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RESUMO 

Abastecendo a região norte do município de Guarulhos o Reservatório Tanque 

Grande, bem como outros reservatórios da Região Metropolitana de São Paulo, é 

alvo de estudos da qualidade da água, por ser de grande importância econômica, 

social e ambiental para a população, pois está diretamente ligado a saúde pública 

através do consumo. A análise da estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

em conjunto com as análises físico-químicas, representa uma importante ferramenta 

na avaliação da qualidade da água, uma vez que são extremamente sensíveis as 

alterações ocorridas no ambiente, modificando a estrutura da comunidade em 

função dessas alterações. O objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade da água 

da Bacia contribuinte e do Reservatório Tanque Grande, através da análise da 

estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos em conjunto com as 

análises físico-químicas. Foram realizadas duas coletas anuais, em seis pontos de 

coleta escolhidos com base nos diferentes usos e ocupação da terra da bacia. Além 

disso, foi avaliada a temperatura da água, a demanda bioquímica de oxigênio, 

turbidez, condutividade elétrica, pH, Sólido total, nitrogênio e fósforo total, 

Escherichia coli, além da elaboração do mapa de uso e ocupação do entorno da 

microbacia estudada. O uso e ocupação da terra da área estudada identificou 76% 

de áreas florestadas e o restante (24%) de áreas antropizadas (casas, chácaras, 

cultivo, piscicultura, criação de animais e pequenos comércios). Mesmo ocupando a 

menor área, estas atividades influenciaram na qualidade ambiental da microbacia 

como foi possível observar pelas altas demanda bioquímica de oxigênio e 

concentrações de E. coli na maioria dos pontos analisados. De acordo com a 

aplicação do protocolo de avaliação de habitats, os pontos 1, 3 e 6 foram os que 

apresentaram melhores condições ambientais, maiores valores para diversidade e 

riqueza da comunidade de macroinvertebrados bentônicos.  De maneira geral, a 

riqueza e diversidade dos macroinvertebrados bentônicos foi baixa nos pontos de 

coleta durante o período amostrado. Foram coletados 1.516 organismos distribuídos 

nos Filos Annelida, Crustacea, Mollusca e Arthropoda. A ordem Diptera apresentou 

o maior número de famílias (13), sendo a família Chironomidae, em sua maioria 

indicadores de ambientes degradados, a que apresentou a maior abundância em 

todos os pontos de amostragem, exceto no ponto 5, período seco, onde a maior 

abundância foi observada na família Tubificidae e no ponto 4, período chuvoso, onde 
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a maior abundância foi observada na família Caenidae.  Foi identificado seis grupos 

funcionais, com maior abundância e ocorrência em todos os pontos de coleta dos 

grupos, coletor-filtrador, predador e coletor-catador, tendo uma maior 

representatividade nas amostras o grupo coletor-filtrador nos pontos 1 e 3 no 

período seco. Pode-se concluir que os tributários da bacia contribuinte do 

reservatório e o Reservatório Tanque Grande sofrem influência direta das atividades 

antrópicas degradando a qualidade das suas águas. A análise conjunta dos 

parâmetros físicos, químicos, biológicos e da comunidade de macroinvertevrados 

bentônicos indicou processo de degradação ambiental da microbacia estudada e 

mostrou-se eficiente na análise ambiental das sub-bacias da Bacia Tanque-Grande 

e do reservatório Tanque Grande. 

 

Palavras-chave: Chironomidae. Tanytarsini. Orthocladiinae. Tanypodinae. 

Bioindicador. Análise Geoambiental. 
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ABSTRACT 

The Tanque Grande reservoir is responsible for delivering water for the northern 

region of Guarulhos. As many other reservoirs on the metropolitan region of São 

Paulo, its water quality is being studied once it has great economical, social and 

environmental importance, it being directly connected to public health trough water 

consumption. The analysis of macroinvertebrate community structure along with 

physic-chemical analyzes are an important tool to water quality evaluation, as this 

community is extremely sensitive to changes on its environment reflecting on its 

structure. This work objective was to analyze water quality of Tanque Grande 

reservoir and its contributing basins aswell trough the analysis of benthic 

macroinvertebrates community structure along with the physic-chemical analyzes. 

Two annual collects were taken of six points chosen based on different basin land 

use and occupation. Besides this, other parameters had been analyzed: water 

temperature, biochemical oxygen demand, turbidity, electrical conductivity, pH, total 

solids, total nitrogen, total phosphorus and Escherichia coli. A map of land use and 

occupation on basin had been elaborated and showed that 76% of basing consist of 

forest and the remaining (24%) consisting of anthropized areas (houses, country 

houses, farms, fish farms, animals breeding farms and small businesses). Even the 

anthropized areas taking the smallest part, these activities impacted the basin 

environmental quality as it was observed high biochemical oxygen demand and E 

.coli concentration in most of analyzed points. The use of the habitat evaluation 

protocol showed that points 1, 3 and 6 were with best environmental conditions, 

diversity and richness of benthic macroinvertebrates community. Overall, bethic 

macroinvertebrate richness and diversity were low in the collect points during the 

sampled period. A total of 1516 organisms were collected from the Annelida, 

Crustacea, Mollusca and Arthropoda phylum. The Diptera order showed the largest 

families number (13), and it having the Chironomidade family (usually an indicator of 

degraded environments) with greatest abundance in all collect points, except for 

collect point number 5 in dry season which had the Tubificidae family with the largest 

abundance and the collect point number 4 in wet season which had Caenidae family 

with the largest abundance. It has been identified six functional groups, with greater 

abundance and occurrence at all collect points of the following groups: collector-

filterer, predator and collector-gatherer. The collector-filterer group had the greater 
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representativeness in collect points numbers 1 and 3 (dry season). Therefore, the 

tributaries of the basin that contributes to the reservoir and the Reservoir Tanque 

Grande are directly influenced by the anthropic activities, degrading the quality of 

their waters. The joint analysis of the physical, chemical, biological parameters along 

with benthic macroinvertebrates community indicated a process of environmental 

degradation of the studied microbasin and proved to be an efficient way of 

environmental analysis of the subbasins of the Tanque Grande basin and the Tanque 

Grande reservoir. 

Keywords: Chironomidae. Tanytarsini. Orthocladiinae. Tanypodinae. Bioindicator. 

Geoenvironmental Analysis. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. Apresentação 

A crise da água é uma ameaça permanente à humanidade e à 

sobrevivência do planeta como um todo, coloca em dificuldade o desenvolvimento, a 

economia, multiplica doenças de veiculação hídrica, produz desigualdade social, 

impacta no crescimento populacional, embora dependam da água a população polui 

e degrada este recurso sem medir as consequências (TUNDISI, 2003). 

A diversificação dos usos múltiplos da água, o despejo de resíduos 

líquidos e sólidos sem tratamento em rios, lagos e represas, a destruição de áreas 

de preservação, matas, reservas, aquíferos, o aumento de insumos utilizados na 

agricultura, indústria e urbanização descontrolada, trazem grandes perdas de água 

tanto em quantidade como em qualidade. Esses impactos degradam os recursos 

hídricos em várias regiões por todo planeta, (JORCIN e NOGUEIRA, 2008). Como 

exemplo, as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo (TORRES, 

2012). 

De acordo com Pedrazi et al. (2014), para minimizar o problema de oferta, 

adotou-se o processo de barramento d’água para criação de reservatórios artificiais, 

possibilitando armazenar mais água e atender múltiplos usos, tais como: 

abastecimento, irrigação, recreação, etc.  

Embora a construção de reservatórios permita assegurar o consumo 

humano e tenha reflexo no bem-estar da população, esta acarreta uma série de 

impactos nos ecossistemas naturais decorrentes da transformação de ambientes 

lóticos em lênticos, provocando alterações no comportamento natural e na qualidade 

hídrica dos rios e córregos represados. 

A qualidade da água das represas é bastante influenciada pelas 

atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica onde estão inseridas. 

Assim, reservatórios construídos em bacias hidrográficas com ocupação urbana, 

cultivo em seu entorno ou com atividades de aquicultura podem apresentar maior 

concentração de nutrientes, fósforo e nitrogênio componentes de fertilizantes 

utilizados na agricultura, na ração dos peixes e oriundos de esgotos domésticos. O 
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aumento das concentrações de nutrientes na água pode intensificar a eutrofização, 

um dos principais problemas relacionados à poluição das águas, especialmente em 

águas destinadas ao abastecimento público, devido à possíveis florações de 

cianobactérias tóxicas (ROSINI et al., 2016; TRINDADE, 2016).  

Para aferir a qualidade da água, é indispensável o seu monitoramento, 

através da avaliação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Dentre os 

indicadores biológicos utilizados no biomonitoramento, os macroinvertebrados 

bentônicos têm sido comumente utilizados, uma vez que representam bons 

indicadores ambientais; por a estrutura de sua comunidade mudar em função de 

alterações ambientais diversas (GOULART; CALLISTO, 2003). A utilização da 

estrutura da comunidade de macroinvertebrados no monitoramento da qualidade da 

água fornece resultados complementares àqueles obtidos apenas pelas variáveis 

físicas e químicas, uma vez que, as variáveis limnológicas para a água apresentam 

informações presentes no momento da amostragem e as comunidades biológicas 

refletem informações passadas (LOBO, 2004). Considerando a importância 

ecológica, econômica e social dos ecossistemas aquáticos continentais, em 

particular os reservatórios de abastecimento, o monitoramento da qualidade de suas 

águas é fundamental. Assim tornam-se necessários trabalhos com este panorama.  

1.2. Justificativa 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), área em que se insere o 

local desse estudo, é a maior megalópole da América do Sul, com 39 municípios, e 

tem volume per capta menor do que o Nordeste, região de maior escassez hídrica 

do país (WHATELY; HERCOWITZ, 2008). Com o expressivo crescimento da 

população nos últimos 30 anos, passando de 12 milhões para 20 milhões habitantes 

em 2013, a RMSP não supre a necessidade de saneamento básico adequado à 

grande parte de seus habitantes e como resultado, os corpos d`água têm sofrido 

intensa eutrofização (WHATELY; HERCOWITZ, 2008; IBGE, 1981; IBGE, 2014). 

Este cenário se agrava pelo fato de 52% da RMSP estar localizada em área de 

mananciais (WHATELY; CUNHA, 2006), dentre os quais, o reservatório Tanque 

Grande, responsável por parte do abastecimento de Guarulhos, a cidade com a 

segunda maior população no estado de São Paulo.  
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O reservatório Tanque Grande, localizado na área rural do município de 

Guarulhos, tem como uma das principais atividades exercidas em sua bacia 

hidrográfica, a agricultura e a pesca, que apresentam alto potencial de degradação 

ambiental. O monitoramento da qualidade da água do reservatório Tanque Grande é 

feito pela CETESB e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE), 

onde a classificação é definida, conforme a Resolução CONAMA nº357/2005 como 

CLASSE I: que são águas destinadas ao abastecimento humano após tratamento 

simplificado. E conforme o Decreto nº 10.755, de 22 de novembro de 1977 (BRASIL, 

1977), que enquadra corpos de água receptores, classifica o Reservatório Tanque 

Grande e todos os seus afluentes até a barragem, no Munícipio de Guarulhos, como 

CLASSE I. A área em questão foi classificada no grau de trofia pela CETESB nos 

anos de 2014 e 2015 como Mesotrófica e em 2016, como Oligotrófica porém, com 

tendências de piora (CETESB, 2014, 2015, 2016). 

Pesquisas, como a de Oliveira (2008) e Piasentin et al. (2009) na bacia 

contribuinte do reservatório Tanque Grande, analisaram a qualidade da água através 

de análises físico-químicas e biológicas. Os dados obtidos permitiram concluir que 

existe uma piora crescente na qualidade da água desse reservatório, além da 

degradação ambiental do seu entorno. Porém, ainda não existem trabalhos que 

caracterizem a fauna bentônica aquática nessa bacia relacionando-a com a 

qualidade ambiental. Dessa forma, a realização da caracterização da fauna 

bentônica aquática na bacia contribuinte do reservatório Tanque Grande, bem como 

do reservatório, em conjunto com as análises físico-químicas, representa uma 

ferramenta importante na avaliação das alterações da qualidade da água do 

reservatório em função das atividades, antrópicas desenvolvidas na bacia 

hidrográfica em que o reservatório está inserido. Assim, considerando a importância 

da qualidade da água da bacia contribuinte do reservatório Tanque Grande para a 

manutenção de sua saúde hídrica da importância econômica, social e ambiental da 

bacia para o município de Guarulhos e para o abastecimento público de Guarulhos, 

este trabalho justifica-se, pois, além de fornecer informações a respeito da qualidade 

d’água do ecossistema, colabora para ações de gerenciamento dos recursos 

hídricos municipais.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

Analisar a qualidade da água da Bacia contribuinte do Reservatório 

Tanque Grande, localizado no município de Guarulhos, São Paulo, através da 

avaliação da estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos da bacia, e 

de análises físico-químicas e microbiológicas.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar a fauna bentônica dos tributários do Reservatório Tanque 

Grande até o nível de família e a família Chironomidae até o nível de 

subfamília e tribo; 

• Relacionar a riqueza e diversidade das comunidades bentônicas com as 

condições físico-químicas dos locais de amostragem; e 

• Avaliar a influência do uso e ocupação da terra na bacia contribuinte do 

reservatório na qualidade da água. 

1.4. Fundamentação Teórica 

1.4.1. Recursos Hídricos 

A água é um recurso fundamental, não só para a existência da vida na 

Terra, mas também, para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio do meio 

ambiente, o que a torna o mais importante recurso na natureza. Estima-se que 2,3 

bilhões de pessoas estejam vivendo em áreas de restrição hídrica até 2050, 

especialmente no Norte e no Sul da África e na Ásia central, não atendendo a 

demanda de disponibilidade de água com qualidade para a população (OECD, 

2012). 

No Brasil, ainda predomina a ideia de privilégio, com enorme quantidade 

de água porém, este recurso é irregularmente distribuído devido às características 

geográficas de cada região e às mudanças de vazão dos rios que ocorrem devido às 

variações climáticas ao longo do ano. Em razão dessas características climáticas há 

registro de escassez hídrica em partes da região Nordeste, e também nas grandes 

metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, cuja disponibilidade hídrica dos 
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mananciais existentes está muito próxima do limite da quantidade necessária para 

abastecimento público (TORRES, 2012). 

“No Brasil, em 1976, a constatação do crescimento de 

problemas com o mau uso dos recursos hídricos levou o Ministério das 
Minas e Energia e o governo do Estado de São Paulo arquitetar possíveis 
melhorias das condições sanitárias das bacias do Alto Tietê e Cubatão. 
Com o resultado positivo foi constituído, em 1978, o Comitê Especial de 
Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas e em 1988, os Comitês de 
Bacia Hidrográfica no Brasil, organizados por órgãos colegiados do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo que todos os 
setores da sociedade, com interesse em água tenham representação e 

autoridade na gestão de bacias Hidrográficas” (CARBONARI, 1996; 

BRASIL, 1997).  

Desta forma, a bacia hidrográfica tem sido adotada no Brasil como 

unidade de planejamento para uma série de intervenções, especialmente aquelas 

relativas à gestão dos recursos hídricos, considerando a integração e a 

funcionalidade de seus elementos. Além disso, toda área de terra por menor que 

seja se integra a uma bacia hidrográfica (PISSARA, 1998, MACHADO; TORRES, 

2012).  

Os múltiplos usos dos recursos hídricos têm tornado cada vez mais 

evidente e necessário o seu processo de gestão, por isso, os programas de gestão 

mais recentes têm enfatizado a importância do planejamento de uso e ocupação do 

solo das bacias hidrográficas, priorizando medidas de caráter preventivo à 

degradação desse ambiente (MOTA, 1988 apud TORRES, 2012). 

De acordo com Pedrazi et al. (2014), para minimizar a falta deste recurso, 

adotou-se o processo de barramento d’água para criação de reservatórios artificiais, 

possibilitando armazenar mais água para atender seus múltiplos usos, tais como: 

abastecimento humano, irrigação, abastecimento industrial, recreação, etc. 

Embora a construção de reservatórios permita assegurar o consumo 

humano e tenha reflexo no bem-estar da população, essa atividade acarreta uma 

série de impactos nos ecossistemas naturais decorrentes da transformação de 

ambientes lóticos em lênticos, provocando alterações no comportamento natural e 

na qualidade hídrica dos rios e córregos represados (PEDRAZI et al., 2014). 

Como os parâmetros morfométricos que atuam diretamente na dinâmica 

do ecossistema aquático. Cole (1979), Margalef (1983) e Tundisi-Matsumura e 
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Tundisi (2008) descrevem que, a largura e área da superfície são parâmetros de 

extrema importância ecológica, pois quanto maior for a área da superfície do lago, 

maior será sua insolação. O aquecimento, consequência da insolação, reduz a 

solubilidade dos gases na água, tornando-a pobre em oxigênio, influindo na 

decomposição da matéria orgânica, com efeitos sobre a qualidade da água e a vida 

das comunidades aquáticas. O vento, promove agitação da água redistribuindo o 

calor sobre a biota no lago, que influencia o crescimento e o desenvolvimento dos 

organismos (ANGELOCCI; VILA NOVA, 1995). 

O desenvolvimento da margem e a profundidade também atuam sobre o 

meio aquático. Lagos com margens mais desenvolvidas e sem vegetação propiciam 

a interação entre os ambientes terrestres e aquáticos, influenciando muitas vezes o 

estado trófico do corpo hídrico. Na margem as águas são mais rasas, via de entrada 

de nutrientes terrestres para o lago, onde macrófitas e fitoplâncton buscam por 

nutrientes e luz para fotossíntese. Em grandes quantidades na lâmina d’água esses 

organismos, limitam a entrada de nutrientes e luz no fundo do lago, afetando a 

produção primária do ambiente (ASSIREU et al., 2004). 

Segundo Sperling (1997), em um lago, profundidades baixas tendem a 

sofrer mais com os processos de eutrofização, porém a coluna d'água passa por 

uma mistura completa melhorando a oxigenação da massa líquida, em 

contrapartida, pode ocorrer a ressuspensão de compostos no fundo do lago 

afetando de forma negativa a vida aquática. 

1.4.2. Impactos Ambientais na Qualidade da Água 

Um impacto ambiental, segundo a Resolução do CONAMA nº 01/86, é 

definido como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente, 

afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 

econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais”.  

De acordo com Tundisi e Shaskraba (1999) os corpos d’água sofrem os 

impactos das atividades antropogênicas ao longo da bacia, das quais recebem 

materiais, sedimentos e poluentes, refletindo os usos e ocupação do solo nas áreas 
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vizinhas, e que podem ocasionar erosão das margens, levando ao assoreamento, 

enchentes, inundações e a eutrofização dos corpos hídricos.  

A eutrofização dos corpos d’água é um fenômeno natural no qual o 

ambiente aquático sofre um aumento da produtividade biológica, sendo observada a 

proliferação de algas e outros vegetais por conta da quantidade excessiva de 

nutrientes disponíveis, como fósforo e nitrogênio associado a boas condições de 

luminosidade (BRAGA et al., 2005). 

De acordo com Braga et al. (2005), a eutrofização associada à 

intervenção humana é chamada de eutrofização cultural, artificial ou acelerada e é 

resultante da poluição das águas por fertilizantes, detergentes, esgotos domésticos 

e industriais sem tratamento. Esse processo acelera a proliferação excessiva das 

algas, cianobactérias e macrófitas causando impactos sobre o ecossistema e a 

qualidade de água, sendo elas: 

• Alteração das comunidades aquáticas pelos baixos teores de oxigênio 

dissolvido; 

• Alteração de sabor e odor da água, pelas elevadas concentrações de 

compostos orgânicos dissolvidos; 

• Decomposição anaeróbia que ocorre no fundo do lago, liberando metano, 

gás sulfídrico, amônia, além de outros compostos, alterando condições 

químicas como o pH, por exemplo; 

• O excesso de algas obstrui os filtros das estações de tratamento, 

prejudicando o manancial como fonte de abastecimento, além de alterar 

pH e floculação e aumentar os custos para o controle de odor e sabor; 

• A liberação de toxinas na água compromete o abastecimento humano e o 

dessedentamento dos animais.  

Outro fator que contribui para o impacto ambiental dos recursos hídricos é 

falta ou limitação de infraestrutura básica em áreas urbanas, como a ausência de 

sistemas de tratamento de efluentes domésticos e industriais e coleta de resíduos 

sólidos, mesmo em locais onde a coleta de resíduos sólidos é realizada com 

sucesso, não é garantido que uma grande quantidade não será depositada em vias 

públicas e áreas de preservação permanente (APP) e, posteriormente, carreados 
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para recursos hídricos até sua foz, agravando-se em épocas chuvosas (POLETO, 

et.al, 2014). 

A ação das chuvas e do vento acelera ainda, o processo de 

assoreamento dos reservatórios em função do carreamento de material oriundo do 

desmatamento no entorno dos afluentes e da bacia limitando o tempo de vida do 

reservatório (TUNDISI- MATSUMURA; TUNDISI, 2008). 

Além da degradação ecológica no corpo hídrico, há o impacto na 

economia local e social que se reflete na população que habita áreas próximas de 

reservatórios. Tundisi-Matsumura e Tundisi (2008), descreveram os efeitos positivos 

e negativos da construção de represas, sendo alguns efeitos citados abaixo: 

Impactos Positivos: Fonte de água bruta para sistemas de abastecimento; 

representativa diversidade biológica; criação de oportunidades de recreação, turismo 

e pesca; proteção contra cheias das áreas a jusante; armazenamento de água para 

períodos de seca; geração de empregos; controle de enchentes; potencial para 

irrigação; produção de energia – hidroeletricidade. 

Impactos Negativos: Problemas de saúde pela propagação de doenças 

de veiculação hídrica; perda de espécies nativas de peixes de rios; Perda de terras 

férteis e de madeira; Perda de biodiversidade; Deslocamento de animais selvagens; 

Degradação da qualidade hídrica local; Excessiva imigração humana para a região 

do reservatório, com os consequentes problemas sociais, econômicos e de saúde; 

Retirada excessiva de água, entre outros fatores. 

1.4.3. Indicadores e índices da Qualidade da Água 

A qualidade da água é interpretada através dos parâmetros físicos, 

químicos e biológicos. Sua classificação para consumo humano, recreação, bem-

estar dos ecossistemas e múltiplos usos são estabelecidas de acordo com as 

classes estipuladas pelo CONAMA em sua resolução 357/05 (BRASIL, 2005). 

Assim, na caracterização da qualidade das águas com os indicadores 

físicos (cor, turbidez, temperatura d’água,) químicos (sabor, odor, pH, oxigênio 

dissolvido, demanda química de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total e resíduo 

total) e biológicos (Escherichia coli) é possível determinar se o ambiente aquático 
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está associado a presença de poluentes, matéria orgânica, substâncias tóxicas, se 

há alteração na cor e sabor dessa água (BRAGA, et al., 2005). 

Com a intenção de facilitar a compreensão das informações dos 

parâmetros físico-químicos, os órgãos ambientais vêm, cada vez mais, utilizando 

índices de qualidade da água que sintetizam as informações, facilitando a 

comunicação com o público leigo.  

Dentre os índices mais utilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 

2004) e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2016) destacam-

se o Índice de Qualidade da Água (IQA) que tende a refletir, principalmente, a 

contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de esgoto 

doméstico, o Índice de Qualidade de Água bruta para fins de Abastecimento Público 

(IAP) que tem como diferencial em relação ao IQA, avaliar substâncias tóxicas e 

organolépticas na água e o Índice de Estado Trófico (IET) que estima o 

enriquecimento por nutrientes e seu efeito que está diretamente ligado ao 

crescimento excessivo das algas e cianobactérias.  

Outro índice importante na avaliação da qualidade da água é o Protocolo 

de avaliação rápida da integridade ambiental de rios (PAR), uma vez que é possível 

pontuar aspectos de impactos antrópicos e do nível de conservação do ambiente 

natural, além de obter dados em curto prazo e custos reduzidos (CORGOSINHO et 

al., 2004; RODRIGUES; CASTRO, 2008; KRUPEK, 2010; GUIMARÃES et al., 2012; 

CARVALHO et al., 2014). 

O PAR reúne um conjunto de informações dos principais fatores que 

condicionam e controlam os processos e funções ecológicas dos sistemas fluviais, 

além de ser uma ferramenta complementar a outras análises, como as físico-

químicas, microbiológicas e de solo (CALLISTO et al., 2002; RODRIGUES; 

CASTRO, 2008).  

A aplicação do PAR é feita através da observação visual in loco da 

qualidade física do habitat nos cursos d’água e no entorno dos trechos observados, 

com o mínimo de medidas, como por exemplo: tipo de ocupação das margens do 

corpo d’água, erosão e assoreamento nos córregos, presença de resíduos sólidos, 

presença de mata ciliar, tipo de substrato entre outras características. Os atributos 
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dos habitats recebem uma pontuação que varia de ótimo a pobre e são enquadrados 

em ambientes impactados, alterados e naturais (HANNAFORD et al., 1997). 

Além do uso dos parâmetros e índices mencionados para avaliação da 

qualidade da água, há o uso de bioindicadores que é realizada através da utilização 

de organismos e comunidades presentes no corpo hídrico. Dentre as comunidades 

utilizadas no biomonitoramento, os macroinvertebrados aquáticos têm sido 

comumente empregados uma vez que representam bons indicadores ambientais 

alterando a estrutura de sua comunidade em função de alterações ambientais 

diversas (GOULART; CALLISTO, 2003).  

A utilização da estrutura da comunidade de macroinvertebrados no 

monitoramento da qualidade da água fornece resultados mais acurados do que 

aqueles obtidos apenas pelas variáveis físicas e químicas, uma vez que, as 

variáveis limnológicas apresentam informações presentes no momento da 

amostragem e as comunidades biológicas refletem informações não mais presentes 

no ambiente (LOBO, 2004). 

A comunidade bentônica é composta por organismos heterotróficos 

(zoobentos) e autotróficos (fitobentos). O zoobentos é composto por animais 

invertebrados e vertebrados e são classificados quanto ao seu tamanho. Essa 

classificação é realizada de acordo com o tamanho da malha usada para lavar 

amostras que variam entre: Microbentos com malha de ˂ 0,3mm, mesobentos com 

malha 0,3 a 0,8 mm e macrobentos > 500 μm. (ESTEVES et al., 2011). 

Os Macroinvertebrados bentônicos são organismos aquáticos, na fase 

larval ou adulta, habitam o fundo de rios e lagos aderidos a pedras, cascalhos e 

folhas ou enterrados no sedimento, são representados por diversos grupos 

taxonômicos, sendo eles platelmintos, anelídeos, moluscos, crustáceos, aracnídeos 

e insetos este último, o mais diversificado e abundante (ESTEVES, 1998). 

A utilização da comunidade bentônica se dá pela: 

• Facilidade de coleta, pois não necessitam de equipamentos caros;  

• Possuem ampla diversidade biológica; 

• São sedentários ou com restrita mobilidade, vivem no fundo junto ao 

sedimento, onde as toxinas costumam se acumular;  
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• Possuem ciclo de vida longo, podem viver entre semanas e meses, em 

relação ao ciclo de vida do plâncton que vivem em torno de horas, dias ou 

semanas. O ciclo de vida expressa as modificações do ambiente através 

da mudança na estrutura das populações e comunidades, possibilitando 

versatilidade nas respostas a diferentes tipos de alterações nas condições 

ambientais (WARD et al., 1995; REECE; RICHARDSON,1999; CALLISTO 

et al., 2001; GOULART; CALLISTO, 2003). 

Quanto às respostas que expressam em relação às alterações das 

condições ambientais, para Goulart e Callisto (2003), os macroinvertebrados 

bentônicos são divididos em três diferentes grupos: organismos sensíveis, 

organismos tolerantes e organismos resistentes. 

Os organismos sensíveis necessitam de altas concentrações de oxigênio 

dissolvido na água e habitam ambientes com grande variedade de habitats e 

microhábitats. Esse grupo é representado principalmente por organismos das ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (GOULART; CALLISTO, 2003). 

Já os organismos tolerantes não necessitam de um ambiente com níveis 

elevados de oxigênio dissolvido. Além disso, muitos vivem alternando entre coluna 

d’água e superfície. Este grupo é composto por organismos como moluscos e alguns 

insetos aquáticos como Diptera e representantes das ordens Heteroptera, Odonata e 

Coleóptera (GOULART; CALLISTO, 2003). 

Os organismos resistentes suportam situações extremas, podendo viver 

em circunstâncias de completa ausência de oxigênio por várias horas. Alimentam-se 

de matéria orgânica depositada no sedimento. São compostos particularmente por 

larvas de Chironomidae, entre outros da ordem Diptera, e alguns organismos que 

compõem a Sub Classe Oligochaeta (GOULART; CALLISTO, 2003). 

Através da alimentação dos macroinvertebrados bentônicos é possível 

classifica-los em diferentes grupos funcionais, a qual pode ser observada a 

adequação dos organismos a diferentes condições ambientais (CUMMINS, 1973; 

1974; CUMMINS et al., 2005). São classificados em: 

• Fragmentador: detritívoros, alimentam-se de grandes partículas de 

matéria orgânica, fragmentada durante o processo de alimentação; 
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• Coletores – catador / apanhador: ingerem pequenas partículas de matéria 

orgânica tanto por filtração d’água corrente quanto por coleta nos 

depósitos de sedimentos no fundo do corpo d’água; 

• Coletor – filtrador: alimentam-se de pequenas partículas de matéria 

orgânica, ingeridas por filtração em suspensão na coluna d’água; 

• Raspador: possuem aparelho bucal apropriado para raspar e mastigar 

perifíton aderido às pedras, folhas, troncos, macrófitas. Alimentam-se de 

algas, bactérias, fungos e matéria orgânica morta adsorvida à superfície 

de substratos; 

• Predador: alimentam-se de outros organismos pertencentes a todos os 

grupos funcionais; e 

• Generalista oportunista: compreendem mais de um hábito alimentar. 

Assim, o uso de bioindicadores, como os macroinvertebrados bentônicos, 

apresentam várias vantagens quando empregados em associação à tradicional 

análise de parâmetros físico-químicos da água. A avaliação da qualidade da água se 

baseia nas respostas dos organismos em relação ao meio onde vivem. Os 

organismos refletem as condições do ambiente durante o seu ciclo de vida, 

permitindo que a avaliação biológica seja utilizada com eficiência (MUGNAI et al., 

2010).  

1.4.4. Histórico do uso dos Macroinvertebrados Bentônicos como bioindicadores 

O uso de indicadores biológicos teve início na Europa com o trabalho de 

Kolkwitz e Marsson (1908, 1909) que desenvolveram um índice que tem como base 

o grau de tolerância das espécies em rios como medida do grau de contaminação 

por matéria orgânica, utilizando o sistema dos sapróbios (organismos que se nutrem 

de matéria orgânica em decomposição). Este levaria em conta a ocorrência de 

certos táxons devido as condições ambientais do sistema, gerando assim, uma lista 

de organismos indicadores. Esta lista foi adaptada ao longo dos anos por 

Richardson (1925, 1929); Gaufin (1958) e Wilhm (1975) classificando organismos 

tolerantes a ambientes poluídos, como por exemplo os Tubificídeos, algumas larvas 

de Chironomidae, alguns gastropoda, Hirudinea, Sphaeriidae, Oligachaeta. Já os 

organismos intolerantes são aqueles pertencentes às famílias de Crustacea, 

Ephemeroptera, Odonata, Trichoptera. O sistema de classificação foi ampliado e 
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revisado repetidamente por cientistas europeus desde seu início (CAIRNS; PRATT, 

1993 apud ROSEMBERG; RESH, 1993). 

Os macroinvertebrados bentônicos vêm sendo estudados quanto a 

dinâmica de nutrientes. Alsterberg, em 1925, calculou a atividade de 

biorrevolvimento desses animais, Berg, em 1938, pesquisou o papel da fauna 

bentônica na ciclagem de nutrientes no lago Estron e Tessenow em 1964, pesquisou 

a liberação de Sílica (ortocilicato) do sedimento do lago Heiden na Alemanha, por 

larvas de Chironomus plumosus, mostrando que a densidade de larvas de 

quironimídeos exercem papel importante na taxa de liberação de sílica do sedimento 

para a interface sedimento-água. (ESTEVES, 1998). 

No Brasil, os primeiros estudos com a fauna bentônica foram 

desenvolvidos por Herman Kleerekoper, pesquisador Holândes, e Ernst Fittkau, 

entomologista alemão citados por Brandimarte e Melo (2016). Em 1944, Kleerekoper 

(apud Brandimarte e Melo, 2016) discorreu sobre invertebrados bentônicos nas 

zonas longitudinais do rio Mogi Guaçu e indicou a biota para avaliação da poluição. 

Estudos ecológicos em lagoas na região amazônica, foram realizados a partir da 

década de 60, originando trabalhos de Fittkau (1971), Reiss (1977) e na Represa de 

Americana por Strixino (1971) e Rocha (1972) sendo estes os primeiros trabalhos 

desenvolvidos em reservatórios. 

Além destes trabalhos, Fittikau et al. (1975) e Reiss (1977) citados por 

Esteves (1998) realizaram um estudo e constataram que a biomassa e a diversidade 

de espécies dos macroinvertebrados bentônicos são influenciados pela variação no 

nível da água, sendo estes os estudos mais completos realizados em lagos da 

região amazônica  

A pesquisa realizada por Strixino (1971) foi a primeira que envolveu o uso 

de macroinvertebrados bentônicos na avaliação da qualidade da água em um 

reservatório, a Represa de Americana no Estado de São Paulo. Seguido por Rocha 

(1972) que deu continuidade as pesquisas com a fauna bentônica no mesmo 

reservatório. 

Ao longo dos anos, as pesquisas para avaliar a qualidade da água dos 

reservatórios de abastecimento público, através dos macroinvertebrados bentônicos 
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vêm crescendo no Estado de São Paulo, trabalhos como os de Odete Rocha, 

Susana Trivino Strixino  e tantos outros pesquisadores, assim como a Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), tem utilizado a fauna bentônica em 

conjunto com os parâmetros físico-químicos para analisar a qualidade das águas, 

evidenciando assim, que estes indicadores em conjunto se tornam uma ferramenta 

indispensável na indicação da qualidade da água. 

O Reservatório Tanque grande responsável pelo abastecimento de 3% do 

município de Guarulhos, cidade com a segunda maior população do estado de São 

Paulo, ao longo dos anos vem sendo alvo de estudos, vários trabalhos foram 

realizados Santos (2005), Silva (2009) e Andrade (2009), Ayres (2007), Oliveira 

(2008) e Piasentin et al. (2009). No entanto, nenhum desses estudos abordou a 

fauna de macroinvertebrados bentônicos na avaliação da qualidade das águas do 

Reservatório Tanque Grande bem como a bacia hidrográfica contribuinte, fazendo 

deste um trabalho inédito. Assim, o objetivo dessa pesquisa é primeiramente obter 

informações sobre a comunidade de macroinvertebrados bentônicos presentes na 

bacia contribuinte do reservatório Tanque Grande, bem como do próprio reservatório 

e posteriormente utilizá-las para avaliação da qualidade das águas em conjunto com 

parâmetros físico-químicos.
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CAPÍTULO 2 -  MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS NA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA MICROBACIA TANQUE 

GRANDE, GUARULHOS, SP.  

RESUMO 

Este estudo teve por objetivo analisar a qualidade da água da Microbacia e do 

Reservatório Tanque Grande, Guarulhos, SP através da análise da estrutura da 

comunidade de macroinvertebrados bentônicos em conjunto com as análises físico-

químicas da água das principais sub-baciais afluentes. Foram realizadas duas 

coletas anuais de água e de macroinvertebrados bentônicos, uma no período seco 

(agosto de 2017) e outra no período chuvoso (dezembro de 2017), em seis pontos 

de coleta escolhidos com base nos diferentes usos e ocupação da terra da bacia. 

Foram analisadas as seguintes variáveis ambientais: temperatura da água, pH, 

oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, fósforo total, nitrogênio total e 

E.coli. Foram coletados 1.516 organismos, dentre os quais as larvas de 

Chironomidae (Insecta: Diptera), foram as mais abundantes na maioria dos pontos 

amostrados, indicando possível degradação ambiental, uma vez que estes 

organismos são resistentes a ambientes degradados. Esta degradação ambiental é 

oriunda do uso e ocupação da terra do entorno da bacia como: atividades de 

piscicultura, horticultura e criação de animais, conforme corroborado pelas altas 

concentrações de DBO e E.coli na maioria dos pontos analisados. Pode-se concluir 

que, apesar do ambiente estudado estar localizado em uma área de preservação 

ambiental, “Área de Proteção Ambiental Cabuçu Tanque Grande”, apresenta 

processos de degradação, indicando a necessidade de incluir a população local em 

atividades de educação ambiental, formando novos “agentes locais” além uma 

fiscalização mais rigorosa por parte dos órgãos ambientais do município do plano de 

gerenciamento ambiental da área em questão com o objetivo de evitar a evolução de 

atividades antrópicas que contribuem para a degradação do ambiente. 

 Palavras-chave: Chironomidae, Tanytarsini, Orthocladiinae, Tanypodinae 

Bioindicador. Análise Geoambiental. 
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ABSTRACT 

This research aimed to analyze the Tanque Grande reservoir water quality through 

the study of benthonic macroinvertebrates community structure along with analysis of 

physico-chemical water parameters from main Tanque Grande tributaries. Two yearly 

collects of benthonic macroinvertebrates have been done, one in the dry season 

(2017 August) and one in the wet season (2017 December). Six collect points have 

been chosen based on different basin land use and occupation. The following 

environmental parameters have been studied: water temperature, pH, dissolved 

oxygen, water turbidity, electrical conductibility, total phosphorus, total nitrogen and 

E.coli. 1.516 organisms have been collected, registering the largest abundance of 

Chironomidade family (Diptera) in all the collect points and, most of all, degraded 

environmental parameters. This environmental degradation comes from the use and 

occupation of the land around the basin: pisciculture, horticulture and animal 

husbandry activities, as corroborated by the high concentrations of BOD and E.Coli 

in most of the analyzed points. It can be concluded that, although the studied 

environment is located in an area of environmental preservation, the "Environmental 

Protection Area Cabuçu Tanque Grande", shows signs of degradation, indicating the 

need to include the local population on activities of environmental education, thus 

forming new local agents and a more rigorous municipal surveillance on 

environmental management plan application aiming on avoiding the progress of 

anthropic activities that are leading to environmental degradation. 

Keywords: Chironomidae. Tanytarsini. Orthocladiinae. Tanypodinae. Bioindicator. 

Geoenvironmental Analysis. 
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2.1.  Introdução 

Bacias hidrográficas são exemplos clássicos dos usos múltiplos das 

águas. Do percurso que compreende as nascentes até seu exutório, em alguns 

casos chegando à reservatórios de abastecimento público, suas drenagens são 

ocupadas no entorno, muitas vezes, por moradias irregulares, atividades de 

agricultura, mineração, criação de animais e lazer como os “pesque-pague”, além do 

uso de suas águas como balneário em épocas de calor. Estas atividades em 

condições não controladas contribuem com o avanço da degradação ambiental das 

águas represadas, fazendo-se necessário o monitoramento deste recurso para 

propor medidas que assegurem sua qualidade (MEDEIROS et. al., 2016).  

Dentre as ferramentas à disposição para a gestão de recursos hídricos, o 

monitoramento através de parâmetros físicos e químicos, destaca-se por permitir o 

conhecimento instantâneo das condições da água no momento em que são feitas as 

medições (análises físicas e químicas), já o biomonitoramento, que é feito através da 

comunidade de organismos presentes no ambiente, destaca-se por refletir estados 

não mais existentes no momento da verificação  (LOBO et al., 2004; SCHILLER et 

al., 2017; ANA, 2019). Assim, quando estas ferramentas são utilizadas 

conjuntamente proporcionam uma visão mais completa do meio amostrado.  

A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é considerada um 

parâmetro favorável no biomonitoramento e avaliação da qualidade dos 

ecossistemas aquáticos pela facilidade de coleta, pelo hábito sedentário e pelo ciclo 

de vida relativamente longo que expressam as modificações do ambiente através da 

mudança na estrutura das populações e comunidades, possibilitando versatilidade 

nas respostas a diferentes tipos de alterações nas condições ambientais (CALLISTO 

et al., 2001; GOULART; CALLISTO, 2003).  

Estes organismos são ecologicamente muito importantes, desempenhando 

fundamental papel na cadeia alimentar aquática, além das atividades de escavação 

e decomposição da matéria orgânica que auxiliam na troca de nutrientes entre o 

sedimento e a água (FUKUHARA; SAKAMOTO, 1988; TUNDISI-MATSUMURA; 

TUNDISI, 2008; ESTEVES et al., 2011).  

Sua distribuição nos ambientes aquáticos é influenciada pela composição da 

vegetação, profundidade da lâmina d’água, natureza química do substrato, 
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disponibilidade de alimento e uso e ocupação do entorno do ambiente aquático 

(QUEIROZ et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2005; HEINO, 2009).  

Habitam regiões litorânea, pouco profunda, onde a diversidade e riqueza 

dessa comunidade é maior devido a influência da mata ripária e da presença de 

macrófitas aquáticas nas margens servindo de microhábitat, a zona profunda, onde 

a vegetação está ausente e a região sublitorânea, uma área de transição entre a 

região litorânea e a profunda (ESTEVES, 2011). Assim, estudos que analisam a 

distribuição dos macroiventebrados nos ambientes aquáticos auxiliam na avaliação 

da qualidade da água e podem revelar as causas de impactos no ambiente aquático. 

Quanto às respostas que expressam em relação às alterações das 

condições ambientais, para Goulart e Callisto (2003), os macroinvertebrados 

bentônicos são divididos em três diferentes grupos: organismos sensíveis, 

organismos tolerantes e organismos resistentes. 

Os organismos sensíveis necessitam de altas concentrações de oxigênio 

dissolvido na água e habitam ambientes com grande variedade de habitats e 

microhábitats. Esse grupo é representado principalmente por organismos das ordens 

Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (GOULART; CALLISTO, 2003). Em 

ambientes impactados, esses indivíduos tendem a diminuir sua abundância e até 

mesmo desaparecerem (HEPP; RESTELLO, 2007). 

Já os organismos tolerantes não necessitam de um ambiente com níveis 

elevados de oxigênio dissolvido. Além disso, muitos vivem alternando entre coluna 

d’água e superfície. Este grupo é composto por organismos como moluscos e alguns 

insetos aquáticos como díptera e representantes das ordens Heteroptera, Odonata e 

Coleóptera (GOULART; CALLISTO, 2003). 

Os organismos resistentes suportam situações extremas, podendo viver em 

circunstâncias de completa ausência de oxigênio por várias horas. Alimentam-se de 

matéria orgânica depositada no sedimento. São compostos particularmente por 

larvas de Chironomidae, entre outros da ordem Díptera, e Oligochaeta (GOULART; 

CALLISTO, 2003). 

E a alimentação, que classifica em grupos tróficos ou grupos de alimentação 

funcional (GAF) da comunidade bentônica, estes são classificados em diferentes 

guildas: fragmentador, coletor-catador, coletor-filtrador, raspador, predador e 
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generalista, sendo possível observar a adequação dos organismos a diferentes 

condições ambientais (CUMMINS, 1973; 1974; CUMMINS et al., 2005).  

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a qualidade da água da 

microbacia e do reservatório Tanque Grande, através da análise conjunta da 

estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos e dos parâmetros 

físicos e químicos da água.  

___________________________________________________________________ 

2.2.  Materiais e Métodos 

2.2.1. Caracterização da Área de Estudo 

Guarulhos é um dos 39 municípios que compõem a Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP), está situado a nordeste da capital, tem como limites os 

municípios de Mairiporã e Nazaré Paulista ao norte, Santa Isabel a nordeste, Arujá a 

leste, Itaquaquecetuba a sudeste e São Paulo a sudeste, sul e noroeste. Possui 

duas importantes grandes áreas de preservação na região norte, a Área de Proteção 

Ambiental (APA) Cabuçu- Tanque Grande e do Paraíba do Sul (ANDRADE et al., 

2008; CAMPOS et al., 2011). 

O Município de Guarulhos faz parte de duas grandes bacias hidrográficas: 

a do Tietê, que abrange 80,9% da área total do município, com 259 km², fazendo 

parte da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI do Alto Tietê e 

a bacia do Paraíba do Sul com uma área de 19,1% do município com 61 km², 

fazendo parte da UGRHI Paraíba do Sul (ANDRADE et al., 2008). Segundo Andrade 

et al., (2008) e IPT (2014), a bacia do Alto Tietê é dividida em cinco sub-bacias, 

sendo elas: Central, Tietê, Cabuçu de Cima, Jaguari e Baquirivu-Guaçu, sendo esta 

última, onde localiza-se a Área de Preservação e Recuperação dos Mananciais dos 

sistemas isolados do município de Guarulhos, APRM-Tanque Grande e o 

Reservatório Tanque Grande.  

O reservatório Tanque Grande está localizado, precisamente, na porção 

norte da bacia hidrográfica Tanque grande e é abastecido por 5 sub-bacias 

tributárias que formam a rede hidrográfica da bacia Tanque Grande (Figura 1), cujas 

características geométricas e os índices geomorfológicos estão sumarizados no 

Quadro 1. As águas do reservatório Tanque Grande são enquadradas na classe 



43 

especial, porém a CETESB compara com os padrões de qualidade da classe 1 

(CETESB, 2017). Suas águas são responsáveis pelo abastecimento de 3% da 

população guarulhense, além do abastecimento público, o uso das águas do 

reservatório Tanque Grande também é destinado, à irrigação, à piscicultura, ao lazer 

e à pesca (SAAD et al., 2007). 

Quadro 1 - Características morfométricas da Microbacia Tanque Grande – Montante 

Características Geométricas 

Comprimento: 2650 m Largura máxima: 3950 m 

Perímetro: 12.738,76 Área da bacia: 774,55 há 

Altitude máxima: 1080 m Altitude mínima: 830 m 

Desnível: 250 m 

Índices Geomorfológicos 

Área da bacia: 7.745.527,59 m² Circularidade: 0,6 (baixa) 

Comprimento da rede de drenagem: 25,1 
km 

Densidade de drenagem (km/km²): 3,24  

Comprimento do talvegue principal (m): 
4.666,69 m 

Densidade do talvegue principal: 120 m 

Declividade do talvegue principal: 2,57% 
Fonte: Oliveira et al. (2005). 

 

O clima da área de estudo é denominado como mesotérmico brando 

úmido, com um a dois meses secos, com temperatura média anual de 19ºC, 

precipitação pluviométrica entre 1.250 a 1.500 mm no ano e umidade relativa do ar 

inferior a 20%, caracterizando inverno seco e verão chuvoso. Sendo que os meses 

referente ao período de estudo registrou precipitações mensais inferiores a 150 mm, 

compreendendo os meses de junho (0,8 mm), agosto (60,5 mm) e setembro (11,1 

mm) no período de estiagem. Já o período chuvoso, outubro a março, registrou 

precipitações maiores que 150mm, com máxima de 450 mm no mês de janeiro de 

2017 (INMET, 2017). A área de pesquisa localiza-se em área de relevos 

representadas por serras, morros e planícies pluviais, com predominância de 

latossolo vermelho-amarelo, cambissolo em terrenos com declive e gleissolo, nas 

planícies fluviais (ANDRADE; OLIVEIRA, 2008). Em relação ao uso e ocupação da 

terra nessa mesma área, Santos (2005) e Saad et al., (2007), mencionam atividades 

como, criação de gado e aves, pisciculturas, horticultura e fruticultura, plantações de 

bambu e produção de mel. Além de áreas de práticas de turismo rural e lazer, como 

clubes e pesqueiros (PIASENTIN et al., 2009). 
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2.2.2. Delineamento Amostral  

As coletas foram realizadas em duas campanhas no ano de 2017, uma no 

período seco, mês de agosto e no período chuvoso, mês de dezembro. As 

amostragens foram realizadas em seis pontos, sendo os pontos (1, 2 e 3) nos 

tributários da bacia contribuinte e os pontos (4, 5 e 6) no reservatório Tanque 

Grande (Tabela 1 e Figura 1 ). 

O critério de escolha dos pontos baseou-se no uso e ocupação de terra 

no entorno da bacia hidrográfica, de modo que os afluentes reflitam o que vem à 

montante da bacia passando pelos pontos escolhidos em direção ao reservatório.  

Tabela 1 - Coordenadas geográficas da distribuição dos pontos de coleta 

Pontos de 

coleta 

Coordenadas 

Descrição dos pontos de coleta 

Latitude Longitude 

Ponto 1 23 k 350581.00 E 7415234.00 S 

Sistema lótico, tributário da Sub-
bacia A. Água com aspecto 
límpido, com pedras e sedimento 
fino de fundo.  

Ponto 2 23 K 349805.00 E 7414929.00 S 

Sistema lótico, tributário da Sub-
bacia B. Água com aspecto turvo, 
com sedimento fino de fundo e 
vegetação no entorno do córrego. 

Ponto 3 23 K 350520.00 E 7414513.00 S 

Sistema lótico, tributário da Sub-
bacia C. Água com aspecto 
límpido, na lateral de uma via de 
acesso, sedimento fino e barrento 
de funcho com vegetação alta no 
entorno e dentro da água e 
erosão nas margens. 

Ponto 4 23 K 350701.00 E 7414598.00 S 

Sistema lênticos, reservatório, 
influenciado pelas sub-bacias A e 
B. Água com aspecto turvo, 
pedras e sedimento barroso de 
fundo. 

Ponto 5 23 K 350722.00 E 7414264.00 S 

Sistema lêntico, reservatório na 
Sub-bacia D. Água com aspecto 
límpido, macrófitas na água, 
pedra, cascalhos e sedimento fino 
de fundo.  

Ponto 6 23 K 350949.00 E 7414239.00 S 

Sistema lêntico, reservatório na 
Sub-bacia E. Água com aspecto 
turvo, com vegetação alta dentro 
da água e no entorno   e 
sedimento fino de fundo e pedras.  

Fonte: Dados originais da pesquisa 
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Figura 1 – Localização e imagens dos pontos de coletas das sub-bacias e tributários do Reservatório Tanque Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa modificado de Piasentin et al. (2009). Fotos próprio autor (2017).

Ponto 1 Ponto 2 

Ponto 4 

Ponto 3 

Ponto 5 

Ponto 6 
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2.2.3. Coleta e tratamento dos Macroinvertebrados Bentônicos 

A comunidade bentônica foi coletada com uma rede manual do tipo D com 

área de 0,04m² e malha de 250 μm (Figura 2-A), em cada ponto foi feito o arraste da 

rede ao solo na lâmina d’água, em um trecho de um metro, em triplicata (Figura 2-B). O 

material foi armazenado em sacos plásticos identificados e fixados com álcool 70% 

(Figura 2-C), levados ao laboratório de águas da Universidade Univeritas UNG, onde 

foi lavado com o auxílio de peneira (Figura 2-D,E), triado (Figura 2-F),  e os organismos 

identificados através de um estereomicroscópio (Figura 2-G), com auxílio das seguintes 

chaves de identificação taxonômicas: Insetos aquáticos na Amazônia Brasileira: 

taxonomia, biologia e ecologia (HAMADA et. al., 2014), Manual de identificação de 

macroinvertebrados aquáticos do estado do Rio de Janeiro (MUGNAI et. al., 2010), 

sendo os organismos identificados até o nível de família e ao nível de subfamília e 

tribos para os táxons da Família Chironomidae  

Figura 2 - Imagens do método de coleta (Figuras A e B), armazenamento (Figura C) lavagem (D e 
E), triagem (Figura F) e identificação (Figura G) da Comunidade bentônica 

 

 

                        Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Para a análise dos dados bióticos foram avaliados padrões de riqueza de 

famílias, com a simples somatória das mesmas; índice de Diversidade (H’) de Shannon 

Wienner (SHANNON WEAVER, 1963); abundância relativa de cada táxon, calculada 

pela razão entre o número de indivíduos de uma família (ni) e o total de indivíduos (N) 

presentes na amostra, multiplicada por 100; a identificação quanto ao hábito alimentar, 

no qual, os indivíduos foram classificados de acordo com os Grupos de Alimentação 

Funcional (GAF): Coletor/Filtrador (C/F); Fragmentador (F); Coletor/Catador (C/C); 

Predador (P); Raspador (R) e os generalistas oportunistas (M), esta última categoria 

A B C D 

E F G 
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aplicada as famílias classificadas em mais de um hábito alimentar. A classificação do 

hábito alimentar da comunidade foi realizada de acordo com os autores: Pennak 

(1978), Mello (1981 apud Berg, 1953), Cummins & Klug (1979), Merrit & Cummins 

(1984 e 1996), Cummins et al. (2005), Viana (2009), Oliveira e Nessiam (2010) e 

Disney (1994 apud Ament, 2015). Foi avaliada ainda, as espécies descritoras do 

ambiente, considerando-se um nível de corte de 2% da abundância total da 

comunidade de macroinvertebrados das duas épocas estudadas. Este nível de corte 

selecionou espécies que contribuíram com 88% para a abundância total (SOMMER et 

al. 1993). 

2.2.4. Análise de água 

As coletas de água foram realizadas de acordo com o Guia Nacional de 

Coleta e Preservação de amostras da Agência Nacional de Águas (ANA, 2011) e a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2011). As variáveis de 

temperatura da água, potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (μS/cm-1), 

turbidez e oxigênio dissolvido (mgL-1) foram obtidos in loco através do medidor 

multiparâmetros modelo SX751 com medições em triplicata e os demais parâmetros 

foram analisados conforme metodologia descrita na APHA (2012) no laboratório de 

água da Universidade Univeritas UNG (Quadro 2). 

Os resultados das varáveis físicas, químicas e biológicas da água foram 

comparados aos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 357/2005 para corpos 

de água classificados na classe 1, a classificação das águas que melhor se enquadram 

os corpos d’água estudados. 

Quadro 2- Metodologia de análise dos Parâmetros Físico-químicos 
Parâmetro Método de análise 

Fósforo Total (PT) 
APHA (2012). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 22nd Ed – método 4500-P E 

Nitrogênio Total 
APHA (2012). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater; 22nd Ed, método4500 C. 4-105. Método do Persulfato 

Coliformes Termotolerantes (E. coli) 
APHA (2012). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (SMEWW) 22nd Ed– método 9222  

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) 

Analisadores eletrônicos de DBO via método manométrico (VELP, 2016) 

Sólidos Totais 
APHA (2012). Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (SMEWW) 22nd Ed – método 2540 B 
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2.2.5. Avaliação Física dos ambientes  

Foi aplicado o “Protocolo de Avaliação Rápida da diversidade de hábitats em 

trechos de Bacias Hidrográficas – PAR”, proposto por Callisto et al. (2002). Através da 

avaliação (in loco) observa-se características do ambiente como: substratos de fundo 

na zona litorânea, presença de macrófitas, presença de mata ciliar, vegetação rasteira, 

processos erosivos, além de mudanças de origem antrópica como: presença de 

construções, comércios, praias artificiais, resíduos ou entulhos, agricultura, pastagens, 

entre outras influências antrópicas que poderiam se destacar no momento da 

amostragem. No quadro I e II (Anexo A) consta a pontuação referente as ações 

antrópicas, que variam de (0 a 4), e as condições de habitat e nível de conservação 

das condições naturais, com pontuação de (0 a 5) respectivamente. Ao final é realizado 

o somatório e gerado um único resultado para cada trecho da bacia avaliado, cuja o 

enquadramento se dá através da pontuação, onde de 0 a 40 pontos representam 

trechos impactados, 41 a 60 pontos representam trechos alterados, e acima de 61 

pontos, trechos naturais  

2.2.6. Elaboração do mapa de uso e ocupação da terra 

Na elaboração do mapa de uso e ocupação da terra, foi realizada a 

interpretação de foto e reconhecimento da cobertura homogênea da terra e feito o 

mapeamento por meio da digitalização de camadas na imagem orbital. 

A montagem da base de dados espaciais foi gerada em ambiente SIG 

através da plataforma ArcGIS 10.3 da empresa ESRI, 2014, compatível com a escala 

1: 24000 com projeção UTM e datum SIRGAS 2000. 

2.2.7. Análise estatística 

A avaliação estatística foi realizada por meio de análise multivariada. Para a 

avaliação conjunta das variáveis abióticas e bióticas foi utilizada a análise de 

correspondência canônica (CCA). Para esta análise foi utilizada matriz de covariância, 

sendo a matriz de dados bióticos e abióticos transformada pela amplitude de variação 

“ranging” ([x-xmin) /(xmax-xmin)]). Para testar o nível de significância dos dois 

primeiros eixos canônicos foi utilizado o teste de Monte Carlo (999 permutações; p ≤ 

0,05), que determina se há probabilidade de os autovalores terem distribuição ao 
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acaso. As análises multivariadas foram realizadas pelo programa PC-ORD, versão 6.1 

para Windows (MCCUNE; MEFFORD 2011). Nas análises multivariadas, foram 

consideradas correlações significativas aquelas que apresentarem r >0,5 com os eixos 

1 e 2 da ordenação.  

___________________________________________________________________ 

2.3. Resultados  

2.3.1. Avaliação Física dos Ambientes: Uso e Ocupação do Solo e Aplicação do 

Protocolo de Avaliação da Diversidade de Hábitats (PAR).   

A Bacia Hidrográfica do Tanque Grande é caracterizada por regiões rurais e urbanas e 

possui uma rede hidrográfica composta por 5 sub-bacias que alimentam o Reservatório 

Tanque Grande. A caracterização do uso e ocupação do solo nessas áreas foi 

identificada com as classes: Floresta (73,08% da área), área rural que engloba a 

paisagem agrária, as vilas, estradas, aldeias e indústrias rurais (14,99%), áreas de 

vegetação baixa e pastagem (10,10%), lagos (1,20%) e áreas identificadas com cultivo 

e/ou agricultura (0,63%) da ocupação nesta bacia, conforme visualizado no mapa de 

uso e ocupação da terra (Figura 3). As classes de área rural somadas com a 

agricultura correspondem a mais de 15% das áreas em conflito de uso, apesar de 

73,08% da área corresponder a florestas. Quando analisado o uso e ocupação do solo 

por sub-bacia, observa-se que a sub-bacia D foi a que apresentou a maior área com 

influência antrópica (área rural 32.17%, pastagem 30.15% e agricultura 0.58%) e a 

menor área ocupada por florestas (19.77%), enquanto nas demais sub-bacias a área 

ocupada por florestas foi sempre maior que a área ocupada por atividade humana 

(tabela 2). 
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Figura 3 - Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica Tanque Grande, Guarulhos, SP 

 
Fonte: Próprio autor (2019)
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Tabela 2 - Uso e ocupação do solo das sub-bacias da bacia Tanque Grande 

Pontos 
de coleta 

Sistema Sub-bacia Floresta (%) Área rural (%) Pastagem (%) Agricultura (%) 

1 Lótico A 76.57% 13.27% 8.23% 0.41% 

2 Lótico B 69.20% 19.36% 10.52% 0.85% 

3 Lótico C 49.83% 24.89% 17.97% 0.24% 

4 Lêntico - 54.20% 5.49% 32.51% 0.66% 

5 Lêntico D 19.77% 32.17% 30.15% 0.58% 

6 Lêntico E 87.72% 5.67% 1.78% 0.00% 

Fonte: Dados originais da pesquisa. 

É importante ressaltar que as áreas de pastagem e cultivo apresentam riscos à 

qualidade da água uma vez que a aplicação de defensivos e fertilizantes amplamente 

utilizados na agricultura e resíduos derivados da criação intensiva de animais são tidos 

como as principais causas de perdas de qualidade de água (EMBRAPA, 2002). Além 

disso, as áreas urbanas, mesmo com menor ocupação, também podem alterar a 

qualidade das águas pela falta de infraestrutura adequada, conforme observado por 

Piasentin et al. (2009) na mesma área de estudo.  

A aplicação do PAR, nos pontos de coleta registrou áreas afetadas com as 

perturbações antrópicas. Dos seis pontos analisados (), os pontos 1, 3 e 6 foram 

classificados em ambiente “natural”, atribuindo a essa classificação a presença de mata 

ciliar, tipo de substrato de fundo no leito do rio, estabilidade das margens e presença 

de plantas aquáticas. 

Já os pontos 2, 4 e 5 foram classificados em ambiente “alterado”, entre as 

características que mais contribuíram para essa pontuação, a presença de resíduos 

sólidos nas margens e nos corpos d’água, ocupação urbana próximo aos pontos 

estudados, ausência de mata ciliar, alteração nas margens dos rios oleosidade da 

água, erosão nas margens e assoreamento no leito do rio. 
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Tabela 3- Classificação dos pontos analisados nas sub-bacias e no Reservatório Tanque Grande, 
através do Protocolo de Avaliação Rápida da diversidade de hábitats em trechos de Bacias Hidrográficas 
– PAR. De 0-40 pontos classificam ambiente impactado, de 41-60 pontos, ambiente alterado e acima de 
61 pontos, ambiente natural 

Pontos 
de coleta 

Sistema Sub-bacia Pontuação Classificação 

1 Lótico A 64 Natural 

2 Lótico B 56 Alterado 

3 Lótico C 61 Natural 

4 Lêntico - 60 Alterado 

5 Lêntico D 57 Alterado 

6 Lêntico E 61 Natural 

   Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

2.3.2. Avaliação Físico-química e microbiológica da água 

 O pH (Figura 4) registrou valores entre 6,73 e 7,51 no período seco, e no 

período chuvoso seus valores estiveram entre 6,40 e 7,43. Tanto no período chuvoso 

como no seco, os menores valores do pH foram registrados no ponto 3, indicando 

maior processo de decomposição de matéria orgânica nesse ponto.  

O oxigênio dissolvido (Figura 4), compreendeu valores entre 7,38 mg/L a 12,2 

mg/L para o período seco e 6,5 mg/L a 7,7 mg/L para o período chuvoso. No período 

seco os maiores valores de oxigênio dissolvido foram registrados no ponto 6 (12,2 

mg/L)  e os menores no ponto 3 (7,38 mg/L), semelhantemente, no período chuvoso o 

ponto 3 registrou os menores valores (6,5 mg/L) e o ponto 5 os maiores (7,7 mg/L), 

corroborando a hipótese de maior decomposição orgânica no ponto 3.  

A Demanda Biológica de Oxigênio (Figura 4), apresentou valores para o 

período de seca, entre 0 a 2,4 mg/L e para o período chuvoso valores entre 2,1 a 14,2 

mg/L, ou seja, valores muito superiores ao registrado no período seco. Isto se deve as 

maiores precipitações nesse período que carreia material orgânico para o corpo hídrico 

aumentado a decomposição do material orgânico.   

Para a condutividade elétrica (Figura 4) foram registrados valores entre 45 

μS.cm-1 a 70 μS.cm-1 no período seco e 56 μS.cm-1 a 90 μS.cm-1 no período chuvoso. 

Os valores de Sólidos totais (Figura 4) estiveram entre 25 mg/L e 27 mg/L no período 

seco e 23 mg/L e 45 mg/L no período chuvoso, ou seja, favorecendo baixos valores de 
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turbidez (Figura 4), que por sua vez apresentaram valores entre 1,8 a 20 UNT no 

período seco e no período chuvoso valores entre 0,85 a 4,73 UNT. 

O fósforo total e o nitrogênio total são parâmetros importantes para 

avaliação da degradação do corpo hídrico. Neste trabalho os resultados demonstraram 

baixas concentrações desses nutrientes no corpo d’água durante todo o período 

analisado, com valores de fósforo total inferiores a 0,020mg/L para ambientes lênticos 

e de 0,1 mg/L para ambientes lóticos e valores de nitrogênio total inferior a 1 mg/L. 

Embora baixa, é possível observar elevado aumento na concentração do fósforo total 

no período seco, no ponto 2, provavelmente, devido as atividades de agricultura a 

montante deste ponto. Em relação ao nitrogênio total também é possível observar 

aumento da concentração deste nutriente nos pontos 5 (período seco) e 6 (período 

seco e chuvoso) (Figura 4). 

Escherichia Coli (Figura 4) são microorganismos exclusivamente de origem 

fecal de animais de sangue quente, e só são encontrados em ambientes que tenham 

recebido contaminação fecal (CETESB, 2017). Neste trabalho registrou-se valores 

entre 40 a 790 UFC/100ml no período seco e no período chuvoso os valores estiveram 

entre 50 a 440 UFC/100ml, sendo que os maiores valores foram observados nos 

pontos 1 e 3 em ambos os períodos sazonais excedendo o limite máximo estabelecido 

pela resolução CONAMA 357/2005 (200 UFC/100ml).  
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Figura 4 - Resultado dos parâmetros analisados da água, para os pontos de coleta, com limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para água doce de Classe 1 
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Fonte: Dados originais da pesquisa 
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2.3.3. Dados bióticos 

Os resultados avaliados para os atributos de riqueza (S) e diversidade (H’) 

da comunidade bentônica indicaram que, de maneira geral, os maiores valores para 

riqueza e diversidade de famílias foram registrados no período de chuva e no ponto 6 

do período de seca, conforme (Figura 5).  

Figura 5 - Valores de Riqueza (S) e Diversidade (H') da fauna bentônica dos pontos amostrados no 
reservatório Tanque Grande e nas sub-bacias hidrográficas da Bacia Tanque Grande 
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Foram coletados 1.516 indivíduos (Tabela 4), distribuído nos Filos Annelida 

(classes Hirudinae e Oligochaeta), Crustacea (Decapoda), Mollusca (classes Bivalvia e 

Gastropoda) e Arthropoda (classe Insecta). As ordens com maior número de famílias 

foram aquelas da classe insecta sendo: Diptera, com 13 famílias, seguida das ordens 

Odonada, seis famílias, Coleoptera e Heteroptera com 5 famílias cada e 

Ephemeroptera com 4 famílias.  

A classe Oligochaeta foi representada pela família Tubificidae, Decapoda 

pelas famílias Trichodactylidae e Palaemonidae, Bivalvia pelas famílias, Sphaeriidae e 

Corbiculidae, enquanto que Gastropoda foi representada pela família Planorbidae e 

Physidae, ambos com pouca representatividade e abundância nas amostras.  
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Tabela 4- Identificação e ocorrência de macroinvertebrados aquáticos coletados em seis pontos nas sub 
bacias e no reservatório Tanque Grande, no período seco (agosto) e no período chuvoso (dezembro) de 
2017, sendo os pontos (1, 2 e 3 - Lótico) e os pontos (4, 5 e 6 – Lêntico). Classificação do Grupo Trófico 
Funcional – GTF; Coletor-filtrador – C/F; Predador -P; Coletor-catador – C/C; Raspador – R; 
Fragmentador – F; e Generalista Oportunista – M 

TÁXONS 
Período de Seca   Período Chuvoso 

GFT 
P1 P2 P3 P4 P5 P6   P1 P2 P3 P4 P5 P6 

ANNELLIDA                             
Classe Hirudinea      1  1       1  5  1   P 
Classe Oligochaeta               
Ordem Haplotaxida               
Família Tubificidae 10   1  3     2 5 6 3     C/C 
MOLLUSCA               
Classe Gastropoda               
Ordem Basommatophora               
Família Planorbidae  1            R 
Família Physidae               1            R 
Classe Bivalvia               
Ordem Veneroida               
Família Sphaeriidae     3             3       C/F 
Família Corbiculidae     1         C/F 
CRUSTACEA               
Classe Malacostraca               
Ordem Decapoda               
Família Trichodactylidae 1                       1 M 
Família Palaemonidae                 3         F 
ARTHROPODA               
Classe Insecta               
Ordem Odonata                             
Família Gomphidae        7 1     P 
Família Aeshnidae 3         15   1             
Família Dicteriadidae        2  1 4 1 21 P 
Família Libellulidae 3    5    22   1             
Família Zygoptera      8   1     P 
Família Coenagrionidae      1    1               P 
Ordem Díptera               
Família Chironomidae                             
Subfamília Chironominae               
Tribo Chironomini 37 10  7    3   25 14 3 3 110 43 C/C 
Tribo Tanytarsini 103       7 1 4 5 13 6 C/F 
Subfamília Tanypodinae 24 10 3   3 36   20 12 12 17 101 21 P 
Subfamília Orthocladiinae 84 8 184 6  15  29 1 14 7 16 6 C/F 
Família Simulidae 22                        C/F 
Família Tipulidae 3         1    P 
Família Ceratopogonidae 4 1  4 1     1   1 3 1   P 
Família Psychodidae   1           M 
Família Chaboridae           26        8   10 P 
Família Dixidae      2        C/F 
Família Sciomyzidae        1      M 
Família Phoridae                       1   M 
Familia Culicidae      11        C/F 
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TÁXONS 
Período de Seca   Período Chuvoso 

GFT 
P1 P2 P3 P4 P5 P6   P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Ordem Ephemeroptera 
Família Baetidae 1 3       13               C/C 
Família Caenidae  1    13  1  7 48 17 41 R 
Família Leptohyphidae           8               C/C 
Ordem Trichoptera               
Família Hydropsychidae 17         1   6           C/F 
Ordem Lepdoptera               
Família Pyralidae           1       1     1 R 
Ordem Coleoptera               
Família Haliplidae    1       1        5      M 
Família Gyrinidae  1    2    2 1   P 
Família Dytiscidae            1        3      P 
Família Elmidae         1      M 
Família Staphylinidae                       1   P 
Ordem Hemíptera               
Família Corixidae                     1 6 1 P 
Família Nepidae           2  1 P 
Família Gerromorpha       4                   P 
Família Notonectidae      5     7  8 P 
Família Belostomatidae                     3   2 P 
Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

Dentre as famílias identificadas, a família Chironomidae foi a que apresentou 

a maior abundância em todos os pontos de amostragem, exceto no ponto 5, período 

seco, onde a maior abundância foi observada na família Tubificidae e no ponto 4, 

período chuvoso, onde a maior abundância foi observada na família Caenidae (Figura 

6). A maior abundância de Chironomidae nos pontos 1 e 3, período seco, se deve, 

respectivamente, a tribo Tanytarsini, em geral mais sensível dentre os Chironomidae 

(ANDERSON et al., 1980; SIMPSON, BODE 1980; HILSENHOFF, 1987 e LENAT, 

1993) e a subfamília Orthocladiinae. Já no ponto 5, período chuvoso, a maior 

abundância de Chironomidae se deve a tribo Chironomini e subfamília Tanypodinae 

(Figura 6).  
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Figura 6 - Abundância relativa das famílias da fauna bentônica, durante o período analisado, das 5 sub-
bacias hidrográficas que alimentam o Reservatório Tanque Grande 
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Família Gomphidae Família Aeshnidae Família Dicteriadidae Família Libellulidae Família Zygoptera

Família Coenagrionidae Família Chironomidae Família Simulidae Família Tipulidae Família Ceratopogonidae

Família Psychodidae Família Chaboridae Família Dixidae Família Sciomyzidae Família Phoridae

Familia Culicidae Família Baetidae Família Caenidae Família Leptohyphidae Família Hydropsychidae

Família Pyralidae Família Haliplidae Família Gyrinidae Família Dytiscidae Família Elmidae

Família Staphylinidae Família Corixidae Família Nepidae Família Gerromorpha Família Notonectidae

Família Belostomatidae Família Tubificidae  

Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

Dos táxons identificados, dez foram classificados como descritores do 

ambiente contribuindo com 88% da abundância total: Dicteriadidae e Libellulidae 

ambos pertencentes a ordem Odonata, Chironomini, Tanypodinae, Orthocladiinae, 

Tanytarsini e Chaboridae todos pertencentes a família Chironomidae da ordem Díptera, 

Caenidae (Ordem: Ephemeroptera), Hydropsychidae (Ordem: Trichoptera) e Tubicidae 

(Ordem: Haplotaxida).  

 A análise de correspondência canônica (CCA), utilizando quatro descritores do 

ambiente e onze variáveis ambientais, explicou 94% da variabilidade conjunta dos 

dados nos três primeiros componentes, apresentando autovalor estatisticamente 

significativo (p = 0,001) eixo 1 (λ1 = 0.461) e eixo 2 (λ2 = 0,221) de acordo com o teste 

de Monte Carlo. A correlação espécie-ambiente também foi significativa para o eixo 1 

da CCA (p = 0,001). A correlação intra-set indicou que a E.Coli (r = 0,7), os sólidos 

totais (ST) (r = 0,7), a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (r = -0,5), pH (r =-0,7) e 
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Temperatura (r = -0,7) são as variáveis mais importantes na ordenação do eixo1, 

enquanto as áreas rural e florestal se destacaram na ordenação do eixo 2 (Figura 7). 

Do lado positivo do eixo 1 foram ordenadas as unidades amostrais P1 e P3, período 

seco, correlacionadas as maiores abundâncias da subfamília Orthocladiinae (r = 0,8) e 

as maiores concentrações de E. coli e sólidos totais. Enquanto, as unidades amostrais 

de do ponto 5 e 6 foram ordenadas do lado negativo do eixo 1, associadas as maiores 

abundâncias da subfamília Tanypodinae (r = -0,5) e da tribo Chironomini (r=0,6) e as 

maiores temperaturas, DBO e pH. Do lado positivo do eixo 2 foi ordenada a unidade 

amostral P1, período seco, associada as áreas de floresta (r= 0,4) e as maiores 

abundância da tribo Tanytarsini (r = 1,0).  
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Figura 7 - Ordenação pela CCA de seis unidades amostrais das sub-bacias da Bacia Hidrográfica do 
Tanque Grande e do reservatório Tanque Grande, gerada a partir de quatro táxons descritores do 
ambiente (Chironomini = Chiro, Tanypodinae = Tany, Orthocladiinae = Ortho, Tanytarsini = Tanyta) e 
onze variáveis ambientais (temp = temperatura; OD = oxigênio dissolvido; Ph; ST = sólido total; CE = 
condutividade elétrica, Escherichia coli = E.coli,, Demanda Bioquímica de oxigênio = DBO, área 
florestada = Flo, área rural = Ar, área com cultivo = agr e área  de pastagem = Pas). 

 

A comunidade bentônica registrou seis grupos alimentação funcionais: grupo 

coletor-filtrador com 7 táxons (17%) e 575 indivíduos, grupo predador com 17 táxons 

(42%) e 479 indivíduos, grupo coletor-catador com 7 táxons (17%) e 333 indivíduos, 

grupo raspador com 4 táxons (7%) e 113 indivíduos, grupo generalista-oportunista com 

6 táxons (15%) e 13 indivíduos, e, por fim, grupo fragmentador com 1 táxon (2%) e 3 

indivíduos (Figura 8). 

Verificou-se que a ocorrência dos grupos tróficos, coletor-filtrador, predador 

e coletor-catador foram registrados em todos os pontos de coleta, tendo uma maior 

representatividade nas amostras o grupo coletor-filtrador nos pontos 1 e 3 no período 
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seco. Essa ocorrência, se deve aos táxons da família Chironomidae (ordem Diptera), 

que dominaram os pontos amostrados (Figura 8).  

Vale destacar que o grupo predador teve uma composição bem variada, com 

táxons da classe Hirudinae, bem como das ordens Odonata, Coleoptera e Diptera. Este 

grupo apresentou a segunda maior porcentagem do grupo alimentar da comunidade 

bentônica, cuja colonização pela subfamília Tanypodinae (Diptera: Família 

Chironomidae) dominou as amostras no ponto 5 (chuva) e ponto 6 (seco). Ainda neste 

sentido, o terceiro maior grupo foi o coletor-catador, presente em todos os pontos de 

coleta e foi representado por táxons das ordens Ephemeroptera, Tubificídae e Diptera, 

com maior representatividade no ponto 5 do período chuvoso (Figura 8).  

Os grupos com menor representatividade nas amostras foram de 

raspadores, fragmentadores e generalistas-oportunistas. O grupo de raspadores teve a 

maior representatividade no ponto 3 do período chuvoso, enquanto que o grupo de 

fragmentadores foi registrado por uma única ordem (Decapoda) no ponto 2 do período 

chuvoso, com baixa representatividade, por fim, o grupo generalista oportunista foi 

representado pelas ordens Diptera, Coleoptera e Decapoda, porém com baixa 

representatividade entre os pontos de coleta, com a maior ocorrência no ponto 4 no 

período chuvoso (Figura 8).   

 

    
Fonte: Dados originais da pesquisa 

Figura 8 - Distribuição dos táxons por Grupo Alimentar Funcional por ponto de coleta 



62 

 

A análise de correspondência canônica (CCA), utilizando quatros grupos 

funcionais de macroinvertebrados bentônicos e onze variáveis ambientais, explicou 

94,5% da variabilidade conjunta dos dados nos dois primeiros componentes, 

apresentando autovalor estatisticamente significativo (p = 0,001 ) eixo 1 (λ1 = 0,309) e 

eixo 2 (λ2 = 0,067) de acordo com o teste de Monte Carlo. A correlação espécie-

ambiente também foi significativa para o eixo 1 da CCA (p = 0,001). A correlação intra-

set indicou que a temperatura (Temp) (r = -0,8), sólidos totais (ST) (r = 0,7), E.coli (r = 

0,8) e DBO (r = -0,5) foram as variáveis mais importantes na ordenação do eixo 1, 

enquanto o oxigênio dissolvido (OD) (r = -0,5) se destacou na ordenação do eixo 2. As 

unidades amostrais P1 e P3, período seco, foram ordenadas do lado positivo do eixo 1, 

associadas as maiores concentrações de E.Coli, sólidos totais (ST) e as maiores 

abundâncias do grupo funcional CF (Coletor-filtrador) (r = 0,7). Enquanto as unidades 

amostrais P2, P4, P5, P6, período chuvoso e  P6, período seco foram ordenadas no 

lado negativo do eixo 1, associadas aos maiores valores de  DBO, e temperatura   e, 

ainda que com baixa correlação, as  maiores abundâncias de predadores (r = -0,4), CC 

(coletor-catador) (r = -0,3). As unidades amostrais ordenadas no lado positivo do eixo 2 

estiveram associadas as menores concentrações de oxigênio dissolvido (OD) com a 

maior abundância do grupo raspador (r = 0,6) (Figura 9).  
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Figura 9 - Ordenação pela CCA de seis unidades amostrais das sub-bacias da Bacia Hidrográfica do 
Tanque Grande e do reservatório Tanque Grande, gerada a partir de quatro grupos funcionais ( CF = 
Coletor/Filtrador; CC = Coletor/Catador; P = Predador e R = Raspador) e doze variáveis ambientais 
(temp = temperatura; OD = oxigênio dissolvido; Ph; ST = sólido total; CE = condutividade elétrica; DBO; 
E.Coli; Flo = floresta; Ar = área rural; Pas = área de pastagem; Agr = agricultura e PAR = protocolo de 
avaliação). 

 

 

 



64 

 

 

2.4. Discussão 

De maneira geral, a qualidade das águas da sub-bacia da Bacia Tanque 

Grande e do reservatório Tanque Grande atendem aos limites estabelecidos pela 

resolução Conama, nº 357/05 para corpos d’água de classe 1. No entanto, foram 

registrados altas concentrações de E.Coli e de DBO, em desconformidade com a 

legislação.  

As altas concentrações destes dois parâmetros refletem a degradação 

ambiental, ainda que sutil, no entorno do reservatório oriundo das atividades do uso e 

ocupação do solo. Essas alterações também foram observadas por Piasentin et al. 

(2009) nesta mesma área de estudo e, semelhantemente a esses autores, acredita-se 

que as atividades do pesqueiro (pesque-pague) e atividades de horticultura e 

fruticultura situados a montante do ponto 1 e a expansão rural ao longo dos pontos 5, 

3, 2 e 1 são fatores que contribuem para a degradação das águas dessas sub-bacias e 

que se agravam em períodos chuvosos, conforme corroborado pela análise da CCA 

(Figura 9) que demonstrou associação significativa dos altos valores de DBO e 

temperatura na maioria dos pontos amostrados no período chuvoso. 

Durante o período chuvoso o material alóctone é carreado para dentro dos 

corpos d’água aumentando a concentração de matéria orgânica, e a demanda de 

oxigênio molecular requerida pelas bactérias para a decomposição desta matéria 

orgânica (RIBEIRO et al., 2013).  

Em relação a comunidade de macroinvertebrados a CCA demonstrou que a 

diferença entre ambientes lóticos e lênticos não foi um fator determinante para 

colonização dos macroinvertebrados bentônicos e que os pontos 1, 3, 5 e 6 foram 

melhores colonizados por este grupo. Demostrou ainda, que as alterações ambientais 

observadas nas sub-bacias e no reservatório estudado também se refletiram na 

comunidade bentônica que apresentaram ampla variação dos valores de riqueza (5 a 

19) e baixos valores para diversidade (0.172 a 1.076) em ambos os períodos sazonais 

e uma maior abundância da família Chironomidae, que de modo geral, são 

considerados organismos tolerantes às modificações do ambiente (SIQUEIRA; 

TRIVINHO-STRIXINO, 2005).  
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Callisto, Moretti e Goulart (2001), Hepp e Restello (2007) e Gamito et al. 

(2012) mencionam que os atributos de riqueza (S) e diversidade (H’) quando em altos 

valores indicam ambiente mais preservado e sinalizam ambiente impactado quando 

registrados em menor valor, como foi o caso de alguns dos pontos amostrados neste 

trabalho. 

A maior riqueza de organismos encontrada no período chuvoso (Figura 6), 

provavelmente, está relacionada ao carreamento de material alóctone para o corpo 

hídrico nesse período. Com o carreamento deste material a heterogeneidade de 

substratos se eleva favorecendo o aumento da riqueza de táxons que coloniza estes 

diferentes habitats (ZARDO et al., 2013).  

Diptera, a ordem mais abundante nas sub-bacias estudadas e no 

reservatório Tanque Grande, está distribuída em larga escala nos ambientes aquáticos 

de água doce e mostram-se com grande diversidade e abundância, principalmente, por 

serem, em grande parte, organismos tolerantes às modificações do ambiente, 

especialmente alguns táxons da família Chironomidae, que neste estudo, atuaram 

como os principais descritores do ambiente (LADRERA; RIERADEVALL; PRAT, 2013; 

MACHADO et al., 2015; CORDEIRO et al., 2016). 

 A maior abundância da tribo Tanytarsini (Chironomidae),  mais sensíveis às 

modificações do ambiente em comparação com os outros representantes da família 

Chironomidae (ANDERSON et al., 1980; SIMPSON; BODE 1980; HILSENHOFF, 

1987), no ponto 1, período seco, pode ser explicada pela condição natural, conforme 

indicado pelo PAR e corroborado pelas análises da CCA que correlacionou a maior 

abundância desses organismos nesse ponto a áreas florestadas. No ponto 1, parte do 

córrego possui uma das margens coberta com mata ciliar e vegetação densa, o que 

favorece a disponibilidade de alimentos e substratos para a fixação dos 

macroinvertebrados bentônicos além de outros indivíduos que, no período seco, 

tornam-se mais estáveis e mais propícios a sua fixação no ambiente. Por outro lado, 

em períodos chuvosos onde ocorre o carreamento de material alóctone para o corpo 

hídrico, os organismos mais sensíveis como a tribo Tanytarsini tendem a diminuir sua 

abundância, conforme observado neste trabalho e coerente com uma situação similar 

analisada por Poulton et al. (2015).   
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 A maior abundância de Orthocladiinae no ponto 3, período seco, pode ser 

atribuída a correnteza da água neste local. Esta condição favorece o desenvolvimento 

destes táxons que possuem capacidade de nadarem através da corrente, o que 

permite a rápida colonização de substratos (COFFMAM; FERRINGTON, 1996; ROSA, 

2015). Além disso, a alta abundância destes organismos neste ambiente pode estar 

relacionada a contaminação de esgoto doméstico, conforme demonstrado pela CCA 

que correlacionou significativamente as altas abundâncias de Orthocladiinae no Ponto 

3, período seco as altas concentrações E.coli e sólidos totais.  

No ponto 5, a alta abundância de táxons de Chironomini e Tanypodinae no 

período chuvoso e a presença de Caenidae e Tubificidae podem estar associadas a 

poluição orgânica, conforme indicado pelas análises de CCA que correlacionou 

significativamente as maiores abundâncias de Chironomini e Tanypodianae as altas 

concentrações de DBO. Estes resultados refletem o uso e ocupação do entorno 

marcado pelo uso intenso das águas para fins de lazer e recreação, descarte de 

material orgânico no entorno e dentro do lago, além de comércio (bar) próximo às 

margens do reservatório que favorece o maior fluxo de pessoas nessa área, sendo 

classificado pelo PAR, como ambiente alterado. Ainda corroborando estes dados, 

Marques et al. (1999) e Roque et al. (2000) mencionam que algumas tribos da família 

Chironomidae, como Chironomini, são indicadores do aumento de enriquecimento 

orgânico oriundo de atividades antrópicas. 

Wetzel, (1975); Rocha (1999); Kleine, Trivinho-Strixino, (2005); Martins, 

Stephan, Alves, (2008); Lopes et al.,(2015) relatam que alguns grupos da macrofauna 

bentônica, como os Tubificídeos, sobrevivem em condições extremas, como de 

sobrecarga orgânica no ambiente e que são comuns em áreas mais urbanizadas. No 

entanto, a simples ocorrência destes táxons não indica a deterioração do ambiente, é 

sua alta dominância que vai refletir essas mudanças (Martins et al. 2017). Por outro 

lado, a presença de Tubifícideos no ponto 5 pode ser um indicativo do início da 

urbanização na região e, consequentemente alteração do ambiente natural, conforme 

observado pelos resultados do PAR.  

Embora a maior abundância no ponto 6 tenha sido de Chironomidae, este 

ponto apresenta-se mais preservado com predominância de área florestada, vegetação 

ripária as margens do lago e com raros vestígios de antropização no entorno dessa 
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área, provavelmente, estes fatores resultaram em uma maior riqueza e diversidade 

nesse ambiente.  

Em relação aos grupos funcionais alimentares, as maiores abundâncias nos 

pontos 1 e 3 do grupo funcional CF em relação aos demais grupos funcionais se 

devem, provavelmente a característica lótica desses pontos e a presença de matéria 

orgânica, uma vez que as larvas de Tanytarsini e Orthocladiinae (Diptera: 

Chironomidae), Simulidae (Diptera), Hidropsychidae (Trichoptera) tem como principal 

fonte de alimento pequenas partículas de matéria orgânica, ingeridas por filtração em 

suspensão na coluna d’água (CUMMINS et al., 2005; BARBOLA et al. 2011). Esses 

resultados são corroborados pela CCA que correlacionou significativamente as maiores 

abundância deste grupo as maiores concentrações de sólido total em suspensão. 

Os pontos 2, 5 e 6 apresentaram maior abundância dos grupos predadores e 

coletore-catador, respectivamente, sendo que os coletores foram representados por 

larvas de Chironomini (Diptera: Chironomidae), Baetidae (Ephemeroptera) e Tubificidae 

(Oligochaeta) que tem como base alimentar pequenas partículas de matéria orgânica 

através de coleta nos depósitos de sedimento. Já os predadores, representados pelas 

famílias Dicteriadidae, Gomphidae, Aeshnidae e Libellulidae (Odonata), Tipulidae e 

Ceratopogonidae (Diptera) e a sub-família Tanypodinae (Diptera: Chironomidae), 

engolem a presa inteira ou ingerem seus fluídos corporais, esse grupo se adapta 

facilmente em diferentes ambientes em busca de suas presas (CUMMINS et al., 2005). 

Estes resultados corroboram Vannote et al. (1980), quando descrevem que a 

biomassa de coletores tende a ser maior em ambientes mais largos, como é o caso do 

ponto 5 e 6, devido a entrada de alimento, que vem dos tributários a montante seguido 

de predadores pela oferta de presas. A CCA também demonstra que a presença 

desses grupos esta relacionada a matéria orgânica, uma vez que relacionou, 

significativamente, as maiores abundâncias desses grupos a alta demanda bioquímica. 

Outro grupo que apresentou grandes abundâncias no ponto 6, período chuvoso, 

bem como no ponto 4, foram os raspadores. A alta abundância deste grupo nestes 

pontos está relacionada a presença de pedras, especialmente no ponto 4, uma vez que 

os raspadores possuem adaptações estruturais para alimentarem-se de matéria 

orgânica particulada fina e algas/perifíton firmemente aderido ao substrato, geralmente 
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em pedras e madeiras (Cummins et al., 2005; Baptista et al., 2006; SHIMANO et al., 

2012).  

A baixa ocorrência e abundância do grupo fragmentador, representado pela 

família Palaemonidae (Crustacea:Decapoda) se deve, provavelmente, a ausência de 

áreas com dossel denso e matas de galerias que interferem na quantidade e na 

qualidade da matéria orgânica cedida pela vegetação ripária (alóctone), base da dieta 

deste grupo (MARQUES et al. 1999; CUMMINS et al., 2005; BARBOLA et al. 2011). Já 

a baixa ocorrência do grupo Generalista, pode ser um indicativo do grau de tolerância 

as perturbações do ambiente, que tem sua abundância e presença alteradas quando 

comparados com os demais grupos funcionais, situação similar foi observada por 

Fitarelli (2017). 

A análise da comunidade de macroinvertevrados bentônicos mostrou-se 

eficiente na análise ambiental das sub-bacias da Bacia Tanque-Grande. Rosa et al. 

(2014) mencionam que indivíduos tolerantes, como Chironomidaes e Oligochaeta, 

tendem a aumentar sua abundância quando as condições dos habitats são favoráveis 

para o seu desenvolvimento. E que estes só representam um indicativo de degradação, 

uma vez que tenham uma elevada abundância e a baixa ocorrência de táxons mais 

sensíveis (FITARELLI, et al., 2017), como foi observado neste trabalho. 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que a análise conjunta dos 

parâmetros físicos, químicos, biológicos e da comunidade de macroinvertevrados 

bentônicos mostrou-se eficiente na análise ambiental das sub-bacias da Bacia Tanque-

Grande e do reservatório Tanque Grande. 

A  alta abundância da família Chironomidae e a baixa ocorrência de táxons 

sensíveis da comunidade de macroivertebrados bentônicos demonstrou que a 

qualidade da água das sub-bacias e do reservatório Tanque Grande apresentam sinais 

de degradação e que esta degradação é oriunda de atividades antrópicas ao longo dos 

pontos estudados, conforme observado  pelas análises de uso e ocupação da terra da 

Bacia Tanque Grande que demarcou áreas de expansão rural (casas, chácaras, 

pequenos comércios, pscicultura e criação de animais) e de agricultura na bacia 

hidrográfica e nas análises físico-químicas que registraram altas concentrações de 

E.coli e DBO, indicando contaminação por esgoto doméstico e presença de material 

orgânico nessas águas.  
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CAPÍTULO 3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos macroinvertebrados bentônicos na avaliação da qualidade da água 

da microbacia Tanque Grande, Guarulhos, SP demonstrou que as sub-bacias da Bacia 

Tanque Grande e o reservatório Tanque Grande apresentam sinais de degradação 

ambiental. 

A qualidade das águas da Bacia hidrográfica e do reservatório Tanque Grande 

atendem a maioria dos limites estabelecidos pela resolução Conama, nº 357/05 para 

corpos d’água de classe 1, na qual melhor se enquadra o ambiente estudado. No 

entanto, as altas concentrações de E.Coli e de DBO em desconformidade com a 

legislação indicam poluição orgânica.  

O mapeamento do uso e ocupação da terra da microbacia Tanque Grande 

identificou quatro classes de uso e ocupação da terra: Floresta (73,08% da área), área 

rural que engloba a paisagem agrária, as vilas, estradas, aldeias e indústrias rurais 

(14,99%), áreas de vegetação baixa e pastagem (10,10%) e áreas identificadas com 

cultivo e/ou agricultura (0,63%). Quando analisado o uso e ocupação da terra por sub-

bacia, observa-se que a sub-bacia D, onde esta localizado o ponto 5, foi a que 

apresentou a maior área com influência antrópica (área rural 32.17%, pastagem 

30.15% e agricultura 0.58%) e a menor área ocupada por florestas (19.77%), enquanto 

nas demais sub-bacias a área ocupada por florestas foi sempre maior que a área 

ocupada por atividade humana. Mesmo com menor ocupação as áreas antropizadas 

alteraram a qualidade das águas conforme observado pelos altos valores de DBO e 

E.coli. 

A aplicação do PAR nos pontos de coleta nas sub-bacias B e D, onde estão 

localizados os pontos 2 e 5, respectivamente, as considerou como alteradas. Entre 

outras perturbações antrópicas nestas sub-bacias foram registradas a presença de 

resíduos sólidos nas margens e nos corpos d’água, ocupação urbana próximo aos 

pontos estudados, ausência de mata ciliar, alteração nas margens dos rios, oleosidade 

da água, erosão nas margens e assoreamento no leito do rio. As sub-bacias A, C e E 

foram consideradas natural e essa classificação se deve, especialmente, a presença de 

mata ciliar.  
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Na maioria dos pontos analisados, incluindo os pontos 1 e 3, localizados em 

sub-bacias consideradas natural pelo PAR, a comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos esteve representada pela alta abundância das tribos Chironomini e 

Tanytarsini e das sub-famílias Tanypodinae e Orthocladiinae, todos pertencentes a 

família Chironomidae, que de modo geral, são considerados organismos tolerantes às 

modificações do ambiente. Estes resultados demonstram que, apesar de sua condição 

natural, as sub-bacias A e C se encontram em processo de degradação. Embora a 

maior abundância no ponto 6, sub-bacia E, tenha sido de Chironomidae, este ponto 

apresentou maior riqueza de família e diversidade de macroinvertebrados bentônicos 

refletindo a condição mais preservada desse ambiente com predominância de área 

florestada, vegetação ripária as margens do lago e raros vestígios de antropização no 

entorno dessa área. 

Considerando os resultados das variáveis físicas, químicas e biológicas, a 

baixa riqueza e diversidade dos macroinvertebrados na maioria dos pontos estudados 

e a elevada abundância de Chironomidae associada a baixa ocorrência de táxons mais 

sensíveis, observados neste trabalho, é possível concluir que os ambientes possuem 

indicativos de degradadação. É possível afirmar que a análise conjunta da comunidade 

de macroinvertebrados bentônicos e das análises físicas, químicas e biológicas da 

água, além da análise do uso e ocupação da terra do entorno do ambiente estudado 

mostrou-se eficiente na avaliação ambiental das sub-bacias da Bacia Tanque Grande e 

do reservatório Tanque Grande. 

 Considerando os resultados do presente estudo realizado na microbacia 

Tanque Grande, é possível afirmar que, apesar da microbaica Tanque Grande estar 

localizada em uma área de Preservação e Recuperação de Mananciais (APRM - 

Tanque Grande) as atividades antrópicas estão em desenvolvimento e impactando a 

qualidade ambiental, corroborando com outros estudos já realizados nessa área. 

Assim, sugere-se a inclusão da população local em atividades de educação 

ambiental, formando novos “agentes locais” além de uma fiscalização mais rigorosa por 

parte dos órgãos ambientais do município do plano de gerenciamento ambiental da 

área em questão com o objetivo de evitar a evolução de atividades antrópicas que 

podem degradar e comprometer a qualidade ambiental das sub-bacias e do 

reservatório estudado. Além disso, sugere-se também a continuação de estudos com 
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maior abrangência local e temporal na microbacia Tanque Grande, pois os mesmos 

podem apresentar um diagnóstico ainda mais completo do ambiente.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Protocolo de Avaliação Rápida da diversidade de hábitats em 

trechos de Bacias Hidrográficas – PAR”, proposto por Callisto et al. (2002).   

O primeiro quadro avalia características oriundas de impactos ambientais 

provenientes da ação do homem em trechos dos tributários da bacia, o segundo 

quadro avalia as condições de habitat e nível de conservação das condições naturais. 

O protocolo avalia um conjunto de parâmetros em categorias descritas e pontuadas de 

0 a 4 no quadro I, e de 0 a 5 no quadro 2. Esta pontuação é atribuída a cada parâmetro 

com base na observação das condições de habitat. O valor final do protocolo de 

avaliação é obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a cada parâmetro 

independente. As pontuações finais refletem o nível de preservação das condições 

ecológicas dos trechos de bacias estudados, onde de 0 a 40 pontos representam 

trechos impactados, 41 a 60 pontos representam trechos alterados, e acima de 61 

pontos, trechos naturais. 

Localização: 

Data de coleta:                                                                    Hora da coleta: 

Tempo (situação do dia): 

Modo de coleta (coletor): 

Tipo de ambiente:  

Quadro I 

4 pontos 2 pontos 0 pontos

1. Tipo de ocupação das 

margens do corpo d'água 

(principal atividade)

Vegetação 

natural

Campo de pastagem/ 

Agricultura/ Monocultura/ 

Reflorestamento

Residencial/ Comercial/ Industrial

2. Erosão próxima e/ou margens 

do rio e assoreamento em seu 

leito

Ausente Moderada Acentuada

3. Alterações antrópica Ausente
Alterações de origem 

doméstica (esgoto/lixo)

Alterações e origem 

industrial/urbana (fábricas, 

siderúrgicas, canalização, 

reutilização do surso do rio)

4. Cobertura vegetal no leito Parcial Total Ausente

5. Odor na água Nenhum Esgoto (ovo podre) Óleo/industrial

6. Oleosidade da água Ausente Moderada Abundante

7. Transparência da água Transparente Turva/ cor de chá Opaca ou colorida

8. Odor do sedimento (fundo) Nenhum Esgoto (ovo podre) Óleo/industrial

9. Oleosidade do fundo Ausente Moderado Abundante

10. Tipo de fundo Pedras/cascalho Lama/areia Cimento/canalizado

Pontuação
Parâmetros

 



82 

 

Quadro II 

5 pontos 3 pontos 2 pontos 0 pontos

11. Tipos de fundo

Mais de 50% com habitats 

diversificados: pedaços de 

troncos submersos; cascalho ou 

outros hábitats estáveis

30 a 50% de hábitats 

diversificados: hábitats 

adequados para a manutenção 

das populações de organismos 

aquáticos

10 a 30% de hábitats 

diversificados: 

disponibilidade de hábitats 

insuficiente; substratos 

frequentemente modificados

Menos que 10% de hábitats 

diversificados: ausência de 

hábitats óbvia; substrato 

rochoso instável para fixação 

dos organismos

12. Extensão de rápidos

Rápidos e corredeiras bem 

desenvolvidas: rápidos tão 

largos quanto o rio e com o 

comprimento igual ao dobro da 

largura do rio

Rápidos com a largura igual à do 

rio, mas com comprimento 

menor que o dobro da largura do 

rio

Trechos rápidos podem 

estar ausentes: rápidos não 

tão largos quanto o rio e seu 

comprimento menor que o 

dobro da largura do rio

Rápidos ou corredeiras 

inexistentes

13. Frequência de rápidos

Rápidos relativamente 

frequentes: distância entre 

rápidos dividida pela largura do 

rio entre 5 e 7

Rápidos não frequentes: 

distância entre rápidos dividida 

pela largura do rio entre 7 e 15

Rápidos ou corredeiras 

ocasionais: hábitats 

formados pelos contornos do 

fundo; distância entre 

rápidos dividida pela largura 

do rio entre 15 e 25

Geralmente com lâmina d’água 

“lisa” ou com rápidos rasos: 

pobreza de hábitats; distância 

entre rápidos dividida pela 

largura do rio mais que 25

14. Tipo de substrato
Seixos abundantes 

(prevalecendo em nascentes)

Seixos abundantes: cascalho 

comum

Fundo formado 

predominantemente por 

cascalho; alguns seixos 

Fundo pedregoso; seixos ou 

lamoso

15. Deposição de lama
Entre 0 e 25% do fundo coberto 

por lama

Entre 25 e 50% do fundo coberto 

por lama

Entre 50 e 75% do fundo 

coberto por lama

Mais de 75% do fundo coberto 

por lama

16. Depósitos sedimentares

Menos de 5% do fundo com 

deposição de lama; ausência de 

deposição nos remansos

Alguma evidência de 

modificação no fundo, 

principalmente com aumento de 

cascalho, areia ou lama; 5 a 30% 

do fundo afetado; suave 

deposição nos remansos

Deposição moderada de 

cascalho novo, areia ou lama 

nas margens; entre 30 a 

50% do fundo afetado; 

deposição moderada nos 

remansos

Grande depósito de lama, 

maior desenvolvimento das 

margens; mais de 50% do 

fundo modificado; remansos 

ausentes devido à significativa 

deposição de sedimentos

17. Alterações no canal do rio

Canalização (retificação) ou 

dragagem ausente ou mínima; 

RO com padrão normal

Alguma canalização presente, 

normalmente próximo à 

construção de pontos; evidência 

de modificação há mais de 20 

anos

Alguma modificação 

presente nas duas margens; 

40 a 50% do rio modificado

Margens modificadas: acima 

de 80% do rio modificado

18. Caracteristica do fluxo das 

águas

Fluxo relativamente igual em 

toda a largura do rio: mínima 

quantidade de substrato exposta

Lâmina d’água acima de 75% do 

canal do rio; ou menos de 25% 

do substrato exposto

Lâmina d’água entre 25 e 

75%do canal do rio, e/ou 

maior parte do substrato nos 

“rápidos” exposto
Lâmina d’água escassa e 

presente apenas nos remansos

19. Presença de mata ciliar

Acima de 90% com vegetação 

ripária nativa, incluindo árvores, 

arbustos o macrófitas; mínima 

evidência de desflorestamento; 

todas as plantas atingindo a 

altura “normal”

Entre 70 a 90% com vegetação 

ripária nativa: desflorestamento 

evidente, mas não afetando o 

desenvolvimento da vegetação; 

maioria das plantas atingindo a 

altura “normal”

Entre 50 e 70% com 

vegetação ripária nativa: 

desflorestamento óbvio: 

trechos com seio exposto ou 

vegetação eliminada; menos 

da metade das plantas 

atingindo a altura “normal”

Menos de 50% de mata ciliar 

nativa: desflorestamento muito 

acentuado

20. Estabilidade das margens 

Margens estáveis: evidência de 

erosão mínima ou ausente; 

pequeno potencial para 

problemas futuros. Menos de 5% 

da margem afetada

Moderadamente estáveis: 

pequenas áreas de erosão 

frequentes. Entre 5 e 30% de 

margem com erosão

Moderadamente instáveis: 

entre 30 e 60% da margem 

com erosão. Risco elevado 

de erosão durante enchentes

Instável: muitas áreas com 

erosão; frequentes áreas 

descobertas nas curvas do rio; 

erosão óbvia entre 60 e 100%

21. Extensão de mata ciliar

Largura da vegetação ripária 

maior que 18m; sem influência 

de atividades antrópicas 

(agropecuária, estradas, etc.)

Largura da vegetação ripária 

entre 12 e 18m; mínima influência 

antrópica

Largura da vegetação ripária 

entre 6 e 12m; influência 

antrópica intensa

Largura da vegetação ripária 

menor que 6m; vegetação 

restrita ou ausente devido à 

atividade antrópica

22. Presença de plantas 

aquáticas

Pequenas macrófitas aquáticas 

e/ou musgos distribuídos pelo 

leito

Macrófitas aquáticas ou algas 

filamentosas ou musgos 

distribuídos no rio, substrato com 

perifiton

Algas filamentosas ou 

macrófitas em poucas 

pedras ou alguns remansos, 

perifiton abundante e 

boofilmo

Ausência de vegetação 

aquática no leito do rio ou 

grandes bancos de macrófitas 

(p. ex. aguapé)

Pontuação
Parâmetros

 

 

Quadro III - Resultados obtidos na avaliação do PAR dos seis pontos amostrados. A 

pontuação final reflete o nível de preservação das condições ecológicas dos trechos de 

bacias estudados, onde de 0 a 40 pontos representam trechos impactados, 41 a 60 

pontos representam trechos alterados, e acima de 61 pontos, trechos naturais. 
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Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6

1 4 2 4 0 2 4

2 2 4 2 2 0 4

3 4 2 2 2 2 0

4 0 0 2 4 0 0

5 4 4 4 4 4 4

6 4 4 4 2 4 4

7 4 2 4 2 2 2

8 4 4 4 4 4 4

9 4 4 4 4 4 4

10 4 2 2 4 2 4

11 3 2 3 2 3 3

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 2 0 0 0 0 0

15 5 5 5 5 5 5

16 3 3 5 5 5 5

17 5 3 3 2 5 0

18 3 5 5 5 5 5

19 3 3 3 3 3 5

20 3 5 3 3 3 5

21 3 2 2 2 2 3

22 0 0 0 5 2 0

Pontuação 64 56 61 60 57 61

Avaliação Natural Alterado Natural Alterado Alterado Natural  

 

ANEXO B – Registro fotográfico dos pontos de coleta (1 ao 6) das sub-

bacias e do Reservatório Tanque Grande, conforme descrição realizada do PAR. 

Fonte: Próprio Autor. 

Ponto 1 – Área ao lado de uma estrada de chão 
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Ponto 2 – Área aos fundos de uma propriedade  
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Ponto 3 – Área ao lado de uma estrada de chão 

  

 

Ponto 4 – Área as margens do Reservatório Tanque Grande 

  

  

Ponto 5 – Área as margens do reservatório  
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Ponto 6 – Área da barragem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


