.Birdlife 
      https://twitter.com/spea_birdlife 
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RESUMO  
 
O presente relatório apresenta os resultados de um sistema de monitorizações que foi implementado 
para mitigar os efeitos das ações C6 e C7 do Projeto LiFE+ Terras do Priolo sobre a Ribeira do Guilherme 
e para a acompanhar a evolução do estado ecológico desta linha de água. Os indicadores físico-químicos 
apontaram mudanças pontuais em algumas das propriedades da água devido ao pelo aporte de matéria 
orgânica e à sua degradação no sistema fluvial. A comunidade biológica da Ribeira do Guilherme 
apresentou uma alteração significativa em termos de diversidade e riqueza, assemelhando-se 
progressivamente com a comunidade de uma linha de água utilizada como referência e que possui em 
seu bosque ribeirinho o predomínio de espécies da flora nativa da floresta laurissilva. A erosão hídrica 
diminuiu no período após as intervenções e a metodologia de “morte em pé” de P. undulatum demonstrou 
ser uma boa alternativa para controle de espécies arbóreas invasoras com vistas à redução da erosão. 
A análise física do solo apontou para uma alteração quanto à granulométria, provavelmente devido à 
erosão hídrica durante o período de intervenção. As concentrações de herbicidas observadas nas 
análises de água da linha de água intervencionada sugerem sua dispersão total no ambiente, uma vez 
que os valores estão abaixo das concentrações mínimas detectáveis. A monitorização da Ribeira do 
Guilherme deve continuar a ser realizada para acompanhar a recuperação do seu estado ambiental, uma 
vez que as intervenções são relativamente recentes. Portanto faz-se necessário um tempo maior para 
que o sistema fluvial e o bosque ribeirinho reflorestado possam se desenvolver.  
 
 
 

 
SUMMARY  
 
This report shows the results of a monitoring system that was implemented in order to mitigate the effects 
of C6 and C7 actions, executed in the scope of LIFE Lands of Priolo project, on the Ribeira do Guilherme 
Stream, as well as monitor the evolution of the ecological status of this stream. The physical-chemical 
indicators indicated punctual changes in water properties, mainly due to the loading of organic matter and 
its degradation in the river system. However, the indicators seems to normalize throughout the monitoring. 
The biological community of Ribeira do Guilherme presented a significant change in terms of diversity 
and richness, resembling progressively the community from a stream used as reference in which the 
riparian forest is dominated of Laurissilva flora species. The hydric erosion decreased in the period after 
the interventions and the "standing death" methodology employed in the P. undulatum controlling seems 
to produce less impact in the control of invasive tree species regarding hydric erosion. The physical 
analysis of the soil pointed out a change in grain size properties, probably due to water erosion during the 
intervention period. The concentrations of herbicides suggests its total dispersion in the environment, 
since the values are below of the detectable minimum concentrations. The monitoring of Ribeira do 
Guilherme should continue to be carried out in order to monitor the recovery of its environmental status. 
Once the interventions are relatively recent, it is required a longer time for the recovery of the river system 
and the succession of the reforested riparian forest. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 
Ao longo dos séculos a poluição aquática e a introdução de espécies exóticas somaram-se às alterações 

morfológicas dos ambientes fluviais e áreas húmidas efetuadas pelo homem para a captação de água. 

Perante este cenário, a Diretiva Quadro da Água - DQA (2000/60/EC) surgiu com o intuito de promover 

o uso sustentável da água e, consequentemente, alcançar um estado ambiental ótimo nos ecossistemas 

fluviais da União Européia. Entende-se por estado ambiental como uma medida de qualidade da estrutura 

e funcionamento de um ecossistema. Neste contexto, o bom estado ambiental (da sigla em inglês GES 

– Good Environmental State) é aquele em que as características das comunidades biológicas se 

aproximam do esperado em um ecossistema sem intervenção antrópica. As características físico-

quimicas e morfológicas do meio aquático em um GES devem permitir o correto desenvolvimento das 

comunidades que o habitam. A avaliação de tais características e da comunidade biológica determinam 

o estado ecológico dos ecossistemas aquáticos. 

 

Os bosques ribeirinhos, devido à sua relevância ecológica e seus serviços ecossistêmicos, são 

considerados ambientes prioritários para a conservação segundo a Diretiva Habitats, que está 

relacionada com a conservação dos habitats naturais, sua flora e fauna (92/43/CEE). As zonas ribeirinhas 

da Serra da Tronqueira são de extrema importancia ecológica, visto que asseguram o equilíbrio dos 

cursos de água, além de proporcionarem um patrimônio natural único e diversificado em termos 

faunísticos e florísticos. O ecossistema ribeirinho da Serra da Tronqueira encontra-se impactado pela 

presença de espécies vegetais invasoras em suas margens e leitos. A remoção das espécies de flora 

invasora em zonas ribeirinhas compreende  um processo complexo devido à dificuldade das operações 

realizadas em margens de declive acentuado. Portanto, a extração do material lenhoso resultante do 

corte de espécies arbóreas e a aplicação de herbicidas (seja por injecao ou pincelagem) muitas vezes 

constituem um esforço com logística complicada. 

 

Com o intuito de caracterizar e avaliar dos efeitos da recuperação de uma vegetação natural, localizada 

em áreas adjacentes a uma linha de água de caudal permanente, o presente relatório apresenta os 

resultdos de um conjunto de monitorizações elaborados de acordo com a legislacao nacional e a DQA. 

Este conjunto de monitorizações constitui a ação D4 do projeto LIFE+ Terras do Priolo. A recuperação 

da vegetação natural consistiu em operações de corte e destroça do material lenhoso do incenso 

(Pittosporum undulatum) sobre uma linha de água localizada no troço médio da Ribeira do Guilherme. 

Durante o período de execução do presente estudo foram realizadas monitorizações de indicadores 

físico-químicos e biológicos, a análise dos efeitos no solo provocados pela erosão hídrica durante e após 

a intervenção para o restauro ecológico e a monitorização das concentrações dos herbicidas utilizados 

no controle das espéciesde flora invasora. 
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2. METODOLOGIA  
 
2.1 Área de Estudo  
 
 A área de estudo encontra-se inserida na bacia da Ribeira do Guilherme. A linha de água objeto deste 

trabalho é um curso de água secundário que aflui à Ribeira do Guilherme (fig. 1). O troço da linha de 

água que foi alvo do sistema de monitorizações atravessam áreas adjacentes onde foram implementadas 

as Ações C6 e C7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ribeira do Guilherme: Imagens da linha de água que foi alvo de monitorizações do presente estudo. 
 

 
O bosque ribeirinho caracteriza-se por ter o estrato arbóreo dominado pelas espécies exóticas invasoras 

Pittosporum undulatum e o estrato herbáceo com uma elevada densidade de Hedychium gardnarianum 

(fig. 2). 
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Figura 2. Espécies dominantes no bosque ribeirinho da Ribeira do Guilherme: Pittosporum undulatum (esq.) e H. 
gardenarianum (dir.). 

 
 

2.2 Caracterização geomorfológica da Ribeira do Guilherme 

 

Em ambiente SIG (sistem de informação geográfica) foram caracterizados o perfil longitudinal, a planície 

de inundação e as micro-bacias da linha de água estudada. Também foi determinado o número de 

seções para o troço da Ribeira do Guilherme que está a ser alvo de monitorizações. Uma vez 

determinadas as seções, foram realizadas medições para a caracterização de seus perfis transversais.  

  

2.3 Inventário do coberto vegetal na zona ripária 

 

Foram instaladas 6 parcelas para a caracterização do coberto vegetal da zona ripária da Ribeira do 

Guilherme. Para cada parcela foram mensurados os diâmetros na altura do peito (DAP) da espécie 

arbérea dominante e a frequência relativa das espécies arbóreas presentes. As medidas de DAP obtidas 

foram agrupadas em classes de tamanho. 

 

2.4 Índices de avaliação fluvial 

 

Nos períodos anterior e posterior às intervenções para o restauro ecológico foram aplicados os seguintes 

índices de avaliação fluvial: 

 

- Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR) (Munne et al. 1998, 2003): Calculado para determinar 

a qualidade do bosque e seu estado de conservação. Este índice consta de 4 medições que sintetizam 

diferentes aspectos qualitativos do estado da margem da ribeira, nomeadamente o grau de coberto da 

zona ripária, a estrutura do coberto vegetal, a qualidade do coberto vegetal e o grau de naturalidade do 

coberto vegetal. O valor final do índice foi obtido somando-se as pontuações de cada medição. A 

pontuação final compreende valores desde 0 (mínima qualidade) até 100 (máxima qualidade), conforme 

descrito na tabela 1. 
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Tabela 1. Níveis de qualidade segundo avaliação através do Índice QBR. 

 
  
 
- Índice de qualidade de habitat fluvial (IHF) (Pardo et al. 2002): Utilizado principalmente para avaliar a 

heterogeneidade dos habitats fluviais presentes no leito da ribeira e a funcionalidade dos índices 

biológicos relativos à presença/ausência de macroinvertebrados no leito fluvial. Para o cálculo deste 

índice são necessárias 7 medições que avaliam a heterogeneidade de habitats, nomeadamente: o grau 

de inclusão em rápidos/sedimentação em remansos, frequência de rápidos, composição do substrato, 

regimes de velocidade/profundidade, porcentagem de sombra sobre o leito, elementos de 

heterogeneidade e cobertura e diversidade de vegetação aquática. 

Cada variável possui uma pontuação, sendo que o seu somatório oscila entre 0 e 100, valores que 

equivalem a mínima e a máxima qualidade, respetivamente (tab. 2).  

 
Tabela 2. Níveis de qualidade segundo avaliação através do Índice IHF. 

 
  
 
Os índices QBR e IHF foram aplicados em três pontos do troço da linha de agua que atravessa as áreas 

correspondentes às ações C6 e C7, distantes cada uma a aproximadamente 50 metros.  

 
 
2.5 Indicadores de qualidade de água 

 

2.5.1 Indicadores físico-químicos  

 
Com o intuito de avaliar a qualidade de água da Ribeira do Guilherme, linha de água que atravessa as 

áreas de implementação das ações C6 e C7, foram recolhidos e analisados os parâmetros físico-

químicos, em uma série trimestral. A tabela 3 apresenta os indicadores físico-químicos foram analisados, 

de acordo com as recomendações da DQA. 
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Tabela 3. Indicadores físico-químicos de qualidade de água analisados em amostras da Ribeira do Guilherme e 
processadas por laboratório especializado. 

Indicador de qualidade de água Ensaios e métodos aplicados em laboratório 

Alcalinidade NP 421:1966 - Volumetria 

Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) SMEWW 5210 B;SMEWW 4500-O G:2012 - Potenciometria 

Amônio SMEWW 4500-NH3 F:2012 - EAM (VIS) 

Nitrito PT 60 (2013-02) - CI 

Nitrato PT 60 (2013-02) - CI 

Fosfato PT 60 (2013-02) - CI 

Azoto total PT 93 (2013-02) - EAM (VIS) 

Turvação SMEWW 2130 B:2012 - Nefelometria 

Sólidos suspensos totais SMEWW 2540 D:2012 - Gravimetria 

 

 

Para além da Ribeira do Guilherme, os parâmetros temperatura, condutividade, pH e sólidos dissolvidos 

foram também analisados em duas outras ribeiras utilizadas como “controle”, ou seja, para fins de 

comparação. O critério aplicado para a escolha das duas ribeiras controle foi a vegetação ripária. Uma 

das ribeiras possui a vegetação ripária dominada pelas espécies invasoras P. undulatum e H. 

gardnarianum, enquanto que a outra ribeira controle possui a vegetação ripária caracterizada por um 

bosque de laurissilva parcialmente invadida por espécies exóticas. A primeira ribeira recebeu a 

denominação Ribeira Controle das Exóticas e, a segunda, Ribeira de Controle das Nativas (fig. 3). A 

localização das ribeiras pode ser observada na figura 4. A recolha dos dados de temperatura, 

condutividade, pH e sólidos dissolvidos foram obtidos em três pontos, ao longo de um troço de 100 

metros das três ribeiras acima mencionadas. 

Os valores de temperatura, condutividade, pH e sólidos dissolvidos foram obtidos através da sonda 

multiparamétrica Hanna® modelo HI991300 (fig. 5). Os demais indicadores físico-químicos foram obtidos 

por meio de analises realizadas pelo laboratório especializado do Instituto de Inovação e Tecnologia dos 

Açores – INOVA (fig. 6). 

As concentrações obtidas para cada parâmetro foram comparadas com os valores máximos 

recomendados e admissíveis segundo o Decreto de Lei Nacional n0 236/98, que regula a qualidade das 

águas doces superficiais destinadas à produção de água para o consumo humano. Apesar de não haver 

captação de água para o consumo humano na Ribeira do Guilherme, decidiu-se adotar tal categoria de 

referência por esta apresentar o mais alto rigor de qualidade de água.   
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Figura 3. Imagens da Ribeira Controle das Exóticas (esq.) e da Ribeira Controle das Nativas (dir.). 
 

 

 
Figura 4. Localização da Ribeira do Guilherme e das Ribeiras Controle. RIN: Ribeira Intervencionada (Ribeira do 

Guilherme); RCE: Ribeira Controle das Exóticas; RCN: Ribeira Controle das nativas; ZPE: Zona de Proteção 
Especial Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. 
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Figura 5. Recolha de dados físico-químicos através da sonda Hanna® modelo HI991300. 

 
 

  
Figura 6. Recolha de amostras de água efetuada pelo técnico do laboratório do INOVA. 

 

2.5.2 Indicadores biológicos 

 

O uso das comunidades biológicas para avaliar a qualidade das ribeiras, baseia-se na tolerância das 

espécies a certos parâmetros. Assim, a composição global das comunidades aquáticas refletem os tipos 

e concentrações de poluentes na agua (Day 2000). Determinados organismos designam-se de 

intolerantes ou sensíveis uma vez que não conseguem sobreviver à determinadas condições, enquanto 

outros, devido à sua resistência se designam de tolerantes. Os organismos tolerantes tendem a ocupar 
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o habitatdos organismos intolerantes, que perante o decréscimo na qualidade da água, as abandonam 

ou morrem (Alba-Tercedor 1996). Os indicadores biológicos aplicados foram as diatomáceas bentônicas 

e os macroinvertebrados bentônicos, segundo a metodologia descrita abaixo. 

 

Avaliação das diatomáceas bentônicas: As diatomáceas são organismos sensíveis à eutrofização, 

poluição orgânica e mineral. O cálculo de índices de diatomáceas são utilizados para detetar níveis de 

poluição. As recolhas de amostras foram realizadas numa base trimestral em um troço de 100 m da 

Ribeira do Guilherme e ribeiras controle (fig. 3), coincidindo com os pontos onde foram efetuadas as 

recolhas de dados físico-químicos pela sonda multiparamétrica. Durante a recolha de amostras foram 

evitadas as seguintes áreas: zonas com excessivo ensombramento, emergidas ou que aparentemente 

tivessem estado; áreas próximas às margens da ribeira, sendo o ponto central o mais adequado para a 

recolha de amostras; e poças e os troços de escassa ou excessiva corrente. O tipo de substrato ideal 

para a obtenção de amostras são as rochas e rochas rodadas.  

Para a recolha das amostras, o técnico situou-se no leito da ribeira e caminhou em direção contrária à 

corrente. As amostras de diatomáceas foi obtida raspando-se superfícies de rochas por meio de uma 

escova de dentes (fig. 7). Antes de recolher a amostra de diatomáceas, a superfície da rocha foi limpa 

de qualquer tipo de sustância aderida a fim de facilitar a escovagem. A amostragem máxima em cada 

rocha foi efetuada sobre uma superfície de 20 cm2, atingindo o valor total de amostragem correspondente 

a 100 cm2. Entre amostragens a escova foi limpa ao introduzí-la em um recipiente com 50 ml de água e 

agitando vagamente para impedir a mistura das diatomáceas.  

As amostras foram acondicionadas em recipientes de plástico hermético e fixadas com álcool 70% 

(C2H5OH) ou com uma solução tamponada de formaldeído (HCHO) a 4% v/v. As amostras foram 

processadas no Laboratório de Liminologia da Universidade dos Açores.  

 

 
Figura 7. Procedimento para a recolha de amostras de diatomáceas. 
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A análise de dados da comunidade de diatomáceas consistiu no cálculo do índice de riqueza de Margalef, 

índice de diversidade de Shanon-Wiener e na análise de coordenadas principais entre a Ribeira do 

Guilherme e as duas ribeiras controle nos períodos antes e após a intervenção. 

 

Avaliação dos macroinvertebrados bentônicos: Dentre os componentes de biodiversidade aquática, os 

macroinvertebrados bentônicos constituem o grupo mais testado e utilizado para caracterizar a qualidade 

ecológica das ribeiras (Barbour et al. 1999). Geralmente, considera-se que as comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos podem refletir diferentes perturbações antropogênicas, através de 

alterações na sua estrutura e função, possibilitando uma avaliação geral da qualidade da água. Para 

além da poluição orgânica, os macroinvertebrados bentônicos podem também ser usados para detetar 

estresse ácido, perda e/ou degradação do habitat (Hering et al. 2004). 

A recolha dos macroinvertebrados bentônicos consistiu em 6 arrastos de 1 metro de comprimento por 

0,25 metros de largura (largura da rede), com rede de mão, os quais foram distribuídos de forma 

proporcional pelos habitats existentes. A amostragem será sempre efectuada de jusante para montante. 

No caso de substrato pedregoso e arenoso, o técnico posicionou a abertura da rede contra o sentido da 

corrente e removeu com os pés o sedimento imediatamente antes da boca da rede. Assim, os 

organismos desalojados são arrastados pela corrente do rio para o interior da rede. A recolha de 

macroinvertebrados está ilustrada na figura 8. O material recolhido foi depositado em recipientes de 

plastico e conservados em álcool a 70% para posterior identificação taxonômica no Laboratório de 

Liminologia da Universidade dos Açores. 

As recolhas de amostras foram realizadas em um troço de 100 m da Ribeira do Guilherme e ribeiras 

controle (fig. 3), coincidindo com os pontos onde foram efetuadas as recolhas de dados físico-químicos 

através da sonda multiparamétrica. 

 
 

 
Figura 8. Procedimentos para recolha de macroinvertebrados bentônicos. 
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A análise de dados da comunidade de macroinvertebrados bentônicos consistiu no cálculo do número 

total de espécies e de indivíduos, do índice de riqueza de espécies de Margalef e na análise de 

coordenadas principais comparando-se a Ribeirado Guilherme com as duas ribeiras controle nos 

períodos antes e após a intervenção. 

 

2.6 Monitorização das concentrações de herbicidas 

 

Os herbicidas utilizados para o controle de espécies de flora invasora (Metasulfurão de metilo e Glifosato) 

também tiveram as suas concentrações estimadas em uma base trimestral. Foram analisadas as 

concentrações de herbicidas em quatro recolhas que foram realizadas em maio, agosto e novembro de 

2019 e em março de 2019. A recolha de amostras de água para análise foram realizados após o período 

mínimo de 24 horas desde a última chuva. As concentrações de herbicidas foram analisadas pelo 

laboratório especializado do Instituto de Inovação e Tecnologia dos Açores – INOVA. Os ensaios e 

métodos aplicadas nas análises foram: SOP M1230 - LC-MS/MS, para o Metasulfirão de metilo; e DIN 

38407-2, LC-MS/MS, GC-MS, para o glifosato. 

 

2.7 Avaliação da erosão hídrica 

 

Com o intuito de monitorizar os efeitos de remoção da vegetação exótica na erosão hídrica, foram 

instaladas 6 parcelas na zona de intervenção da Ação C7 (fig. 9) e enumeradas de P1 a P6. Em cada 

parcela foram posicionadas 48 estacas, conforme representado na figura 10. As estacas, de 75 cm cada, 

receberam previamente uma marca medindo-se 30 cm a partir do ápice. A monitorização da erosão 

hídrica consistiu em medir-se a distância entre o solo e a marca da estaca, no caso de erosão, ou a 

distância do ápice da estaca para o solo, no caso de sedimentação. A figura 11 mostra o técnico 

realizando a monitorização de uma das estacas. 
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Figura 9. Localização das 6 parcelas instaladas para monitorização da erosão hídrica e do pluviômetro. 
 
 
 

 
  

 
Figura 10. Representação esquemática das parcelas instaladas para monitorização da erosão hídrica. 
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Figura 11. Técnico da SPEA realizando a monitorização das estacas em uma das parcelas instaladas para 

monitorização de erosão hídrica. 
 

 
As monitorizações das parcelas ocorreram durante (ano de 2016) e após (ano de 2018) as intervenções 

as ações de intervenção para o controle das espécies invasoras. Para avaliar os efeitos da metodologia 

de controle de P. undulatum na erosão hídrica, na parcela P4 foi feito o corte raso desta espécie ao invés 

do controle pela “morte em pé. A parcela P5 foi posicionada em uma área onde não foi realizada a 

intervenção para remoção de flora exótica, de forma a constituir-se de uma parcela controle. 

Para a estimativa da erosão ou sedimentação média, de cada parcela foi obtida a altura média dos solos 

por meio da soma das medições nas estacas, dividido pelo número total de estacas (Vásquez et al. 

2011). A erosão hídrica, representada pela variação da altura do solo medida nas estacas, foi comparada 

entre os períodos antes e depois da intervenção para remoção das espécies de flora invasora. Para isso 

foi utilizado o teste T de Student (quando os dados apresentavam distribuição normal) ou o seu 

equivalente não-paramétrico, teste Sign (quando não se observou uma distribuição normal dos dados). 

Para esta análise foram utilizados os meses de março e agosto dos anos de 2016 e 2018, para que 

fossem comparados meses iguais nos dois períodos. 

O índice pluviométrico nas proximidades da Ribeira do Guilherme foram monitorizados através do 

pluviômetro Delta® OHM modelo HD2013-DB (fig. 12) para comparar com os dados de erosão hídrica. 

A localização do pluviômetro está representada na figura 9. A pluviometria foi registrada entre 2015 e 

2018. 
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Figura 12. Imagens do pluviômetro Delta® OHM modelo HD2013-DB. 
 

 
2.8 Análise física do solo 

 

De cada parcela de monitorização da erosão hídrica foram recolhidas duas amostras para análise física 

do sol: a primeira em fevereiro de 2016 (período em que se iniciaram as intervenções) e a segunda em 

novembro de 2018 (período posterior às intervenções). Através da análise física do sol pretendeu-se 

avaliar possíveis alterações no solo ocasionadas pela intervenção. Os parâmetros analisados e sua 

metodologia estão descritos a seguir. 

- Grau de acidez do solo - pH: Para a estimativa do pH do solo foi aplicado a método descrito na norma 

ASTM D4972-45a. Este método de teste cobre a medição do pH dos solos para usos diferentes dos 

testes de corrosão. Essas medições são usadas nos campos de recursos agrícolas, ambientais e 

naturais. Esta medição determina o grau de acidez ou alcalinidade dos materiais do solo suspensos em 

água e uma solução de cloreto de cálcio 0,01 M. Medições em ambos os líquidos são necessárias para 

definir completamente o pH do solo. Esta variável é útil para determinar a solubilidade dos minerais do 

solo e a mobilidade de íons no solo e avaliar a viabilidade do ambiente solo-planta. 

- Teor de matéria orgânica: Para a estimativa do teor de matéria orgânica foi aplicada a metodologia 

descrita na norma ASTM D2974-87, método C. Neste método, o teor de cinzas de uma amostra de solo 

orgânico é determinado por ignição da amostra seca em estufa a partir da determinação do teor de 

humidade numa mufla a 440 °C. A substância remanescente após a ignição é a cinza. O teor de cinzas 

é expresso em percentagem da massa do amostra seca no forno. A matéria orgânica é determinada pela 

subtração do teor percentual de cinzas por 100. Este método deve ser usado para todos os fins de 

classificação geotécnica e geral. 

- Granulometria: Uma porção de solo, de peso conhecido, passa por uma série normalizada de peneiros 

de malha (quadrada) de dimensões crescentes. O material retido num determinado peneiro representa 

a fracção do solo com dimensão superior à da malha desse peneiro, mas inferior à do peneiro precedente. 
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Esse material é pesado para averiguar que percentagem representa do peso total da amostra, ou seja, 

as fracções retidas nos diversos peneiros são referidas ao peso total inicial. As análises granulométricas 

da fracção retida no peneiro de 2,00 mm e da fracção passada no mesmo peneiro, são efectuadas 

separadamente: para as partículas de maiores dimensões, maiores que 0,06 mm e menores que 2,00 

mm, o método que se usa para a determinação da composição granulométrica é ainda o da peneiração; 

para as partículas de dimensões muito reduzidas, passadas no peneiro de 0,074 mm, a análise 

granulométrica é, em regra, realizada por sedimentação. O processo de sedimentação consiste em 

misturar o solo com água destilada e, segundo a especificação aplicada (LNEC E 196-1966), o ensaio 

foi feito medindo a densidade do líquido em certos intervalos de tempo, segundo a lei de Stokes. A 

diferença de densidades medirá a quantidade de partículas que sedimentaram ao fim de um certo tempo 

t. Os resultados da análise granulométrica são registados no boletim de ensaio elaborado para o efeito, 

por meio de curvas granulométricas cumulativas, em que as dimensões das partículas (em mm) são 

representadas em abcissas, em escala logarítmica, enquanto as percentagens (em peso) de material 

com partículas inferiores a uma determinada dimensão surgem em ordenadas. Assim, um determinado 

valor da curva obtém-se da soma de todos os outros valores que lhe são inferiores. Para a análise de 

dados foram utilizados o método de Mc Cammon, as frequências acumulada por classes de tamanho e 

os diagramas de Perjup e de Shepard, a partir do software Sysgran 3.0. 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Caracterização geomorfológica da Ribeira do Guilherme 

 

O Comprimento total da Ribeira do Guilherme foi estimado em 1653,13 metros e o declive médio foi 

estimado em 28,49 graus. O troço intervencionado possui 631 metros, localizado entre as altitudes de 

442 e 330 metros. As figuras 13 e 14 representam o perfil completo da Ribeira do Guilherme (desde a 

nascente até a foz) e o perfil do troço onde foi realizado o restauro ecológico, respectivamente. 
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Figura 13. Perfil longitudinal completo da Ribeira do Guilherme. 

 
 

 
Figura 14. Perfil longitudinal do troço intervencionado da Ribeira do Guilherme. 

 
 
A tabela 4 apresenta a estatística descritiva de distância entre leitos e altitude do troço intervencionado 

da Ribeira do Guilherme. 
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Tabela 4. Estatística descritiva de distância entre leitos e altitude do troço intervencionado da Ribeira do 
Guilherme. 

Parâmetro Média Mínimo Máximo Desvio-padrão 

Distância entre leitos (m) 27,37 17 42 9,14 

Altitude (m) 348,16 325 389 13,80 

 
 

O mapa obtido através de modelos criados em ambiente SIG com o perfil longitudinal do troço 

intervencionado da Ribeira do Guilherme, os seus bancos e sua planície de inundação estão 

representados na figura 15. 

 

 
Figura 15. Mapa do troço intervencionado da Ribeira do Guilherme obtido por meio de modelos criados em 

ambiente SIG. 
 

 
Um total de 3 microbacias foram descritas para a Ribeira do Guilherme. A caracterização das microbacias 

estão descritas na tabela 5. 

 
Tabela 5. Caracterização das três microbacias da Ribeira do Guilherme. 

Microbacias 
Área 
(km2) 

Perímetro 
(km) 

Altitude (m) Extensão (m) 
Densidade 
da rede de 
drenagem 

Índice de 
compacidade 

mínima máxima média mín. máx. média 

1 0,03 0,85 300,0 526,8 417,9 2,6 86,0 64,8 9,69 1,41 

2 1,32 4,79 330,0 983,9 641,5 0,0 275,1 73,5 4,81 1,17 

3 6,52 10,96 290,0 1104,0 649,3 0,0 275,1 73,5 5,27 1,20 
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Um total de 8 seções transversais foram determinados no troço intervencionado da Ribeira do Guilherme, 

conforme localização representada na figura 16. A figura 17 apresenta o perfil de cada uma das seções 

transversais. 

 

 

 
Figura 16. Localização das seções transversais determinadas no troço intervencionado da Ribeira do Guilherme. 
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  Figura 17. Caracterização dos perfis das seções transversais do troço intervencionado da Ribeira do Guilherme. 
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3.2 Inventário do coberto vegetal na zona ripária 

 
Em todas as parcelas, a espécie arbórea dominante foi o incenso (Pittosporum undulatum). O estrato 

arbóreo era dominado pela conteira (Hedichyum gardenarianum). As espécies nativas arbóreas 

estiveram presentes em 5 das 6 parcelas, entretanto as suas frequências eram muito reduzidas. As 

espécies nativas presentes nas parcelas foram Laurus azorica, Myrica faia, Erica azorica e Ilex perado 

azorica. A espécie invasora Clethra arborea esteve presente em uma das 6 parcelas. A figura 18 

apresenta a frequência relativa das espécies arbóreas em cada parcela. 

 

 
      
Figura 18. Frequência relativa de espécies arbóreas presentes na zona ripária do troço intervencionado da Ribeira 

do Guilherme. 
 
 

O DAP de P. undulatum variou entre as classes de 5 a 10 e 40 a 45 mm. A figura 19 apresenta a 

frequência de indivíduos de P. undulatum distribuídos por classes de tamanho em cada parcela. 
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Figura 19. Frequência de indivíduos de P. undulatum por classes de tamanho (DAP). 
 
 

3.3 Índices de avaliação fluvial 

 
O Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho apresentou um decréscimo na qualidade em comparação 

com a avaliação feita no início (2016) e após a intervenção (2018). O decréscimo deveu-se às avaliações 

de grau de cobertura da ribeira, estrutura da cobertura e qualidade da cobertura vegetal. Entretanto estes 

resultados devem ser analisados com muita cautela uma vez que o índice QBR avalia o bosque 

ribeirinho, o qual foi alvo de intervenção para remoção da flora exótica invasora. Considerando que as 

espécies invasoras eram dominantes no coberto vegetal ribeirinho e que o plantio de espécies nativas é 

recente, a avaliação através do índice QBR deverá ser repetido no futuro para resultados mais fiáveis 

sobre a recuperação do bosque ribeirinho. A figura 20 apresenta os valores obtidos para cada critério do 

índice QBR nos anos de 2016 e 2018. 

O índice de de avaliação de habitats fluviais apresentou um decréscimo em 2 dos 3 pontos de 

amostragem. No geral observou-se um decréscimo da diversidade de habitats fluviais na Ribeira do 

Guilherme. A exemplo do índice QBR, novas avaliações por meio do índice IHF deverão ser feitas no 

futuro. Após a análise realizada em 2018 a Ribeira do Guilherme sofreu uma nova fase de intervenção 

través de técnicas de engenharia natural visando recuperação, sobretudo, de seu caudal e contenção da 
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erosão de suas margens. Este fato aliado ao alto dinamismo dos ecossistemas fluviais apontam para a 

necessidade de acompanhamento da evolução da diversificação de habitats fluviais na Ribeira do 

Guilherme. Os resultados apresentados no IHF devem ser comparados com a evolução da comunidade 

biológica da Ribeira do Guilherme, que será apresentada e discutida mais a frente no presente relatório. 

A figura 21 detalha os resultados obtidos na palicação do índice IHF. 

 

 

 
 

Figura 20. Resultados da avaliação do bosque ribeirinho da Ribeira do Guilherme através do índice QBR. 
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Figura 21. Resultados da avaliação dos habitats fluviais da Ribeira do Guilherme através do índice IHF. 
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3.4 Indicadores de qualidade de água 

 

3.4.1 Análises laboratoriais 

 

Alcalinidade: Pode ser definida como sua capacidade de reagir quantitativamente com um ácido forte até 

um valor definido de pH. A alcalinidade das águas não representa risco potencial à saúde pública. 

Provoca alteração no paladar e a rejeição da água em concentrações inferiores àquelas que 

eventualmente pudessem trazer prejuízos mais sérios. Os bicarbonatos e, em menor extensão, os 

carbonatos, que são menos solúveis, dissolvem-se na água devido à sua passagem pelo solo. Se este 

solo for rico em calcáreo, o gás carbônico da água o solubiliza, transformando-o em bicarbonato. Os 

carbonatos e hidróxidos podem aparecer em águas onde ocorrem florações de algas (eutrofizadas). As 

concentrações mais altas foram detectadas no período de implementação da Ações C6, para controle 

de H. gardenarianum (início em fevereiro de 2016) e de P. undulatum (início em julho de 2016). A matéria 

orgânica resultante desta intervenção provavelmente é responsável pelo aumento da alcalinidade 

observado (fig. 22) devido à uma condição de eutroficação momentânea devido ao aporte de nutrientes.  

 

 
Figura 22. Valores obtidos para alcalinidade na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. 

 

Demanda Biológica de Oxigênio (DBO): A DBO corresponde à quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica biodegradável presente na água por processos biológicos. Durante a 

monitorização da Ribeira do Guilherme, altos índices de DBO foram observados entre maio e novembro 

de 2017 (fig. 23). Possivelmente estes valores representam a entrada de matéria organica devido à 

implementação da Ação C6, conforme descrito acima. O aporte de matéria orgânica e a consequente 

entrada de nutrientes no sistema aquático teria ocasionado um estado hipertrófico passageiro. O boom 

de microalgas resultante da entrada de nutrientes, originada no ano de 2016, teve um reflexo em 2017 

quando o oxigênio necessário para degradação da matéria orgânica se tornou escasso. A DBO pode ter 

se agravado no período de seca e ter se normalizado devido a partir da próxima estação chuvosa e o 

consequente aumento da vazão fluvial.  
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Figura 23. Valores obtidos para DBO na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. VMR: Valor médio 

recomendado segundo a Legislação Nacional (Decreto de Lei n0 236/98). 
 

 
Amónio: O termo amónio inclui as espécies, não ionizada NH3 e ionizada NH4, existentes no ambiente e 

presentes naturalmente nas águas superficiais ou subterrâneas. Estas são resultantes da decomposição 

da matéria orgânica. As concentrações de amónio observadas na Ribeira do Guilherme estiveram em 

concentrações ligeiramente mais elevadas durante a fase de intervenção. A matéria orgânica resultante 

do corte e extração das espécies invasoras que chegou ao sistema fluvial é muito provavelmente pela 

alteração das concentrações observadas ao longo de 2016 (fig. 24) quando foi detectada uma 

concentração de 0,08 mg/L de NH4. Nas águas subterrâneas e superficiais, o seu teor habitual é inferior 

a 0,2 mg/L. As águas subterrâneas podem conter até 3 mg/L devido a processos anaeróbicos. As 

concentrações de amónio numa água destinada ao consumo humano não tem relevância imediata e 

termos de efeitos na saúde, pelo que a Organização Munidal de Saúde (OMS) não recomendou ainda 

qualquer valor de referência. Entretanto, a amónia em concentrações elevadas pode alterar o cheiro e 

sabor da água (Dias, 2008). 
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Figura 24. Valores obtidos concentrações de amónio na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. 

VMR: Valor médio recomendado segundo a Legislação Nacional (Decreto de Lei n0 236/98). 
 

 
Nitrito: O nitrito é uma forma química de nitrogênio encontrada em pequenas quantidades nas águas 

superficiais e subterrâneas, pois o nitrito é instável na presença de oxigênio, ocorrendo de forma 

intermediária. A presença do íon nitrito indica a ocorrência de processos biológicos influenciados pela 

poluição orgânica. As concentrações de nitritos no presente estudo alteraram-se a partir de novembro 

de 2017 e alcançaram seu valor máximo em maio de 2018 (fig. 25). As alterações nas concentrações de 

nitrito podem ser devido à carência de oxigênio. A figura 23, onde se analisa a DBO suporta essa hipótese 

uma vez que o seu aumento em novembro de 2017 pela entrada de nutrientes teria acarretado em um 

aumento da comunidade fotossintética e, consequentemente, redução do oxigênio na água no período 

seguinte. 

 

 

 
Figura 25. Concentrações de Nitrito na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. 
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Nitrato: O nitrato é a forma de nitrogênio mais abundante no solo, porém ele é fracamente ligado à matéria 

orgânica e aos argilominerais do solo. Além disso, esse íon possui uma solubilidade elevada sendo 

facilmente arrastado pelas águas das chuvas através do fenômeno de lixiviação. Assim, o nitrato pode 

ser transportado para os corpos hídricos, juntamente com porções de solos. As concentrações de nitratos 

na Ribeira do Guilherme estiveram sempre muito abaixo dos valores médios recomendados pela 

legislação nacional (fig. 26).  

  

 
Figura 26. Concentrações de nitratos na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. VMR: Valor médio 

recomendado segundo a Legislação Nacional (Decreto de Lei n0 236/98). 
 

 

Fosfatos: Os níveis de fosfatos estiveram sempre abaixo dos valores médios recomendados (fig. 27). Os 

maiores valores observados até fevereiro de 2018 podem ser um reflexo da eutrofização do sistema 

aquático devido à matéria orgânica resultante do corte realizado nas espécies invasoras. 

   

 
Figura 27. Concentrações de fosfatos na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. VMR: Valor médio 

recomendado segundo a Legislação Nacional (Decreto de Lei n0 236/98). 
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Azoto: O Azoto (N) é um dos elementos químicos mais importantes no metabolismo de ecossistemas 

aquáticos. Esta importância deve-se principalmente à sua participação na formação de proteínas, um 

dos componentes básicos da biomassa. Quando presente em baixas concentrações, pode atuar como 

um fator limitante na produção primária de ecossistemas aquáticos. Ao chegar à água, o azoto é 

rapidamente transformado em nitrogênio amoniacal, que é posteriormente, transformado em nitritos e 

depois em nitratos. Na falta de oxigênio, certas bactérias designadas por desnitrificadoras dão origem a 

um processo designado por desnitrificação, o qual compreende a redução dos nitratos a azoto gasoso e 

óxido nitroso. À medida que as condições ambientais se tornam mais deficientes de oxigênio, maior é a 

porcentagem de azoto gasoso que se forma. Os níveis mais elevados de azoto durante o presente estudo 

(fig. 28) pode estar relacionado com uma redução de oxigênio no sistema.  

 

 

 
Figura 28. Concentrações de azoto na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. 

 
 

 
Turvação: A turvação da água deve-se à presença de partículas coloidais e/ou em suspensão, finamente 

divididas, tais como argilas, limo, areias, matérias orgânicas e inorgânicas, plâncton e outros organismos 

microscópicos, que obstruem a transmissão da luz através da água. Microrganismos (bactérias, vírus e 

protozoários) se encontram, geralmente, aderidos a estas partículas. A turvação esteve em níveis 

relativamente semelhantes ao longo do período de estudo (fig. 29).  
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Figura 29. Turvação na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. 

 
 
Sólidos suspensos totais: Referem-se a pequenas partículas sólidas que se mantém em suspensão em 

água, como um colóide ou devido ao movimento da água. É um indicador de qualidade de águas remete 

à carga poluente susceptível de ser transportada. Os sólidos suspensos totais estiveram em um mesmo 

nível em todas as análises e abaixo do valos médio recomendado pela la«egislação nacional (fig. 30). 

  

 
Figura 30. Sólidos suspensos totais na Ribeira do Guilherme ao longo do período de estudo. VMR: Valor médio 

recomendado segundo a Legislação Nacional (Decreto de Lei n0 236/98). 
 

 
 

3.4.2 Sonda multiparamétrica 

 
pH: É a medida da concentração de íoes H+ na água. O balanço dos iões hodrogênio e hidróxido 

determina o quanto a água é básica ou ácida. Na água quimicamente pura, os iões estão em equilíbrio 

e o pH é neutro, ou seja, igual a 7. Os principais fatores que determinam o pH da água são o gás 
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carbônico e a alcalinidade. O pH da Ribeira do Guilherme esteve entre 3,8 e 7,8. A tabela 6 apresenta 

os valores de pH observados na Ribeira do Guilherme e nas Ribeiras controle. 

 

Tabela 6. Valores de pH observados na Ribeira do Guilherme e nas Ribeiras controle. Os meses sem dados referem-
se à períodos na estação seca em que a ribeira não apresentou fluxo de água contínuo. 

pH 

Recolha 
Ribeira do Guilherme Ribeira Controle das Exóticas Ribeira Controle das Nativas 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

fev/16 7,82 7,58 7,4 7,05 7,43 7,49 8 7,72 8,04 

abr/16 7,47 7,2 7,1 6,95 7,27 7,44 7,84 7,47 7,91 

ago/16 7,14 6,75 6,71 7,05 7,23 7,03 8,23 8,05 8,18 
nov/16 7,2 7,05 6,89 7,04 7,02 7,11 7,75 7,51 7,82 

fev/17 7,4 7,24 7,05 7,14 7,25 7,3 7,62 7,08 7,62 

mai/17 7,37 7,12 7,05 6,93 7,11 7,02 7,25 7,47 7,81 

ago/17 6,88 6,9 6,88 6,86 6,86 7,01 7,57 7,3 7,84 

nov/17 6,88 6,88 6,88 7,02 6,89 6,88 7,42 7 6,86 

fev/18 6,86 6,85 6,85 6,85 7,35 7,28 6,87 7,72 7,87 

mai/18 6,88 6,88 6,88 6,87 6,86 6,86 8,39 8,3 8,25 

ago/18 7,54 6,89 6,89 - - - 6,83 7,84 6,83 

nov/18 7,3 7,35 6,97 7,45 7,15 7,16 6,85 7,32 7,42 
fev/19 6,8 7 7 7,8 6,8 6,8 6,8 7,4 6,8 

jun/19 7,15 7,37 6,99 - - - 6,99 6,99 6,99 
 
 
Temperatura: Medida da intensidade de calor, é um parâmetro importante por influir em algumas 

propriedades da água tais como densidade, viscosidade e oxigênio dissolvido. A temperatura da Ribeira 

do Guilherme foi semelhante àquelas observadas nas ribeiras controle, com valores mais altos no verão 

(tab 7). 

 
Tabela 7. Valores de temperatura observados na Ribeira do Guilherme e nas Ribeiras controle. Os meses sem dados 
referem-se à períodos na estação seca em que a ribeira não apresentou fluxo de água contínuo. 

Temperatura 0C 

Recolha 
Ribeira do Guilherme Ribeira Controle das Exóticas Ribeira Controle das Nativas 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

fev/16 13,5 12,8 12,5 12,13 11,75 12 11,3 11,6 12,2 

abr/16 14,05 13,8 13,75 14,6 14,3 15,3 13,5 14,25 13,7 

ago/16 17 18 17,5 17,4 18,1 18,9 15,6 17,8 15,9 

nov/16 13,3 13,6 13,3 13,96 13,8 13,8 14 13,8 14,2 

fev/17 11,3 11,3 11,4 11,09 11,08 11,08 11,5 11,4 11,2 

mai/17 12,3 12,3 12,3 14,3 14,4 14,4 12,3 13 12,7 

ago/17 17,4 17,7 17,6 17,2 17,5 17,5 17,4 18,5 17,6 

nov/17 15,5 15,5 15,4 15,9 15,8 15,9 13,7 13,5 13,5 

fev/18 11,9 11,3 11,3 12 12,2 11,9 11,9 10,4 11 

mai/18 14,7 15,3 14,6 14 13,9 14,6 16,4 16,4 14,7 

ago/18 18,2 19,1 17,8 0 0 0 18,5 20,1 17,8 

nov/18 14,9 14,5 14,5 13,7 13,7 13,7 12,4 12 13,3 

fev/19 12,9 12,5 12,4 12,5 12,1 12,7 11,7 11,6 12 

jun/19 16,2 16,2 16,7    15,1 16,5 15 

 
 



_35 

Sólidos dissolvidos: os sólidos dissolvidos observados na Ribeira do Guilherme foram mais ou menos 

constantes ao longo do período de estudo e mais semelhante à Ribeira Controle das Nativas (tab 8). 

 
Tabela 8. Sólidos dissolvidos observados na Ribeira do Guilherme e nas Ribeiras controle. Os meses sem dados 
referem-se à períodos na estação seca em que a ribeira não apresentou fluxo de água contínuo. 

Sólidos dissolvidos (g/L) 

Recolha 
Ribeira do Guilherme Ribeira Controle das Exóticas Ribeira Controle das Nativas 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

fev/16 47 43,5 43,5 66 64,5 76 48 25,5 47 

abr/16 33 34 34 130 126 133 46 28,5 45,5 

ago/16 42 42 44 75 73 79 52 29 51 

nov/16 34 34 34 44 45 46 47,3 33 47 

fev/17 36 36 37 48 48 50 44 24 44 

mai/17 31 31 31 31 30 31 45 27 45 

ago/17 29 30 31 43 40 44 40 22 39 

nov/17 32 31 32 37 36 36 36 21 36 

fev/18 30 30 29 51 51 54 46 30 47 

mai/18 42 43 45 70 66 64 53 39 53 

ago/18 47 63 40 - - - 54 34 55 

nov/18 37 36 36 46 45 45 45 33 43 

fev/19 41 41 42 51 48 53 36 36 47 

jun/19 46 44 43 - - - 54 40 54 

 

Condutividade elétrica: A condutividade elétrica da água indica a sua capacidade de transmitir a corrente 

elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas, que se dissociam em ânions e cátions. 

Quanto maior a concentração iônica da solução, maior é a oportunidade para ação eletrolítica e, portanto, 

maior a capacidade em conduzir corrente elétrica. A condutividade elétrica aferida na Ribeira do 

Guilherme e nas ribeiras controle são apresentadas na tabela 9. 

 
Tabela 9. Condutividade aferida na Ribeira do Guilherme e nas Ribeiras controle com a sonda multiparamétrica. Os 
meses sem dados referem-se à períodos na estação seca em que a ribeira não apresentou fluxo de água contínuo.  

Condutividade (µs/cm) 

Recolha 
Ribeira do Guilherme Ribeira Controle das Exóticas Ribeira Controle das Nativas 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

fev/16 95 87 87,5 131 130 154 96 53,5 95 

abr/16 66,5 67,5 69 130 126 133 92 59 91 

ago/16 83 85 89 149 145 157 103 57 102 

nov/16 68 69 69 89 89 92 94,3 65 93 

fev/17 71 72 73 96 96 101 88 48 88 

mai/17 62 62 63 61 61 62 91 54 90 

ago/17 59 60 61 86 87 88 79 54 77 

nov/17 68 63 64 72 71 70 74 41 71 

fev/18 60 60 59 102 102 109 92 60 93 

mai/18 85 86 88 140 131 128 105 78 105 

ago/18 85 127 81 - - - 109 67 110 

nov/18 75 71 72 92 90 91 89 65 87 

fev/19 81 83 82 101 96 107 74 72 94 

jun/19 108 81 107 - - - 92 88 87 
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3.4.3 Indicadores Biológicos 

 
Diatomáceas: A Ribeira do Guilherme apresentou, nas análises efetuadas nos anos de 2016 (antes da 

intervenção) e de 2018 (após a intervenção) as mesmas espécies dominantes: Platessa hustedtii, P. 

bahlsii, Navicula reichardtiana e Achnanthiduim minutissimum (fig 30). Em relação às espécies raras, 

houve uma alteração entre os perídos antes e após a intervenção. Em 2016, as espécies raras foram 

Nitzschia palea e Sellaphora atomoides enquanto que, em 2018, foram Gomphonema clavatum e Eunotia 

minor (fig 31).  

 
     

 

Figura 30. Espécies de diatomáceas dominantes na Ribeira do Guilherme nos períodos antes e após a 
intervenção. Da esquerda para a direita: Platessa hustedtii, P. bahlsii, Navicula reichardtiana e Achnanthiduim 

minutissimum. 

 
        

 

    

Figura 31. Espécies raras identificadas na Ribeira do Guilherme antes (Nitzschia palea e Sellaphora atomoides, à 
esquerda) e após a intervenção (Gomphonema clavatum e Eunotia minor, à direita). 

 
Antes da intervenção, o índice de diversidade entre a Ribeira do Guilherme e a Ribeira Controle das 

Exóticas era muito similar (fig. 32). Entretanto, após a intervenção (ano de 2017) a diversidade da Ribeira 

do Guilherme assemelhou-se progressivamente com a Ribeira de Controle das nativas (figs. 33 e 34). 

Este resultado indica uma evolução no estado ecológico da Ribeira do Guilherme após a intervenção 

para o controle das espécies de flora exótica em sua vegetação ripária. 
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Figura 32. Riqueza de espécies e diversidade de diatomáceas na Ribeirado Guilherme (RIN) e Ribeiras Controle 

(RCE e RCN) no ano de 2016. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Figura 33. Riqueza de espécies e diversidade de diatomáceas na Ribeirado Guilherme (RIN) e Ribeiras Controle 

(RCE e RCN) no ano de 2017. 
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Figura 34. Riqueza de espécies e diversidade de diatomáceas na Ribeirado Guilherme (RIN) e Ribeiras Controle 

(RCE e RCN) no ano de 2018. 
 

 
A análise de coordenadas principais aponta para uma ligeira tendência de aumento na similaridade na 

comunidade de diatomáceas entre a Ribeira do Guilherme e a Ribeira Controle das Nativas, 

especialmente nas amostras recolhidas em 2018 (fig. 35). Este resultado corrobora com as análises de 

diversidade. 

 

 
 

Figura 35. Análise de coordenadas principais: Os círculos destacam as amostras referentes à Ribeira do 
Guilherme nos anos de 2016, 2017 e 2018. 
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A análise de coordenadas principais, utilizando-se como referência as espécies Gomphonema truncatum 

e Epithemia turgida corrobora com o análise anterior, ou seja, apresenta uma tendência da Ribeira do 

Guilherme a assemelhar-se com a Ribeira Controle das Nativas (fig. 36). As espécies  G. truncatum e E. 

turgida foram escolhidas para a presente análise pois são características de ribeiras com vegetação 

ripária nativa. 

 
 

Figura 36. Análise de coordenadas principais utilizando-se as espécies espécies Gomphonema truncatum e 
Epithemia turgida. Os círculos destacam as amostras referentes à Ribeira do Guilherme nos anos de 2016, 2017 e 

2018. 
 
 
 

Macroinvertebrados bentônicos: A comunidade de invertebrados bentónicos, na Ribeira do Guilherme e 

na Ribeira Controle das Nativas, apresentaram um ligeiro aumento no número de espécies (fig. 37) e de 

individuos (fig. 38) no ano de 2018. Para o período analisado, a riqueza de espécies se manteve o mesmo 

para a Ribeira do Guilherme e para a Ribeira Controle das Exóticas enquanto que a Ribeira Controle das 

Nativas diminuiu ligeiramente (fig. 39).  
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Figura 37. Macroinvertebrados bentônicos: Número total de espécies observados antes (2016) e após (2018) a 
intervenção na Ribeira do Guilherme (RIN), Ribeira Controle das Exóticas (RCE) e Ribeira Controle das Nativas 

(RCN). 
 

 
Figura 38. Macroinvertebrados bentônicos: Número total de indivíduos observados antes (2016) e após a 

intervenção (2018) na Ribeira do Guilherme (RIN), Ribeira Controle das Exóticas (RCE) e Ribeira Controle das 
Nativas (RCN). 
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Figura 39. Macroinvertebrados bentônicos: Riqueza de espécies estimada antes (2016) e após a intervenção 
(2018) na Ribeira do Guilherme (RIN), Ribeira Controle das Exóticas (RCE) e Ribeira Controle das Nativas (RCN). 
 
 

A análise de coordenadas principais realizada sobre a comunidade de macroinvertebrados bentônicos 

indicou que a Ribeira do Guilherme em 2016 se encontrava em um estado intermediário entre as duas 

Ribeiras Controle (fig. 40). Este resultado indica que a Ribeira do Guilherme, antes da intervenção, 

possuia composição de espécies semelhante às duas ribeiras utilizadas como referência. Entretanto, em 

2018, a Ribeira do Guilherme apresentou a comunidade de macroinvertebrados mais semelhante à 

Ribeira Controle das Nativas (fig. 41). Este resultado corrobora com a análise de comunidade de 

diatomáceas, ou seja, indica uma evolução no estado ecológico da Ribeira do Guilherme após a 

intervenção para o controle das espécies de flora exótica em sua vegetação ripária.  
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Figura 40. Análise de coordenadas principais para a comunidade de macroinvertebrados bentônicos da Ribeira do 
Guilherme (RIN), Ribeira Controle das Exóticas (RCE) e Ribeira Controle das Nativas (RCN) no ano de 2016. 

 
 
 
  

 
 
Figura 41. Análise de coordenadas principais para a comunidade de macroinvertebrados bentônicos da Ribeira do 
Guilherme (RIN), Ribeira Controle das Exóticas (RCE) e Ribeira Controle das Nativas (RCN) no ano de 2018. 
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3.5 Concentrações de herbicidas 

 

As concentrações de herbicidas apresentaram seus valores máximos na primeira análise realizada, em 

maio de 2018. Nas seguintes análises as concentrações obtidas foram as mínimas detectáveis em 

laboratório, segundo a norma técnica implementada (fig. 42). Estes resultados indicam que as 

concentrações dos dois herbicidas utilizados nas ações de restauro se dispersaram no ambiente, não 

apresentando vestígios nas amostras de água recolhidas da Ribeira do Guilherme. 

 

 
Figura 42. Concentrações de herbicidas em amostras de águas da Ribeira do Guilherme após as intervenções. 

 

Em relação ao glifosato, a sua capacidade de ser adsorvido pelas partículas de solo e permanecer inativo 

até sua completa degradação é relativamente alta. O glifosato é rapidamente degradado por 

microrganismos do solo, sendo que o tempo médio necessário para que metade da quantidade aplicada 

do produto seja degradada é de 32 dias (Giesy et al, 2000). 

 

3.6 Erosão hídrica 

 

No período de intervenção para o restauro ecológico a altura média do solo indicou erosão em quase 

todas as parcelas (fig. 43). Neste período, apenas a parcela 3 apresentou altura média positiva 

(sedimentação) em duas das quatro recolhas efetuadas nesse período. Após a intervenção, em 2018, 

verificou-se uma tendência de redução na erosão e aumento de sedimentação. Apenas a parcela 4, onde 

foi implementada a técnica de corte raso do P. undulatum, apresentou aumento da erosão. Os testes 

estatísticos confirmam que a erosão hídrica foi significativamente maior no periodo de intervenção (2016) 

nas parcelas P1, P2, P3, P5 e P6 e que na parcela P4 a erosão foi maior no período após a intervenção. 

Estes resultados indicam que a remoção das espécies invasoras pode ter um efeito positivo sobre a 

erosão hídrica. Entretanto, os resultados observados precisam ser analisados com cautela pois a parcela 

5, que não foi intervencionada para uso como controle, teve registro de erosão em apenas uma das 
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recolhas de dados no ano de 2018. Outro fator a se considerar em termos de erosão hídrica é a 

pluviosidade. No ano de 2018, de maio e agosto, a pluviosidade foi menor que o mesmo perríodo em 

2016 (fig. 44). 

. 
 
 
 

 
 

Figura 43. Valores de altura média do solo (h) medidos nas parcelas de sedimento para avaliação da erosão 
hídrica. Os valores negativos indicam erosão e os valores positivos indicam sedimentação. 
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Figura 44. Pluviosidade na Serra da Tronqueira nos anos de 2016, 2017 e 2018. 
 
 

3.7 Física do solo 

 
Grau de acidez do solo: A acidez do solo nos períodos durante e após a intervenção apresentou 

variações muito pequenas nas duas metodologias aplicadas (fig. 45). 

 
    

  

Figura 45.  Acidez do solo durante e após a intervenção. A: análise de pH em meio aquoso; B: Análise de pH em 
meio ácido. 

 
 
Teor de matéria orgânica: A porcentagem de matéria orgânica aumentou em todos os pontos de recolha, 

exceto em P2 (fig. 46). O aumento da matéria orgânica no solo provavelmente é devido ao corte das 

espécies exóticas durante a intervenção para o restauro ecológico. Este resultado deve ser levado em 

conta ao se analisar os dados de qualidade de água que estão relacionados com a entrada de matéria 

orgânica no sistema fluvial. Através da erosão hídrica a matéria orgânica acumulada no solo deve ter 

atingido o sistema fluvial, junto com o solo erodido. 
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Figura 46. Teor de matéria orgânica no solo a partir de recolhas obtidas no início da intervenção (fevereiro de 
2016) e após a intervenção (novembro de 2018). 

 
 
Análise granulométrica: Do ponto de vista textural, as amostras de 2016 apresentaram duas populações 

distintas com predomínio da areia fina. Apesar das amostras de 2018 terem apresentado três populações 

granulométricas distintas, a areia fina foi a predominante (assim como em 2016). As diferenças deveram-

se à diminuição textural nas amostras P1 (areia fina para silte grosso) e P4 (areia média para areia fina). 

Na amostra P6 a textura aumentou (areia fina para areia média). O diâmetro médio dos grãos (phi) variou 

entre 2,95 (areia fina) e 1,75 (areia média) na amostra de 2016, e entre 4,41 (silte grosso) e 2,69 (areia 

fina) na amostra de 2018. No que se refere à assimetria, a classificação variou de muito pobremente 

selecionado a extremamente mal selecionado nas amostras dos dois períodos. A assimetria variou de 

negativa a positiva nas amostras dos dois períodos. Quanto à curtose, em ambos os períodos as 

amostras foram predominante platicúrticas. As tabelas 10 e 11 apresentam os valores obtidos para a 

análise de granulometria nos dois períodos. O tamanho dos grãos também está representado no 

diagrama de Shepard (figs. 47 e 48), e nas frequências acumuladas (fig. 49 e 50). 
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Tabela 10. Classificação granulométrica de amostras de solo recolhidas em 2016, próximo às parcelas de monitorização de erosão hídrica (P1 a P6). 

Período Parcela Média Classificação Mediana Seleção Classificação Assimetria Classificação Curtose Classificação 
% 

Cascalho 
% 

Areia 
% 

Silte 
% 

Argila 

Fevereiro 
2016 

P1 2,528 Areia fina 3,018 4,057 
Extremamente 

mal selecionado 
-0,04855 

Aproximadamente 
simétrica 

0,6948 Platicúrtica 31,25 28,7 30,79 9,259 

P2 2,66 Areia fina 3,103 4,138 
Extremamente 

mal selecionado 
-0,1199 Negativa 0,7421 Platicúrtica 28,14 30,54 31,64 9,681 

P3 2,954 Areia fina 3,336 3,791 
Muito 

pobremente 
selecionado 

-0,1193 Negativa 0,917 Mesocúrtica 21,08 37,26 31,77 9,89 

P4 1,753 Areia média 1,674 4,287 
Extremamente 

mal selecionado 
0,1289 Positiva 0,7086 Platicúrtica 40,86 25,87 23,68 9,59 

P5 2,353 Areia fina 2,744 3,913 
Muito 

pobremente 
selecionado 

-0,07382 
Aproximadamente 

simétrica 
0,7476 Platicúrtica 29,1 32,9 30,7 7,3 

P6 2,444 Areia fina 2,86 3,943 
Muito 

pobremente 
selecionado 

-0,07262 
Aproximadamente 

simétrica 
0,7407 Platicúrtica 28,67 31,31 32,12 7,903 

 

Tabela 11. Classificação granulométrica de amostras de solo recolhidas em 2018, próximo às parcelas de monitorização de erosão hídrica (P1 a P6). 

Período Parcela Média Classificação Mediana Seleção Classificação Assimetria Classificação Curtose Classificação 
% 

Cascalho 
% 

Areia 
% 

Silte 
% 

Argila 

Novembro 
2018 

P1 4,417 Silte grosso 3,986 3,069 
Muito pobremente 

selecionado 
0,1095 Positiva 1,383 Leptocúrtica 5,7 44,5 37,8 12 

P2 2,433 Areia fina 3,292 4,025 
Extremamente mal 

selecionado 
-0,1867 Negativa 0,7386 Platicúrtica 27,37 32,17 35,16 5,295 

P3 2,692 Areia fina 3,848 4,032 
Extremamente mal 

selecionado 
-0,2704 Negativa 1,257 Leptocúrtica 21 32,2 37,8 9 

P4 2,488 Areia fina 3,107 4,283 
Extremamente mal 

selecionado 
-0,1481 Negativa 0,8887 Platicúrtica 24,28 38,36 27,37 9,99 

P5 2,077 Areia fina 2,669 3,997 
Muito pobremente 

selecionado 
-0,08707 

Aproximadamente 
simétrica 

0,7125 Platicúrtica 34,97 32,97 24,68 7,393 

P6 1,978 Areia média 2,908 4,216 
Extremamente mal 

selecionado 
-0,1557 Negativa 0,7002 Platicúrtica 37,5 29,63 24,41 8,465 



 

Figura 47. Classificação granulométrica das amostras de 2016 através do diagrama de Shepard. 

 

 

 

Figura 48. Classificação granulométrica das amostras de 2018 através do diagrama de Shepard. 
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Figura 49. Frequências acumuladas de classes de diâmetro dos sedimentos das amostras do ano de 2016. 

 

 

Figura 50. Frequências acumuladas de classes de diâmetro dos sedimentos das amostras do ano de 2016. 

 
 
Considerações finais. 
 
Inicialmente, a Ação D4 era dedicada especificamente à monitorização da erosão hídrica causada pelo 

controle das espécies invasoras. Porém, esta ação foi alargada de forma a implementar um sistema de 

monitorizações mais complexo seguindo as recomendações da Diretiva Quadro da Água. Dessa forma, 

será possível avaliar também a evolução do estado ambiental da Ribeira do Guilherme e a recuperação 

dos serviços ecossistêmicos. 

Os benefícios provenientes do restauro ecológico na linha de água serão observados majoritariamente 

com o desenvolvimento sucessional do ecossistema fluvial, inclusive de seu bosque ribeirinho. Portanto, 

os indicadores que avaliam o estado ambiental da Ribeira do Guilherme continuarão a ser 

monitorizados a longo prazo de forma a descrever o seu ritmo de recuperação ecológica. 
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A necessidade de prolongamento do presente estudo é evidenciado, por exemplo, pelos resultados 

obtidos através dos índices de avaliação fluvial aplicados no presente relatório. Estes demonstram um 

decréscimo na qualidade do bosque ribeirinho e da diversidade de habitats fluviais. Entretanto, o tempo 

decorrido desde a intervenção não foi suficiente para que o bosque ribeirinho e a linha de água se 

recupere. Tais índices devem ser repetidos em tempos futuros, quando as espécies nativas que foram 

plantadas na vegetação ripária atinjam um porte arbustivo ou arbóreo. Apesar da recuperação ecológica 

necessitar de tempo para que os seus benefícios sejam observados, as monitorizações das 

comunidades biológicas já indicam para uma melhoria de estado ambiental na Ribeira do Guilherme. 

No caso das diatomáceas houve uma mudança na biodiversidade da Ribeira do Guilherme onde as 

espécies dominantes se alteraram e a similaridade com a Ribeira Controle das Nativas aumentou 

progressivamente em termos de composição, diversidade e riqueza. Resultados semelhantes foram 

observados quanto aos invertebrados bentônicos. Existe uma ligeira tendência para o aumento no 

número de indivíduos e de diversidade de espécies entre os anos de 2016 e 2018. Esta tendência pode 

estar relacionado com a remoção da vegetação invasora, que era dominante na Ribeira do Guilherme. 

A vegetação ripária antes da intervenção possuía alta densidade de H. gardenarianum e de P. 

undulatum. A alteração do sombreamento devido ao controle da vegetação invasora deve ter 

contribuído significativamente para que a comunidade biológica da Ribeira do Guilherme se assemelhe 

progressivamente com a Ribeira Controle das Nativas. Antes da intervenção a Ribeira do Guilherme 

possuía muito mais sombra. Espera-se que a monitorização a longo termo dos indicadores biológicos 

demonstre uma similaridade cada vez maior da Ribeira do Guilherme com a Ribeira Controle das 

nativas na medida em que a vegetação ripária nativa se desenvolva. A comparação com a Ribeira 

Controle das Nativas é importante por esta representar o estado ecológico que se pretende alcançar 

com as ações desenvolvidas no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo na Ribeira do Guilherme. 

Os indicadores físico-químicos de uma forma geral apontam para alterações na água da Ribeira do 

Guilherme devido ao controle da vegetação invasora e o consequente aporte de matéria orgânica no 

sistema fluvial. Entretanto, as alterações dos indicadores físico-químicos observadas nas análises 

realizadas parecem pontuais por se estabilizarem, em grande maioria, até a última análise contida no 

presente relatório. Cabe salientar que os parâmetros físico-químicos analisados no presente estudo 

estiveram em sua maioria abaixo dos valores médios recomendados pela legislação nacional e que, os 

que estiveram acima dos valores recomendados já se normalizaram até a presente data. Os indicadores 

físico-químicos também devem continuar a ser monitorizados para uma melhor avaliação da 

recuperação do estado ecológico da Ribeira do Guilherme.  

As concentrações de herbicidas na água estão abaixo dos valores mínimos detectáveis pelo laboratório 

especializado. Isso indida que os herbicidas dispersaram no meio, seja pela degradação por 

microorganismos ou pela adsorção no solo, onde fica depositado em uma forma inativa.  

Em relação à erosão hídrica, as parcelas monitorizadas apresentaram maior erosão durante o controle 

das espécies invasoras, o que causou algum assoreamento da linha de água. A expectativa é que o 

crescimento da vegetação nativa que foi plantada diminue ainda mais a erosão com o desenvolvimento 

de seus sistemas radiculares e proteção do relevo superficial pelas copas. A análise física do solo 

demonstra uma alteração em termos de granulometria, provavelmente pela mobilização seletiva de 
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grãos devido à erosão hídrica. A metodologia de “morte em pé” da espécie P. undulatum parece ter tido 

um efeito positivo sobre a erosão, sobretudo pela comparação com a parcela em foi realizado o corte 

raso, onde a erosão foi maior. 
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