
 
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS COMO BIOINDICADORES  

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Luiz Ubiratan Hepp1; Silvia Vendruscolo Milesi1; Cristiane Biasi1 & Rozane Maria Restello1,2  

RESUMO --- A degradação dos recursos hídricos é crescente. As atividades antrópicas 
causam alterações nas características físicas, químicas e biológicas das águas, que provocam perda 
da biodiversidade, resultando em grandes prejuízos econômicos. O uso de organismos como 
bioindicadores vêm ganhando espaço na comunidade científica, pois possibilitam uma análise 
completa da situação ecológica em que se encontra o ambiente em estudo. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a qualidade das águas das bacias hidrográficas de Erechim – RS pelo uso de 
macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores. Os resultados demonstraram correlação 
significativa (p < 0,05) entre as métricas biológicas e a qualidade da água, determinada pelo IQA 
(Índice de Qualidade de Água). A densidade de organismos foi maior em locais mais degradados, 
enquanto que riqueza, diversidade, equitabilidade e BMWP (Biological Monitoring Workink Party), 
apresentaram maiores valores médios em locais mais conservados. O uso de macroinvertebrados 
bentônicos revelou-se como uma boa ferramenta de avaliação da qualidade das águas superficiais 
da região. 
Palavras-chave: qualidade ambiental, indicadores biológicos, uso e ocupação da terra. 
 

ABSTRACT --- Is crescent the degradation of hidric resources. The anthropic activities caused 
alteration in physics, chemistry and biological water caracteristics, that cause loss of biodiversity, 
provoking large economy prejudice. The use of bioindicators organisms is growing space in 
cientific community, because this analisys  showed the ecological situation of the local. This work 
had as aim to avaluated the water quality of  Erechim (RS) watersheds, for the use of benthic 
macroinvertebrates  like bioindicators. The results showed significative correlation (p<0,05) among 
biological metrics and water quality, determinated by IQA (Index of Water Quality). The organism 
density was highest in more degradated local, while the richness, diversity, equitability and BMWP 
(Biological Monitoring Working Party), showed high midle values in more conservated local. The 
use of benthic macroinvertebrates showed a greater tool for the avaliation of superficial water 
quality in the region. 
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1 – INTRODUÇÃO 

As atividades antrópicas provocam alterações nas características físicas, químicas e 

biológicas dos ecossistemas aquáticos. Os centros urbanos e industriais contribuem negativamente 

para estas modificações, pelo lançamento direto dos resíduos sem tratamento nos corpos receptores 

(MORENO & CALLISTO, 2006). Da mesma forma, a agricultura modifica a paisagem, 

ocasionando processos que deterioram a qualidade ambiental dos ecossistemas aquáticos (NIYOGI 

et al., 2007). 

Estas atividades contribuem para o aumento da concentração de nutrientes na água, aporte 

de sedimento, partículas orgânicas e tóxicas, alterando, entre outras características, o pH, oxigênio 

dissolvido, turbidez e condutividade elétrica das águas, afetando a qualidade do ambiente e 

consequentemente, os organismos aquáticos (ROY et al., 2003; HEPP & RESTELLO, 2007). 

Na Região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, a urbanização e as práticas agrícolas, 

constituem as principais causas das modificações ocorridas no meio físico e meio biológico da 

região. Pois, a contaminação dos mananciais causada por estas atividades, conduz ao desequilíbrio 

da fauna e flora, resultando em prejuízos econômicos, principalmente no que diz respeito ao 

aumento do custo de aquisição e tratamento da água para consumo da população. 

Dentre os métodos de avaliação da qualidade das águas, destaca-se o uso de indicadores 

biológicos, em especial de macroinvertebrados bentônicos. Estes organismos aquáticos são muito 

sensíveis às variações físicas e químicas que ocorrem nos corpos hídricos. Suas características 

morfo-fisiológicas, sua abundância e riqueza, sua natureza sedentária, ciclo de vida longo e fácil 

visualização e identificação, atribuem a estes organismos uma grande capacidade de bioindicação 

de qualidade ambiental (HEPP & RESTELLO, 2007). 

Inúmeros trabalhos tem demonstrado o grande potencial destes organismos no 

biomonitoramento da qualidade das águas impactadas pelas mais diversas atividades antrópicas, tais 

como: áreas de pastagem (BRACCIA & VOSHELL-JR, 2006; NIYOGI et al., 2007), áreas urbanas 

(ROY et al., 2003; POMPEU et al., 2005; MORENO & CALLISTO, 2006), áreas sem vegetação 

ripária (BUNN et al., 1999), agricultura (WEIGEL et al., 2002) e silvicultura (OMETTO et al., 

2004). Na região Alto Uruguai – RS, estudos sobre a utilização destes organismos como 

bioindicadores vêm sendo desenvolvidos com sucesso, como é o caso de TREVISAN et al. (2004), 

HEPP (2005), MILESI et al. (2006), TORTELLI & HEPP (2006) e HEPP & RESTELLO (2007). 

A utilização de macroinvertebrados bentônicos na avaliação dos impactos ocorrentes na 

bacia hidrográfica em função dos diferentes usos e ocupações da terra possibilitam a integração de 

informações em âmbito mais ecossistêmico, pois as comunidades destes organismos, estão 
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intrinsecamente relacionadas as características dos locais onde vivem, como por exemplo, qualidade 

da água, condições do entorno, entre outras. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade das águas das Bacias 

Hidrográficas do município de Erechim – RS, utilizando macroinvertebrados bentônicos como 

bioindicadores de qualidade ambiental, visando o aprimoramento de informações que contribuam 

para a tomada de decisões referentes a recuperação e conservação dos recursos hídricos regionais. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2 – Área de Estudos 

A região do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul esta situada ao norte do estado, 

aproximadamente entre os meridianos 49º30' e 54º Oeste e os paralelos 26º30' e 28º30' Sul, 

possuindo área equivalente a 26.062 Km2 (BUTZKE, 1997). O clima da região é classificado como 

subtropical do tipo temperado, com regimes pluviométricos regulares, com pluviosidade anual 

variando de 1.750 a 2.000 mm (BUTZKE, 1997; RAMPAZZO, 2003). 

O município de Erechim - RS (27º37’54” de latitude sul e a 52º16’52” de longitude oeste), 

possui vegetação caracterizada por um misto de Floresta Subtropical do Alto Uruguai, seguindo os 

vales do rio Uruguai e seus afluentes, e Floresta Ombrófila Mista. O município possui uma área de 

425,86 Km2 e situa-se a 768m acima do nível do mar, apresentando um clima subtropical com 

temperatura média anual de 18,7ºC (RAMPAZZO, 2003). Erechim apresenta muitos cursos d’água 

de pequeno porte e é constituído por uma bacia composta pelos rios Cravo, Campo, Dourado, 

Erechim, Ligeirinho, Leãozinho, Tigre, Suzana e Lageado Henrique.  

No município, foram selecionados 22 pontos de coleta distribuídos nas seis Bacias 

Hidrográficas do Município de Erechim – RS, sendo quatro pontos nas bacias dos Rios Campo, 

Tigre, Suzana e Dourado e três pontos nas bacias dos Rios Lageado Henrique e Cravo (Figura 1). 

Esta distribuição contemplou os diferentes usos e ocupações da terra, sendo que, pela aplicação de 

um protocolo de análise rápida e pela análise de parâmetros de qualidade de água (IQA), foi 

definido um gradiente de degradação. 
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Figura 1 - Distribuição dos pontos de coleta nas bacias hidrográficas do município de Erechim – 

RS. 

 
2.2 – Macroinvertebrados Bentônicos 

 

 Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados com um amostrador tipo Surber, de área 

0,1 m2 e rede com malha de 250 μm (MERRITT & CUMMINS, 1996). O material retido na rede do 

amostrador foi fixado em campo com Formol 5 %, acondicionado em embalagens plásticas e 

etiquetado. Em laboratório, o sedimento coletado foi lavado em uma série de tamizes com malhas 

de 2,0; 1,0; 0,5 e 0,25 mm, onde os organismos retidos foram retirados e conservados em Etanol 80 
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%. O restante do material retido nas malhas das tamizes foi triado com auxílio de Esteremicroscópio 

Motic SMZ-143-N2GG, para remoção completa dos macroinvertebrados. 

 Após a triagem, os macroinvertebrados bentônicos foram identificados até menor nível 

taxonômico possível utilizando chaves de identificação de MERRITT & CUMMINS (1996), 

FERNÁNDEZ & DOMÍNGUES (2001) e COSTA et al. (2006). Após esta etapa, os organismos 

foram tombados e depositados na Coleção de Invertebrados Bentônicos do Museu Regional Alto 

Uruguai (MuRAU) da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus 

de Erechim. 

 

2.3 - Variáveis Ambientais 

 

 Nos 22 pontos estudados, foram analisados parâmetros físico, químicos e microbiológicos 

para cálculo do Índice de Qualidade de Água (IQA) de acordo com CETESB (1979), sendo eles: 

temperatura, sólidos totais, pH, saturação de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

nitrogênio, fósforo total e coliformes termotolerantes. Os métodos de coleta e de análise utilizados 

para a quantificação dos parâmetros abióticos foram realizados segundo procedimentos descritos no 

Standard Methods (APHA, 1998). 

 

2.4 – Análise dos Dados 

 

  A partir dos organismos coletados e identificados, foram estimados os valores de densidade 

(ind/m2), riqueza de taxa, baseado na riqueza de organismos identificados, Diversidade de Shannon-

Weaver e Equitabilidade de Pielou (MAGURRAN, 2004). Foi calculado o Índice Biológico 

Biological Monitoring Working Party (BMWP), utilizado especificamente para biomonitoramento 

de qualidade das águas de acordo com MANDAVILLE (2002) e JUNQUEIRA et al. (2000). O 

cálculo deste índice baseia-se na somatória de valores de tolerância (escala de 1 a 10) atribuídos 

scores aos organismos, sendo que valores menores são para os mais tolerantes a poluição e valores 

maiores são destinados aos menos tolerantes. Para a análise de correlação entre a abundância dos 

organismos coletados e as variáveis abióticas, foi aplicada a análise de Correlação Linear de 

Pearson (p = 0,05). 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nos 22 pontos de coleta localizados nas Bacias Hidrográficas de Erechim – RS foram 

amostrados 184.802 organismos bentônicos, distribuídos em 48 taxa de Annelida, Crustacea, 

Aracnida, Mollusca e Insecta, sendo este último o grupo mais representativo. Segundo 

CARVALHO & UIEDA (2004) nos ambientes lóticos as comunidades de macroinvertebrados estão 

representadas por numerosos filos, incluindo Arthropoda, Mollusca, Annelida, Nematoda e 

Platyelminthes, sendo que a Classe insecta representa cerca de 90 % do total de organismos 

amostrados. A composição e a distribuição da fauna de macroinvertebrados de água doce são 

influenciadas por vários fatores ambientais, destacando-se a velocidade da corrente e o tipo de 

substrato. Segundo ALLAN (1995) os fatores ambientais interagem em sua ação sobre a biota, 

determinando uma grande diversidade e complexidade estrutural no ambiente. 

 A bacia do rio Tigre foi a mais abundante com 50.005 organismos coletados, seguida pelas 

bacias dos rios Campo (36.137 indivíduos), Lageado Henrique (31.574), Dourado (26.592), Suzana 

(23.080) e Cravo (17.414). A densidade de organismos nas bacias hidrográficas estudadas variou de 

2.885 ind/m2 na bacia do rio Suzana a 6.251 ind/m2 na bacia do rio Tigre (Tabela 1). Em relação aos 

pontos de coleta, os locais com maior densidade foram o ponto T4 na bacia do rio Tigre e o H3, 

localizado na bacia do rio Lageado Henrique. Estes valores elevados devem-se ao número de larvas 

de Chironomidae amostrados nestes dois locais.  

A riqueza de taxa nas bacias foi semelhante, oscilando de 22 a 28 taxa. A equitabilidade, ou 

uniformidade de taxa, seguiu o mesmo comportamento da riqueza, apresentando pouca variação 

entre as bacias hidrográficas estudadas. A diversidade de macroinvertebrados foi maior na bacia do 

rio Dourado (2,352), sendo que a menor diversidade média registrada foi nas bacias dos rios Suzana 

e Lageado Henrique (1,637) (Tabela 1). 

 A diversidade dos macroinvertebrados bentônicos coletados, revelou grande abundância de 

alguns taxa em específico, como é o caso de Chironomidae (Diptera), Baetidae (Ephemeroptera), 

Simuliidae (Diptera), Hydropsichidae (Trichoptera) e Oligochaeta (Annelida), organismos 

tolerantes às condições adversas de qualidade de água. Organismos pouco tolerantes a poluição 

foram encontrados de maneira freqüente, como é o caso de Letophlebidae (Ephemeroptera), 

Perlidae e Gripopterigidae (Plecoptera) e Corydalidae (Megaloptera). O caranguejo de água doce 

Aeglidae (Decapoda) também foi freqüente nas coletas nos pontos de melhor qualidade das águas. 
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Tabela 1 – Valores médios de densidade, riqueza, diversidade e equitabilidade de 

macroinvertebrados bentônicos coletados nas seis bacias hidrográficas do município de Erechim – 

RS (2005 – 2006). 

Bacias Hidrográficas Densidade 

(ind/m2) 

Riqueza Diversidade Equitabilidade

Campo 4.517 28 2,104 0,534 

Tigre 6.251 28 2,080 0,455 

Suzana 2.885 23 1,637 0,429 

Dourado 3.324 26 2,352 0,574 

Henrique 5.262 22 1,637 0,459 

Cravo 2.902 25 2,203 0,516 

 

Analisando os dados de qualidade de água, fornecidos pelo IQA e associando os mesmos ao 

gradiente de degradação definido neste estudo, foi possível verificar que os locais de melhor 

integridade ambiental (controle), apresentaram maiores valores médios para o índice, enquanto que 

os demais pontos (impactados) apresentaram resultados variados, com tendência a diminuir de 

acordo com o aumento da degradação (Figura 2). Os pontos de coleta situados nas proximidades do 

perímetro urbano municipal foram os mais degradados, apresentando pior qualidade de água. 
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Figura 2 – Índice de Qualidade de Água nos 22 pontos de coleta das bacias hidrográficas de 

Erechim – RS (Os pontos estão dispostos de acordo com o nível de impacto constatado; a reta 

representa a tendência dos resultados de acordo com o gradiente de degradação. p < 0,001). 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7



Relacionando os resultados obtidos pelo cálculo das métricas biológicas (densidade 

(ind/m2), riqueza de taxa, Diversidade, Equitabilidade e BMWP) com o grau de degradação dos 

pontos definidos pelo IQA, foi possível observar a boa resposta da estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos na avaliação/indicação da qualidade das águas das seis bacias 

hidrográficas de Erechim – RS (Figura 3). Dentre os parâmetros biológicos, todos apresentaram 

correlação significativa com o IQA (p < 0,05).  

Esta resposta é fornecida, pois os organismos aquáticos possuem características 

morfologicas, fisiologicas ou comportamentais frente a alterações nas características da água, que 

fazem com que eles tenham esta grande capacidade de indicação (MANDAVILLE, 2002; 

FLEITUCH et al., 2002).  

Além de a comunidade responder a diferentes situações ambientais, a utilização dos 

macroinvertebrados em programas de biomonitoramento é viável devido a características do grupo, 

como: abundância numérica e distribuição cosmopolita, o que permite comparações entre diferentes 

ambientes; mobilidade limitada, ou seja, refletem as alterações do local em estudo; ciclo de vida 

longo, que possibilita acompanhar os efeitos das perturbações ao longo do tempo; fácil amostragem 

e identificação; e métodos de coleta baratos (MARQUES & BARBOSA, 1997).  

Os locais definidos como controle, com melhor conservação ambiental, apresentaram baixos 

valores de densidade e altos valores de riqueza, diversidade e equitabilidade, em comparação com 

os demais locais impactados. A maior abundância em locais impactados deve-se ao fato de que 

algunss organismos, possuem tolerância às condições adversas, em especial alta concentração de 

matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio na água. O aumento excessivo do número de 

indivíduos de um determinado taxa (dominância), resulta em um desequilíbrio quali-quantitativo da 

fauna do local, fator que é preponderante para a definição de qualidade ambiental. 
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Figura 3 – Valores de densidade, riqueza, diversidade e equitabilidade de macroinvertebrados 

bentônicos nos 22 pontos de coleta, pertencentes às seis bacias hidrográficas de Erechim – RS (Os 

pontos estão dispostos de acordo com um gradiente de degradação, onde os quatro primeiros – 

situados dentro do retângulo – representam os pontos de melhor qualidade ambiental). 

4 – CONCLUSÕES 

Os resultados demonstraram um grande potencial de utilização da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de qualidade das águas da região Alto Uruguai 

– RS, surgindo como uma ferramenta eficaz e de baixo custo e para a avaliação da qualidade 

ambiental da região. 

De maneira geral, as seis bacias hidrográficas do município apresentam situações 

semelhantes, quanto a qualidade das águas, ao analisarmos os resultados fornecidos pela 

comunidade de macroinvertebrados. Porém, quando se analisa os diferentes usos e ocupações da 

terra, observa-se uma distinção significativa entre os locais e sua qualidade ambiental. Os corpos 

hídricos situados nas proximidades do perímetro urbano estão mais danificados quanto à qualidade, 
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pois o lançamento de esgotos domésticos é elevado e constante, causando modificações severas nas 

características físicas, químicas e microbiológicas das águas.  
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