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Matas Ciliares
Valorização da paisagem, projetos de lazer e educação 
ambiental; 
Área de conservação de recursos naturais;
Estabilizam margens dos rios;
Evitam a entrada de sedimentos; 
Abrigo e/ou alimento para animais aquáticos e 
terrestres; 
Sombreamento;
Ciclo de nutrientes.



Consequências do desmatamento
Diminuição na entrada de madeira = perda de hábitats 
ribeirinhos = organismos aquáticos;
Dificuldade de infiltração das águas = ocorrência de 
enxurradas = carreamento de partículas do solo = 
processos erosivos.





Biomonitoramento



Por que utilizar os insetos aquáticos?

Sensíveis às transformações no ambiente;

Acumulam substâncias e seus efeitos;

Diferentes hábitos de vida e necessidades 
ambientais;

Baixa mobilidade = marcadores das condições 
locais.



+ Vantagens

Maioria dos hábitats aquáticos;

Grande número de espécies;

Córregos pequenos podem não suportarem peixes, 
mas possuem muitos insetos;

Pequenos = facilita a coleta, poucas pessoas e 
equipamento.



Desvantagens

Há variação com a época do ano;

Movimentação pela deriva = presença de 
grupos de outros locais;

A identificação exige tempo e conhecimento.



Objetivos



Avaliar as alterações resultantes do plantio na 
região ciliar (ripária).

Avaliar o tempo necessário após o plantio para a 
recuperação dos insetos aquáticos.

Como?

Análise da fauna de insetos aquáticos de áreas 
com diferentes graus de estágio sucessional. 

Objetivo 1



Estágios sucessionais

Controle: mata ripária conservada;

Intermediária: área abandonada em 
regeneração;

Degradada: área de plantio do PRMC.



Associar componentes biológicos X 
componentes físicos e químicos.

Para que? 

Averiguar o papel dos fatores ambientais.

Objetivo 2



Elaboração de material didático e Protocolo 
de Biomonitoramento. 

Para que?

Orientação da população local para ação no 
monitoramento dos córregos

Objetivo 3



LOCALIZAÇÃO das MICROBACIAS do PRMC
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Método de coleta



No laboratório



Resultados esperados
Aumento na quantidade de espécies em locais 
melhor conservados;

Maior quantidade de táxons raros nos locais com 
mata ripária conservada;

Determinação das variáveis com influência sobre os 
insetos.



Informar o tempo necessário após o 
reflorestamento para melhoria na qualidade do 
ambiente aquático;

Cartilha de educação ambiental sobre os insetos 
aquáticos;

Protocolo de biomonitoramento em áreas de 
recuperação de matas ciliares nas ações da SMA.

Produtos do estudo


