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AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA EM RIACHOS DA RESERVA
BIOLÓGICA DE UNA, BAHIA, BRASIL

RESUMO

O índice de Integridade Biótica (IBI) foi concebido para integrar informações ao
nível do indivíduo, população, comunidade e ecossistema em um único indicador
numérico e avaliar a qualidade dos corpos d’água e a integridade biótica destes
ambientes. Além disso, possui a vantagem de integrar diversos atributos ecológicos,
gerando diagnósticos mais confiáveis, com grande aplicação em monitoramento
biológico. O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação da qualidade ambiental de
riachos da Reserva Biológica de Una, sul da Bahia, utilizando o IBI em comunidades de
peixes. Foram realizadas quatro coletas sazonais, com rede de arrasto do tipo picaré, em
sete pontos de amostragem. O IBI foi calculado a partir de doze atributos da
comunidade ictica, sendo calculado também o índice de qualidade integrada (IQ) e o
índice de Avaliação do Habitat (IAH). Foram coletados 5549 indivíduos distribuídos em
4 ordens, 9 famílias e 22 espécies. De acordo com o IBI, o ponto 7 pôde ser considerado
de boa qualidade ambiental, os pontos 1, 2 e 5 de qualidade regular, os pontos 3 e 4
como pobres e o ponto 6 como muito pobre. Estes resultados concordaram em parte
com o IQ e com o IAH, indicando que os pontos 1, 2, 5 e 7 apresentam a melhor
qualidade ambiental e o ponto 6 a pior. Nenhum ponto dentro da reserva obteve escore
suficiente para ser classificado como excelente, sugerindo uma possível degradação
ambiental na reserva. Com exceção do ponto 5, o período de maior pluviosidade
apresentou os maiores valores em relação ao período seco, indicando uma melhor
qualidade ambiental no período chuvoso. Os atributos “Riqueza de espécies
bentônicas”, “Riqueza de espécies nectônicas” e “Percentual de indivíduos com
anomalias e doenças” não influenciaram significativamente no resultado do índice,
sendo que os demais parâmetros pareceram ser mais eficazes. O IBI demonstrou ser
uma ferramenta eficiente para avaliação ambiental da região uma vez que foi sensível
ao gradiente de degradação dos pontos amostrados.

Palavras-chave: Avaliação ambiental, Reserva Biológica, Peixes de água doce, IBI.

ASSESMENT OF BIOTIC INTEGRITY OF STREAMS IN THE RESERVA
BIOLOGICA DE UNA, BAHIA, BRAZIL

ABSTRACT

The Index of Biotic Integrity (IBI) is designed to integrate information at the
individual, population, community and ecosystem into a single numerical indicator, and
evaluate the quality of water bodies and the biotic integrity of these environments. It
also has the advantage of integrating various ecological attributes, generating diagnoses
more reliable with wide application in biological monitoring. The aim of this study was
to evaluate the environmental quality of streams in the Reserva Biologica de Una, using
fish communities. Samplings were made quarterly in seven points of the Reserva
Biologica de Una, with seine net types. The IBI was calculated from twelve attributes of
the fish community, the Integrated Quality Index (IQ) and the Habitat Avaliation index
(HAI) was also calculated. Were collected 5549 individuals comprised in 4 orders, 9
families and 22 species. According to IBI, point 7 might be considered of good
environmental quality, the points 1, 2 and 5 of regular quality, points 3 and 4 as poor
and point 6 as very poor. These results agree in part with IQ and HAI, indicating that
points 1, 2, 5 and 7 show the best environmental quality and the point 6 presents the
worst environmental quality. No point within the reserve had sufficient score to be
classified as excellent, suggesting a possible environmental degradation in the reserve.
With the exception of point 5, the period of greatest rainfall had the highest values over
the dry period, indicating a better environmental quality in the rainy season. The
attributes "Benthic species richness", "Species richness nektonic" and "Percentage of
subjects with abnormalities and diseases" may not influence the result of the index, and
other parameters appeared to be more effective. The IBI has proven to be an efficient
tool for environmental assessment of the region since it was sensitive to the gradient of
degradation of the points.
Keywords: Environmental assessment, Biological reserve, Freshwater fish, IBI.
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1. INTRODUÇÃO
Numa época onde as atividades antrópicas são as forças dominantes que
influenciam as comunidades biológicas, um manejo apropriado requer o entendimento
de processos e padrões no sistema biológico e o desenvolvimento de processos de
taxação e avaliação que assegurem a proteção dos recursos biológicos (Karr, 1987).
Nesta avaliação deve ser incluído o monitoramento biológico e segundo Bruschi Jr. et
al. (2000), o diagnóstico da integridade dos ecossistemas e a quantificação do grau de
deterioração, juntamente com suas consequências sobre o ecossistema, tem sido um
desafio permanente para os estudiosos da área ambiental.
A habilidade para manter uma taxocenose “equilibrada” é um dos melhores
indicadores do potencial para uso humano, sendo também conhecida como integridade
biótica (Araújo, 1998). A integridade biótica é a capacidade do ambiente de suportar e
manter uma comunidade de organismos balanceada, integrada e adaptada, tendo uma
composição de espécies, diversidade e organização funcional comparável ao habitat
natural para a região (Karr, 1981; Karr e Dudley, 1981), além de ser um indicador
sensível do estresse direto e indireto do ecossistema aquático, tendo grande aplicação
em monitoramento biológico para avaliar a degradação ambiental (Fausch et al., 1990).
O instrumento de monitoramento ambiental consiste, essencialmente, em
realizar medições e observações específicas, em geral, dirigidas a alguns poucos
indicadores e parâmetros, com objetivo de verificar se determinados impactos
ambientais estão ocorrendo, dimensionar a sua magnitude e, ainda, avaliar se as
correspondentes medidas preventivas adotadas estão sendo ou não eficazes (Bitar e
Ortega, 1998). Os programas de monitoramento ambiental são vistos como uma
maneira de compreender as causas da poluição, bem como quantificar tendências no
1

nível de contaminantes e de que forma eles entram nos compartimentos atmosférico,
aquático e terrestre (Pearce e Despres-Pantajo, 1988).
Algumas metodologias, como o índice de diversidade, da heterogeneidade e de
espécies indicadoras, utilizadas para avaliar a qualidade dos sistemas aquáticos, embora
baseados em organismos biológicos e representativos quanto à qualidade ambiental,
apresentam limitações devido à abordagem restrita para um ou alguns poucos
componentes da estrutura do ecossistema aquático (Togoro, 2006). Cetra (2003)
salientou que sistemas aquáticos apresentam alta complexidade e multidimensionalidade, o que torna a utilização de poucos atributos, como índice de diversidade ou
medidas de qualidade da água, limitada na avaliação da degradação desses ambientes.
Neste sentido, uma análise mais integrada do ambiente torna-se necessária, e diferentes
grupos taxonômicos podem servir como ferramentas de avaliação, sendo que peixes
(Fausch et al., 1990) e macroinvertebrados (Bailey et al., 1998) são os mais usados
como critério para avaliar a integridade dos corpos hídricos (Siligato e Böhmer, 2002).
As vantagens do uso dos peixes como bioindicadores foram enumeradas
inicialmente por Karr (1981) e confirmadas ou complementadas posteriormente por
outros autores (e.g. Gibson et al., 1995, Simon e Lyons, 1995, Barbour et al., 1999,
Flotemersch et al., 2006). As principais características são: espécies que representam
variadas categorias tróficas; sua posição no topo da teia alimentar aquática oferece uma
visão integrada do corpo hídrico; estão presentes em comunidades aquáticas de todos os
tamanhos; são bons indicadores de efeitos a longo prazo e condições do habitat numa
escala ampla, pois tem ciclos de vida mais longos (3-10 anos) que outros organismos
utilizados como bioindicadores; vivem todo seu ciclo de vida na água, o que integra a
história física, química e biológica desses corpos d’agua; apresentam amplo espectro de
tolerância, sendo que cada espécie apresenta um padrão específico para cada tipo de
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alteração; são relativamente fáceis de coletar e identificar; estão presentes em todos os
ambientes, incluindo os mais poluídos; podem ser amostrados durante todo o ano,
permitindo a avaliação das mudanças sazonais e de padrões de distribuição espacial; são
populares e, com isso, uma maneira de alertar a população para os distúrbios nos
ecossistemas aquáticos e resultados dos estudos usando peixes podem influenciar
diretamente as leis relativas ao uso da água para a pesca.
Karr (1981) também reconheceu algumas desvantagens: a amostragem dos
peixes pode ser seletiva, se não forem utilizados equipamentos apropriados para cada
lugar; dada a mobilidade sazonal de algumas espécies, essas podem não ser indicadoras
adequadas de distúrbios localizados; a amostragem de peixes requer licenças de coleta,
o que pode demandar tempo e a amostragem pode exigir maior esforço físico.
O índice de integridade biológica ou biótica (IBI) foi proposto por Karr (1981) a
fim de investigar o estado de conservação de riachos nos Estados Unidos utilizando,
para isso, atributos observados em comunidades de peixes que representassem a ampla
diversidade ecológica existente e os diversos níveis de organização biológica (Hughes,
1995). Segundo Fausch et al. (1990) esses atributos se baseavam em pressupostos sobre
como mudam as assembleias de peixes à medida que aumenta a alteração ambiental.
Como exemplo, na região tropical pode ser observada a diminuição da proporção de
indivíduos das ordens Characiformes e Siluriformes (Terra et al., 2005, Pinto e Araújo,
2008; Ferreira e Casatti, 2006; Togoro, 2006; Araújo, 1998); a diminuição da proporção
de indivíduos nativos (Terra et al., 2005; Araújo et al., 2003; Togoro, 2006; Pinto e
Araújo, 2008; Ferreira e Casatti, 2006); a diminuição da proporção de invertívoros e
carnívoros (Terra et al., 2005; Pinto e Araújo, 2008; Dufech, 2009; Togoro, 2006,
Araújo et al., 2003; Araújo 1998; Marciano et al., 2004); a diminuição da abundância
(não para todas as espécies) (Dufech, 2009; Ferreira e Casatti, 2006; Araújo, 1998;
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Marciano et al, 2004); a diminuição da riqueza de espécies (Bastos e Abilhoa, 2004;
Dufech, 2009; Araújo, 1998; Pinto e Araújo, 2008; Costa e Schulz, 2010; Marciano et
al., 2004); o aumento da proporção de indivíduos tolerantes onívoros (Terra et al, 2005;
Pinto e Araújo, 2008; Dufech, 2009; Togoro, 2006; Araújo 1998; Costa e Schulz, 2010;
Marciano et al, 2004) e a incidência de doenças externas e anormalidades morfológicas
(Dufech, 2009; Araújo, 1998; Araújo et al., 2003; Bastos e Abilhoa, 2004).
A grande vantagem do uso do IBI é a capacidade de integrar diversos atributos
ecológicos evitando a seleção de determinado critério isolado que possa resultar em
diagnósticos menos confiáveis do que o conjunto de medidas (Araújo, 1998). Para Karr
et al. (1986), o índice foi concebido para integrar informações ao nível do indivíduo,
população, comunidade e ecossistema em um indicador numérico e avaliar a qualidade
dos corpos d’água e a integridade biótica destes ambientes. Para Yoder e Rankin (1995),
o IBI surgiu da necessidade do desenvolvimento de um protocolo confiável para medir a
integridade biótica e facilitar o monitoramento biológico a custos mais baixos do que o
monitoramento químico. Apesar de algumas limitações, este índice é considerado
adequado para identificar a capacidade do ambiente em manter uma comunidade de
espécies, com diversidade e organização funcional comparáveis àquelas registradas em
áreas minimamente impactadas (Tejerina-Garro et al., 2005).
Segundo Araújo (1998), a inclusão do IBI em programas de monitoramento
pode servir para detectar tendências espaciais e temporais de qualidade de água, sendo
um instrumento eficiente nos programas de conservação e gerenciamento dos
ecossistemas aquáticos brasileiros. Por outro lado, considerando as diferenças
ecológicas interanuais que ocorrem nos trópicos, seria interessante avaliar a variação
temporal por muitos anos numa mesma localidade, na mesma estação (Roset et al.,
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2007). Essa abordagem permitiria compreender e dimensionar a internalização da
variação ambiental de longo prazo na biota (Jamarillo-Villa e Caramaschi, 2008).
Desde o trabalho de Karr (1981), o Índice de Integridade Biótica tem sido
mundialmente aceito como ferramenta para classificar a qualidade dos ambientes
aquáticos (Belpaire et al., 2000), sendo os peixes os componentes mais visíveis e
sensíveis dos ecossistemas aquáticos, apresentando vários atributos que fazem deles
indicadores úteis da integridade biológica e saúde do ecossistema (Fausch et al., 1990).
A base para se usar um monitoramento biológico com peixes é que a saúde da
comunidade é em geral um indicador sensível de estresse direto e indireto da
comunidade aquática como um todo (Fasuch et al., 1990), podendo refletir ainda os
impactos episódicos de possíveis distúrbios ambientais (Soto-Galera et al., 1998). Além
disso, compreender como as comunidades biológicas se distribuem no ambiente natural
viabiliza ações de gestão e manejo que minimizam a degradação desses ecossistemas
(Karr et al., 1986).
Originalmente desenvolvido para avaliação da ictiofauna de pequenos riachos de
clima temperado do centro-oeste dos Estados Unidos, o IBI, vem sendo adaptado para
regiões de clima tropical. Araújo (1998), Bruschi Jr. et al. (2000), Bastos e Abilhoa
(2004), Bozzetti e Schulz (2004), Costa e Schulz (2010), Terra (2004), Terra et al.
(2005), Ferreira e Casatti (2006), Casatti et al. (2006a e b), Flores-Lopes (2006),
Marciano et al. (2004), Pinto e Araújo (2007), Casatti et al. (2008) são alguns autores
que utilizaram assembléias de peixes para verificar a integridade biótica em ambientes
aquáticos do Brasil. Em vários desses ecossistemas brasileiros, alguns dos fatores que
limitam a aplicação do IBI são o pouco conhecimento sistemático (Buckup et al., 2007),
bem como a dificuldade de encontrar cursos d’água totalmente conservados para servir
como referência, especialmente em áreas não-amazônicas (Casatti et al., 2008).
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Segundo Vari e Malabarba (1998), a fauna íctica de água doce da América do
Sul possui grande diversidade e complexidade, sendo que, o conhecimento da ecologia,
biologia e sistemática desse grupo, apesar de crescente, mostra-se ainda incompleto.
Este fato reforça a necessidade do desenvolvimento de estudos nesta área a fim de que
se possa conhecer a estrutura da comunidade ictica e o estado de conservação dos
ambientes aquáticos desta região. A falta de conhecimento sobre a fauna de peixes e as
alterações ambientais em regiões neotropicais são motivos de preocupação para
ictiologistas e ecologistas, pois a biodiversidade regional pode desaparecer de alguns
rios antes mesmo que as espécies sejam conhecidas pela ciência e que seja possível
estabelecer sua distribuição espacial (Terejina-Garro, 2008).
Até o momento poucos trabalhos foram desenvolvidos no Brasil objetivando a
geração de parâmetros de monitoramento e recuperação da qualidade ambiental com
base na fauna ou na flora dos ambientes aquáticos (Villela, 2002). Poucos são os
estudos realizados com peixes de água doce da região do sul da Bahia, podendo ser
citados os de Cetra et al. (2009 e 2010), Trindade et al. (2010), Sarmento-Soares et al.
(2005, 2006a e 2006b), Martins-Pinheiro et al.(2006a e 2006b), tendo sido revelado a
existência de uma fauna diversificada, especialmente de espécies endêmicas (SarmentoSoares et al., 2009). Como resultado destes esforços pode ser citado a descrição de três
novas espécies de Siluriformes (Sarmento-Soares et al., 2005, 2006a e 2006b); a
localização de duas espécies incluídas na lista de ameaçadas de extinção (SarmentoSoares e Martins-Pinheiro, 2006a e 2006b) e a ampliação da distribuição geográfica de
diversas espécies.
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2. OBJETIVO GERAL

Realizar uma avaliação da qualidade ambiental de riachos da Reserva Biológica
de Una, utilizando a comunidade de peixes como ferramenta de avaliação através do
Índice de Integridade Biótica (IBI).

2. 1 Objetivos específicos

* Verificar a integridade biótica dos riachos da área estudada;
* Adaptar um IBI para os riachos da Reserva Biológica de Una;
* Avaliar se existe variação na integridade biótica de acordo com a sazonalidade;
* Validar o IBI.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3. 1 Área de Estudo

A Reserva Biológica de Una é uma unidade de conservação de proteção integral
do Sítio do Patrimônio Mundial, Reserva da Mata Atlântica da Costa do
Descobrimento, que faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Está localizada
no sul do estado da Bahia, distante cerca de 500 km de Salvador, 58 km de Ilhéus e 13
km da sede do município de Una, e tem uma área de 11.400 ha e um perímetro de 52
km (15° 00’ – 15° 15’ S e 30º 00’ – 30º 15’ W) (MMA, 1997) (Figura 1).
Criada em 10 de outubro de 1980 pelo Decreto nº 85463, a REBIO Una é
limitada ao nordeste pelo Rio Maruim e pelo braço direito do rio Bandeira a sudeste.
Inserida totalmente no município de Una a reserva ainda tem como área de influência,
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devido à proximidade e vias de acesso, as parcelas sul dos municípios de Itabuna e
Ilhéus, bem como suas sedes, e a parte leste dos municípios de Buerarema e Arataca
(MMA, 1997).

Figura 1: Mapa da Reserva biológica de Una com a localização dos pontos de
amostragem, e no detalhe o mapa da Bahia com a localização da Reserva. Ponto 1córrego São Caetano; Ponto 2 - ribeirão Rosário; Ponto 3 - rio da Serra; Ponto 4 - rio
Maruim; Ponto 5 - córrego Miriguim; Ponto 6 - ribeirão do Toninho; Ponto 7 - rio
Maruim. Fonte: IBGE
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O clima da região é caracterizado por não apresentar período seco definido e
com precipitação anual superior a 1.300 mm (MMA, 1997), sendo que na região de Una
a precipitação média anual é de 1.825 mm (BAHIA, 2007). A temperatura média na
região fica em torno dos 24°C, com mínima nunca inferior a 18°C no inverno (MMA,
1997). O município de Una apresenta temperatura média de 24,3°C tendo 21,5°C como
mínima chegando a máxima de 27,7°C (BAHIA, 2007).
A bacia de drenagem do Rio da Serra possui uma área de 15.690 ha, localizada
na região sul do Estado da Bahia, aproximadamente 60 km ao sul da cidade de Ilhéus, e
possui ecossistemas do bioma Mata Atlântica, típicos deste trecho do litoral, como
floresta ombrófila, restinga e manguezal. Suas cabeceiras estão contidas na Reserva
Biológica de Una, atestando seu excelente estado de preservação, por ser esta categoria
de Unidade de Conservação, a mais restritiva quanto ao estado geral de suas paisagens
(BRASIL, 2000).
O Rio da Serra nasce na porção oeste da REBIO correndo no sentido sudeste
onde se une ao Ribeirão Bandeira, quando toma sentido leste e deságua no Rio Maruim,
principal curso d’água da região. Vários ribeirões nascem dentro da reserva e desaguam
no Rio da Serra, entre eles o Ribeirão Rosário e o Córrego São Caetano. Devido à alta
pluviosidade, vários córregos são formados durante os períodos de chuva tornando
abundante a oferta de água superficial (BRASIL, 2000).
Uma parte da bacia do rio da Serra está totalmente inserida na REBIO Una onde
predomina a vegetação de floresta ombrófila densa com fanerófitas ombrófilas sem
resistência à seca, com árvores altas de folhagem ampla e sempre verde representada
por poucos indivíduos de muitas espécies, especialmente Sapotaceae, Leguminosae,
Lecythidaceae e Bombacaceae (MMA, 1997). No trecho final da bacia (leste) ocorrem
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áreas intensamente desmatadas para monocultura de coco (Cocos nucifera), seringueira
(Hevea brasiliense) e áreas destinadas a pastagens (MMA, 1997).

3.2 Locais de coleta

O ponto 1 (39°03’36” W - 15°12’34” S) está localizado no córrego São Caetano,
trecho de primeira ordem, dentro dos limites da reserva, riacho de águas lênticas, com
remansos, com pouca quantidade de vegetação marginal, de águas claras e com
modificações no seu entorno, como a presença de uma pequena ponte e pastagens
(Figura 2a).
O ponto 2 (39°04’24” W – 15°13’04” S) está localizado no ribeirão Rosário,
trecho de primeira ordem, dentro dos limites da reserva, consistindo em riacho de
correnteza média com grande quantidade de vegetação marginal e bastante mata ciliar,
de águas claras e com pouca ou nenhuma modificação visível em seu entorno (Figura
2b).
O Córrego São Caetano e o Ribeirão Rosário nascem dentro da Reserva e
deságuam no rio da Serra.
O ponto 3 (39°04’32” W - 15°13’52” S) está localizado no rio da Serra, trecho
de terceira ordem, é um dos principais rios da reserva, de correnteza mais rápida que os
anteriores e com grande quantidade de vegetação marginal e mata ciliar, apresentando
água transparente e modificações visíveis (ponte e pastagem de animais) em seu entorno
(Figura 2c).

10

O ponto 4 (39°05'13" W - 15°08'22" S) está localizado no rio Maruim, trecho de
terceira ordem, estando situado na área de ampliação, recentemente incorporada à
reserva, apresentando águas claras, pouca vegetação marginal e com grande quantidade
de pastagem em suas margens, sendo represado por uma barreira construída de tijolos. É
o ponto mais visivelmente modificado (Figura 2d).
O ponto 5 (39°08'08" W - 15°06'41" S) está localizado no córrego Miriguim,
trecho de segunda ordem, que nasce dentro da área de ampliação da reserva e deságua
no rio Maruim, possuindo correnteza rápida e águas claras, sendo menos modificado em
sua estrutura que o ponto 6, mas ainda assim sendo possível perceber atividade
antrópica (Figura 2e).
O ponto 6 (39°10’42” W - 15°07’17” S) está localizado no ribeirão do Toninho,
trecho de segunda ordem, situado dentro dos limites da reserva, apresentando águas
escuras e pouca quantidade de vegetação marginal, com grande quantidade de pastagem
em seu entorno (Figura 2f).
O ponto 7 (39°09’31” W - 15°05’38” S) também está localizado no rio Maruim,
trecho de terceira ordem, situado em uma localidade chamada de Vila Brasil e que fica
fora da REBIO, mas próxima à reserva, apresentando quantidade moderada de
vegetação marginal, águas escuras e correnteza rápida. Está localizado próximo a
fazendas com pastagens e apresenta atividade antrópica (Figura 2g).
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a

b

c

d

e

f

g

Figura 2: Pontos amostrados na Reserva Biológica de Una. a- Ponto 1, córrego São
Caetano; b- Ponto 2, ribeirão Rosário; c- Ponto 3, rio da Serra; d – Ponto 4, rio Maruim;
e- Ponto 5, córrego Miriguim; f- Ponto 6, ribeirão do Toninho; g- Ponto 7, rio Maruim.
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3. 3 Metodologia de campo

Foram realizadas quatro amostragens, sazonalmente em sete pontos da Reserva
Biológica de Una, de fevereiro de 2011 a março de 2012, com redes de arrasto do tipo
picaré (5,5 m de comprimento, 1,5 de altura e malha de 0,5 cm) (Malabarba e Reis,
1987), sendo que os pontos foram definidos em uma amostragem piloto e de acordo
com as condições de acesso aos rios. Em cada ponto de coleta foram realizadas
amostragens padronizadas com 6 arrastos de margem.
Logo após a coleta, os exemplares que permaneceram vivos foram anestesiados
com MS222 (ácido etil-éster-3-aminobenzóico) e fixados, ainda em campo, em formol
10%. No laboratório, o material foi triado e identificado até o nível de espécie e
preservado em álcool 70%. Os exemplares em que persistiram dúvidas foram enviados a
especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Museu da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Museu da PUCRS) para
identificação.
Em seguida foi realizada uma análise para verificar a presença de anomalias
morfológicas e a presença de ectoparasitos em todos os indivíduos amostrados.
Posteriormente o material foi depositado na coleção científica da Universidade Estadual
de Santa Cruz (UESC).

3. 4 Composição da Ictiofauna

Para verificar a constância de determinada espécie na comunidade foi calculado
o índice de constância (Dajoz, 1983), considerando o período total de amostragem e
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calculado através da seguinte fórmula: C= (P/Q) x 100, onde C= constância de
ocorrência da espécie, P= número de amostras em que a espécie ocorreu e Q= número
total de amostras. As espécies foram consideradas constantes quando ocorriam em mais
de 50% das amostragens; acessórias, quando ocorriam em 25 a 50% das amostras e
acidentais, quando ocorriam em menos de 25% das amostras.
O índice de diversidade de Shannon foi calculado através do software Past 1.11.

3. 5 Índice de Integridade Biótica (IBI)

O Índice de Integridade Biótica (IBI) foi calculado a partir de uma adaptação do
método proposto por Karr (1981). Este índice foi originalmente baseado em doze
atributos da comunidade de peixes, a fim de avaliar a qualidade ambiental dos pontos
amostrados.

Tais atributos foram adaptados e definidos a partir das características da

comunidade íctica da região e agrupados em três categorias: Composição e Riqueza de
Espécies, Composição Trófica e Abundância de Peixes e Condição (Tabela 1).
O atributo Proporção de espécies “green-sunfish”, que não são observadas na
região da Reserva Biológica de Una, foi substituído pelo Percentual de indivíduos
Characiformes e Siluriformes. A proporção das espécies pertencentes a essas ordens em
águas continentais conservadas da região Neotropical é bem conhecida, contudo, em
condições degradadas o ambiente pode ser dominado por espécies mais tolerantes das
ordens Perciformes e Cyprinodontiformes.
O atributo Número de espécies nativas, proposto originalmente por Karr (1981),
foi substituído por Proporção de indivíduos de espécie exótica devido ao pouco
conhecimento das espécies dessa bacia. O cálculo dos escores foi baseado no número de
indivíduos amostrado durante o período de estudo. O atributo Número de espécies
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“sucker” foi substituído pelo percentual de espécies de raspadores de fundo de acordo
com Harris e Silveira (1999), uma vez que estas espécies tornam o índice mais sensível
a mudanças na geomorfologia do rio através da especialização destes peixes ao habitat.
Com relação ao quarto atributo, Número de espécies intolerantes, devido à falta
de conhecimento sobre a tolerância das espécies neotropicais aos fatores que
influenciam a condição do ambiente, este atributo foi substituído pela Riqueza de
espécies.
Os atributos Número de indivíduos, Percentual de indivíduos carnívoros,
Percentual de indivíduos omnívoros, Nectônicos, Bentônicos e Percentual de indivíduos
com doença e anomalias foram utilizados sem modificação. O atributo Proporção de
Cyprinideos insetívoros, em função da falta de ocorrência desse grupo nessa região, foi
substituído pelo percentual de invertívoros. O atributo Proporção de híbridos, devido à
falta de conhecimento sobre a resposta desse atributo à condição ambiental na região,
foi substituído por Percentual de indivíduos com doença dos pontos pretos (PP), de
acordo com Flores-Lopes (2006) e Flores-Lopes e Thomaz (2011).

3. 6 Pontuação dos atributos

A cada atributo foi dado uma nota de 5 (situação boa), 3 (situação regular) e 1
(situação ruim) para acomodar as variações ecológicas e evolutivas do atributo, sendo o
local classificado em quatro classes de qualidade de água (Bom, Razoável, Pobre e
Muito Pobre) (Tabela 2). O escore superior representa 75% ou mais da condição
encontrada no local de referência; o escore inferior corresponde a 25% ou menos da
condição encontrada no local de referência (Schleiger, 2000). Para o primeiro escore é
dada a nota 5; para o segundo, nota 1; condições intermediárias, ou seja, entre 75 e 25%
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das encontradas nas referências, recebem nota 3. Para os atributos que indicam maior
degradação ambiental, os valores mais baixos correspondem a 5, os intermediários a 3 e
os mais altos a 1. Para os atributos que indicam melhor qualidade ambiental, os valores
mais baixos correspondem a 1, os intermediários a 3 e os mais altos a 5 (Tabela 1). O
valor do índice de integridade biótica foi determinado a partir da soma dos escores de
todos os atributos e, então, classificado em uma das cinco categorias de integridade
biótica (Excelente, Boa, Regular, Pobre e Muito Pobre) (Ferreira e Casatti, 2006)
(Tabela 2).

Tabela 1: Atributos originais e adaptados do Índice de Integridade Biótica, com a
resposta dada por cada um à degradação ambiental.
Atributos propostos por Karr
(1981)
Composição e Riqueza de espécies
1-Número de "Green sunfish"
2-Número de espécies “Darters” ou
bentônicas
3-Número de espécies da coluna d’água
4-Número de espécies intolerantes
5-Número de espécies nativas

Atributos adaptados

1-Percentual de indivíduos
Characiformes e Siluriformes
2-Riqueza de espécies bentônicas

Diminui

3-Riqueza de espécies nectônicas
4-Riqueza de espécies

Diminui
Diminui
Diminui
Aumenta

5-Percentual de indivíduos de espécies
exóticas
Composição Trófica
6-Número de espécies "Suckers"
7-Percentual de carnívoros de topo
8-Percentual de omnívoros
9-Proporção de Cyprinideos insetívoros
Abundância de Peixes e Condição
10-Proporção de indivíduos com
doenças
11-Proporção de híbridos
12-Número de indivíduos

Resposta à
degradação

Diminui

6-Percentual de raspadores
7-Percentual de carnívoros
8-Percentual de omnívoros
9-Percentual de invertívoros

Diminui
Diminui
Aumenta
Diminui

10-Percentual de indivíduos com
anomalia e doenças

Aumenta

11-Percentual de indivíduos com PP
12-Número de indivíduos

Diminui
Diminui
Diminui
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Tabela 2: Descrição das categorias de integridade biótica empregadas no estudo.
Classes de integridade (Pontuação)
Excelente (52 – 60)
Bom (43 – 51)
Regular (34 – 42)

Pobre (25 – 33)

Muito pobre < 25

Atributos
Comparável às melhores situações sem a influência
do homem; composto majoritariamente por espécies
nativas e estrutura trófica balanceada.
Pouco impactado, porém com riqueza de espécies
abaixo da expectativa; estrutura trófica mostra
alguns sinais de estresse.
Sinais de deterioração adicionais com alguns
aspectos da biologia comprometidos, estrutura
trófica mais alterada (p. ex., aumento da freqüência
de omnívoros).
Forte desvio da condição minimamente impactada;
dominada por omnívoros, espécies tolerantes à
poluição e generalistas.
Poucos
peixes
presentes,
principalmente
introduzidos, indicativos de degradação séria.

3. 7 Determinação do local de referência

Um cenário referência deveria representar as condições existentes numa época
anterior à ocupação dos continentes pelo homem, o que é praticamente impossível
atualmente (Jaramillo-Villa e Caramaschi, 2008). Esse local tem sido definido pelos
estudiosos da área de três formas: 1) considerando as características da comunidade de
peixes da localidade que alcança valor máximo em uma dada métrica (Araújo et al.,
2003; Huel e Bistoni, 2005; Ferreira e Casatti, 2006; Rodriguez-Olarte et al., 2007). 2)
considerando as avaliações ambientais e a comunidade de peixes presente no lugar com
maior qualidade ambiental como “comunidade de referência” (Hay et al., 1996; Toham
e Teugels, 1999; Bozzetti e Schutz, 2004; Rodriguez-Olarte et al., 2006); 3)
reconstruindo hipoteticamente o local, antes da alteração, através de dados históricos da
comunidade de peixes, por exemplo, por registros prévios em museus e trabalhos
científicos (Araújo, 1998; Lyons et al., 2000; Zhu e Chang, 2008).
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Devido à falta de dados anteriores sobre a comunidade de peixes da Reserva
Biológica de Una, e de não ter sido possível identificar ambientes sem algum tipo de
impacto, não foi determinado nenhum local de referência. Em função disto, os escores 5
(melhor qualidade), 3 (média qualidade) e 1 (baixa qualidade) de cada atributo foram
definidos como já descrito na metodologia (Costa e Schulz, 2010; Dufech, 2009; FloresLopes, 2006).

3. 8 Validação do IBI

A fim de validar o Índice de Integridade Biótica (IBI) foi calculado o Índice de
Qualidade Integrado (IQ) como descrito em Bruschi Jr. et al. (2000), e feita uma
avaliação do ambiente.
Para avaliação do ambiente foi calculado o Índice de Avaliação do Habitat
(IAH), através de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats como
descrito em Vieira e Shibatta (2007). Esse protocolo consiste de uma pontuação, numa
escala de 0 a 3 (onde 0 = pobre; 1 = mediano; 2 = sub-ótimo; 3 = ótimo) para cada um
dos onze parâmetros avaliados do hábitat: 1 – Tipo de fundo; 2 – Largura dos remansos;
3 – Frequência dos remansos; 4 – Tipo de substrato; 5 – Deposição de lama; 6 –
Depósitos sedimentares; 7 – Alteração do canal do rio; 8 – Características do fluxo
d’água; 9 – Presença de vegetação ripária; 10 – Estabilidade das margens e 11 –
Extensão da vegetação ripária (Tabela 3). Os pontos obtidos para cada parâmetro foram
somados, e conforme maior a pontuação, melhor a qualidade do ambiente aquático
analisado. Para o cálculo final foi utilizada a média entre a estação seca e a estação
chuvosa.
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Tabela 3: Protocolo de avaliação rápida de diversidade de habitats (Vieira e Shibatta,
2007).
Habitat parameters

Óptimal
(3 points)
Mais de 50% com hábitats
diversificados
(pedaços de tronco
submersos, cascalho) e
estáveis.
Rápidos e remansos
bem
desenvolvidos;
remansos tão largos
quanto o rio e com o
comprimento igual ao
dobro da largura do rio.

Suboptimal
(2 points)
30 a 50% de hábitats estáveis, sem evidência de
alteração por erosão ou
assoreamento.

Marginal
(1 points)
10 a 30% de hábitats
estáveis; substratos freqüentemente modificados.

Poor
(0 points)
Menos que 10% de
hábitats
estáveis;
substrato instável ou
ausente.

Remansos
com
a
largura igual a do rio,
mas com comprimento
menor que o dobro da
largura do rio.

Remansos rápidos ou
inexistentes.

3 – Frequência de
remansos (ou curvas)

Remansos relativamente
freqüentes;
distância
entre remansos dividida
pela largura do rio entre
5 e 7.

Remansos
não
freqüentes;
distância
entre
remanescentes
dividida pela largura do
rio entre 7 e 15.

4 – Tipo de substrato

Seixos
abundantes
(principalmente
em
nascentes de rios).
Entre 0 e 25% do fundo
coberto por lama (silte e
argila).
Menos de 5% do fundo
com deposição de lama;
ausência de deposição
nos remansos. Provável
que a correnteza arraste
todo o material fino.

Seixos
abundantes;
cascalho comum.

Trechos rápidos podem
estar
ausentes;
remansos não tão largos
quanto o rio e seu
comprimento
menor
que o dobro da largura
do rio.
Remansos ou curvas
ocasionais; hábitats formados pelos contornos
do fundo; distância
entre remansos dividida
pela largura do rio entre
15 e 25.
Fundo principalmente
formado por cascalho;
alguns seixos presentes.
Entre 50 e 75% do
fundo coberto por lama.
Deposição moderada de
cascalho novo, areia ou
lama nas margens, entre
30 e 50% do fundo
afetado;
deposição
moderada
nos
remansos.

Grandes depósitos de
lama,
margens
assoreadas; mais de
50%
do
fundo
modificado; remansos
ausentes.

Alguma
modificação
presente nas duas margens; 40 a 80% do rio
modificado.

Margens
cimentadas;
acima de 80% do rio
modificado.

Lâmina d’água entre 25
e 75% do canal do rio,
e/ou maior parte do
substrato nos “rápidos”
expostos.
Entre 50 e 70% com
vegetação
ripária
nativa; deflorestamento
óbvio; trechos com solo
exposto ou vegetação
eliminada; menos da
metade das plantas
atingindo
a
altura
“normal”.

Lâmina d’água escassa
e presente apenas nos
remansos.

1 – Tipos de fundos

2 – Largura
remansos

dos

5 – Deposição de lama
6
–
Depósitos
sedimentares

7 – Alteração do canal
do rio

Canalização (retificação) ou dragagem ausente ou mínima; rio
com padrão normal.

8 – Características do
fluxo das águas

Fluxo
relativamente
igual em toda a largura
do
rio;
mínima
quantidade de substrato
exposta.
Acima de 90% com
vegetação ripária nativa,
incluindo
árvores,
arbustos ou macrófitas;
mínima evidência de
desmatamento; todas as
plantas atingindo a
altura “normal”.

9 – Presença de
vegetação ripária (cada
margem)

Entre 25 e 50% do
fundo coberto por lama.
Alguma evidência de
modificação no fundo,
principalmente aumento
de cascalho, areia ou
lama; 5 a 30% do fundo
afetado,
suave
deposição
nos
remansos.
Alguma
canalização
presente, normalmente
próximo à construção
de pontes; evidência de
modificações há mais
de 20 anos.
Lâmina d’água acima
de 75% do canal do rio;
ou menos de 25% do
substrato exposto.
Entre 70 e 90% com vegetação ripária nativa;
deflorestamento
evidente
mas
não
afetando
o
desenvolvimento
da
vegetação; maioria das
plantas atingindo a
altura “normal”.

Geralmente com lâmina
d’água “lisa” ou com
remansos rasos; pobreza
de hábitats; distância
entre remansos dividida
pela largura do rio > 25.
Fundo
pedregoso;
seixos ausentes.
Mais de 75% do fundo
coberto por lama.

Menos de 50% da
vegetação
ripária
nativa; deflorestamento
muito acentuado.
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Parâmetros de hábitat

Ótimo (3 pontos)

10 – Estabilidade das
margens (cada margem)

Margens estáveis;
evidência de erosão
mínima ou ausente;
pequeno potencial para
problemas futuros. Menos de 5% da margem
afetada.
Largura da vegetação
ripária > 18 m; sem
influência de atividades
antrópicas (pastos,
estradas, etc).

11 – Extensão da
vegetação ripária (cada
margem)

Sub-ótimo
(2 pontos)

Mediano
(1 ponto)

Pobre
(0 pontos)

Moderadamente
estáveis; pequenas áreas
de erosão freqüentes.
Entre 5 e 30% da
margem com erosão.

Moderadamente instável; entre 30 e 60% da
margem com erosão.
Risco elevado de erosão
durante enchentes.

Instável; muitas áreas
com erosão; freqüentes
áreas descobertas nas
curvas do rio; erosão
óbvia entre 60 e 100%
da margem.

Largura da vegetação ripária entre 12 e 18 m;
mínima influência antrópica.

Largura da vegetação
ripária entre 6 e 12 m;
influência antrópica intensa.

Largura da vegetação
ripária menor que 6 m;
vegetação restrita ou
ausente

Para cálculo do IQ, foi utilizado o número total de indivíduos por local de
amostragem, o número de espécies e o índice de Diversidade de Shannon. Estas três
medidas foram transformadas em proporções de zero a um através da divisão de seus
valores pelo maior valor obtido entre as amostras. Os resultados foram agrupados em
intervalos de classe, para estabelecimento das categorias (Alta, Média e Baixa
qualidade), que foram estabelecidas realizando-se uma diminuição entre o valor
máximo do valor mínimo, sendo o resultado dividido por três.
Os dados de pluviosidade foram adquiridos junto à Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC) no
setor de Climatologia.

4. RESULTADOS
4. 1 Composição da ictiofauna

Foram coletados 5549 indivíduos distribuídos em 4 ordens, 9 famílias e 22
espécies. A espécie mais abundante foi Astyanax burgerai Zanata e Camelier, 2009 com
3896 indivíduos, o que corresponde a 70% do total de indivíduos, seguida por Astyanax
aff. fasciatus (Curvier, 1819) com 481 indivíduos, correspondendo a 9% do total
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(Figura 3a e b) . As espécies mais constantes foram Geophagus brasiliensis (Quoy e
Gaimard, 1824) (89%), A. burguerai (86%) e A. fasciatus (Curvier, 1819) (46%). A
ordem mais abundante foi Characiformes, com 83% do total de indivíduos, seguida por
Cyprinodontiformes com 9% (Tabela 4).

a

b

Figura 3: Exemplares das espécies A. burgerai (a) e A. fasciatus (b) amostrados na Reserva
Biológica de Una, Bahia.

O ponto 2 apresentou a maior abundância (1910 indivíduos), seguido pelo
ponto 3 (926 indivíduos), e o ponto 5 apresentou a menor abundância (283 indivíduos),
seguido pelo ponto 7 (411 indivíduos). O ponto 7 foi o que apresentou a maior riqueza
de espécies (15), seguido pelos pontos 2 e 5 (11) e os pontos 3 e 6 apresentaram a
menor riqueza (8) (Tabela 3). A espécie A. burgerai foi a espécie dominante em todos
os pontos de amostragem, com exceção do ponto 7, no qual a espécie A. fasciatus
(Curvier, 1819) foi dominante.
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Tabela 4: Lista de espécies, números de indivíduos e índice de constância (IC) dos
peixes observados na Reserva Biológica de Una durante o período de estudo
Ordem/Espécie

Pt 1

Pt 2

Pt 3 Pt 4 Pt 5 Pt 6 Pt 7 Total IC(%)

Characiformes
Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)
Astyanax burgerai Zanata e Camelier, 2009

2

17

51

3

476 1815

740

354

147

6

139

113

102

Astyanax aff. fasciatus (Curvier, 1819)

9
323

Astyanax sp.
Characidium sp.

2

12

10

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix e Agassiz,
1829)
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

1

32,1

41 3896

85,7

121

481

46,1

4

4

3,5

7

35

50

1
1
2

2

Hoplias sp.
Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887)

3

82

3,5
1

1
57
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Oligossarcus macrolepis (Steindachner, 1877)

1

1

Oligosarcus sp.

2

1

4

1

3

9

21,4

3

7,1

84

7,1

4

16

35,7

2

9

17,8

2

6
4

Cyprinodontiformes
Poecilia reticulata (Block e Schneider, 1801)

13

6

119

3

141

32,1

Poecilia vivípara (Block e Schneider, 1801)

188

2

103

46

339

39,4

59

6

80

91

334

89,3

10

7,1

8

7,1

3

7,1

1

3,6

Perciformes
Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824)

56

39

Geophagus sp.

13
2

8

Siluriformes
Aspidoras sp.

2

Awaous taiasica (Lichtenstein, 1822)

6
1

2

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

1

Pareiorhaphis bahianus (Gosline, 1947)

1

3

72

76

17,9

Rhamdia sp.

1

1

1

3

10,7

1

1

3,4

3

3,5

Rineloricaria sp.
Scleromystax lacerdai (Hieronimus, 1995)
Total de indivíduos
Total de espécies

3
600 1910
10

11

926

788

283

631

8

10

11

8

411 5549
15

22
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O índice de Avaliação do Habitat (IAH) variou entre 2 no ponto 6 e 28 no
ponto 2 durante o período seco. Os pontos que obtiveram os maiores valores médios
deste índice foram os pontos 2, 3 e 7 (24, 20, 21, respectivamente), os pontos 1 e 5
obtiveram o mesmo valor (16), e os pontos 4 e 6 apresentaram os menores (6 e 4,
respectivamente) (Tabela 5).

Tabela 5: Valores médios do Índice de Avaliação de Habitat (IAH) observados na
Reserva Biológica de Una, Bahia.

IAH

Média

Ponto 1

16

Ponto 2

24

Ponto 3

20

Ponto 4

6

Ponto 5

16

Ponto 6

4

Ponto 7

21

O maior valor do índice de Qualidade Integrado (IQ) foi observado no ponto 7
(2,22), seguido pelos pontos 4 e 2 (1,88, 1,87, respectivamente), e o menor valor foi
encontrado no ponto 6 (1,21). De acordo com os resultados do IQ somente o ponto 7 foi
considerado de alta qualidade ambiental, os pontos 2, 4 e 5 de qualidade média e os
pontos 1, 3 e 6 classificados como de baixa qualidade ambiental (Tabela 6). O índice de
Qualidade Integrado variou entre 0,95 no ponto 1 e 2,41 no ponto 4 durante a última
coleta. Os pontos 1, 5, 6 e 7 não apresentaram diferença significativa para este índice
durante o período de estudo.
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Tabela 6: Classificação dos pontos de amostragem da Reserva Biológica de Una de
acordo com as classes do Índice de Qualidade Integrado (IQ)
Classe Intervalo das classes (IQ) Pontos
Baixa

1,21 - 1,54

1, 3, 6

Média

1,55 - 1,88

2, 4, 5

Alta

1,89 - 2,22

7

4 . 2 Índice de Integridade Biótica (IBI)

O único ponto considerado de boa qualidade ambiental, de acordo com o índice
de Integridade Biótica, foi o ponto 7. Os pontos 1, 2 e 5 apresentaram qualidade regular,
os pontos 3 e 4 foram classificados como pobres e o ponto 6 obteve a menor pontuação
(20), sendo classificado como muito pobre. Nenhum ponto obteve escore suficiente para
ser classificado como excelente (Tabela 7).
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Tabela 7: Resultados e classificação do índice de Integridade Biótica para cada ponto
de amostragem durante o período de estudo. B = bom; R = regular; P= pobre; MP=
muito pobre
Atributos

Pt 1 Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

Pt 6

Pt 7

1-Percentual de espécies de Characiformes e Siluriformes

5

5

5

3

5

1

3

2-Riqueza de espécies bentônicas

3

5

3

1

3

3

5

3-Riqueza de espécies nectônicas

3

1

1

5

5

1

5

4-Riqueza de espécies

3

3

1

3

3

1

5

5-Percentual de indivíduos de espécies exóticas

5

5

5

1

5

1

3

6-Percentual de raspadores

1

1

3

1

1

1

5

7-Percentual de carnívoros

3

1

1

3

5

1

5

8-Percentual de omnívoros

5

5

5

3

5

1

1

9-Percentual de invertívoros

5

5

5

3

5

1

1

10-Percentual de indivíduos com anomalia e doenças

5

5

3

5

1

5

5

11-Percentual de indivíduos com PP

1

1

3

1

1

1

5

12-Número de indivíduos

3

5

5

3

1

3

1

IBI

42

42

34

32

40

20

44

Classe

R

R

P

P

R

MP

B

Quanto à posição na coluna d’ água, a maioria das espécies foi nectônica (15),
com relação aos grupos tróficos, a maioria foi de espécies invertívoras (10) e quanto à
origem, a maior parte foi de espécies nativas (19) (Tabela 8).
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Tabela 8: Relação das espécies amostradas e aspectos ecológicos utilizados no Índice
de Integridade Biótica.

Ordem/Espécie

Posição na coluna d'água

Guilda trófica

Origem

Characiformes
Astyanax bimaculatus

Nectônico

Invertívoro

Nativa

Astyanax burguerai

Nectônico

Invertívoro

Nativa

Astyanax aff. fasciatus

Nectônico

Invertívoro

Nativa

Astyanax sp.

Nectônico

Invertívoro

Nativa

Characidium sp.

Bentônico

Invertívoro

Nativa

Hoplerythrinus unitaeniatus

Nectônico

Carnívoro

Nativa

Hoplias malabaricus

Nectônico

Carnívoro

Nativa

Hoplias sp.

Nectônico

Carnívoro

Nativa

Hyphessobrycon luetkenii

Nectônico

Invertívoro

Nativa

Oligossarcus macrolepis

Nectônico

Carnívoro

Nativa

Oligosarcus sp

Nectônico

Carnívoro

Nativa

Cyprinodontiformes
Poecilia reticulata

Nectônico

Omnívoro

Exótica

Poecilia vivípara

Nectônico

Omnívoro

Exótica

Perciformes
Geophagus brasiliensis

Nectônico

Omnívoro

Nativa

Geophagus sp.

Nectônico

Omnívoro

Nativa

Siluriformes
Aspidoras sp.

Bentônico

Invertívoro

Nativa

Awaous taiasica

Bentônico

Invertívoro

Nativa

Callichthys callichthys

Bentônico

Invertívoro

Nativa

Pareiorhaphis bahianus

Bentônico

Raspador

Nativa

Rhamdia sp.

Bentônico

Omnívoro

Nativa

Rineloricaria sp.

Bentônico

Raspador

Nativa

Scleromystax lacerdai

Bentônico

Invertívoro

Nativa

O Percentual de Characiformes e Siluriformes variou entre 52,1, no ponto 6, e
98,4 no ponto 3; a Riqueza de espécies bentônicas variou entre 0, no ponto 4, e 5 no
ponto 7; a Riqueza de espécies nectônicas variou entre 6, nos pontos 2, 3 e 6, e 10 nos
pontos 4 e 7; a Riqueza de espécies variou entre 8, nos ponto 3 e 6, e 15 no ponto 7; o
Percentual de indivíduos de espécies exóticas variou entre 0, pontos 1, 2 e 3, e 35,2 no
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ponto 4; o Percentual de raspadores variou entre 0,1, nos pontos 3 e 4, e 19,5; o
Percentual de carnívoros variou entre 0,1 no ponto 2, e 2,2 no ponto 7; o Percentual de
omnívoros variou entre 1,6, no ponto 3 e 47,9 no ponto 6; o Percentual de invertívoros
variou entre 42,6, no ponto 7, e 96,8 no ponto 3; o Número de indivíduos com
anomalias e doenças variou entre 1, nos pontos 3 e 5, e 0 nos demais pontos; o
Percentual de indivíduos com pontos pretos variou entre 1,7 no ponto 6, e 20,6 no ponto
7 (Tabela 7 e 9).

Tabela 9: Pontuação obtida no IBI a partir do valor encontrado em cada atributo para a
Reserva Biológica de Una
Atributos

Pontuação
1
< 63,5

3
63,5 - 82,9

5
>82,9

2-Riqueza de espécies bentônicas

<2

2-3

>3

3-Riqueza de espécies nectônicas

<7

7-8

>8

4-Riqueza de espécies

1-Percentual de espécies de Characiformes e Siluriformes

<10

10 – 12

>12

5-Percentual de indivíduos de espécies exóticas

>23,5

11,7 - 23,5

<11,7

6-Percentual de raspadores

<6,5

6,5 – 12

>12

7-Percentual de carnívoros

<0,8

0,8 – 1,5

>1,5

8-Percentual de omnívoros

>32,4

17 - 32,4

<17

9-Percentual de invertívoros

<60,7

60,7 – 78,8

>78,8

10-Percentual de indivíduos com anomalia e doenças

>0,2

0,1 – 0,2

0

11-Percentual de indivíduos com PP

<6,3

6,3 - 12,3

>12,3

12-Número de indivíduos

<534

534 – 926

>926

Quando separados por ordem, sendo os pontos 1, 2 e 6 de primeira ordem, e os
pontos 3, 4, 5 e 7 de segunda e terceira ordem, o ponto 2 obteve a maior pontuação do
IBI (52), e foi considerado excelente. Os pontos 1 e 7 foram classificados como de boa
qualidade ambiental, os pontos 3 e 5 foram considerados regulares, o ponto 4 foi
classificado como pobre e o ponto 6 obteve a menor pontuação (18) e foi considerado
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muito pobre (Tabela 10). Dessa forma os pontos 1 e 2 apresentaram um aumento
considerável, e os atributos que mais contribuíram para isso foram “Percentual de
indivíduos com doença dos Pontos Pretos” e “Percentual de raspadores”.

Tabela 10: Resultado e classificação do IBI para cada ponto de amostragem quando
agrupados por ordem. E= excelente; B = bom; R = regular; P= pobre; MP= muito pobre
Atributos

Trechos de 1ª ordem Trechos de 2ª e 3ªordem
Pt 1

Pt 2

Pt 6

Pt 3

Pt 4

Pt 5

Pt 7

1-Percentual de espécies de Characiformes e
Siluriformes
2-Riqueza de espécies bentônicas

5

5

1

5

1

5

1

3

5

1

3

1

3

5

3-Riqueza de espécies nectônicas

5

1

1

1

5

3

5

4-Riqueza de espécies

3

5

1

1

1

3

5

5-Percentual de indivíduos de espécies exóticas

5

5

1

5

1

5

3

6-Percentual de raspadores

1

5

1

1

1

1

5

7-Percentual de carnívoros

5

1

3

1

3

5

5

8-Percentual de omnívoros

5

5

1

5

1

5

1

9-Percentual de invertívoros

5

5

1

5

3

5

1

10-Percentual de indivíduos com anomalia e doenças

5

5

5

1

5

1

5

11-Percentual de indivíduos com PP

5

5

1

3

1

1

5

12-Número de indivíduos

1

5

1

5

3

1

3

Soma

48

52

18

36

26

38

44

Classe

B

E

MP

R

P

R

B

Com relação à variação temporal, nos pontos 1, 2, 3 e 4 os maiores valores do
IBI foram observados no mês de novembro de 2011 (terceira coleta), mês no qual foi
observado a maior precipitação acumulada (250 mm). Já no ponto 5, neste mês foi
obervado o valor mais baixo do IBI e nos meses de fevereiro e julho de 2011 foram
verificados os valores mais elevados do índice, no entanto, nestes meses foram
observados os valores mais baixos do IBI nos pontos 1, 2, 3, e 7 e da precipitação
acumulada (124 e 175mm, respectivamente). O ponto 7 apresentou pequeno aumento
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gradual ao decorrer das três primeiras coletas, e um aumento acentuado na última
coleta, e o ponto 6 se manteve constante (Figura 4).
Os atributos que mais influenciaram para o aumento da qualidade biótica na
terceira coleta nos pontos 1, 2 e 3 foram “Riqueza de espécies bentônicas”, “Riqueza de
espécies” e “Percentual de indivíduos com Doença dos Pontos Pretos”. Além desses, o
ponto 3 também foi influenciado pelo “Percentual de indivíduos de espécies exóticas”.
Já no ponto 4, o “Percentual de Characiformes e Siluriformes”, “Percentual de
indivíduos de espécies exóticas” e “Percentual de omnívoros” foram os atributos que
mais influenciaram para o aumento acentuado do índice. No ponto 7, os parâmetros
Riqueza de espécies, Percentual de carnívoros e Percentual de indivíduos com doença
dos Pontos Pretos foram os parâmetros que mais influenciaram durante a quarta coleta.
Os atributos que contribuíram para a diminuição da qualidade ambiental no ponto 5 na
terceira coleta foram Riqueza de espécies nectônicas, Riqueza de espécies bentônicas e
Riqueza de espécies.

Figura 4: Variação dos valores do IBI nos pontos de amostragem durante o período de
estudo na Reserva Biológica de Una.
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5. DISCUSSÃO

No Brasil, grande parte dos estudos sobre a eficiência das áreas de unidades de
conservação restringe-se à avaliação de sua capacidade de preservar a flora e a fauna
terrestre (Cohenca, 2007; Miranda e Alencar, 2007; Pavese et al., 2007; Ribeiro e
Veríssimo, 2007). Poucos são os casos em que os ecossistemas aquáticos e os
organismos que lá ocorrem foram levados em consideração na delimitação dessas áreas
protegidas (Cetra et al., 2010; Abell et al., 2007; Agostinho et al., 2005), sendo este o
padrão observado na Reserva Biológica de Una, na qual nenhum estudo ictiológico foi
realizado no Plano de Manejo, mesmo já tendo transcorrido mais de trinta anos da sua
criação. Neste sentido, a avaliação desses ambientes se faz extremamente necessária, e
um índice multimétrico, como o índice de integridade biótica (IBI), que leva em
consideração os efeitos de múltiplos impactos e agrega medidas biológicas em um único
valor, pode ser usado para avaliar a condição geral de um local como este (Hering et al.,
2006).
De acordo com o IBI, os pontos 1, 2, 5 e 7 são os de melhor qualidade
ambiental. Tais resultados estão de acordo com os observados no IAH, provavelmente
devido ao fato desses ambientes encontrarem-se mais preservados em relação aos
demais, visto que nestes locais pôde ser verificado menores alterações no canal do rio,
maior quantidade de vegetação ripária, menor quantidade de pastagens e margens com
menos erosão. Para Agostinho et al. (2005), esses estão entre os principais fatores que
prejudicam a conservação da biodiversidade em águas continentais brasileiras. Estes
resultados também concordam em sua maioria com os resultados do IQ.
A melhor qualidade ambiental verificada no ponto 7, único localizado fora da
reserva, foi um dos resultados que se destacaram no estudo. Ponto próximo ao perímetro
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urbano da comunidade Vila Brasil, apesar de apresentar grande quantidade de vegetação
ripária, e pouca modificação em seu entorno, são perceptíveis atividades antrópicas
como despejo de detergente e esgoto domésticos, sendo que estas atividades são
aparentemente constantes, características que tiveram influência direta no IAH. No IBI
e no IQ o ponto 7 foi considerado como o de melhor qualidade ambiental uma vez que
este ponto apresentou a maior riqueza de espécies e o maior índice de diversidade,
fatores que influenciaram no resultado do IQ. Sendo estes resultados semelhantes aos
verificados por autores como Leidy e Fielder (1985), os quais encontraram que tanto a
riqueza de espécies como a diversidade aumentam nos locais sujeitos a um moderado
distúrbio humano. Segundo Fausch et al. (1990), os atributos da comunidade declinam
com degradação severa, porém a riqueza de espécies e a diversidade tendem a aumentar
mesmo em locais com menor ou moderada degradação.
Um local aparentemente preservado, com grande quantidade de vegetação
marginal e pouco atividade antrópica, o ponto 3 apresentou um dos maiores valores do
IAH. No entanto, foi observado a menor riqueza de espécies e um indivíduo com
anomalia, o que contribuíram para sua baixa classificação no IBI, e no IQ, indicando
que esse local pode estar sob efeito de algum agente estressor não identificado no
estudo.
O ponto 4 é o mais visivelmente modificado, represado, de mata ciliar muito
degradada, grande quantidade de pastagem em seu entorno e em processo de
assoreamento muito avançado, apresentou um dos menores valores no IAH. No entanto,
estas características o tornam um ambiente lêntico e pouco profundo no qual o esforço
amostral é facilitado, o que pode ter influencia na quantidade de indivíduos e espécies
coletados, fazendo com que sua classificação no IQ fosse elevada. Além disso, o ponto
4 apresentou a maior porcentagem das espécies exóticas Poecilia reticulata e P.
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vivipara, consideradas como indicadoras de qualidade em riachos em função de sua
tolerância a hábitats impactados e variações ambientais (Aquino et al., 2009), ocorrendo
em locais onde um grande número de espécies tem distribuição limitada (Araújo et al.,
2003). De acordo com Kennard et al. (2005) a ocorrência de espécies tolerantes em
grande abundância principalmente pertencentes a família Poecilidae pode estar
relacionado à perda de integridade do curso d’água. O IBI se mostrou muito sensível a
esse atributo (Percentual de espécies exóticas), o que contribuiu para que esse ponto
fosse classificado como pobre por este índice.
Já o ponto 6 apresentou a pior qualidade ambiental, sendo considerado muito
pobre pelo IBI e de baixa qualidade pelo IQ e obteve a menor pontuação no IAH. A
maior degradação ambiental nesse ponto pode ser devido à ação antrópica, pois por
estar dentro de uma fazenda apresentou a maior quantidade de pastagens, além de
modificações em seu entorno, pouquíssima quantidade de vegetação ripária e em
processo avançado de assoreamento.
O fato de nenhum ponto dentro da reserva ter obtido escore suficiente, no IBI
geral, para ser classificado como excelente indica uma possível degradação ambiental
nos ambientes da reserva. O que está de acordo com as observações realizadas em
campo, onde foi possível observar maior quantidade de pastagem, ocupação humana e
modificações das margens dos rios, do que o esperado para uma reserva biológica.
Resultados semelhantes foram observados por Castro et al. (2012) e Lemos (2003).
Resultados como esses revelam uma série de ameaças comuns nas Unidades de
Conservação do Brasil, tais como limites artificiais, tamanhos insuficientes e falta de
recursos para os programas de manejo e fiscalização efetiva (Perello et al., 2010). Além
disso, na maioria das áreas protegidas, problemas fundiários (relacionados com a posse
da terra), a agricultura, pecuária e a exploração de recursos florestais e a caça são
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problemas frequentes (Fontana et al., 2003; Volcan et al., 2009; Lanés e Maltchik,
2010). Apesar de ser uma unidade de conservação integral, essas ameaças foram
identificadas na Reserva Biológica de Una, o que pode explicar a baixa qualidade
ambiental encontrada. Além disso, esse resultado também pode ter sido influenciado
pela necessidade de acesso para realização das amostragens, implicando em locais
próximos a estradas e, portanto, mais sujeitos a atividade antrópica.
Em rios, a riqueza da assembleia local normalmente aumenta ao longo do
gradiente montante/jusante, sendo muitas vezes este fator atribuído ao aumento do
tamanho e diversidade de habitats a jusante ou incremento das fontes de alimento, ou
ambos (Gorman e Karr, 1978; Oberdorff et al., 2001; Grenouillet et al., 2002). Em
riachos tropicais, este padrão tem sido associado a um aumento na heterogeneidade de
hábitat, o qual, por sua vez, é relacionado principalmente a um aumento na vazão e na
disponibilidade de abrigos (Caramaschi, 1986; Garutti, 1988; Silva, 1992; Peres Neto et
al., 1995).
O IBI também se mostrou sensível a esta hierarquia fluvial. Quando separados
por ordem do rio, a classificação do ponto 1 passou de regular para boa, a do ponto 2 de
regular para excelente e a do ponto 6 se manteve como muito pobre. Os atributos que
mais contribuíram para isso foram “Percentual de indivíduos com doença dos Pontos
Pretos” e “Percentual de raspadores”, os quais obtiveram maiores pontuações devido a
não comparação a pontos como o 7, que é caracterizado por apresentar águas rápidas e
fundo pedregoso, características mais favoráveis a indivíduos raspadores, quando
comparados a ambientes lênticos como os de primeira ordem (Barreto e Uieda, 1998;
Casatti, 2005). Estes resultados são corroborados pelas observações de campo e pelos
resultados obtidos pelo IQ e pelo IAH, uma vez que o ponto 2 apresenta quantidade
superior de vegetação marginal e quantidade inferior de pastagem e atividades
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antrópicas do que o ponto 1. Além disso, o ponto 1 apresenta parte de sua margem
canalizada, indicando uma qualidade ambiental inferior deste ponto quando comparado
ao ponto 2. A classificação do ponto 3, de acordo com os trechos de segunda e terceira
ordem, passou de pobre para regular, sendo que os demais mantiveram a classificação
geral. Tais resultados também estão de acordo com o IAH, no qual o ponto 3, onde é
possível observar uma quantidade de vegetação marginal considerável, e pouca
modificação em seu entorno, aparentemente apresenta qualidade ambiental superior ao
ponto 4.
De modo geral, o período de maior pluviosidade apresentou os maiores valores
do IBI em relação ao período seco, indicando a possibilidade de uma melhor qualidade
ambiental no período chuvoso. Resultados semelhantes foram verificados por PinheiroJunior et al. (2005) e Sarmento-Soares et al. (2008). Segundo Whiteside e Mcnatt
(1972), o aumento do volume de água nos períodos de cheia, propicia uma maior
diversificação dos microhabitats, possibilitando assim, uma maior diversificação das
espécies. No entanto, usualmente os estudos com IBI não avaliam as variações sazonais
sobre os valores do índice, principalmente porque Karr (1981) não registrou existência
de dependência temporal (Jaramillo-Villa e Caramaschi, 2008) e estes resultados são
semelhantes aos de Bozzetti e Schulz (2004) e Ferreira e Cassatti (2006) que
registraram pouca influência temporal nesse índice.
Nos pontos 1, 2 e 3 os atributos que mais contribuíram para isso foram “Riqueza
de espécies bentônicas”, “Riqueza de espécies” e “Percentual de indivíduos com
Doença dos Pontos Pretos”. Segundo Barbieri e Kronemberg (1994), resultados como
esse podem ser devido a uma maior oferta de alimentos com o maior aporte de matéria
orgânica e sedimentos originados do lixiviamento do solo pelas chuvas, favorecendo a
ocorrência de maior número de espécies. O período de maior pluviosidade favorece o
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aumento da vazão do rio, o que além de promover uma maior diluição dos efluentes
domésticos e industriais, leva a um aumento da qualidade da água (Branco 1991;
Ballester et al., 1999), o que favorece a prevalência e abundância dos parasitos
causadores da doença dos pontos pretos (Galli et al., 2001).

Os atributos que

contribuíram para a diminuição da qualidade ambiental no ponto 5 foram os
relacionados ao número de espécies, o que pode ser devido a maior dificuldade de
amostragem nesse período acrescido ao fato de ser o ponto de maior profundidade.
O predomínio das ordens Characiformes e Siluriformes na ictiofauna encontrada
reflete o esperado para sistemas fluviais de Mata Atlântica (Barreto e Aranha, 2005;
Sabino e Castro, 1990). Contudo, em condições degradadas o ambiente pode ser
dominado por espécies mais tolerantes das ordens Perciformes e Cyprinodontiformes
(Casatti, 2005), como Poecilia vivipara e Poecilia reticulata. O atributo “Percentual de
espécies Characiformes e Siluriformes” obteve os menores escores nos pontos 4 e 6,
locais considerados como os de pior qualidade ambiental, e se mostrou muito eficiente
para avaliação da qualidade ambiental dessa região. Segundo Casatti et al. (2008) o
número de espécies de Characiformes tende a diminuir com o aumento da turbidez ou
pouca cobertura do solo, e a riqueza de Siluriformes pode também ser reduzida por
sedimentação e insuficiência de oxigênio dissolvido.
A pouca cobertura do solo provoca processos erosivos, o que tem efeito direto
em espécies da coluna d’água; nadadores ativos com alimentação variada, são sensíveis
a alta concentração de matéria em suspensão e degradações do habitat (Roth et al.,
2001), o que também afeta as espécies mais estreitamente associadas ao fundo, pois este
se torna mais siltoso e homogêneo com o aumento da sedimentação (Ferreira e Casatti,
2006). No entanto, os atributos “Riqueza de espécies bentônicas” e “Riqueza de
espécies nectônicas”, parecem se anular, quando utilizados ao mesmo tempo nessa
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região. Apesar de serem métricas sensíveis à degradação ambiental a sua não utilização
parece não afetar o IBI.
Os pontos que apresentaram as menores somatórias dos atributos “Riqueza de
espécies” e “Número de indivíduos” foram os 4, 5 e 6, e o menor valor dessas métricas
no ponto 5 pode ser devido à maior dificuldade de amostragem causada pela
profundidade desse trecho,enquanto nos pontos 4 e 6 pode ser devido à menor
qualidade. Combinado a medidas de diversidade, a “Riqueza de espécies” e “Número de
indivíduos” são amplamente utilizados para a avaliação de ecossistemas aquáticos
(Casatti et al., 2008). São métricas que tendem a aumentar com o aumento da qualidade
ambiental (Karr et al., 1986), e as mais utilizadas das métricas originais propostas por
Karr (1981). Combinadas a outras métricas, demonstraram ser bons indicadores
ambientais, no entanto, devem ser analisadas com cautela, pois são fortemente
influenciadas pelo esforço amostral. Para complementar a resposta dada por estes
atributos os autores Ferreira e Casatti 2006 e Rodriguez-Olarte (2006) incluíram
também a diversidade e a dominância de Simpson.
A extinção das espécies ou a alteração da sua composição nos ecossistemas pode
causar perdas irreversíveis aos recursos naturais (Karr et al., 1986). A introdução de
espécies exóticas está entre as causas mais comuns de extinção de espécies em
ambientes aquáticos (Agostinho e Júlio-Júnior, 1996), devido à competição por
alimentação, abrigo, a disseminação de parasitos e a ausência de predador natural. Os
menores escores para o atributo “Percentual de indivíduos de espécies exóticas”
contribuiu para a indicação dos locais de pior qualidade ambiental neste estudo,
resultado semelhante encontrados por Terra et al. (2005), Araújo et al. (2003), Togoro
(2006), Pinto e Araújo (2008) e Ferreira e Casatti (2006).
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As métricas “Percentual de raspadores”, “Percentual de carnívoros”, “Percentual
de omnívoros”, e “Percentual de invertívoros”, utilizadas em conjunto, demonstraram
ser boas indicadoras ambientais, e sensíveis à degradação ambiental. Segundo Gomiere
e Braga (2005) as métricas tróficas refletem o grau de mudança nas cadeias alimentares,
sendo uma categoria importante e amplamente utilizada em avaliações com o IBI. Os
omnívoros são encontrados em alta abundância em lugares poluídos, uma vez que estas
espécies utilizam grande diversidade de alimentos (Karr, 1981), e sua ocorrência
corrobora a classificação de locais de qualidade intermediária ou baixa (Bruschi Jr. et
al., 2000). Já as espécies especialistas indicam uma cadeia trófica diversa, pois
dependem de uma rede trófica bem estruturada (Karr, 1981; Casatti, 2001; Merona e
Rankin-de-Merona, 2004;). A falta de vegetação ciliar facilita o assoreamento e a
destruição de microhabitats usados para a alimentação e abrigo, fato que impede a
permanência de muitas dessas espécies em locais degradados (Melo et al., 2004).
Neste estudo foram encontrados dois indivíduos com anomalias morfológicas
(torção na coluna), um no ponto 3 e um no ponto 5. Apesar de ser um motivo adicional
de alerta para a qualidade ambiental da reserva, estes indivíduos podem ser ocasionais,
demonstrando que o atributo “Percentual de indivíduos com anomalias e doenças” pode
não ser representativo para a região. Outros autores encontraram baixíssima ou
nenhuma incidência de indivíduos com anormalidades visíveis (Hocutt et al., 1994;
Araújo, 1998 e Ganasan e Hughes, 1998),. Este critério “frequência de peixes com
tumores, lesões nas nadadeiras ou deformidades” parece ser útil na classificação de um
ambiente (Araújo, 1998). Para Bengtsson et al. (1985) e Sanders et al. (1999), as
porcentagens mais altas de deformidades estão associadas a graus mais altos de poluição
por descargas de esgotos domésticos, indústriais ou ambos. Esta métrica foi proposta
por Karr (1981) no IBI original, sendo muito utilizada como um indicador da qualidade
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ambiental em programas de monitoramento (Flores-Lopes et al., 2001, 2002; Schulz e
Martins-Junior, 2001; Malabarba et al., 2004).
O atributo “Percentual de indivíduos com a doença dos Pontos Pretos” também
foi um bom indicador de qualidade ambiental. Resultados semelhantes foram
verificados por Flores-Lopes e Thomaz (2011) e Galli et al. (2001), os quais relataram o
aumento da abundância de metacercárias de digenéticos (doença dos Pontos Pretos) em
águas de maior qualidade ambiental, o que sugere que esse atributo pode ser muito
sensível à degradação ambiental da região. De modo geral, a presença de ectoparasitas é
utilizada nas adaptações do IBI como indicador de degradação ambiental (Araújo, 1998;
Harris e Silveira, 1999). Segundo Möller (1987), algumas condições de poluição
favorecem a propagação dos parasitos, pois excluem seus predadores naturais, reduzem
a resistência dos hospedeiros ou promovem condições desfavoráveis de vida para os
hospedeiros intermediários. No entanto, este mesmo autor salienta que a presença de
poluentes e outras alterações nos ambientes aquáticos podem afetar a comunidade de
parasitos diretamente, agindo nas formas de vida livre ou nos ectoparasitos ou,
indiretamente, agindo nos hospedeiros intermediários e definitivos. Para Overstreet
(1997), parasitos que incluem mais de um hospedeiro em seu ciclo de vida, geralmente
ocorrem em baixo número em locais contaminados.
De acordo com Araújo (1998), como todo índice, é pouco provável que um único
número possa refletir de maneira abrangente e adequada toda a variabilidade existente,
seja a natural e/ou a causada por influência antrópica, mas pode ser muito útil em
programas de monitoramento ambiental uma vez que fornece informações importantes,
baseadas em parâmetros da ictiofauna, para tomadas de decisões pelos órgãos
ambientais. O índice de integridade biótica demonstrou ser uma ferramenta eficiente
para avaliação ambiental da região da Reserva Biologica de Una, devido a sua
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sensibilidade aos diferentes graus de degradação observados. No entanto, estudos
futuros aliados a outras metodologias são necessários, a fim de se elucidar fatores ainda
pendentes nesta região, e para que se possa realizar um diagnóstico mais consistente
sobre as questões ambientais deste local.

6. CONCLUSÃO

O IBI se mostrou sensível ao gradiente de impacto ambiental observado na
Reserva Biológica de Una, revelando ser uma alternativa confiável, apesar das suas
limitações, para medir a integridade biótica e facilitar o monitoramento biológico. Os
dados obtidos indicam que os pontos 1, 2, 5 e 7 são os locais de melhor qualidade
ambiental, sendo que dentre eles o ponto 7 foi o melhor classificado e é o único
localizado fora da reserva. Os pontos 4 e 6 apresentaram a pior qualidade ambiental e os
atributos que mais contribuíram para esses resultados foram os relacionados à riqueza e
à origem das espécies. Os atributos relativos a posição na coluna d’água e a anomalias
morfológicas não influenciaram significativamente no resultado do índice. O IBI
também se mostrou sensível a hierarquia fluvial, indicando que essa característica deve
ser considerada a fim se obter resultados mais confiáveis. Os resultados obtidos neste
trabalho apresentaram alguma variação em função da sazonalidade. A ausência de
informações sobre a ictiofauna da reserva é um fator limitante para uma avaliação mais
consistente da região, e os resultados do IBI associados a atividades antrópicas e
modificações observadas em campo, indicam a necessidade de uma atenção especial
para o seu estado de conservação.
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