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RESUMO 

A água é um bem mundial e recurso natural limitado, utilizada em todas as reações químicas. Apesar deste 
bem comum ser abundante, nem toda a água está disponível. A ação do homem na utilização exacerbada 
deste recurso hídrico é responsável pela poluição hídrica cada vez mais intensa. Desta forma, é necessária 
a preocupação com a qualidade do ecossistema e de sua biota, buscando ferramentas para o 
monitoramento ambiental destes corpos de água. Desta forma o objetivo deste estudo é de conhecer a 
fauna de macroinvertebrados ao longo do curso do córrego Nazareth, Maringá, PR, e analisar os fatores 
que influenciam as variações espaciais e temporais destas comunidades, para utilizá-los como 
bioindicadores de qualidade ambiental, já que este córrego apresenta distintas características abióticas e 
biológicas, devido ao impacto urbano sofrido por este corpo de água. Será realizada uma coleta 
padronizada em dois períodos do ano, em diversos transectos do córrego para verificação da biodiversidade 
de macroinvertebrados. A análise da água também permitirá verificar a sua qualidade, já que este córrego 
se estende até o rio Pirapó, que é o principal rio que abastece o município de Maringá e região. Os 
resultados serão analisados por diversos testes estatísticos paramétricos e não paramétricos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Invertebrados bentônicos; recursos hídricos; monitoramento ambiental.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

  A água, importante recurso natural limitado e bem comum, possui características 
físico-químicas particulares, tais como as interações de hidrogênio, o alto ponto de fusão 
e ebulição, possibilitando se tornar um dos melhores solventes conhecidos (JUNQUEIRA; 
CARNEIRO, 2015). Do total de água do planeta, somente 2,5% é água doce, sendo que a 
maior parte está concentrada nas geleiras, e nas águas subterrâneas (armazenadas em 
aquíferos), e apenas 1% encontra-se nos corpos de água superficiais como córregos, 
riachos e rios, tendo seus principais usos na agricultura, para fins domésticos e na 
indústria (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2018a; b). 

 Apesar de a água ser amplamente utilizada para fins agrícolas, domésticos, 
industriais, estes usos acarretam também a redução de sua qualidade. Por este motivo, 
muitos rios e lagos encontram-se poluídos tanto por agroquímicos como  
também com dejetos e resíduos. Segundo Goulart e Callisto (2003) observam-se 
processos degradadores devido a atividades humanas em suas bacias de drenagem tais 
com o assoreamento e homogeneização ocasionando uma diminuição na diversidade de 
habitats e micro-habitats juntamente com a eutrofização artificial. 

 Estes processos degradadores devem ser avaliados e monitorados 
constantemente. Para realizar a avaliação da qualidade hídrica são empregadas várias 
análises químicas, físicas e biológicas, sendo que estas últimas apresentam grande 
sensibilidade a estas alterações no ambiente, sendo conhecidas como bioindicadoras 
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ambientais (DANZE, 2017). Segundo Arias et al. (2007) bioindicadores são definidos 
como qualquer resposta a um contaminante ambiental ao nível individual medidos no 
organismo ou matriz biológica indicando um desvio do status normal que não pode ser 
detectado no organismo intacto. Segundo os autores, essa forma de avaliação é recente e 
vem sendo muito bem aceita em vários países por apresentar um baixo custo para seus 
empregadores e por possuírem bons resultados. 

Atualmente para realizar o monitoramento de qualidade da água está sendo 
amplamente utilizado no Brasil, o uso de macroinvertebrados como bioindicadores. A 
escolha por esses organismos é bem aceita por ser um monitoramento de baixo custo. Os 
macroinvertebrados são representados pela comunidade bentônica e é composta por 
animais denominados zoobentos ou macrobentos, os que podem ser observados a olho 
nu (ESTEVES, 2011), incluindo os insetos aquáticos, tanto na fase larval ou adulta, 
anelídeos e moluscos que vivem no solo, nas raízes e escondidos embaixo de 
sedimentos (MORENO; CALLISTO, 2007). Para Amorim e Castilho (2009), 
quironomídeos e oligoquetas que são típicos de áreas impactadas. 

O córrego Nazareth, PR, apesar de ser de pequeno porte, apresenta forte impacto 
por causa de esgotos domésticos e poluição de sua nascente. Estes córregos são 
comuns na cidade de Maringá, já que possui mais de 70 km de fundos de vale no 
município.  

Desta forma o objetivo deste estudo é de conhecer a fauna de macroinvertebrados 
ao longo do curso do córrego Nazareth, e analisar os fatores que influenciam as variações 
espaciais e temporais destas comunidades, para utilizá-los como bioindicadores de 
qualidade ambiental, já que este córrego apresenta distintas características abióticas e 
biológicas, devido ao impacto urbano sofrido por este corpo de água.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O córrego Nazareth (23°25’08,47’’ S; 51°57’40,10” W a 23°23’09,12” S; 

51°58’01,62” W) apresenta seu curso inteiramente no perímetro urbano, com ocupação 

residencial, recebendo galerias pluviais e esgoto doméstico. Este córrego apresenta mata 

ciliar ao longo do curso, porém, é um ambiente bem antropizado (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Área de estudo no córrego Nazareth, município de Maringá, Paraná, Brasil. 

Fonte: Google Maps (https://www.google.com/maps/@-23.4057809,-51.9517606,5292m/data=!3m1!1e3) 

https://www.google.com/maps/@-23.4057809,-51.9517606,5292m/data=!3m1!1e3
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  2.2 COLETA E ANÀLISE DOS BIOINDICADORES 

 
Para a coleta dos macroinvertebrados serão realizadas duas coletas durante o ano, 

em diversos pontos (no mínimo 3) do córrego Nazareth em Maringá, em diferentes 
estações do ano, entre agosto a dezembro de 2019. Na coleta será utilizado um coletor 
do tipo “surber” ou pegador tipo “Petersen” modificado para amostragens bentônicas 
(BEHREND et al., 2009). Todo material coletado será levado para o laboratório onde será 
realizada a lavagem do material (sedimento com animais) em uma série de peneiras de 
malhas: 2,0 mm; 1,0 mm e 0,2 mm Os animais retidos nas duas primeiras malhas serão 
retirados e imediatamente fixados em álcool 70% e todo sedimento retido na última 
peneira será fixado em álcool 70% sendo lavado e armazenado, para posterior análise 
para identificação das espécies encontradas em cada ponto de amostragem. 

Os espécimes de macroinvertebrados serão identificados ao mínimo nível 
taxonômico possível por material bibliográfico especializado publicado em revistas 
científicas indexadas.  

Os resultados serão analisados por meio de testes estatísticos para verificar se 
existem diferenças entre riqueza e abundância das espécies encontradas, bem como as 
diferenças entre as espécies e o gradiente longitudinal de cada corpo de água, desde a 
sua nascente, além de verificar quais os fatores relevantes para a distribuição destas 
espécies. Os testes paramétricos ou não paramétricos serão escolhidos a priori, 
dependendo dos resultados obtidos. 

. 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

O estudo da riqueza e da distribuição da biodiversidade de macroinvertebrados no 
córrego Nazareth permitirá estabelecer a relação dos processos antrópicos dos impactos 
ambientais em córregos urbanos com a distribuição os macroinvertebrados em estudo, 
bem como sua relação com a qualidade da água. Sua distribuição, abundância e a 
comparação ao longo dos transectos desses corpos de água possibilitará aumentar o 
conhecimento das ferramentas biológicas de estudo e monitoramento destes recursos. 
Este estudo também possibilitará realizar material explicativo para as ações de educação 
ambiental com a população urbana, conscientizando os da importância da preservação 
dos recursos hídricos, bem como das comunidades biológicas que habitam nestes locais. 
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