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RESUMO 

A água é um dos recursos vitais para a manutenção da vida no planeta e para 

a humanidade. Este estudo tem como objetivo utilizar macroinvertebrados aquáticos 

como bioindicadores da qualidade da água na Bacia Hidrográfica Popuca-Botinhas 

para avaliar a condição ambiental da bacia. Para realizar tal estudo, serão coletadas 

amostras de macroinvertebrados aquáticos e variáveis abióticas em riachos com 

diferentes usos da terra. Como resultado espera-se que em ambientes com maior 

ação antrópica haja uma menor riqueza e diversidade de espécies, indicando uma 

diminuição da qualidade ambiental em regiões de maior impacto. 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

Os ecossistemas aquáticos estão entre os mais intensamente submetidos à 

influência humana, por serem utilizados nos mais diversos setores da sociedade 

como abastecimento doméstico, atividades industriais, produção de alimentos, 

diluição de efluentes, transporte entre outros (ESTEVES; MENEZES, 2011). Nesse 

sentido, o estudo sobre a qualidade das águas pode ser realizado pelo 

monitoramento das variáveis físicas, químicas e biológicas.  

O monitoramento biológico é o uso sistemático de organismos vivos para 

avaliar as mudanças ocorridas no ambiente e atuam de maneira complementar ao 

monitoramento convencional (BUSS et al., 2015). Dentre os organismos utilizados 

como bioindicadores, os macroinvertebrados aquáticos são organismos maiores do 

que 200 m e apresentam características importantes como: ampla distribuição, 

espécies sensíveis e tolerantes aos impactos; pequena capacidade de 

deslocamento, entre outras (GOULART; CALLISTO, 2003). Desta forma, este 

projeto tem como objetivo principal avaliar a qualidade das águas da Bacia 

hidrográfica Popuca-Botinhas utilizando macroinvertebrados aquáticos como 

bioindicadores. Dentre os objetivos específicos, pretende-se avaliar a riqueza e a 

diversidade de macroinvertebrados aquáticos nessa bacia e relaciona-las com os 

principais fatores abióticos que estruturam essa comunidade. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

A Bacia Hidrográfica Popuca-Botinhas está inserida no Município de Guarulhos 

(SP) e é uma microbacia contribuinte da margem direita da bacia hidrográfica do 
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Tietê. O uso e ocupação da terra foram identificados e a comunidade de 

macroinvertebrados aquáticos será coletada em 4 pontos ao longo da bacia 

hidrográfica Popuca-botinhas nos diferentes usos mapeados. Os 

macroinvertebrados serão fixados em álcool 80 %, triados e identificados com auxílio 

de chaves taxonômicas específicas e do livro “Insetos Aquáticos na Amazônia 

Brasileira: taxonomia, biologia e ecologia” (HAMADA et al., 2014). Adicionalmente, 

serão analisadas as seguintes variáveis nos pontos amostrados: pH, temperatura, 

oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e turbidez. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Na primeira visita a campo pode-se confirmar os diferentes usos e ocupação 

da terra na bacia hidrográfica. Os pontos 1 e 2 estão localizados no córrego Popuca 

e são caracterizados por ser uma região urbano-industrial intensa. O ponto 3 está na 

interseção dos córregos Popuca e Botinha e é caracterizado por ser uma região 

mais industrializada que as anteriores. Já o ponto 4 fica em uma região menos 

impactada, porém não preservada (Figura 1).  

 

Figura 1. Localização e caracterização dos pontos de coleta na Bacia Hidrográfica 

Popuca-Botinhas 
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Desta forma, espera-se que os índices de riqueza e de diversidade sejam 

menores em regiões mais antropizadas (pontos 3, 2 e 1, respectivamente) do que 

em regiões menos antropizadas (ponto 4).Espera-se, também, em regiões com 

intenso impacto antrópico, que a abundância das espécies tolerantes 

(principalmente chironomidae) aumente e das espécies sensíveis (trichoptera) 

diminua.  
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