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RESUMO: Índices Bióticos Bentônicos em Levantamentos Ecológicos Rápidos e 
macroinvertebrados bentônicos bioindicadores de qualidade de água são cada vez mais utilizados 
para diagnosticar espaço-temporalmente os impactos em ecossistemas aquáticos. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a qualidade de água em duas micro-bacias na Unidade de Conservação 
Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco no Município de Capela (SE), através da aplicação de 
um Índice Multimétrico Bentônico e classificação das comunidades de macroinverterbrados 
bentônicos em grupos tróficos funcionais. Foram coletadas amostras de sedimento em dois 
trechos dos riachos do Lagartixo e Bica do Estreito para avaliação da estrutura e composição das 
comunidades bentônicas. O índice biótico bentônico utilizou seis métricas bentônicas (Riqueza, % 
Oligochaeta, % CHOL – Chironomidae + Oligochaeta, % EPT, % Coletores-catadores e BMWP-
CETEC). Os resultados evidenciaram que os trechos avaliados apresentam águas de qualidade 
muito boa (escores 25-30), corroborando a importância da UC na conservação da qualidade das 
águas e biodiversidade aquática em suas nascentes.  
 
 
Palavras-chave: Índices bióticos bentônicos, Grupos tróficos funcionais, Unidade de 
Conservação. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O uso de Índices Bióticos Bentônicos em Levantamentos Ecológicos Rápidos de 
biodiversidade (RAP) são importantes ferramentas para apontar áreas prioritárias para a 
conservação (Maltchik & Callisto, 2004). Estudos científicos que visam avaliação da qualidade de 
água com base nos macroinvertebrados bentônicos bioindicadores são cada vez mais utilizados 
para diagnosticar espaço-temporalmente os impactos em ecossistemas aquáticos (Moreno et al., 
2009), ou identificar áreas de referência em Programas de Biomonitoramento de bacias 
hidrográficas (Paz et al., 2009).  

Segundo Rosenberg & Resh (1993), um bioindicador “ideal” deve possuir características 
como: (i) ser sensível aos diferentes impactos de maneira gradual e em função da intensidade e 
magnitude; (ii) ser abundante na maioria dos ecossistemas aquáticos; (iii) ser de fácil amostragem 
e apresentar reduzido custo de processamento; (iv) possuir ciclo de vida longo e responder 
espaço-temporalmente aos impactos; (v) ser de fácil identificação; (vi) ser relativamente 
sedentário e de ampla distribuição; (vii) ter possibilidade de uso em estudos ecotoxicológicos. 

Neste contexto este estudo teve como objetivos a utilização de um índice biótico bentônico 
multimétrico e caracterizar as comunidades de macroinvertebrados bentônicos em grupos tróficos 
funcionais para avaliar a qualidade das águas em duas micro-bacias na Reserva Refúgio da Vida 
Silvestre Mata do Junco no Município de Capela, SE.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este estudo foi desenvolvido na Reserva Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco (RVSMJ) 
localizada no Município de Capela (SE) entre as coordenadas 100 31’ 48” S e 370 03’ 32” W. A 
RVSMJ é uma importante área protegida, criada em 2007, com área de 894 hectares, e que 
abriga importantes nascentes e riachos utilizados para abastecimento do Município e, além disso, 
abriga uma rica fauna silvestre como, por exemplo, a espécie de primata Callicebus coimbrai 
(Guigó), ameaçada de extinção. 

Para a caracterização das comunidades de macroinvertebrados bentônicos foram coletadas 
dez amostras de sedimento em cada trecho dos riachos do Lagartixo e Bica do Estreito. As 
amostras foram coletadas utilizando-se um amostrador do tipo Surber (0,09 m2 de área) e, em 
seguida, foram levadas para o laboratório e lavadas sob peneira de malha 0,500 mm de abertura. 

Para a avaliação de parâmetros físicos e químicos na coluna d’água (pH, condutividade 
elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvido, temperatura e turbidez) foi utilizado um 
multiprobe YSI. Concomitantemente foi aplicado um protocolo de avaliação rápida de condições 
ecológicas de trechos de bacias hidrográficas. 

Para a avaliação da qualidade de água nos trechos estudados foi utilizado o Índice Biótico 
Bentônico Multimétrico desenvolvido por Ferreira (2009). O índice avalia um conjunto de métricas 
bentônicas (Riqueza, % Oligochaeta, % CHOL – Chironomidade + Oligochaeta, % EPT – 
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera, % Coletores-catadores e BMWP-CETEC – Biological 
Monitoring Working Party). A cada métrica é atribuído escore (1, 3 ou 5) de acordo com as 
respostas dos organismos frente aos impactos (Tabela 1). O total dos escores atribuídos às 
métricas (30) foi dividido em quatro categorias: 6-12 reflete condição de água ruim; 13-18 água 
regular; 19-24 água boa e 25-30 água muito boa. As comunidades de macroinvertebrados 
bentônicos foram caracterizadas em grupos tróficos funcionais segundo a estratégia alimentar 
desses organismos nos ecossistemas estudados.  
 
Tabela 1. Métricas utilizadas no cálculo do Índice biótico bentônico (Riqueza taxonômica, % 
Oligochaeta, % CHOL – Chironomidae + Oligochaeta, % EPT – Ephemeroptera, Plecoptera e 
Trichoptera,% Coletores-catadores e BMWP – CETEC – Biological Monitoring Working Party). 
 

Escores 

Métricas 5 3 1 

Riqueza ≥9 8-6 5≤ 

% Oligochaeta ≤5 6-46 ≥47≤97 

% CHOL ≤73 74-86 ≥87≤100 

% EPT ≥6 5-3 ≤2 

% Coletor - catador ≤64 65-83 ≥84≤99 

BMWP-CETEC ≥36 35-18 ≤17 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na avaliação dos parâmetros físicos e químicos de coluna d’água, os resultados evidenciaram 
que os trechos dos riachos estudados foram semelhantes, apresentando características de áreas 
naturais e bem preservadas ecologicamente. Embora ambos os trechos apresentem espécies 
vegetais exóticas na zona ripária, em geral a vegetação de entorno é bem preservada, exceto na 
nascente do riacho Bica do Estreito, onde exemplares de bambu representam potencial risco para 
as espécies vegetais nativas. As águas apresentaram elevadas concentrações de oxigênio 
dissolvido, baixa condutividade elétrica, baixa concentração de sólidos totais dissolvidos e turbidez 
(Tabela 2).  
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Tabela 2. Parâmetros físicos e químicos avaliados na coluna d’água dos riachos do Lagartixo e 
Bica do Estreito em março de 2010, na RVS Mata do Junco, Capela, SE. 

Micro-bacias 
Parâmetros Lagartixo Bica do Estreito 

Localização Geográfica (UTM) 713123 - 835160 712373 - 8834426 

Largura (m) 2,27 1,33 
Profundidade (m) 0,58 0,18 
Velocidade (m/s) 0,44 0,36 

Temperatura da água ( oC) 27,28 27,06 
pH 5,12 5,86 

Condutividade elétrica (µS/cm) 98,00 98,00 
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 63,00 64,00 
Turbidez (UNT) 0,37 0,43 
Oxigênio dissolvido (mg/L) 7,40 7,22 
Protocolo de caracterização de habitats 82 95 

 

A aplicação do índice biótico bentônico evidenciou que as nascentes e riachos estudados 
(Lagartixo e Bica do Estreito) apresentam águas de qualidade muito boa (escore total = 30) onde 
foi possível observar a presença de alta riqueza taxonômica, vários organismos sensíveis à 
poluição e impactos antrópicos, como larvas das ordens Plecoptera, Ephemeroptera e 
Trichoptera. 

A classificação em grupos tróficos funcionais evidenciou que os trechos estudados foram 
semelhantes nas proporções dos organismos de acordo com suas estratégias alimentares e os 
resultados sugerem uma estabilidade na distribuição das comunidades em grupos tróficos 
funcionais. A dominância nos dois trechos avaliados foi de organismos coletores-catadores e 
coletores-filtradores, que se alimentam de partículas finas de matéria orgânica. A proporção de 
predadores foi ligeiramente maior no trecho do riacho Bica do Estreito (14%) do que no riacho do 
Lagartixo (10%); em contra-partida, a proporção de organismos raspadores foi ligeiramente 
inversa (Figura 1).  

 
 

 
 
Figura 1. Classificação de macroivertebrados bentônicos em grupos tróficos funcionais nos 
riachos do Lagartixo e Bica do Estreito na RVS Mata do Junco, Capela – SE (P = predadores; C-C 
= coletores- catadores; C-F = coletores-filtradores; R = raspadores e F = fragmentadores).  
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CONCLUSÕES 
 

1. A aplicação do índice biótico bentônico demonstrou ser uma importante ferramenta de avaliação 
da qualidade de água no protocolo de levantamento ecológico rápido da biodiversidade bentônica 
bioindicadora na RVS Mata do Junco; 

2. As informações contidas neste estudo poderão servir como subsídio para a recuperação das 
áreas degradadas por ações antrópicas e preservação da Unidade de Conservação RVS Mata do 
Junco; 

3. As águas nos dois trechos dos riachos avaliados apresentaram-se com qualidade muito boa, 
entretanto mais estudos se fazem necessários para avaliar o amplo espectro do estado de 
conservação da RVS Mata do Junco. 
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