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Resumo: A gestão, conservação e monitoramento dos riachos são de grande interesse para a 

sociedade, uma vez que esses ambientes fornecem serviços essenciais para a manutenção da vida 
aquática e terrestre. Neste sentido, o objetivo da pesquisa foi propor uma avaliação ambiental 

multimétrica e integrada em riachos no território de Dourados, através de indicadores bióticos e 

abióticos, permitindo uma avaliação global do estado da qualidade dos ecossistemas. Os índices 
bióticos BWMP, BMWP-ASPT, IBF e ICBrio e abióticos, o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) e o 

Índice de Qualidade da Água (IQA) foram utilizados para compor a metodologia da pesquisa. No 

entanto, apenas BMWP, IBF, PAR e IQA foram selecionados para a construção de uma 

representação gráfica (TQA), que visa integrar parâmetros abióticos e bióticos na avaliação 
ambiental dos riachos Curral de Arame e Água Boa. Através da análise da TQA foi verificado um 

elevado nível de degradação ambiental no riacho Água Boa, especialmente no trecho médio, 

enquanto o riacho Curral de Arame apresentou valores de ambientes naturais. Assim, com a 
integração dos índices bióticos e abióticos foi possível fazer uma avaliação e interpretação dos 

riachos de forma mais robusta e mais concisa, facilitando a avaliação da qualidade dos ecossistemas 

e, dessa forma, apresentando uma metodologia objetiva para orientar políticas públicas na 

recuperação de ambientes lóticos. 
 

Palavras-chave: Ambientes lóticos, Indicadores ambientais, Qualidade da água, Macroinvertebrados 

bentônicos. 
 

 

MULTIMETRIC AND INTEGRATED ASSESSMENT OF THE WATER 

QUALITY IN STREAMS OF CERRADO BIOME 

 

 
Abstract: The management, conservation and monitoring of stream ecosystems are of great interest to 

society, since these environments provide essential services for maintenance of aquatic and terrestrial 



 

 

  

life. In this sense, the research objective was to propose an integrated environmental assessment in 

streams in the territory of Dourados through biotic and abiotic indicators, allowing an overall 
evaluation of the quality status of ecosystems. The biotic indices BWMP, BMWP-ASPT, IBF and 

ICBrio and abiotic, Rapid Assessment Protocol (RAP) and the Water Quality Index (WQI) were used 

to compose the research methodology. However only BMWP, IBF, PAR and IQA were selected for the 
construction of a graphical representation (TQA) which aims to integrate abiotic and biotic 

parameters in the environmental assessment of Curral de Arame and Água Boa streams. Through 

analysis of TQA found a high level of environmental degradation in the Água Boa stream, especially 

in the middle section while the Curral de Arame stream showed values of ecologically intact 
environment. Thus, with the integration of biotic and abiotic indices it was possible to make an 

evaluation and interpretation of the streams more robust and more concisely, facilitating evaluation of 

the quality of ecosystems and thus presenting an objective methodology to guide public policy on 
recovery lotic. 

 

Keywords: Environmental analysis, Environmental indicators, Benthic macroinvertebrates, Lotic 
environments, Water quality. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
Os estudos de caráter ambiental têm se orientado, cada vez mais, na busca de ferramentas 

multidisciplinares e sistêmicas, a fim de proporcionar resultados sólidos e que possam contribuir em 

processos decisórios no planejamento e gestão dos recursos naturais. As interações com outras 
ciências fornecem ferramentas para a descrição e interpretação dos fenômenos ambientais por meio de 

sua aplicação prática e multidisciplinar (ALMEIDA & ROCHA, 2006). Além disso, a grande 

complexidade dos sistemas ambientais também exige uma abordagem de caráter sistêmico, de forma a 
integrar as inter-relações entre os fenômenos ambientais. 

Entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, por exemplo, existe uma relação de 

interdependência essencial para muitas formas de vida que coexistem em um ambiente físico, químico 

e biológico. Esse fluxo e trocas de energias nos fornecem informações dinâmicas a respeito da 
manutenção desse ecossistema, bem como da diversidade biológica. Assim, métodos de análise e 

monitoramento de caráter multidisciplinar e sistêmico são mais adequados a esses ambientes, pois 

possibilitam avaliar as condições de forma integrada.  
Diante do exposto, serão apresentadas na sequencia algumas ferramentas de avaliação e 

monitoramento de ambientes lóticos de grande relevância para o estudo e conhecimento da complexa 

relação entre os fatores físicos, químicos, biológicos e antrópicos nos ambientes aquáticos. 

Um dos principais indicadores biológicos de qualidade ambiental para ambientes lóticos 
são os macroinvertebrados bentônicos. Esses organismos se caracterizam por habitar o sedimento dos 

corpos hídricos, sendo representados principalmente por moluscos, anelídeos, larvas de insetos e 

crustáceos (ESTEVES, 1998, CARVALHO & UIEDA, 2004, CARVALHO et al., 2008). De acordo 
com Allan (1995), os macroinvertebrados bentônicos representam o segundo maior grupo de 

organismos nos ecossistemas lóticos.  

Esses organismos são responsáveis pela manutenção dos ecossistemas aquáticos, pois são 
importantes componentes do ciclo de nutrientes (ROSENBERG & RESH, 1993), servindo de fonte de 

alimento para outros organismos aquáticos e terrestres (CALLISTO et al., 2002a, CARVALHO & 

UIEDA, 2004, CARVALHO et al., 2008). Os organismos bentônicos são sensíveis às características 

do habitat e do substrato (BUSS et al., 2004), a temperatura da água (CAMARGO & VOELZ, 1998), 
o pH (SANDIN & JOHNSON, 2004), condutividade elétrica (BUSS et al., 2002), a sedimentação 

(SMITH & LAMP, 2008) e a vegetação ripária (SILVEIRA et al., 2006), proporcionando uma ampla 

variedade de respostas a contaminação ambiental (ROSENBERG & RESH 1993). 
No entanto, um dos desafios que se apresenta na utilização de macroinvertebrados 

bentônicos como bioindicadores de qualidade ambiental é qual índice empregar. Neste aspecto, dois 



 

 

  

índices tem se mostrado promissores, o BMWP (Biological Monitoring Working Party Score System) 

e o IBF (Índice Biótico de Famílias).  
No final da década de 1960, passou-se a utilizar metodologias de avaliação com índices 

bióticos de macroinvertebrados bentônicos que consistiam em atribuir um valor (score) para cada 

espécie com base em sua tolerância ao impacto, como o BMWP (BUSS et al., 2003). 
Outro índice utilizado para medir a qualidade das águas a partir de dados biológicos é o 

IBF. Este índice leva em consideração o número de indivíduos do grupo taxonômico (ao nível de 

famílias), a pontuação da tolerância à poluição de cada família, e o número total de organismos 

(HILSENHOFF, 1988). 
No estudo da avaliação de integridade de ecossistemas é comum a utilização de 

parâmetros físicos e químicos, como oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), entre outros. A análise isolada desses parâmetros demanda tempo e trabalho, sugerindo a 
necessidade da utilização de índices simplificados, de modo a tornar a avaliação da qualidade de um 

corpo hídrico rápido e de fácil compreensão. O Índice de Qualidade das Águas (IQA) é um número 

resultante de uma equação matemática baseada em valores de vários parâmetros de qualidade tanto 
físicos e químicos como microbiológicos. O IQA fornece uma indicação relativa da qualidade da água, 

permitindo uma comparação espaço-temporal de pontos distribuídos num mesmo corpo hídrico.  

Além dos fatores biológicos e físicos e químicos, as alterações antrópicas visuais do 

ambiente também precisam de sistematização. Dessa forma, a utilização de Protocolos de Avaliação 
Rápida (PAR) pode se mostrar bastante eficiente. O Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de 

Habitats, modificada por Callisto et al., (2001), é uma importante ferramenta em programas de 

monitoramento ambiental e oferece um meio de avaliar os níveis de impactos antrópicos através das 
alterações do canal e da diversidade de habitats. Os PARs, no entanto, são instrumentos viáveis na 

avaliação dos ambientes lóticos, e considerado uma proposta metodológica que avalia de modo 

integrado os dados físicos que determinam a qualidade dos corpos d’água, permitindo a obtenção de 
informações que possibilitem o planejamento do uso e conservação dos recursos hídricos.  

No entanto, um grande desafio está em integrar esses fatores físicos, químicos, biológicos 

e antrópicos, de forma a facilitar a visualização dos resultados, até mesmo pelo público leigo. A Tríade 

da Qualidade dos Sedimentos (TQS) descrita originalmente por Zamboni e Abessa (2002), por 
exemplo, surgiu da necessidade de integrar dados ecotoxicológicos, níveis de contaminação a partir de 

dados físicos, químicos e biológicos, como a comunidade de macroinvertebrados bentônicos.  Dessa 

forma, a adaptação do TQS para a integração do IQA, BMWP, IBF e o PAR poderá sanar um dos 
problemas encontrados na presente pesquisa, que é o retorno dos resultados para a sociedade de forma 

clara e objetiva.  

Em suma, o objetivo da pesquisa é propor uma avaliação ambiental multimétrica e 

integrada em riachos no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil, através de indicadores 
bióticos e abióticos, proporcionando uma avaliação mais criteriosa e de fácil entendimento, tanto para 

programas de gestão ambiental quanto para a sociedade em geral. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo e amostragem dos macroinvertebrados 

O trabalho foi desenvolvido nos riachos Água Boa (22º14’0,21’’ de latitude Sul e 
54º49’49,9’’ de longitude Oeste, com altitude de 399m) e Curral de Arame (22º12’35’’ de latitude Sul 

e 54º54’46,3’’ de longitude Oeste, com altitude de 413m), que estão localizados no Município de 

Dourados, Mato Grosso do Sul. O riacho Água Boa tem a sua nascente no perímetro urbano e por 

consequência apresenta várias alterações de origem antrópica até desaguar no rio Dourados. Por outro 
lado, o riacho Curral de Arame tem sua nascente em uma área com mata ciliar e encontra-se em 

melhor estado de preservação.  

Para amostragem foram selecionados três pontos, montante, médio e jusante. As coletas 
foram realizadas nos meses de maio, agosto e novembro de 2009 e abril de 2010, onde foram retiradas 

quatro amostras por ponto, com auxílio de uma rede do tipo “surber” (0,0225 m
2
, malha de 500 µm) 



 

 

  

totalizando 48 amostras por riacho. O material coletado foi acondicionado em frascos, fixado com 

formalina 4%, etiquetado, transportado para o laboratório e triado sob microscópio estereoscópico. A 
identificação dos exemplares foi realizada com auxílio de chave de identificação até o nível de gênero. 

 

2.2. Parâmetros visuais, físicos e químicos 
A análise dos parâmetros visuais foi realizada através do Protocolo de Avaliação Rápida 

da Diversidade de Habitats (PAR) desenvolvido por Callisto et al. (2002b). A proposta baseia-se na 

quantificação de 22 parâmetros; os 10 primeiros parâmetros procuram avaliar as características dos 

trechos e os impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas; os parâmetros de 11 a 22 
buscam avaliar as condições de habitat e níveis de conservação das condições naturais. A pontuação 

para cada parâmetro é atribuída através da observação das condições do habitat. Os valores finais 

extremos da pontuação do protocolo podem variar de zero (avançado estado de degradação) a 100 
(condições prístinas ou sem degradação). A pontuação final aponta as condições de preservação das 

condições ecológicas do riacho no trecho em foco, onde 0 a 40 pontos indicam trechos impactados, 41 

a 60 pontos trechos alterados e superior a 61 pontos trechos naturais. 
Juntamente com o PAR, foram retiradas cinco amostras de água de cada ponto do riacho 

e mensurados os parâmetros físicos e químicos como: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura 

(ºC), oxigênio dissolvido (mg.L
-1

) e condutividade elétrica (μS.cm
-1
) da água. Todos os parâmetros 

foram mensurados através de equipamentos portáteis à campo. 
 

2.3. Índices abióticos e bióticos 

 

BMWP 

O cálculo do BMWP seguiu a metodologia proposta por Junqueira e Campos (1998), 

onde se estabelece uma pontuação (score) para cada organismo encontrado, a nível taxonômico de 
famílias. A pontuação, que varia de 1 a 10, está relacionada com o grau de sensibilidade dos 

organismos, conferindo maiores valores para aqueles com maior sensibilidade à poluição orgânica. A 

pontuação é feita para cada família presente na tabela de Junqueira e Campos (1998). O índice BMWP 

consiste na somatória desta pontuação. Famílias encontradas que não constam na tabela de referência 
não foram contabilizadas. A classificação da qualidade da água através deste índice se dá a partir da 

comparação do resultado com uma tabela de referência que varia desde “Muito ruim” até “Excelente”. 

 

BMWP-ASPT 

O índice BMWP-ASPT (Average Score per Taxon) é uma adaptação do BMWP, obtido 

pelo resultado do cálculo do BMWP dividido pelo número de famílias pontuadas na amostra 

(YOSHODA & UIEDA, 2013). Seguindo a tabela de referência sugerida por este autor, classifica-se a 
qualidade da água. 

 

IBF 
O cálculo do IBF seguiu a metodologia de Hilsenhoff (1988), que utiliza uma pontuação 

de tolerância (Tolerance scores) para cada táxon (família) encontrado. Neste método é atribuído aos 

macroinvertebrados scores que variam de 0 a 10, onde os organismos que pontuam 0 apresentam 
menor tolerância à poluição, desse modo quanto maiores os scores mais tolerantes são os organismos. 

O IBF foi calculado utilizando a equação:  

 

 

 
 

 

Onde: 



 

 

  

ni é o número de indivíduos na família; 

ti é o score de tolerância para a família em questão; 
N é o total de indivíduos na amostra. 

 

ICBrio 
Para o cálculo do ICBrio seguiu-se a metodologia proposta por Yoshida e Uieda (2013) 

onde propõem a utilização do índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) em vez do índice de 

Comparação Sequencial (ICS) recomendado pela CETESB. Yoshida e Uieda (2013) consideram como 

táxons sensíveis à poluição as famílias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT), e como 
grupos tolerantes, Oligochaeta e Chironomidae. O software Methods foi utilizado no cálculo da 

diversidade e equitabilidade. A razão da dominância de grupos tolerantes (T/DT) foi obtida pela 

divisão das abundâncias de Oligochaeta e Chironomidae pela somatória das abundâncias de todos os 
táxons. 

 

IQA 
O IQA foi calculado com o auxílio do software IQAData (POSSELT & COSTA, 2010). 

Para o cálculo do IQA a Cetesb considera 9 parâmetros como os mais importantes na qualificação da 

água, sendo definido para cada um deles um peso significativo de sua importância na determinação do 

índice. Os 9 parâmetros recomendados pela Cetesb são o oxigênio dissolvido (OD), coliformes fecais, 
potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), nitrogênio total, fósforo 

total, turbidez (Tu), sólidos totais (STD) e a temperatura (T). As análises físico-químicas deste 

trabalho utilizaram quatro parâmetros dos nove recomendados, que são o pH, turbidez, temperatura e 
oxigênio dissolvido. Com o auxílio do software IQAData foi efetuada a transformação do oxigênio 

dissolvido mensurado, em mg.L
-1

, para saturação de oxigênio em porcentagem. A Cetesb determina a 

importância relativa de cada parâmetro do IQA para a determinação da qualidade da água, como neste 
trabalho utilizou-se apenas quatro parâmetros essa importância foi adaptada, de modo que mesmo com 

uma variação no número de parâmetros seu peso relativo seja automaticamente redistribuído na 

mesma proporção entre os parâmetros. Desse modo, o cálculo do IQA foi realizado levando em 

consideração os novos pesos para cada parâmetro. O IQA varia de 0 a 100, onde quanto maior o valor 
do índice melhor será a qualidade do ponto amostrado. 

 

2.4. Análise dos dados 
A Tétrade de Qualidade Ambiental (TQA), proposta neste trabalho, é uma adaptação da 

Tríade de Qualidade dos Sedimentos. Esta adaptação foi desenvolvida para a utilização do Índice de 

Qualidade das Água (IQA), o Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Hábitat (PAR) e o 

Biological Monitoring Working Party (BMWP) em substituição aos dados ecotoxicológicos, níveis de 
contaminação e descritores da comunidade de macroinvertebrados bentônicos. A TQA consiste em 

uma interface gráfica de quatro eixos onde cada eixo representa um índice analisado, sua interpretação 

se dá ao verificar a posição de cada ponta do polígono formada no eixo em questão, quanto mais 
próxima da borda externa mais semelhante é a condição do ponto estudado ao ponto de referência, 

representativo de um ambiente com alta integridade ambiental. Neste trabalho foi proposto a utilização 

dos três índices citados (IQA, PAR e BMWP) mais o Índice Biótico de Família (IBF) de 
macroinvertebrados. Para a adaptação dos dados, os índices foram normatizados a uma mesma escala 

(NI), a partir da soma das RTM (Ratio to Maximum-value), adaptando-se as equações contidas em 

Zamboni e Abessa (2002): 

 
 

    

 

  



 

 

  

Onde: 

Vyi é o valor do parâmetro avaliado (IQA, PAR, BMWP e IBF) na estação i; 
Vmy é o valor médio máximo do parâmetro entre todas as estações de amostragem; 

NI é o novo índice calculado para cada componente da análise (IQA, PAR, BMWP e IBF) que na 

estação de referência é igual a 1 para cada variável; 
RTMi corresponde ao RTM da estação em análise; 

RTM0 é o RTM correspondente da estação de referência. 

Neste trabalho algumas adaptações foram feitas em relação a TQA. A estação de 

referência (RTM0) correspondeu a uma estação ideal, onde todos os valores para cada parâmetro foram 
os maiores valores de todas os pontos amostrais, constituindo um ponto cujo os parâmetros foram 

ótimos. Para a adaptação do IBF ao TQA foi proposta uma inversão em seu cálculo de normatização, 

uma vez que seus valores são inversos ao demais parâmetros, possuindo como valor médio máximo o 
menor índice (valores mais baixos correspondem a ambientes mais conservados). 

 

3. RESULTADOS 
Os valores de abundância dos macroinvertebrados bentônicos do riacho Água Boa foram 

até 18 vezes mais elevados, porém baixos em diversidade e equidade de famílias. Por outro lado, o 

riacho Curral de Arame apresentou a maior variedade de táxons, tanto no trecho a montante como nos 

trechos médio e jusante. O índice de Shannon Wiener corrobora estas informações, demonstrando 
valores até três vezes maiores no riacho Curral de Arame (Tabela 1). 

Os índices bióticos utilizados (Tabela 1) - BMWP, ICBrio e IBF - foram importantes 

indicadores das condições ambientais entre os dois riachos. O riacho Curral de Arame, em todos os 
trechos apresentou valores indicativos da integridade ambiental. Por outro lado, os valores bióticos 

para o riacho Água Boa variaram entre Bom, Satisfatório e Ruim.  

O índice BMWP-ASPT foi mais uniforme em relação aos dois riachos, diferenciando-se 
apenas no trecho médio do riacho Água Boa, onde, notoriamente, apresentam-se os valores mais 

críticos.  

O IBF assim como o BMWP foram os índices mais sensíveis, apresentando os resultados 

mais expressivos. O IBF classificou o riacho Curral de Arame como Muito Bom e Bom com leve 
poluição orgânica e alguma provável poluição orgânica, enquanto para o riacho Água Boa os valores 

acusam a qualidade como Pouco Pobre para os trechos montante e jusante e Muito Pobre para o trecho 

médio, com uma provável poluição substancial e provável poluição orgânica severa.  
O índice ICBrio classificou o riacho Curral de Arame como Ótimo em todos os trechos, 

enquanto o riacho Água Boa foi classificado como Bom nos trechos a jusante e montante e Ruim no 

trecho médio. 

A relação de dominância de grupos tolerantes (T/DT) foi representada por altos índices 
no riacho Água Boa, principalmente no trecho médio, indicando baixa integridade biótica ou 

equilíbrio ambiental (Tabela 1). Os grupos determinados tolerantes apresentaram uma dominância que 

varia de 38% até 99% no riacho Água Boa e uma dominância de grupos determinados sensíveis (EPT) 
de 0,02% até 5,8%. Para o riacho Curral de Arame os grupos tolerantes apresentaram uma média de 

15% de dominância, enquanto que os grupos sensíveis estiveram presentes em até 32% da amostra. 

 
Tabela 1.  Índices bióticos utilizados para aferir a qualidade dos riachos Curral de Arame e Água Boa 

(Dourados-MS) nos trechos montante (Mo), médio (Me) e jusante (Ju) 

 

 

Curral de Arame  Água Boa 

Índices bióticos Mo  Me  Ju  Mo  Me  Ju 

Riqueza de táxons 34  22  27  21  13  17 

Abundância total 1207  941  984  1587  16522  953 

Equidade 9,42  7,77  8,05  7,07  1,85  5,82 

Diversidade H' 3,24  2,96  3,01  2,82  0,88  2,54 



 

 

  

T/DT 0,17  0,11  0,18  0,38  0,99  0,45 

Táxons sensíveis 0,25  0,32  0,38  0,01  0,0002  0,058 

IBF 4,6  4,1  4,7  6,2  7,5  6,1 
Nº de táxons BMWP 23  16  18  13  9  10 

BMWP 128
E
  82

B
  95

E
  73

B
  44

S
  51

S
 

BMWP-ASPT 5,6
S
  5,1

S
  5,3

S
  5,6

S
  4,9

R
  5,1

S
 

ICBrio 1
E
  1

E
  1

E
  2

B
  4

R
  2

B 
 

NOTA: BMWP: Biological Monitoring Working Party; ASPT: Average Score Per Taxon; 

ICBrio: índice da Comunidade Bentônica para Rios. Classificação da qualidade da água de acordo 

com os índices bióticos utilizados: E: Excelente, B: Bom, S: Satisfatório, R: Ruim, P: Péssimo. 
Razão de grupos tolerantes (T/DT): Abundância total dividida pela somatória das abundâncias de 

Oligochaeta e Chironomidae. 

 

Os valores do Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) para o riacho Curral de Arame 

indicaram um ambiente em condições “naturais”. No riacho Água Boa os trechos a montante e jusante 
foram classificados em “alterado” e o trecho médio em “impactado” (Tabela 2). 

Os parâmetros físicos e químicos da água corroboraram os resultados supracitados, pois 

os dados resultantes do IQA indicaram “Boa” qualidade da água para o riacho Curral de Arame e, 
apesar de caracterizar o riacho Água Boa como de “Boa” qualidade, os valores médios foram 

claramente menores do que os valores do riacho Curral de Arame. O trecho médio do riacho Água Boa 

foi classificado como Aceitável, mais uma vez apresentando os valores mais críticos (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Pontuação do Protocolo de Avaliação de Habitats (PAR), valor médio de temperatura da 

água (ºC), potencial hidrogênico (pH), oxigênio dissolvido (mg.L
-1

), condutividade elétrica da água 

(µs.cm
-1
), turbidez da água (FTU), velocidade da correnteza (ms

-1
), vazão (m

3
s

-1
) e índice de qualidade 

das águas (IQA) dos riachos Curral de Arame e Água Boa, Dourados-MS. E: Excelente, B: Bom, S: 

Satisfatório, R: Ruim, P: Péssimo; N: Natural, A: Alterado, I: Impactado. 

 

 

 
PAR ºC pH Mg.L

-1
 µs.cm

-1
 FTU ms

-1
 m

3
.s

-1
 IQA 

Curral de 

Arame 

Montante 91
N
 21,4 7,6 7,6 46 13 0,13 0,06 67,55

B
 

Médio 75
N
 21,6 7,7 8,1 56 17 0,34 0,31 67,18

B
 

Jusante 68
N
 20,7 7,7 7,8 55 23 0,36 0,61 65,95

B
 

Água Boa 

Montante 32
I
 25,2 7,3 5,5 207 31 0,22 0,05 53,5

B
 

Médio 19
I
 24,9 7,4 3,8 423 21 0,21 0,32 44,45

S
 

Jusante 60
A
 20,9 7,4 5,1 458 12 0,33 1,6 55,12

B
 

 

A integração dos índices bióticos e abióticos foi demonstrada na Figura 1 através da 
Tétrade de Qualidade Ambiental (TQA). A TQA de cada trecho do riacho Curral de Arame indicou 

existir elevada integridade ambiental dos índices bióticos e abióticos (BMWP, IQA, IBF e PAR), pois 

foram observados valores acima de 0,6. Os valores mais próximos de 1 significam maior proximidade 
com um ponto com excelente qualidade ambiental. O riacho Água Boa apresentou os menores valores, 

principalmente para o BMWP e o PAR e no trecho médio. Já o riacho Curral de Arame apresentou os 

valores máximos para o PAR, BMWP e IQA no trecho médio e o valor máximo para o IBF no trecho 
a jusante. Através do polígono formado na TQA é possível visualizar as diferentes condições 

encontradas nos dois riachos. Dessa forma, fica perceptível que em todos os pontos amostrais e em 

todos os eixos da TQA (BMWP, IBF, IQA e PAR) o polígono formado para o riacho Curral de Arame 

é maior do que o polígono do riacho Água Boa, o qual indica melhores condições ambientais. 



 

 

  

 

4. DISCUSSÃO 

Os índices bióticos BMWP, IBF, BMWP-ASPT e o ICBrio foram sensíveis, frente as 

condições dos dois riachos. No entanto, apenas BMWP e IBF foram capazes de apontar possíveis 
evidencias de alterações ambientais de forma concisa e, assim, selecionados para a construção de uma 

representação gráfica (TQA), que visa integrar os parâmetros abióticos e bióticos. Estes índices se 

mostraram ferramentas eficientes, uma vez que integra a complexa estruturação da comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos em um valor passível de análises e comparações, gerando respostas 
objetivas e claras, com dados sólidos para avaliações ambientais. De acordo com os trabalhos de 

Naiman et al., (1993) e Roque e Trivino-Strixino (2002), os índices de diversidade e equidade de 

táxons, bem como os indicadores bióticos, podem inferir na integridade da vegetação ripária que, por 
sua vez tem forte influência na estrutura das comunidades bentônicas. Desse modo, as conclusões 

acerca das condições ambientais para os dois riachos ficaram evidentes, principalmente ao levar em 

consideração padrões bióticos.  



 

 

  

 

 

Figura 1. Análise de integração de variáveis nos córregos Curral de Arame e Água Boa, Dourados-

MS, com base no diagnóstico realizado no presente estudo. 

 

 

 



 

 

  

Baptista et al. (2007) argumentam sobra a tendência de superestimar a qualidade da água 

em avaliações multimétricas bióticas, indicando a necessidade de ferramentas de integração, que 
incluam análises químicas da água, avaliações de integridade ambiental e informações biológicas. 

Índices como o BMWP demandam cautela, uma vez que levam em consideração apenas a presença ou 

ausência de determinados grupos taxonômicos, desconsiderando a densidade de cada família 
amostrada. Nossos resultados, por exemplo, indicam que a densidade foi um importante fator para 

demonstrar a elevada dominância no riacho degradado. 

Os parâmetros de integridade ambiental e análises físicas e químicas, como PAR e IQA 

foram coerentes com os padrões encontrados na avaliação dos índices bióticos. Entender as 
características e a dinâmica dos corpos hídricos é fundamental para a preservação e manutenção dos 

ecossistemas fluviais, principalmente quando se parte do pressuposto de que as condições ambientais 

de um rio estão relacionadas aos aspectos físicos do habitat (RODRIGUES et al., 2010). Através do 
PAR foi possível estabelecer valores correspondentes às condições ambientais visuais, averiguando a 

integridade ambiental, bem como nível de antropização.  

O PAR, enquanto uma ferramenta de avaliação proporciona dados representativos que, 
segundo Vargas e Ferreira Júnior (2012), oferecem uma visão geral da qualidade ambiental, com uma 

aplicação rápida e econômica. Além disso, o PAR pode auxiliar gestores na tomada de decisão sobre o 

manejo das áreas e aplicação de investimentos voltados para a conservação dos recursos hídricos. 

Callisto et al. (2002b), explicam que os resultados globais da aplicação do PAR refletem um bom 
entendimento ou uma definição clara da metodologia de avaliação. Desse modo, sua utilização 

proporciona parâmetros que são facilmente compreendidos e difundidos.  

A utilização do índice IQA como ferramenta para identificação de impacto ambiental e 
classificação de qualidade resultou em valores equivalentes aos resultados dos demais índices. O IQA 

é uma ferramenta que auxilia os gestores, mesmo aqueles com pouco conhecimento técnico 

especializado, na tomada de decisão. Porém, segundo Silva et al. (2012), este índice não é suficiente 
para garantir a real qualidade das águas. De acordo com Almeida e Schwarzbold (2003) o IQA deve 

ser utilizado com cautela, em função do elevado peso relativo de variáveis, como o oxigênio 

dissolvido, que prejudicam o desempenho de estações amostrais próximas das nascentes e pouco 

impactadas. Estes autores sugerem uma adaptação que leve em consideração a natureza das atividades 
desenvolvidas na área em estudo. 

 No entanto, o IQA foi capaz de diagnosticar as condições ambientais nos dois riachos. 

Porém, foi sua integração com o PAR que tornou possível inferir acerca das ações antrópicas 
prejudiciais à estrutura e funcionamento dos riachos. Quando integrada aos índices bióticos, como 

BMWP e o IBF, foi possível avaliar as condições ambientais com uma perspectiva mais ampla, uma 

vez que levou em consideração a estrutura e composição de comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos. Estes organismos são importantes indicadores de qualidade ambiental, pois indicam os 
impactos ocorridos ao longo do tempo no ambiente e não somente aspectos pontuais (ESTEVES, 

1998, CARVALHO & UIEDA, 2004, CARVALHO et al., 2008). 

O desenvolvimento de metodologias de diagnósticos eficientes representa, 
primariamente, um importante instrumento para a resolução dos problemas socioambientais gerados 

pela má gestão dos recursos hídricos (BUSS et al., 2003). Desse modo, a integração de índices 

aplicados neste trabalho resultou numa metodologia aplicada e eficiente frente às alterações 
ambientais. Com a utilização da TQA foi possível analisar os parâmetros mais sensíveis, bióticos e 

abióticos de uma forma simples, eficiente e pouco onerosa.  

Segundo Almeida e Rocha (2006) este tipo de abordagem na análise de dados permite 

uma melhor interpretação dos resultados, uma vez que cada variável avaliada pode ser visualizada 
individualmente e comparada com o restante dos dados. Segundo estes mesmos autores, este tipo de 

abordagem permite que seja plotado um número virtualmente infinito de eixos, podendo contemplar 

inúmeras variáveis e, desse modo, tornar possível a inserção ou alteração de índices de acordo com as 
necessidades e condições específicas de cada estudo e ambiente. A fácil visualização e entendimento 



 

 

  

deste índice tornam esta abordagem uma importante ferramenta de avaliação ambiental, manejo de 

ambientes lóticos e tomadas de decisão. 
Segundo Siqueira e Roque (2010), não existem normatização de parâmetros para 

comunidades de macroinvetebrados bentônicos na legislação ambiental. De acordo com o CONAMA 

357 (BRASIL, 2005), o enquadramento de um sistema aquático terá como base valores de variáveis 
ambientais como, parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, não fornecendo qualquer condição 

legal para fazer isso com base em métricas de índices bióticos. 

 Assim, a mitigação de impactos ambientais fica restrita às variáveis físicas e químicas, 

sendo pouco eficiente quanto a recuperação da comunidade biológica. A partir do momento onde cria-
se uma interface gráfica que analisa tanto índices bióticos e abióticos, uniformizando e integrando 

estas variáveis, o enquadramento, bem como a gestão desses ambientes tornam-se mais completas, 

com respostas mais efetivas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, a utilização de índices como IQA e PAR foram importantes para a avaliação 
dos ambientes em estudos, possibilitando uma análise mais criteriosa acerca dos parâmetros abióticos. 

Apesar de índices como o BMWP, BMWP-ASPT e o IBF terem sido fundamentados até o nível 

taxonômico de família, a sua utilização se mostrou coerente, resultando em avaliações satisfatórias, 

com sensibilidade suficiente para evidenciar alterações nas condições de qualidade da água para o 
ambiente em análise. 

Assim, conclui-se que com a integração de índices bióticos e abióticos foi possível 

efetuar uma avaliação mais criteriosa e embasada, permitindo a inserção desses valores na gestão 
ambiental e superando as limitações individuais de cada índice. Além disso, tais índices podem ser 

considerados como propostas metodológicas para orientação de políticas públicas na recuperação de 

ambientes lóticos, pois permitem uma fácil interpretação do público mais amplo, transformando 
estudos de âmbito acadêmico e restrito, em uma ferramenta efetiva para avaliação, manejo e 

conservação ambiental. 
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