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RESUMO 

 

Os macroinvertebrados constituem um importante componente da biodiversidade dos 

ecossistemas aquáticos e são abundantes em rios, riachos, lagos e lagoas, servindo de 

alimento para peixes e crustáceos. A utilização destes organismos na formulação de Índices 

de Qualidade Água (IQA’s) é amplamente aceita e adotada em muitas partes do mundo no 

monitoramento da qualidade da água. Os IQA’s visam apresentar de forma simples para a 

sociedade, instituições públicas e privadas informações geradas nos monitoramentos. Nesse 

cenário, o presente trabalho teve como objetivos: i) estudo da estrutura de comunidade de 

macroinvertebrados associados às espécies de macrófitas flutuantes Pistia stratiotes e 

Eichhornia crassipes; ii) desenvolvimento de um IQA para as águas do reservatório Orós, 

onde foram analisados os atributos físicos, químicos e as métricas dos macroinvertebrados. 

Para isso, foram coletadas amostras de águas superficiais em sete pontos do reservatório 

Orós, bimestralmente, durante o período de julho/2009 a julho/2011, para análise de 29 

atributos físicos e químicos. Concomitantemente, foram coletadas três amostras das 

macrófitas Pistia stratiotes e Eichhornia crassipes para análise de quatro métricas dos 

macroinvertebrados associados. Após a identificação dos macroinvertebrados, foram 

empregados o teste t e análise de variância (ANOVA) para verificar as possíveis diferenças 

nas métricas de riqueza de famílias e abundância. Em seguida, elaborou-se um IQA com a 

aplicação da Análise da Componente Principal (ACP) para as águas do reservatório Orós. 

Foram encontrados 3.673 organismos pertencentes a quatro classes e oito ordens de 

macroinvertebrados, sendo a mais abundante a família Thiaridae, expressando a deterioração 

da qualidade da água do reservatório. Observou-se que os atributos de riqueza e abundância 

de macroinvertebrados não diferiram entre as duas espécies de macrófitas e nem entre os 

diferentes pontos de coleta, enquanto a ACP promoveu uma redução dos 33 atributos para 12 

e uma explicabilidade de 85,32% da variância total em cinco dimensões. As componentes 

expressaram, principalmente, o processo de intemperismo e escoamento superficial. O IQA 

variou de 49 a 65 (classe de água regular), indicando que as águas do reservatório podem ser 

utilizadas para consumo humano, desde que sejam realizados tratamentos. Conclui-se, 

portanto, que o IQA proposto a partir do conjunto de atributos físico-químicos analisados e da 

composição dos macroinvertebrados expressou adequadamente a qualidade das águas, 

podendo ser utilizado no monitoramento de reservatórios inseridos no semiárido nordestino.  

 

Palavras-chave: Bioindicadores. Estrutura de comunidades. Índice de Qualidade de Água.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The macroinvertebrates are an important component of the biodiversity of aquatic ecosystems 

and are abundant in rivers, streams, lakes and ponds, serving as food for fish and crustaceans. 

The use of these bodies in the formulation of indices of Water Quality (IQA's) are widely 

accepted and adopted in many parts of the world in the monitoring of water quality. The 

IQA's aim to present in a simple way for the society and public institutions and private 

information generated in monitoring. In this scenario, the objectives of this study were to: (i) 

study of the structure of macroinvertebrate community associated with the species of floating 

macrophytes Pistia stratiotes and Eichhornia crassipes; ii) development of a IQA’s for the 

waters of the reservoir Orós where were analyzed the physical attributes, chemical and the 

metrics of macroinvertebrates;  For this reason, samples were collected from surface waters in 

seven points of reservoir Orós, bimonthly during the period from July 2009 to July/2011, for 

analysis of 29 physical attributes and chemicals. Concomitantly, three samples were collected 

of macrophytes Pistia stratiotes and Eichhornia crassipes for analysis of 04 metric associated 

macroinvertebrates. After the identification of macroinvertebrates were used the t-test and 

analysis of variance (ANOVA) to check for the possible differences in the metrics of wealth 

of families and abundance. Then, we developed a WQI, with the application of Analysis of 

Principal Component (ACP) for the waters of the reservoir Orós. We found 3,673 bodies 

belonging to four classes and eight orders of macroinvertebrates, being the most abundant 

family Thiaridae expressing the deterioration of water quality in the reservoir. It was 

observed that the attributes of richness and abundance of macroinvertebrates did not differ 

between the two species of macrophytes and nor between the different collection points. 

While the ACP has promoted a reduction of 33 attributes for 12 and a explicabilidade of 

85,32% of the total variance in five dimensions. The components expressed mainly the 

process of weathering and runoff. The IQA ranged from 49 to 65 (class of regular water), 

indicating that the waters of the reservoir can be used for human consumption, provided that 

they are performed treatments. It is, therefore, concluded that the IQA proposed, from the set 

of attributes physical-chemical analyzed and the composition of macroinvertebrates expressed 

adequately the quality of waters and may be used in the monitoring of reservoirs inserted in 

semi-arid Northeastern Brazil.  

 

Keyword: Bioindicators. Community structure. Water Quality index. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A disponibilidade de água doce é uma das questões ambientais mais críticas do 

século XXI (PERRINA et al., 2014). Tal preocupação deve-se cada vez mais à escassez em 

virtude do elevado crescimento populacional e do modelo de crescimento econômico vigente, 

que se caracteriza pelo alto consumo de água e contaminação dos recursos hídricos 

(BREKHOVSKIKH et al., 2002). 

A tendência é que estes recursos se tornem cada vez mais escassos, tanto em 

relação à quantidade como à qualidade (LOPES et al., 2014). Dessa forma, um dos maiores 

desafios na atualidade para os governos e estudiosos é garantir o fornecimento de água, não 

só em quantidades ideais, mas também com qualidades compatíveis com as normas vigentes 

(HANIPHA; HUSSAIN, 2013). Como agravante, em ambientes áridos e semiáridos, a 

disponibilidade de água para consumo humano e outros fins torna-se ainda mais restrita em 

decorrência das secas periódicas (OMS, 2006) e do acelerado processo de eutrofização dos 

reservatórios (EKHM; LEHTRANTA, 2012). 

Neste contexto, Andrade et al. (2007) vêm propondo o monitoramento das águas 

superficiais do semiárido nordestino, com o uso de Índices de Qualidade de Água (IQA’ s), 

visando, sobretudo, a proteção e exploração sustentável desse recurso natural. 

Os IQA’s são uma importante metodologia integradora (VASANTHAVIGAR et 

al., 2010) na qual converte um grande volume de dados de qualidade de água em único 

número, que expressa os diferentes atributos de qualidade da água (DEBELS et al., 2005). 

Além disso, os IQAs tendem a eliminar as avaliações subjetivas da qualidade de água e 

tendências individuais de especialistas (STAMBUK-GILJANOVIC, 1999). 

Tradicionalmente, os IQAs propostos por agências governamentais consideram 

apenas os atributos físicos e químicos (MOHEBBI et al. 2013). Porém, segundo Porst e Irvine 

(2009), os atributos biológicos também podem ser utilizados para a avaliação da qualidade da 

água. Nas avaliações biológicas são empregadas comunidades como: macroinvertebrados 

(COOPEN; UZARSKI; BURTON, 2007); perifíton (HILL et al., 2003); macrófitas aquáticas 

(MILLER et al., 2006); fitoplâncton e zooplâncton (LACOUTURE et al., 2006). 

As comunidades biológicas refletem a integridade ecológica total dos 

ecossistemas (física, química e biológica), integrando os efeitos dos diferentes agentes 

impactantes e fornecendo uma medida agregada dos impactos (BARBOUR et al.,1996). 

Dentre estes organismos, os macroinvertebrados são o grupo mais utilizado na avaliação da 

qualidade da água devido às suas características ecológicas e diversidade de espécies 

(BONADA et al. 2006). Ante o exposto, propõe-se nesse trabalho o estudo sobre a 

diversidade de macroinvertebrados associados às espécies de macrófitas flutuantes Pistia 
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stratiotes e Eichornia crassipes e o desenvolvimento de um Índice de Qualidade de Água 

para reservatórios inseridos no semiárido nordestino a partir de atributos físicos, químicos e 

da inclusão de métricas biológicas dos macroinvertebrados. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro aborda os aspectos 

teóricos sobre os IQA’s e os macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade de água. 

O segundo trata do estudo da estrutura de comunidade dos macroinvertebrados associados às 

duas espécies de macrófitas aquáticas Pistia stratiotes e Eichornia crassipes e as correlações 

existentes entre as raízes das macrófitas e os macroinvertebrados associados. O capítulo 3 

aborda a proposta de um IQA para o semiárido nordestino com base nas métricas dos 

macroinvertebrados e os atributos físicos e químicos. E por fim, o capítulo 4 que aborda as 

possíveis correlações que possam existir entre os atributos físico-químicos e métricas 

biológicas e a similaridade entre os diferentes pontos do reservatório Orós a partir dos 

atributos biológicos. 
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1 ÍNDICES DE QUALIDADE DE ÁGUA  

 

Até a década de 60, o principal interesse das agências ambientais tinha como foco 

a quantidade da água (RICKWOOD; CARR, 2009). No entanto, apenas nas últimas três 

décadas há preocupação com a qualidade da água devido, principalmente, ao crescimento 

acelerado da população em todo o mundo e aos elevados níveis de poluição das águas 

(BONANNO; GIUDICE, 2010). 

A quantidade da água pode ser expressa pelo volume contido em um corpo 

hídrico (BOYACIOGLU, 2006). Por outro lado, a qualidade da água varia de acordo com seu 

tipo de uso na qual a água pode ser classificada como boa para a irrigação, mas não ser 

suficientemente boa para o consumo humano (FULAZZAKY, 2010). Nesse sentido, as 

agências ambientais em nível federal ou estadual consideram a qualidade da água tendo por 

base as análises dos diferentes atributos físicos, químicos e biológicos (AKIN et al., 2010). 

O conjunto de atributos relacionados com a qualidade da água guarda grande 

relação entre si e, por isso, deve-se ser estudado simultaneamente (CUDE, 2001). Com esse 

enfoque, surgiram vários Índices de Qualidade de Água (IQA), com o objetivo de converter 

várias informações num único resultado numérico (ICAGA, 2003). Verifica-se que uma das 

vantagens do uso do IQA para a determinação da qualidade da água é a consequente 

uniformidade de critérios para apresentação à opinião pública, possibilitando uma forma de 

comparação relativa entre os sistemas hídricos (SEMIROMI et al. 2011). 

Os primeiros estudos com IQAs foram realizados em 1848, na Alemanha. Desde 

então, vários países têm elaborado e aplicado índices de qualidade da água em suas diferentes 

regiões (SARKAR; ABBASI, 2006). Em 1965, Horton desenvolveu um IQA para a região do 

vale de Ohio utilizando dez atributos mais comumente utilizados para avaliar a qualidade da 

água. Para Horton, alguns critérios devem ser considerados na elaboração de um índice, tais 

como: (i) o número de variáveis deve ser limitado; (ii) as variáveis devem ser significativas 

na maioria das áreas; iii) somente devem ser incluídas variáveis com dados confiáveis. 

O pioneirismo de Horton consistiu em sugerir uma integração de diferentes 

atributos de qualidade de água baseado em um índice. Após esses estudos, vários outros 

IQA’s foram elaborados com menos subjetividade e mais sensibilidade na avaliação da 

qualidade de água (BOYACIOGLU, 2010). 

Posteriormente, na América do Norte, em meados da década de 70, foi proposto 

pela National Sanitation Foudation, o Índice de Qualidade de Água (IQA-NSF). Esse índice 

abrange nove atributos, os quais estão selecionados entre uma gama de opiniões de 

especialistas em qualidade de água. O índice abrange valores entre zero e 100 e era calculado 

com base nos subíndices atribuídos a cada parâmetro (BROWN et al., 1970). 
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O IQA-NSF passou a ser adaptado em diversas regiões do globo. A primeira 

adaptação ocorreu nos trabalhos desenvolvidos por Prati, Pavanello e Pessarin (1971), na qual 

utilizaram 13 atributos químicos. Trabalhos semelhantes também foram desenvolvidos no Rio 

Willamette nos Estados Unidos (DUNNETE, 1979) e na Nova Zelândia (SMITH, 1990). 

Para a região da Flórida, nos Estados Unidos, foi elaborado o IQA-F. O índice 

integra temperatura, mineralização, coeficiente de corrosão, oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, nitrogênio protéico, fósforo e coliformes totais. Os 

valores propostos para o Índice obedeciam à escola: 0 - 45 água de boa qualidade; 45 - 60 

qualidade intermediária; 60 - 90 má qualidade da água (SAID; STEVENS; SEHLKE, 2004). 

Ainda nos EUA, em 2004, foi proposto um novo IQA para corpos hídricos, com 

argumentos de tornar-se um índice mais simples, rápido, com menor número de variáveis e 

sem necessidade de padronização das variáveis. Em seguida, em 2006, foi proposto o IQA-

CCME no Canadá, após estudos realizados na Bacia Hidrográfica do Mackenzie (LUMB; 

HALLIWELL; SHARMA, 2006). 

De modo semelhante, no continente Europeu, foi proposto um IQA por Bordalo, 

Teixeira e Wiebe (2006) para o Rio Douro, localizado na Península Ibérica, com a utilização 

de nove parâmetros. Os autores destacam a importância da utilização desse índice para o 

monitoramento da qualidade da água e dos efeitos dos impactos antrópicos sobre os recursos 

hídricos. 

Também no continente asiático, em 2008, foi proposto um IQA após estudos 

realizados na Bacia Hidrográfica do Netravathei, no Sul da Índia. O índice proposto utiliza 

como atributos o oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, turbidez, sólidos 

totais dissolvidos e pH. Com a utilização do Índice, observou-se que a principal causa de 

deterioração da qualidade da água da Bacia foi a falta de saneamento básico (MOSTAFEI, 

2014). 

Por outro lado, na América do Sul, principalmente no Brasil, o interesse pelo 

desenvolvimento de IQA iniciou-se apenas quando o Conselho Nacional de Meio Ambiente, 

em seu relatório anual de 1972, manifestou a necessidade da utilização de IQA’s para o meio 

ambiente (TOLEDO; NICOLELLA, 2002). 

Inicialmente, no Brasil, os primeiros estudos foram realizados por Almeida e 

Schwarzbold (2003), que elaboram um IQA para avaliar a qualidade da água do Rio Caí, no 

Rio Grande do Sul. Em seguida, ainda no ano de 2003, foi desenvolvido o IQA – CETESB 

pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tendo por base o índice proposto pela 

Fundação Nacional de Saneamento dos Estados Unidos (IQA NSF). 

Esse índice modificado pela CETESB abarca nove atributos indicadores de 

qualidade de água para consumo humano: oxigênio dissolvido; coliformes totais e 
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termotolerantes; pH; demanda bioquímica de oxigênio; nitrogênio total; fósforo total; resíduo 

total e turbidez, com valores de intervalos: 0-19, “péssima”; 19-36, “ruim”; 36-51, “regular”; 

51-79, “boa”; 79-100, “ótima” (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2003). 

Ainda na Região Sudeste do Brasil, a SABESP (Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo) também propõe o Índice Geral de Qualidade de Água 

Distribuída (IGQA) para avaliar a qualidade da água para consumo humano no Estado de São 

Paulo. A SABESP utiliza parâmetros que são reunidos em três diferentes grupos (MMA, 

2014). 

Por fim, na Região Nordeste do Brasil foi elaborado um IQA por Andrade et al. 

(2005), em estudos realizados no trecho perenizado do Rio Trussu, na região de Iguatu - CE. 

Os atributos utilizados foram: pH; condutividade elétrica; cálcio; magnésio; sódio; potássio; 

bicarbonato; fosfato; cloreto; amônio; nitrato; sulfato; e, por fim, calculada a relação de 

adsorção de sódio. 

 

2 APLICAÇÕES DA ESTATÍSTICA MULTIVARIADA NA IDENTIF ICAÇÃO DE 

ATRIBUTOS DE QUALIDADE DE ÁGUA 

 

Os métodos estatísticos promovem a redução dos dados e permitem a 

interpretação de diversos constituintes individualmente (YANG et al.,2010), uma vez que 

indicam associações entre amostras e/ou variáveis e ainda possibilitam identificar os possíveis 

fatores/fontes, que influenciam a qualidade da água, com perda mínima de informações 

(ANDRADE, SILVEIRA, 2002). 

A estatística multivariada de Análise Fatorial/Análise da Componente Principal 

(AF/ACP) ganhou importância em várias áreas de pesquisa aplicada (KOKLU; SENGORUR; 

TOPAL, 2010). Essa técnica estatística - segundo Wunderlin et al., (2001) - apresenta como 

característica principal a redução da dimensionalidade de um conjunto de dados formado por 

um grande número de variáveis inter-relacionadas. 

Com esse enfoque, a estatística multivariada tem sido amplamente utilizada nos 

estudos sobre qualidade de água por permitir extrair informações significativas a partir de um 

conjunto de dados (ARIS et al., 2012). A grande contribuição da Análise da Componente 

Principal, segundo Brito, é “selecionar as variáveis de maior participação em cada fator 

(componentes) e definir as que deverão ser monitoradas, reduzindo-se, assim, os custos com 

análises de variáveis de menor importância na qualidade das águas” (BRITO, 2005). 

Morales (1999) analisou a qualidade das águas costeiras no Golfo de Valência, 

Espanha. Nesse estudo, foi possível o estabelecimento das fontes e dos tipos de 

contaminação, e a identificação das áreas litorâneas associadas aos diferentes tipos de 
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contaminação. Em seguida, Park (2000) estudou a baia Kyeonggi e revelou padrão de 

tendência de longo prazo na qualidade da água. A melhor qualidade da água foi observada no 

início da década de 80 e as piores condições foram observadas no final da década de 80 e 

início da década de 90. 

Os estudos de Berzas et al. (2000) demonstraram que a maior parte da variação 

dos dados pode ser explicada por apenas duas componentes principais. A primeira 

componente está relacionada com a salinização e a segunda associada ao pH. A ACP também 

foi utilizada nos trabalhos desenvolvidos por Petersen et al. (2001) no Rio Elba, Alemanha. A 

ACP mostrou que apenas duas componentes principais (biomassa e a vazão) foram 

suficientes para explicar 60% aproximadamente da variância total dos dados observados. 

Bengraine e Marhaba (2003) em estudos no Aquífero Passic, localizado no norte 

de Nova Jersey (EUA), aplicaram a ACP para extrair os fatores associados com a 

variabilidade hidroquímica e obter as mudanças espaciais e temporais na qualidade de água. 

Nesse estudo, foram monitorados parâmetros físicos, químicos e biológicos em 12 pontos ao 

longo do Rio Passic. 

Um IQA também foi proposto por Parinet, Lhote e Legube (2004) em estudos 

realizados no sistema de lagos da cidade Yamoussoukro, a partir de duas componentes. A 

primeira está relacionada ao potencial trófico e a segunda ao nível trófico. Ele concluiu que 

era necessário apenas o monitoramento de quatro parâmetros: pH; condutividade elétrica; 

absorvência de UV; índice permanganato. 

Singh et al. (2005) identificaram através da ACP que seis fatores foram 

responsáveis por explicar 71% da variância total dos dados nos estudos realizados nas águas 

do Rio Gomti (Índia). Concomitamente, Mendiguchía et al. (2004) estudaram os efeitos 

causados pelas atividades humanas sobre a qualidade da água do Rio Guadalquivir, na 

Espanha, através da estatística multivariada. A ACP mostrou que três componentes explicam 

79,1% da variância dos dados. 

Kuppusamy e Giridhar (2005) também utilizaram a ACP para identificar a 

componente explicativa da poluição no estuário Ennore. Como resultado do estudo, 

constatou-se que a poluição, com 26,51% da variância total, é o principal componente 

responsável pela qualidade da água do estuário analisado. Na região árida do Kwait, Al-

Ruwaih e Shehata (2006) pesquisaram as tendências da qualidade das águas subterrâneas e 

dos níveis de poluição dos últimos quarenta anos com a utilização da ACP. 

Wang et al. (2006) também utilizou a ACP nos seus estudos das interações entre o 

fitoplâncton e as variáveis ambientais no lago Taihu, localizado na China. Os resultados 

mostraram que: a) as relações entre o fitoplâncton e as variáveis ambientais são extremamente 

sensíveis à variação sazonal; b) a demanda bioquímica de oxigênio apresenta uma significa 
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relação positiva com o fitoplâncton na primavera, no verão e no outono; c) a relação entre o 

nitrogênio e o fitoplâncton é positiva na primavera e no outono, e negativa no verão. 

No Brasil, também foram realizados vários estudos utilizando a análise da 

componente principal para elaboração de índices de qualidade de água. No Rio Grande do 

Sul, Haase et al. (2003) realizaram o monitoramento das águas superficiais do litoral norte e 

médio. Esses estudos geraram três diferentes índices de qualidade da água e contribuíram 

para a compreensão do sistema aquático da região e para a identificação de áreas afetadas 

pela influência marinha e contaminadas por poluição de origem orgânica. 

Estudos semelhantes foram realizados por Brito et al. (2006) em fontes 

subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, localizada no Estado da Bahia, durante o 

período de 1984 a 2001. De acordo com esses autores não houve variação significativa nos 

padrões de qualidade das fontes de água, pois as águas subterrâneas estão fortemente 

relacionadas com a formação geológica da bacia em estudo e o monitoramento de qualidade 

das águas poderia ser de baixa frequência.  

 

3 MACROINVERTEBRADOS COMO BIOINDICADORES DE QUALIDA DE DE 

ÁGUA 

Os macroinvertebrados são considerados bons bioindicadores da qualidade da 

água, pois têm sido muito utilizados em diversos índices bióticos para a caracterização da 

qualidade da água (BOONSOONG; SANGPRADUB; BARBOUR, 2009). 

Segundo Gómez et al. (2007) os bioindicadores são ferramentas úteis para a 

avaliação da qualidade da água, uma vez que os parâmetros de referência constantes nas 

legislações são muitas vezes arbitrários, não levando em conta as diferentes capacidades de 

resiliência dos diversos ambientes. 

Esses organismos habitam os ecossistemas aquáticos durante pelo menos parte de 

seu ciclo de vida, associados aos mais diversos tipos de substratos orgânicos e inorgânicos e 

são um importante componente da biodiversidade dos sistemas aquáticos (NDARUGA et al., 

2004), participando das cadeias alimentares e sendo um dos elos principais das estruturas 

trófica dos ecossistemas (MONTEIRO; OLIVEIRA; GODOY, 2008). 

Quanto ao habitat, os macroinvertebrados estão associados às raízes das 

macrófitas aquáticas e de plantas terrestres, que se estendem ao longo dos barrancos que 

margeiam rios e lagos. Além de abrigo para os macroinvertebrados e outros organismos 

aquáticos as macrófitas aquáticas desempenham um papel importante na estabilização das 

condições ambientais (ALBERTONI; PRELLVITZ; PALMA-SILVA, 2007). 

Os insetos formam o maior grupo dentre os macroinvertebrados aquáticos. Esse 

grupo, apesar de ser essencialmente terrestre, desenvolveu adaptações que lhes permitiram 
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explorar com sucesso os vários sistemas aquáticos, tanto lóticos quanto lênticos (BAPTISTA 

et al., 2001). 

A principal adaptação do grupo relaciona-se à respiração na água de tal forma que 

diferentes insetos desenvolveram mecanismos de obtenção de oxigênio, alguns mais, outros 

menos eficientes (ABILIO et al., 2007). Neste aspecto, a distribuição desses grupos está 

condicionada à sua capacidade de respirar na água e consequentemente as concentrações de 

oxigênio dissolvido (RODRIGUES, 2001). 

Diversos estudos realizados no mundo e no Brasil apresentam os 

macroinvertebrados bentônicos como bons bioindicadores de qualidade da água para 

consumo humano (PONTI et al., 2008). 

Os macroinvertebrados apresentam algumas características que os tornam 

adequados aos estudos de biomonitoramento dos recursos hídricos, tais como: (i) distribuição 

cosmopolita e abundância (RHEA et al. 2006); (ii) conhecimento da ecologia do grupo 

(BOONSOONG; SANGPRADUB; BARBOUR, 2009); (iii) viabilidade de utilização em 

estudos laboratoriais (TRIEST et al. 2001); (iv) hábito bentônicos e associação com tipos de 

sedimento (CALLISTO; MORENO, 2005); (v) ciclo de vida longo, possibilitando assim a 

explicação de padrões temporais de alterações causadas por perturbações (TRIEST et 

al.,2001); (vi) reúne espécies com diferentes graus de tolerância aos fatores ambientais 

(RHEA et al.,2006); (vii) funcionam como integradores das condições ambientais, isto é, 

estão presentes antes e após eventos impactantes; (viii) são bons integrantes da química da 

água e sedimento (CALLISTO; MORENO, 2005); reúne espécies com diferentes graus de 

tolerância aos fatores ambientais (BAPTISTA, 2008). 

Dependendo das condições ambientais e dos níveis de poluição, os grupos mais 

resistentes podem se tornar dominantes e os mais sensíveis, raros ou ausentes. A presença ou 

ausência de certas espécies serve como indicador do “status” em longo prazo da qualidade da 

água, além de favorecer, através da manipulação da cadeia alimentar, a melhora da qualidade 

da água (BASSET; SANGIORGIO; PINNA, 2004). Como exemplo, podemos mencionar os 

grupos Ephemeroptera, Trichoptera e Plecoptera, que são indicadores de ambientes de baixo 

impacto antrópico; por outro lado, espécies de quironomídeos do gênero Chironomus 

(Insecta: Diptera) indicam ambientes submetidos à perturbação severa (MARQUES; 

BARBOSA, 2001).  
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Comunidades de macroinvertebrados associados às macrófitas aquáticas Pistia stratiotes 

L. e Eichhornia crassipes (Mart.) Solms em reservatório de região semiárida 
 

RESUMO: As macrófitas aquáticas constituem um importante recurso para a biota aquática 

fornecendo habitats para comunidades de macroinvertebrados e de peixes. O estudo foi 

conduzido no reservatório Orós, localizado no semiárido do nordeste brasileiro e objetivou 

analisar a estrutura da comunidade de macroinvertebrados associados às macrófitas aquáticas 

Pistia stratiotes L. e Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, verificando a relação entre a 

complexidade das raízes das macrófitas aquáticas e as métricas de riqueza e abundância de 

macroinvertebrados associados. As coletas foram realizadas bimestralmente durante o 

período de julho/2009 a julho/2011 em sete pontos do reservatório. Em cada ponto, três 

exemplares de cada macrófita aquática foram coletados e no laboratório, os 

macroinvertebrados foram triados e identificados. Para a análise da comunidade de 

macroinvertebrados foram determinadas as seguintes métricas de estrutura de comunidades: 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’); Equitabilidade de Pielou (J’); abundância relativa (%) 

e absoluta; composição, riqueza de táxons e categorias funcionais. Em seguida foi 

determinado o índice de complexidade das raízes baseando-se na técnica de line-intercept. 

Para análise dos dados foram empregados o teste t e análise de variância (Anova) unifatorial 

para verificar possíveis diferenças nas métricas de riqueza de família e abundância absoluta. 

Na amostragem foram coletados 3.673 macroinvertebrados pertencentes a dez (10) famílias, 

sendo que a família Thiaridae apresentou maior abundância. A diversidade e equitabilidade 

entre os pontos tiveram semelhanças na diversidade entre os pontos analisados, sendo que 

todos os pontos apresentaram alta equitabilidade. Diferenças significativas foram registradas 

entre os índices de complexidade das raízes das espécies P. stratiotes e E. crassipes, porém 

não foram evidenciadas diferenças significativas entre os pontos das macrófitas aquáticas. 

Observou-se que as métricas de riqueza e abundância absoluta não foram estatisticamente 

diferentes entre as macrófitas aquáticas e nem entre os pontos de coleta. Ante o exposto, 

conclui-se que o reservatório Orós apresenta uma baixa diversidade de macroinvertebrados 

com predominância de famílias indicadoras da deterioriação da qualidade da água e das 

condições ambientais; as macrófitas aquáticas apresentam diferenças quanto à complexidade 

de suas raízes, porém as métricas dos macroinvertebrados não diferiram entre as duas 

espécies de macrófitas aquáticas e nem entre os diferentes pontos de coleta. 

 

Palavras-Chaves: estrutura de comunidades, ecossistemas aquáticos, ecologia de 

comunidades. 
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ABSTRACT : Macrophytes are an important resource for aquatic biota, providing habitats for 

communities of macro-invertebrates and fish. This study was carried out in the Orós 

reservoir, located in the semi-arid region of northeastern Brazil, and aimed to analyse the 

structure of the community of macro-invertebrates associated with the macrophytes, Pistia 

stratiotes L. and Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, verifying the relationship between the 

complexity of the macrophyte roots and the metrics of richness and abundance of the 

associated macro-invertebrates. Samples were collected every two months from July 2009 to 

July 2011 at seven points in the reservoir. At each point, three examples of the macrophytes 

were collected, and the macro-invertebrates sorted and identified in the laboratory. For 

analysis of the macro-invertebrate community, the following metrics of community structure 

were determined: Shannon-Wiener Diversity (H'); Pielou’s Equitability (J'), relative and 

absolute abundance (%), composition and taxon richness, and functional categories. The 

complexity index of the roots was then determined based on the line-intercept method. To 

analyse the data, the t-test and single-factor analysis of variance were used (ANOVA) to 

check for possible differences in the metrics of family richness and absolute abundance. For 

sampling, 3,673 macro-invertebrates from ten families were collected (Atyidae; Libellulidae; 

Perilestidae; Dyticidae; Hydrophilidae; elmidae; Chironomidae; Ampularidae; Thiaridae; 

Planorbidae), with the Thiaridae family being most abundant. The diversity and evenness 

between sites showed similarities in diversity for the sites being analysed; all sites displayed 

high evenness. Significant differences were recorded between the levels of complexity of the 

roots of the species P. stratiotes and E. crassipes, but there was no evidence of any significant 

difference for macrophytes between the sites. It was seen that the metrics of richness and 

absolute abundance were not statistically different between macrophytes or collection sites. 

Given the above, it can be concluded that the Orós reservoir has a low diversity of macro-

invertebrates, with a predominance of families which are indicators of the deterioration of the 

water quality and the environmental conditions; the macrophytes display differences in the 

complexity of their roots, but the metrics of the macro-invertebrates did not differ between 

the two macrophyte species or between the different collection sites. 

 

Keywords: community structure, aquatic ecosystems, community ecology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As macrófitas aquáticas desempenham um importante papel na estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos. Estas plantas proporcionam abrigo, fonte de 

alimento, proteção, além de local de desova para diversos organismos (Mormul et al. 2013). 

Em regiões semiáridas são encontradas principalmente em rios, lagos e reservatórios, com 

predominância das espécies Pistia stratiotes e Eichhornia crassipes (Moura-Junior et al. 

2013). Essas espécies crescem juntas em ecossistemas naturais e, impactadas por atividades 

antrópicas (Coetzee et al. 2011), possuem raízes submersas ricas em nutrientes e substratos 

para a colonização por macroinvertebrados associados (Masifwa et al. 2011), além de serem 

bem conhecidas como espécies invasoras (Yang et al. 2014). 

 A biota associada às raízes das macrófitas aquáticas é composta, principalmente, por 

comunidades de macroinvertebrados que competem por nutrientes e espaço, apresentando 

variação na composição, riqueza e abundância em função do ciclo sazonal de crescimento e 

complexidade das macrófitas aquáticas (Matuszak et al. 2014, Lucema-Moya & Duggan 

2011). Estes macroinvertebrados são os organismos preferidos em estudos de 

biomonitoramento em ecossistemas de águas doces, pois possuem um ciclo de vida longo, 

comparando-se com os organismos do plâncton que em geral tem ciclos de vida em torno de 

horas ou dias. Tais características possibilita a explicação de padrões temporais de alterações 

anterior e posterior à poluição (Akindele & Liadi 2014). Esses padrões indicam, ainda, as 

condições ambientais dos ecossistemas aquáticos, nas quais respondem aos diversos graus de 

distúrbios, como atividades antrópicas e processos bioquímicos (Habib & Yousuf 2014). 

 Assim, os macroinvertebrados mais resistentes se tornam dominantes, enquanto os 

mais sensíveis indicam os distúrbios ambientais (Lonkar & Kedar 2014). Ou seja, qualquer 

alteração ou redução da diversidade de macroinvertebrados tem consequências importantes 

para as funções dos ecossistemas aquáticos e no fluxo de energia através da teia alimentar 

(Coetzee et al. 2014). Por essas razões, Rocha et al.(2015) vem propondo o estudo das 

comunidades de macroinvertebrados em regiões semiáridas como subsídio para o 

conhecimento da biodiversidade, bem como tem proposto ações de manejo e conservação 

destes ecossistemas aquáticos. 

 Embora seja reconhecido o papel ecológico das macrófitas aquáticas e de sua biota 

associada, poucos foram os trabalhos desenvolvidos em ecossistemas aquáticos inseridos no 

semiárido brasileiro (Tabosa et al. 2012) visando, sobretudo, compreender a ecologia desses 

organismos associados (Benitez-Mora & Camargo 2014). Nesse sentido, Mazzini et al. 

(2014) enfatizam que poucos trabalhos foram realizados investigando as correlações entre as 

raízes das macrófitas aquáticas e a fauna associada de macroinvertebrados. 
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 Diante do exposto, tem-se como hipótese que existem diferenças na estrutura de 

comunidades de macroinvertebrados associados às raízes das macrófitas aquáticas P. 

stratiotes e E. crassipes. Assim, os objetivos deste trabalho: i) analisar a composição, riqueza 

e abundância da comunidade de macroinvertebrados associados às macrófitas aquáticas P. 

stratiotes e E. crassipes.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no reservatório Orós (6°8’31’’S - 6°20’26’’S e 38°54’56’’ 

W - 39°13’28’’ W), com capacidade para 1 (um) bilhão e 940 milhões de metros cúbicos (m3) 

de água, localizado no semiárido cearense (DNOCS 2014). Esse reservatório pertence à 

ecorregião mundial de água doce (FreshWater Ecoregion) Caatinga do Nordeste, conforme 

sistema proposto por Abell et al. (2008). O clima da região, de acordo com a classificação de 

Köppen, é BSw’h’ semiárido quente, com chuvas de verão/outono e temperatura média 

mensal superior a 18˚C. 

 As coletas das macrófitas aquáticas P. stratiotes e E. crassipes e dos 

macroinvertebrados associados foram realizadas bimestralmente (julho/2009 a julho/2011), 

compreendendo doze coletas em sete pontos do reservatório, sendo seis correspondentes às 

confluências dos principais afluentes (1 a 6) e o ponto sete (7) localizado a montante do 

reservatório (Figura 1). A escolha das macrófitas aquáticas se deve a presença dessas espécies 

em todos os pontos de coleta do reservatório e em todos os meses do ano.  
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Figura 1. Mapa do reservatório Orós e os pontos de coleta 

 

 Em cada ponto, três amostras de P. stratiotes e E. crassipes foram coletadas, com o 

auxílio de uma rede delta com abertura de malha de 500µm, e armazenadas em recipientes 

plásticos devidamente etiquetados com álcool etílico hidratado (80%). Em laboratório, as 

raízes das espécies foram lavadas para a remoção dos macroinvertebrados. A fauna associada 

foi triada em bandeja e posteriormente preservada em álcool etílico hidratado (70%). As 

identificações foram feitas até o nível de família, com o auxílio de chaves de identificação de 

Benetti et al. (2006), Simone (2006), Brusca & Brusca (2007) e Mugnai et al.(2010). 

 Para avaliar as comunidades de macroinvertebrados foram determinadas as seguintes 

métricas de estrutura de comunidades: Diversidade de Shannon-Wiener (H’); Equitabilidade 

de Pielou (J’); abundância relativa (%) e absoluta; composição e riqueza de táxons. Para o 

agrupamento das diferentes categorias funcionais, foram consideradas as categorias descritas 

em Merrit & Cummins (2007). 

 Em seguida, foi determinado o índice de complexidade das raízes das macrófitas 

aquáticas P. stratiotes e E. crassipes adaptado a técnica de line-intercept (Canfield 1941, 

Dible & Thomaz 2006). Para tanto, cada planta foi seccionadas longitudinalmente e, sobre 

estas, uma régua milimetrada foi posicionada de modo a formar transectos horizontais e 

verticais (Figura 2). Nos eixos foram quantificadas as raízes interceptadas pelo transectos e os 
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seus respectivos comprimentos no plano do corte longidutinal (Figura 2b). Neles, os dados 

foram expressos pela relação:  

Ihv = (fh/lh) + (fv/lv)                                           

(1) 

Onde:  

fh-número de feixes interceptados ao longo do eixo horizontal. 

lh-comprimento médio de todos os feixes interceptados ao longo do eixo horizontal (cm). 

fv-número de feixes interceptados ao longo do eixo vertical. 

lv-comprimento médio de todos os feixes interceptados ao longo do eixo vertical (cm). 

 

 Para o cálculo do índice, adotou-se o comprimento das raízes fasciculadas das 

macrófitas aquáticas, com o objetivo de obter as informações que as raízes das macrófitas 

aquáticas disponibilizam como habitat para os organismos. E para verificar eventuais 

diferenças estatísticas do índice de complexidade das raízes das macrófitas aquáticas e entre 

os pontos amostrados foram aplicados, respectivamente, o teste t e a análise de variância 

unifatorial (One Way Anova). Os dados que não atenderam a normalidade (teste de Shapiro-

Wilk) e homogeneidade de variâncias (teste de Levene) foram transformados para log (x + 1) 

quando necessário. 

 De modo semelhante, o teste t e Anova também foram utilizados para verificar 

possíveis diferenças quanto às métricas de riqueza de famílias e abundância absoluta de 

macroinvertebrados associados às duas espécies de macrófitas aquáticas e entre os pontos 

amostrados.  

 

RESULTADOS 

 

 No reservatório Orós foram coletados 3.673 macroinvertebrados pertencentes a dez 

(10) famílias (Atyidae; Libellulidae; Perilestidae; Dyticidae; Hydrophilidae; Elmidae; 

Chironomidae; Ampularidae; Thiaridae; Planorbidae), sendo que a família Thiaridae 

apresentou maior abundância absoluta e relativa. Destes, 2.179 associados à P. stratiotes e 

1.494 à E. crassipes. Todas as famílias foram associadas às duas espécies de macrófitas 

aquáticas. Quanto aos grupos funcionais, a fauna associada caracterizou-se por apresentar 

uma predominância de organismos raspadores, seguidos pelos coletores e predadores 

respectivamente. Os predadores também se apresentaram com significativa participação 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Comunidade de macroinvertebrados do reservatório Orós  

*Abund. - Abundância absoluta; 
**Ar (%) – Abundância relativa; 
 

 Verifica-se que a diversidade e equitabilidade entre os pontos tiveram semelhanças na 

diversidade entre os pontos analisados, sendo que todos os pontos apresentaram alta 

equitabilidade (Tabela 2). 

Fauna de macroinvertebrados associados  

Classe Ordem Famílias Eichhornia 

crassipes 

Pistia stratiotes Grupos 

Funcionais 

*Abund. **Ar 

(%) 

*Abund. **Ar (%)   

Insecta Odonata Libellulidae 31 2,07 17 0,78 Predador 

Perilestidae 93 6,22 44 2,01 Predador 

Coleoptera Dyticidae 19 1,27 45 2,06 Predador 

Hydrophilidae 97 6,49 85 3,90 Coletor 

Elmidae 19 1,27 53 2,43 Coletor 

Diptera Chironomidae 6 0,40 22 1,00 Coletor 

Gastropoda Mesogastropoda Ampularidae 1 0,06 36 1,65 Raspador 

Neotaenioglossa Thiaridae 823 55,08 1550 71,13 Raspador 

Basommatophora Planorbidae 207 13,85 256 11,74 Raspador 

Malacostraca Decapoda Atydae 198 13,25 71 3,25 Raspador 

Total 1494  2179   
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Tabela 2. Diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’) da comunidade de 

macroinvertebrados coletados nos sete pontos amostrais do reservatório Orós 

Pontos Fauna de macroinvertebrados associados 

Pistia stratiotes Eichhornia crassipes 

H’ J’ H’ J’ 

1 2,08 0,94 2,07 0,94 

2 2,03 0,97 2,14 0,97 

3 2,01 0,96 2,07 0,94 

4 2,00 0,96 2,14 0,97 

5 2,02 0,97 2,16 0,98 

6 2,05 0,98 2,14 0,97 

7 2,04 0,98 2,00 0,96 

 

 Encontradas diferenças significativas entre os índices de complexidade estrutural das 

raízes das espécies P. stratiotes e E. crassipes (ts=-4,32, p<0.05) (Figura 2a), porém não 

foram registradas diferenças significativas entre os pontos da macrófita aquática E. crassipes 

(Fs=0,65, p>0.05) (Figura 2b) e P. stratiotes (Fs=0,55, p>0.05) (Figura 2c). As raízes da 

espécie P. strationtes apresentaram uma maior complexidade estrutural que a espécie E. 

crassipes. 

 

 

Figura 2. Gráfico de box plot do Índice de complexidade das raízes a) das duas espécies de 

macrófitas aquáticas E. crassipes e P. strationtes; b) da macrófita aquática E. crassipes nos 

diferentes pontos de coleta; c) da macrófita aquática P. strationtes nos diferentes pontos de 

coleta 
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 Nesse estudo, observou-se ainda que a métrica de riqueza de famílias não foi 

estatisticamente diferente entre as macrófitas aquáticas (ts=-0,04, p>0.05) (Figura 3a) e nem 

entre os pontos amostrados da P. stratiotes (Fs=1,47,p>0.05) (Figura 3b) e E. crassipes 

(Fs=1,39, p>0.05) (Figura 3c). 

 

 

Figura 3. Gráfico de box plot da riqueza de família de macroinvertebrados associados a) às 

duas espécies de macrófitas aquáticas E. crassipes e P. strationtes; b) à macrófita aquática E. 

crassipes nos diferentes pontos de coleta; c) à macrófita aquática P. strationtes nos diferentes 

pontos de coleta 

 

 Em relação à abundância absoluta, visualiza-se que não foram detectadas diferenças 

significativas entre as duas espécies de macrófitas aquáticas (ts=1,87, p>0.05) (Figura 4a) e 

nos pontos amostrados da macrófita aquática E. crassipes (Fs=0,55, p>0.05) (Figura 4b) e P. 

stratiotes (Fs=1,37, p>0.05) (Figura 4c). 

 

 

Figura 4. Gráfico de box plot da abundância absoluta de macroinvertebrados associados a) às 

duas macrófitas aquáticas E. crassipes e P. strationtes; b) à macrófita aquática E. crassipes 

nos diferentes pontos de coleta; c) à macrófita aquática P. strationtes nos diferentes pontos de 

coleta 
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DISCUSSÕES 

 

 Quanto à composição de macroinvertebrados associados observou-se a predominância 

da família Thiaridae e a baixa diversidade de macroinvertebrados associados às duas espécies 

de macrófitas aquáticas. Essa constatação deve-se ao hábito alimentar característico dessa 

família (Zimmels et al. 2006) sugerindo a presença de alta concentração de partículas em 

suspensão na água, as quais podem ser de origem orgânica originadas de um possível aporte 

de nutrientes nos principais afluentes do reservatório Orós (Batista et al. 2014, Lopes et al. 

2014). Aportes elevados de nutrientes em decorrência de atividades antrópicas como 

agricultura, piscicultura e lançamento de esgoto domésticos foram verificados nos estudos 

desenvolvidos no reservatório Orós por De Paula Filho et al. (2015) e Lopes et al. (2014). 

Assim, infere-se que esse conjunto de atividades antrópicas vem influenciando negativamente 

as comunidades de macroinvertebrados nos reservatórios semiáridos e que mais estudos, em 

nível taxonômico de espécie, são necessários para melhor compreender a dinâmica dos 

macroinvertebrados associados.   

 A comunidade de macroinvertebrados é constituída por poucas espécies, e isto pode 

ser reflexo de ambiente impactado, na qual poucas espécies influenciam negativamente a 

diversidade dos macroinvertebrados. Estudos realizados por Santos et al. (2010) e Abílio et 

al. (2006) em ecossistemas aquáticos inseridos no semiárido nordestino apontam a 

composição de poucas famílias de macroinvertebrados e a dominância de espécies altamente 

tolerantes à poluição como Melanoides tuberculatus, Chironomidae, Hirudinea, Planorbidae e 

oligochaeta. Ainda segundo esses autores, tais evidências foram constadas tanto no período 

chuvoso quanto o seco, e isto mostra que estas comunidades não sofrem o efeito da 

sazonalidade. De acordo com Santos & Eskinazi Santanna (2010), a família Thiaridae 

encontrou nos reservatórios potiguares condições favoráveis, como aporte de nutrientes, altas 

temperaturas e tempo de residência da água, para atingirem densidades extremante elevadas. 

 Além disto, a ausência e/ou baixa abundância de espécies indicadoras de água de boa 

qualidade, como os táxons Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT). Trabalhos 

desenvolvidos por Saito et al. (2015), Narangarvuu et al. (2015) e Aweng et al. (2015), 

destacam esses táxons como excelentes bioindicadores, considerando que são extremamente 

sensíveis a traços de poluição.  

 Estes conjuntos de resultados da estrutura de comunidades dos macroinvertebrados 

indicam que o reservatório Orós vem sendo degradado e com decréscimo considerável na 

qualidade da água. Isto vem refletindo os efeitos negativos dos impactos antrópicos sobre a 

biota estudada. Essas evidências também vêm sendo apontados por outros estudos. Lopes et 

al. (2014), utilizando o sensoriamento remoto, apontam o declínio da qualidade da água em 
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decorrência de ações antrópicas como a pecuária, agricultura, piscicultura e atividades 

industriais.  Batista et al. (2014) classificaram o reservatório Orós como hipertrófico em 

decorrência, principalmente, do escoamento superficial. Santos et al. (2014) aplicaram o 

índice de Estado Trófico (IET) na qual indicaram deterioração da qualidade da água e uma 

necessidade de intervenções destinadas a reduzir o lançamento de resíduos no reservatório. 

 A baixa biodiversidade de macroinvertebrados também foi constatada em estudos 

realizados em ecossistemas aquáticos de regiões áridas e semiáridas da Argentina 

(Miserendino 2007) a qual é relacionada com a alta salinidade e ao volume de água estocado 

nos reservatórios (Scheibler & Ciocco 2011). Outros trabalhos desenvolvidos em outros 

continentes, com resultados similares, foram desenvolvidos por Coetzee et al.(2014), Benitez-

Mora (2014), Schmidlin et al. (2012) e Dudgeon et al. (2006). 

 A dominância de organismos raspadores e predadores pode ser também outro fator 

determinante na biodiversidade das comunidades associadas. Em decorrência da busca por 

alimento, a presença desses grupos funcionais pode influenciar na redução dos outros táxons. 

A análise dos grupos funcionais estão em consonância com Trivinho-Strixino et al. (2000), na 

qual afirmam que a grande concentração de detritos nas raízes das macrófitas aquáticas 

constitui um indicio de enriquecimento trófico nestes ecossistemas aquáticos. 

 Quanto à estrutura das raízes observou-se que a espécie P. strationtes apresentou uma 

maior complexidade que à espécie E. crassipes, porém os parâmetros de riqueza e abundância 

de macroinvertebrados associados não diferiram entre as duas espécies de macrófitas 

aquáticas e nem entre os diferentes pontos de coleta. Observa-se ainda que não existiu uma 

correlação positiva entre a estrutura das raízes das macrófitas aquáticas e os parâmetros da 

comunidade de macroinvertebrados.  

 A hipótese explicativa, portanto, para estes resultados é a de que a proximidade entre 

as macrófitas aquáticas e o movimento da água e das próprias macrófitas aquáticas dentro do 

reservatório, aliados aos impactos antrópicos sobre o reservatório e seus afluentes, 

contribuem na dispersão, abundância e riqueza desses macroinvertebrados entre as duas 

espécies de macrófitas aquáticas.  Infere-se ainda, que todos os pontos de coleta do 

reservatório vêm sofrendo a ação de diversos agentes contaminantes, como apontam estudos 

de parâmetros físicos e químicos desenvolvidos por Lopes et al. (2014), Batista et al.(2014) e 

Palácio et al. (2011).  

 Diferenças na estrutura de comunidades de macroinvertebrados associados às 

macrófitas aquáticas também não foram verificadas nos estudos desenvolvidos por Neiff et al. 

(2014), Lucena-Moya & Duggan (2011), Bogut et al.(2007), Cheruvelil et al. (2002) e 

Cheruvelil et al. (2000).  Ohtaka et al. (2011) também chegaram a constatação da 

homogeneização da fauna de macroinvertebrados dentro dos ecossistemas aquáticos. Nesse 
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mesma linha, Szcezerkowska-Majchrzak et al. (2014) reforçam a ideia, ao afirmar que o 

represamento de rios permite a proliferação de comunidades homogêneas, alta densidade de 

oligochaeta, chironomidae e mollusca, bem como diminuição da diversidade de espécies. 

 Entretanto, Poi de Neiff & Neiff (2006) salientam que mais estudos são necessários 

para uma melhor compreensão da dinâmica dos macroinvertebrados e estrutura das 

macrófitas aquáticas flutuantes. Nessa mesma linha, Abílio et al. (2005) ressaltam que as 

comunidades de macroinvertebrados sofrem influência direta de fatores ambientais, tais como 

precipitação, variação no nível da água, alterações das condições químicas da água e do 

sedimento, principalmente nas regiões semiáridas, onde as secas e as inundações são cíclicas. 

 Ante o exposto, sugere-se o não atendimento da hipótese inicial, na qual se evidenciou 

que as comunidades de macroinvertebrados não apresentaram diferenças entre as raízes das 

duas espécies de macrófitas aquáticas. Assim, conclui-se que: i) o reservatório Orós apresenta 

uma baixa diversidade de macroinvertebrados com predominância de famílias indicadoras da 

deterioração da qualidade da água e das condições ambientais do ecossistema aquático; ii) 

macrófitas aquáticas flutuantes P. stratiotes e E. crassipes apresentam diferenças quanto à 

complexidade de suas raízes; iii) a estrutura de comunidades de macroinvertebrados 

associados não diferiu entre as duas espécies de macrófitas aquáticas e nem entre os 

diferentes pontos de coleta. 
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Índice de Qualidade de Água a partir de atributos biológicos, físicos e químicos 

Quality Index Water from biological attributes, physical and chemical 

 

RESUMO – A proteção da qualidade das águas para consumo humano é requerida para se ter 

a segurança de um suprimento da água potável. Com o objetivo de classificar as águas quanto 

ao consumo humano elaborou-se um Índice de Qualidade de Água - IQA, com a aplicação da 

Análise da Componente Principal para as águas do reservatório Orós. As coletas foram 

realizadas, bimestralmente, em sete pontos, durante o período de julho/2009 a julho/2011. 

Realizou-se as análises de 29 atributos físico-químico e de 4 métricas dos macroinvertebrados 

associados as mácrófitas Pistia stratiotes e Eichornia crassipes. A ACP promoveu uma 

redução dos 33 atributos para 12 e uma explicabilidade de 85,32% da variância em cinco 

dimensões. As componentes C1 e C3 foram relacionadas aos sais solúveis na água e 

expressam o processo de intemperismo, enquanto a C2 expressou o escoamento superficial. A 

C4 foi associada à riqueza dos macroinvertebrados representado por dez famílias resistentes à 

poluição. A C5 foi relacionada ao nutriente fósforo sendo um indicador da eutrofização da 

água. Os valores médios dos IQA’s variaram entre 49 a 65 (classe de água regular), podendo 

ser utilizada para consumo humano, desde que sejam realizados tratamentos. Os menores 

valores do IQA foram registrados nos pontos de entrada do reservatório (P3, P1, P5 e P4), 

enquanto que os melhores IQA’s foram registrados nos pontos de saída (P6 e P7), 

expressando o poder de depuração do reservatório. O IQA proposto expressou 

adequadamente a qualidade das águas, podendo ser empregado no monitoramento da 

qualidade das águas superficiais. 

 

Palavras-Chaves: macroinvertebrados, BMWP, métricas biológicas, Águas superficiais, 

semiárido, macrófitas aquáticas 
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ABSTRACT  – To ensure a safe drinking water supply, it is necessary to protect water 

quality. To classify the suitability of the Orós Reservoir (Northeast of Brazil) water for 

human consumption, a Water Quality Index (WQI) was enhanced and refined through a 

Principal Component Analysis (PCA). Samples were collected bi-monthly at seven points (P1 

– P7) from July 2009 to July 2011. Samples were analysed for 29 physico-chemical attributes 

and 4 macroinvertebrate metrics associated with the macrophytes Pistia stratiotes and 

Eichornia crassipes. PCA allowed us to reduce the number of attributes from 33 to 12, and 

85.32% of the variance was explained in five dimensions (C1 – C5). Components C1 and C3 

were related to water-soluble salts and reflect the weathering process, while C2 was related to 

surface runoff. C4 was associated with macroinvertebrate diversity, represented by ten 

pollution-resistant families. C5 was related to the nutrient phosphorus, an indicator of the 

degree of eutrophication. The mean values for the WQIs ranged from 49 to 65 (rated  as fair), 

indicating that water can be used for human consumption after treatment. The lowest values 

for the WQI were recorded at the entry points to the reservoir (P3, P1, P5, and P4), while the 

best WQIs were recorded at the exit points (P6 and P7), highlighting the reservoir’s 

purification ability. The proposed WQI adequately expressed water quality, and can be used 

for monitoring surface water quality. 

 

Keywords: macroinvertebrates, Biological Monitoring Working Party (BMWP), biological 

metrics, surface water, semi-arid, aquatic macrophytes 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso essencial para a sustentabilidade da vida no planeta 

(GIRIYAPPANAVAR; PATIL, 2013). Entretanto, a água tem sido alterada de maneira 

significativa em consequência de atividades antrópicas, afetando a disponibilidade hídrica 

tanto em quantidade, como em qualidade para os diversos usos (MAGESH; 

CHANDRASEKAR, 2013). Em face dessa realidade, somada à pequena disponibilidade de 

água doce disponível para consumo humano no planeta (PAL et al.,2013), faz-se necessário 

um monitoramento da qualidade da água disponível, principalmente nas regiões áridas e 

semiáridas (AENAB; SINGH; AL-RUBAYE, 2012), as quais são caracterizadas pela 

irregularidade da precipitação de chuvas no tempo e no espaço aliada aos altos índices de 

evapotranspiração (ANDRADE et al., 2010). 

Em regiões semiáridas tropicais, como o Nordeste - parte do Brasil onde os rios são 

efêmeros ou intermitentes - reservatórios são as principal fontes de água. O acompanhamento 

da sua qualidade da água é, portanto, essencial. Índices de qualidade da água desenvolvidos 

para regiões temperadas, com base em atributos físicos e químicos, têm sido utilizados para 

avaliar a qualidade nesta área (Santos et al. 2014; Batista et al. 2014). Acredita-se, contudo, 

que mais estudos são necessários para se obter uma melhor compreensão da qualidade das 

águas do reservatório de Orós. 

O monitoramento da qualidade da água, tradicionalmente, é realizado por agências 

ambientais a partir de análises de atributos físicos (temperatura, pH e transparência), 

químicos (DBO, OD, fósforo total, amônia total, nitrato, cálcio, magnésio, sódio, potássio, 

bicarbonato e fosfato) e microbiológicos (coliformes totais e fecais) (VASANTHAVIGAR et 

al., 2010). Estes atributos são empregados na elaboração de Índices de Qualidade de Água 

(IQA’s) (HURLEY; SADIQ; MAZUNDER, 2012) que constituem uma metodologia 

integradora na qual converte um grande conjunto de dados em único número que expressa a 

qualidade da água (LUMB; SHARMA; BIBEAULT, 2011). 

Os IQA’s tornam a informação mais fácil e rápida de ser compreendida pelo público 

em geral do que grande quantidade de dados isoladamente. Por isso, podem ser muito úteis no 

gerenciamento dos recursos hídricos e manejo de bacias hidrográficas (YISA; JIMOH, 2010), 

além de reduzir, assim, os custos com análises de atributos de menor importância na 

qualidade das águas. No nordeste brasileiro, Andrade et al. (2005) vêm propondo os IQA’s, 

como um instrumento para a gestão da água com a finalidade de contribuir para o manejo 

adequado dos recursos hídricos do semiárido nordestino. 

 Geralmente, os IQA’s são elaborados a partir de atributos físicos e químicos. Porém, 

Yan, Liu e Ma (2014) propõem a inclusão de atributos biológicos a partir dos estudos da 
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estrutura de comunidades de organismos biodindicadores de qualidade de água como os 

macroinvertebrados, peixes, macrófitas, fitoplâncton e zooplâncton. Esses organismos, segundo 

Baptista (2008), respondem às perturbações do meio em que vivem, sejam naturais ou de origem 

antrópica. De acordo com Ferreira, Paiva e Callisto (2011), em níveis de perturbação severa, os 

organismos bioindicadores mais resistentes podem se tornar dominantes e os mais sensíveis, raros ou 

ausentes. 

 Na última década, os bioindicadores vêm sendo amplamente utilizados em diversos países 

como Inglaterra, Espanha, China, Austrália, Estados Unidos e Canadá (MORSE et al., 2007). 

Os Estados Unidos apresentam-se em um estágio mais avançado quanto à utilização dos 

macroinvertebrados e outros grupos de organismos na avaliação da qualidade da água 

(HURLEY; SADIQ; MAZUMDER, 2012). 

No Brasil, Buss e Borges (2008) afirmam que a Legislação Brasileira através da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) e Resolução Conama 274/2000 estabelece que a 

qualidade da água poderá ser avaliada por indicadores biológicos.  A legislação atual, segundo 

Oliveira, Castro e Baptista (2008) representa um avanço importante, mas ainda não regulamenta a 

obrigatoriedade do uso do biomonitoramento nos corpos da água.   

 Portanto, em uma visão transversal dos processos que identificam a qualidade das águas, 

objetiva-se com este trabalho o desenvolvimento de um IQA para as águas do reservatório artificial 

onde sejam considerados os atributos físicos, químicos e as métricas biológicas dos 

macroinvertebrados de região semiárida tropical. Como resultado deste estudo, teremos um novo 

método para a avaliação da qualidade da água, em que atributos físicos, químicos e biológicos serão 

integrados em um único IQA. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

Descrição da Área de Estudo 

 A pesquisa foi desenvolvida nas águas do reservatório Orós, localizado na bacia 

hidrográfica do Alto Jaguaribe, no semiárido cearense entre as coordenadas geográficas 

(6°8’31’’S - 6°20’26’’S e 38°54’56’’ W - 39°13’28’’ W). O reservatório tem uma capacidade 

total de armazenamento de 1 bilhão e 940 milhões de metros cúbicos (m3) de água, com uma 

bacia de contribuição de 25.000 km 2 (DNOCS, 2014). 

O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é BSw’h’, semiárido 

quente com chuvas de verão/outono e temperatura média mensal sempre superior a 18˚C. A 

precipitação pluvial média é de 750 mm.ano-1, com evaporação potencial de 1988 mm.ano-1 e 

insolação de 2945 h.ano-1. O regime pluviométrico se caracteriza por uma alta variabilidade 

espacial e temporal, sendo a principal limitação com relação à pluviometria na região, a 

irregularidade do regime e não a altura pluviométrica anual. 

 A geologia da área é marcada pela preponderância de rochas do embasamento 

cristalino, com predominância de migmatitos homogêneos e heterogêneos, gnaisesse e 

quartzito (RADAMBRASIL, 1981). Quanto aos solos da bacia, segundo Embrapa (2006), 

estão representados por sete classes de solos, com maior predominância dos neossolos 

(31,9%) e argissolos (29,06%). 

A população absoluta residente na área de abrangência da bacia do Alto Jaguaribe é de 

aproximadamente 600 mil habitantes. Quanto ao saneamento básico, observa-se que, em 

média, 85,95% dos domicílios têm fornecimento de água; porém, apenas 11,22% dos 

domicílios estão conectados à rede de esgoto (IPECE, 2014). 

 Em relação à economia, destaca-se a agricultura, pecuária e a indústria de 

transformação (LOPES et al., 2014). Sousa (2013) aponta ainda a piscicultura e agricultura de 

subsistência desenvolvida por comunidades localizadas no entorno do reservatório Orós 

(Figura 1). Quanto ao uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, Batista et al. 

(2014), afirmam que 42,38% da área de preservação permanente é ocupada com pastagens, 

24,05% com capoeira, 2,08% com cultura do milho, 15,83% com cultura do arroz 

(rizinocultura), 7,89% com outras culturas e usos, e somente 7,77% ainda se encontram com 

vegetação natural.    
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Figura 1 – Piscicultura e pecuária no entorno do reservatório Orós  

 
 

Coletas, Amostragens e Análises 

Os dados empregados no desenvolvimento do IQA proposto foram coletados no 

reservatório Orós, em sete pontos de amostragens (P1- conceição; P2- Rio Jaguaribe; P3- Rio 

Fae; P4- Madeira Cortada; P5-Giqui; P6- Santarém e P7 Montante), sendo seis 

correspondentes às confluências dos principais afluentes (P1 a P6), e o ponto sete (P7) 

localizado na proximidade do vertedouro do reservatório, como mostra a Figura 2. Todos os 

pontos de amostragem foram devidamente georreferenciados com o auxílio de GPS do 

modelo Garmim. A escolha dos pontos amostrais se fundamentou na representação dos seis 

principais tributários do reservatório. 

 

Figura 2 - Posição geográfica do reservatório e localização dos pontos de coleta 
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As coletas foram realizadas em intervalos bimestrais durante o período de julho/2009 a 

julho/2011, compreendendo doze campanhas. Para cada ponto amostrado, foram realizadas as 

análises de 33 atributos (físicos, químicos, microbiológico e biológicos - Tabela 1), 

totalizando em 2772 (7 pontos x 12 campanhas x 33 atributos). 

 

Tabela 1 - Atributos analisados, metodologias e referências 

 
Atributos 

Metodologias Referências 

Temperatura (°C) Termômetro com filamento de 
mercúrio 
0° - 60°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APHA et al. 
       (2005) 

Turbidez (uT) Turbidimétrico 
Cor Aparente (uH) Colorimétrico 
Condutividade Elétrica (dS m-1) Condutivimétrico 
Transparência de Secchi (m) Visualização em Disco de 

Secchi 
pH Potenciométrico 
Sólidos Totais – ST (mg L-1) Secagem a 103°C – 105°C 

Sólidos Totais Voláteis – STV (mg 
L-1) 

Ignição a 500 -550° C 

Sólidos Totais Fixos – STF (mg L-1) 

Sólidos Suspensos Totais – SST (mg 
L-1) 

Filtração a vácuo com 
membrana de fibra de vidro 
0,45µm de porosidade – 
Secagem a 103°C – 105°C 

Sólidos Dissolvidos Totais – SDT 
(mg L-1) 
Sólidos Inorgânicos Suspensos – SIS 
(mg L-1) 

Filtração a vácuo com 
membrana de fibra de vidro 
0,45µm de porosidade – 
Ignição 500–550ºC Sólidos Suspensos Voláteis – SSV 

(mg L-1) 

Oxigênio Dissolvido (mg L-1) Método de Winkler – Azida 
Modificada – Iodometria 

DBO5 (mg L-1) Frascos Padrões – Iodometria 
Fósforo Total – PT (mg L-1) Espectrofotométrico – Ácido 

Ascórbico 
Ortofosfato Solúvel – OPS (mg L-1) 
Sulfatos (mg L-1) Turbidimétrico 

Cloretos (mg L-1) Titulométrico –Argentométrico 

Potássio (mg L-1) Fotometria – Emissão em 
chama Sódio (mg L-1) 

Cálcio (mg L-1) Titulação 
Magnésio (mg L-1) 
Escherichia coli (NMP/100 mL) Colilert 
Coliformes termotolerantes 
(NMP/100 mL) 

Tubos múltiplos em meio A1 
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Tabela 1 - Atributos analisados, metodologias e referências 

 
Atributos 

Metodologias Referências 

Fitoplâncton – Qualitativo e 
Quantitativo 
 

Microscopia de Campo 
Luminoso de lâminas  
preparadas a partir do 
sedimento obtido por  
centrifugação a 1500 rpm por 
5-10 min para estimativa da 
densidade de cianobactérias e 
Identificação do fitoplâncton 
através de chaves dicotômicas 
de identificação. 

 

Nitrogênio Amoniacal Total – NTK 
(mg L-1) 

Espectrofotométrico - 
Destilação em Macro-Kjeldahl 
seguida de Nesslerização 
Direta  

Amônia (mg L-1) 

Nitrato (mg L-1) Espectrofotométrico – 
Salicilato de Sódio 

RODIER 
   (1975) 
 

Clorofila-a (µg L-1) 
 

Espectrofotométrico – 
Extração a quente com 
Metanol 
 

JONES           
(1979) 
 

riqF(ec)  Riqueza de família de 
macroinvertebrados associados 
às raízes das macrófitas 
Eichornia crassipes 

 
 
 
 
Brusca e 
Brusca 
(2007); 
Mugnai, 
Nessimian e 
Baptista 
(2010) 

riqF(ps) Riqueza de família de 
macroinvertebrados associados 
às raízes das macrófitas Pistia 
stratiotes 

Abundância (Abec)  Abundância de 
macroinvertebrados associados 
às raízes das macrófitas 
Eichornia crassipes 

Abundância (Abps) Abundância de 
macroinvertebrados associados 
às raízes das macrófitas Pistia 
stratiotes 

 

Nessa pesquisa, os atributos biológicos analisados foram a riqueza de famílias dos 

macroinvertebrados associados às raízes de duas espécies de macrófitas aquáticas, Pistia 

stratiotes e Eichornia crassipes. 

 Em cada um dos 7 pontos de coleta, foram realizadas amostras em triplicatas de Pistia 

stratiotes e Eichornia crassipes. As coletas foram realizadas com o auxílio de uma rede delta 

com abertura de malha de 500µm e armazenadas em recipientes plásticos devidamente 

etiquetados com álcool etílico hidratado (80%). 
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 No laboratório, as raízes das macrófitas foram lavadas para a remoção dos 

macroinvertebrados. Estes foram separados e fixados em álcool etílico hidratado (70%) para 

posterior identificação com o auxílio das chaves de identificação de Brusca e Brusca (2007) e 

Mugnai; Nessimian e Baptista (2010). 

 Em seguida, foi calculada a riqueza de família de macroinvertebrados, em cada ponto, 

na qual foram considerados os escores de famílias, com base no índice BMWP  (Biological 

Monitoring Working Party Score System), proposto por Armitage (1983) e posteriormente 

adaptado por Wyzga et al. (2013) e Mustow (2002), dentre outros. Nesta classificação são 

atribuídos escores a cada família de macroinvertebrados, com base em sua presença. O 

BMWP  considera os organismos identificados ao nível taxonômico de família, com valores 

variando entre 1 a 10 (ALBA-TERCEDOR, 2002). As famílias sensíveis a altos níveis de 

poluentes orgânicos recebem valores mais altos, enquanto famílias resistentes recebem 

valores mais baixos (ROSSARO et al., 2007). 

 

Seleção dos Atributos   

 Para identificar os atributos mais importantes na explicação da variabilidade da 

qualidade da água, utilizou-se a Análise Fatorial/Análise da Componente Principal 

(AF/ACP). A análise foi realizada em quatro etapas: 

 

elaboração da matriz de correlação – utilizou-se para eliminar o problema de escalas e 

unidades diferenciadas em que os atributos são medidos;  

 

extração dos fatores de cada componente - para determinar os fatores representativos da 

variabilidade da qualidade da água do reservatório Orós, com o mínimo possível de perda das 

informações contidas no total dos dados; 

 

extração do número de componentes e comunalidade de cada variável - tendo como 

referencial os critérios propostos por Kaiser (1958 apud  NORUSIS, 1990), na qual são 

consideradas, somente, as componentes com autovalor superior a um. A comunalidade 

expressa à variância referente a cada variável; 

 

transformações dos fatores - utilizou-se o método de rotação ortogonal de Varimax 

tomando por base os trabalhos de Hair Júnior et al. (2005) e Corrar et al. (2007), na qual os 

atributos passam a apresentar pesos próximos a um ou zero, eliminando os valores 

intermediários responsáveis por dificultar a interpretação. As análises estatísticas foram 

realizadas empregando-se o software SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciences), 



57 
 
por apresentar bastante versatilidade no manuseio das operações necessárias à obtenção das 

componentes principais.  

O IQA foi calculado empregando-se o somatório da qualidade individual de cada 

atributo (qi) ponderado pelo peso deste atributo na avaliação da variabilidade total da 

qualidade da água (wi). Empregou-se este método pelo fato de o mesmo já ter sido adotado 

por pesquisadores como Almeida e Schwarzbold (2003) e Lopez et al. (2008).  A formula 

geral empregada é:  

 
IQA = Πqiwi                                                                                                                    (1) 
 

onde: 

IQA: Índice de qualidade de água (adimensional); 

Π - multiplicatório; 

qi: qualidade relativa do i-ésimo atributo; 

wi: peso relativo do i-ésimo atributo; 

i-  número de ordem do atributo. 

 

Para os limites do qi (Tabela 2) foram considerados as recomendações de qualidade de 

água para consumo humano propostas por Rekha et al. (2013), Rubio-Arias et al. (2012), 

Brasil (2004, 2005, 2011), Boyacioglu (2010), Lamparelli (2004), Mustow (2002), Junqueira 

e Campos (1998), WHO (1997) e Armitage et al. (1983). A fórmula geral empregada para o 

calculo do qi foi:  

 

�� = ����� −  
	�
���
�� �
��� 

����
                                        (2) 

onde: 

�����: valor máximo de qi para a classe; 

���: valor observado para a célula ij; 

����: limite inferior da classe a que pertence Xij; 

�����: amplitude de classe; 

�����: amplitude da classe a que pertence Xij; 

Os pesos (wi) de cada atributo de qualidade de água utilizando no IQA foram 

definidos pela componente de maior explicabilidade da variância total.   
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Tabela 2 – Limites dos atributos utilizados no IQA para cálculo do q1 

 
 

Atributos 

Intervalos do qi 

100-90 
(Excelente) 

90-70 (Boa) 70-50 (Média) 50-25 (Ruim) 25-0 (Muito 
Ruim) 

Referências 

Ca2+ 
(mg L-1) 10< X < 75 75 < X < 200 200 < X < 500 >500 >500 

WHO (1997), BRASIL 
(2004) 

Mg2+ 
(mg L-1) 

10 < X < 
30 

30 < X < 150 150 < X < 500 >500 >500 WHO (1997), BRASIL 
(2004) 

Cl- 
(mg L-1) 

0 < X < 
250 

250 < X < 400 400 < X < 600 600 < X < 1000 >1000 WHO (1997), BRASIL 
(2004,2005,2011) 

Cor A 
uH 

0 < X < 5 5 < X < 10 10 < X < 15 15 < X ≤ 20 20 < X≤200 BRASIL (2004, 2011) 

SST 
(mg L-1) 

0 < x < 5 5 < x < 15 15 < x <25 25 < x <50 50 < x <100 BOYACIOGLU (2010) 

Tur (uT) 0 0 < X < 2,5 2,5 < X < 5 5 < X < 10 10 < X < 
100 

 BRASIL (2004, 2011), 
RUBIO-ARIAS et al. 
(2012), REKHA et al. 
(2013) 

K+ 
(mg L-1) 

0 < X < 50 50 < X < 100 100 < X < 200 >200 >200 WHO (1997) 

Na+ 

(mg L-1) 
0 < X < 50 50 < X < 100 100 < X < 200 200 < X < 400 400 < X < 

600 
WHO (1997), BRASIL 
(2004,2011) 

SO4 
(mg L-1) 

0 < X < 
100 

100 < X < 200 200 < X < 250 250 < X < 1000 >1000 WHO (1997), BRASIL 
(2004,2011) 

riqF (ec) 
BMWP 

≥ 86 64 < X ≤ 85 37 < X ≤ 63 17 < X ≤ 36 ≤16 ARMITAGE et al.(1983), 
JUNQUEIRA e CAMPOS 
(1998), MUSTOW (2002) 

riqF (ps) 
BMWP 

≥ 86 64 < X ≤ 85 37 < X ≤ 63 17 < X ≤ 36 ≤16 ARMITAGE et al.(1983), 
JUNQUEIRA e CAMPOS 
(1998), MUSTOW (2002) 

Fósforo 
Total 

(mg L-1) 

<0,008 0,008 < X < 
0,019 

0,019 < X < 
0,052 

0,052 < X  < 
0,120 

0,120 < X  
<1.2 

LAMPARELLI (2004), 
BOYACIOGLU (2010) 

Íon de Ca +2, Cálcio; íon de Mg +2, Magnésio; íon de Cl-, Cloreto; Cor A, Cor Aparente; SST, Sólidos Suspensos Totais; Tur, Turbidez; K+ 

Potássio; Na+1, Sódio; SO4, Sulfato; riqF (ec), Riqueza de Família de macroinvertebrados associados às raízes da macrófita Eichornia 
crassipes; riqF (ps), Riqueza de Família de macroinvertebrados associados às raízes da macrófita Pistia stratiotes; Fósforo total; 

A definição dos pesos (wi) atribuídos a cada atributo de qualidade de água utilizado no 

IQA foi estabelecida com base nos resultados na análise das componentes principais. Neste 

procedimento foram utilizados os autovalores das componentes, e a explicabilidade de cada 

atributo pelas respectivas componentes, extraídas da ACP. A expressão empregada no cálculo 

do wi foi: 

( ) ( )
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onde: 

iw : peso atribuído a i-ésima variável que compõe o IQA; 

F1i e F21: autovalor das componentes principais; 

Pi: explicabilidade da i-ésima variável pela componente principal; 

Pj: explicabilidade da j-ésima variável pelas componentes principais; 

i e j: índices para os atributos 0 a 6; 

n: número de variáveis envolvidas na ACP; 

 A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas que é 

indicada pelo IQA em uma escala de 0 a 100, segundo os atributos avaliados, para consumo 

humano, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Faixas de qualidade da água para o IQA 

Valor do 
IQA 

Qualidade da 
Água  

Restrições de Uso para consumo Humano* 

90-100 Excelente Com desinfecção 

70-90 Boa Tratamento simplificado 

50-70 Médio Tratamento convencional 

25-50 Ruim Tratamento avançado 

0 -25 Muito ruim  Imprópria  

Comitesina (1990) e modificado por Almeida e Schwarzbold (2003) 
IGAM (2003)  
*com base em Brasil (2005) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dos 33 atributos determinados, a Análise Fatorial/Análise das Componentes 

Principais (AF/ACP) promoveu uma redução para 12 atributos (Tabela 4), com um teste de 

adequacidade do modelo, KMO, igual a 0,61. As cinco componentes explicaram 

respectivamente 29,60; 21,42; 14,20; 11,70 e 8,38% da variância total dos dados, 

concentrando em cinco dimensões 85,32% de explicabilidade da variância. 
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Tabela 4 – Matriz de cargas fatoriais de atributos da qualidade das águas do reservatório 
Orós, CE 
N0 Atributos Componentes 

C1 C2 C3 C4 C5 
01 Ca+2 (mg L-1) 0,930 -0,094 0,133 -0,059 0,061 
02 Mg+2 (mg L-1) 0,912 -0,041 0,082 0,044 -0,096 
03 Cl- (mg L-1) 0,843 0,021 0,253 -0,079 -0,091 
04 Cor Aparente (uH) -0,071 0,971 -0,033 0,026 0,074 
06 Turbidez (uT) 0.035 0.939 0.131 0.050 0.032 
05 Sólidos Suspensos Totais (mg L-1) -0,006 0,902 -0,180 0,096 0,050 
07 K+ (mg L-1) 0,371 -0,054 0,881 -0,062 0,050 
08 Na+ (mg L-1) 0,388 -0,039 0,883 -0,073 0,145 
09 S04

-2 (mg L-1) -0,337 0,007 0,674 0,190 -0,476 
10 Riqueza de família de 

macroinvertebrados associados à 
macrófita Eichornia crassipes 

0,006 -0,046 -0,129 0,837 0,074 

11 Riqueza de família de 
macroinvertebrados associados à 
macrófita Pistia stratiotes   

-0,069 0,100 0,104 0,748 -0,173 

12 Fósforo Total -0,148 0,079 0,061 -0,060 0,946 
 Autovalor 3,55 2,57 1,70 1,40 1,00 

Variância (%) 29,60 21,42 14,20 11,70 8,38 
Variância acumulada (%) 29,60 51,03 65,23 76,94 85,32 

 KMO 0,61 
 

  A redução de atributos com a menor perda da explicabilidade da variância é 

interessante, pois diminui o número de análises laboratoriais, economizando tempo e recursos 

(ZENG; RASMUSSEM, 2010), especialmente nos países onde os recursos financeiros são 

bastante escassos (DEBELS et al., 2012). 

Observa-se ainda, na Tabela 4, que as componentes principais, C1, C3 explicam 

29,6%, 14,20%, respectivamente, da variabilidade total dos dados e estão associados aos 

atributos químicos representados pelo Ca+2 (0,930), Mg+2 (0,912) e Cl- (0,843), K+ (0,881), 

Na+ (0,883), S04
-2 (0,674). Tais resultados originam duas componentes relacionadas aos sais 

solúveis na água (C1 e C3) que podem ser explicadas pela presença de rochas do cristalino e 

de rochas carbonáticas do grupo Orós presentes na geologia na bacia do Alto Jaguaribe. 

Estes sais podem estar relacionados ao processo de intemperismo como verificado por 

Meireles; Frischkorn e Andrade (2007) e Andrade et al. (2007) e adição de esgotos 

domésticos (Pal;Kumari e Zaidi, 2013). Outro fator que contribui negativamente para a 

qualidade da água em reservatório é a evaporação, que no período seco, se agrava com a falta 

de renovação das águas (Palácio et al., 2011).   

Nesta mesma linha, Deepak e Singh (2013), em estudos realizados na cidade de Dhar, 

na Índia, afirmam que os valores elevados de sais nos corpos da água estão relacionados com 



61 
 
a entrada de efluentes domésticos e industriais. Kumar e James (2013) também apontaram o 

incremento desses elementos decorrente, principalmente, das atividades industriais, 

agropecuárias e a falta de saneamento básico.  

A segunda componente, C2, explica 21,42% da variabilidade dos dados e está 

associada aos atributos físicos da água representados pela cor aparente (0,971), sólidos 

suspensos totais (0,902) e turbidez (0,0939) as quais expressam, basicamente, o escoamento 

superficial. Estes resultados sugerem que o reservatório vem recebendo grande aporte de 

material em suspensão decorrente da erosão dos solos e degradação da mata ciliar, resíduos 

de fertilizantes agrícolas, carga excessiva de esgotos domésticos e sólidos dispostos 

inadequadamente nas margens do reservatório. 

Batista et al. (2014), realizando avaliação do estado trófico do reservatório Orós, 

concluíram que a presença de sedimentos carreados pelo escoamento superficial é 

determinante na redução da transparência da água e que as águas do reservatório apresentam 

sazonalidade quanto ao estado trófico. Durante o período de estiagem, as águas apresentam 

um nível de trofia mais intensa como decorrência dos menores volumes armazenados. 

Verifica-se que estes resultados estão em consonância com os estudos desenvolvidos 

por Lopes et al. (2014) e Santos et al. (2014) no reservatório Orós na qual apontam o 

intemperismo, escoamento superficial e ações antrópicas como os maiores responsáveis pela 

deterioração da qualidade da água. Os autores supracitados apontam que são necessárias 

intervenções destinadas a reduzir o lançamento de resíduos e, consequentemente, melhorar o 

estado trófico das águas do reservatório.    

Ainda pela Tabela 4, identifica-se que a componente C4 explica 11,70% da 

variabilidade total dos dados e está associada aos atributos biológicos representados pelas 

riquezas de famílias associadas (Tabela 5) às macrófitas aquáticas Eichornia crassipes 

(0,837) e Pistia stratiotes (0,748). 
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Tabela 5 – Riqueza de Famílias dos macroinvertebrados e os escores atribuídos a cada 
família  

* BMWP e adaptações 
 

Foram encontradas três classes e oito ordens (Decapoda, Araneae, Odonata, Coleoptera, 

Diptera, Mesogastropoda, Neotaenioglossa, Basommatophora) e distribuídas nas famílias 

(Atyidae, Libellulidae, Perilestidae, Dyticidae, Hydrophilidae, Elmidae, Chironomidae, 

Ampularidae, Thiaridae, Planorbidae). Todas as famílias foram associadas às duas espécies 

de macrófitas aquáticas. A presença dessas famílias evidencia ambientes com qualidade de 

água ruim.  

Os resultados obtidos da componente biológica apontou a presença de famílias 

resistentes em todos os pontos coletados. O maior número foi encontrado no ponto P2 

indicando que neste local as condições ambientais são desfavoráveis para as famílias 

sensíveis às alterações ambientais. Estes resultados estão em consonância com os trabalhos 

desenvolvidos por Ngodhe; Raburu e Achieng (2014) e Ogrena e Huckins (2014), na qual 

apontam as métricas biológicas dos macroinvertebrados como indicadoras da qualidade da 

água. Para Ogrena e Huckins (2014), em estudos realizados na bacia hidrográfica do rio 

Manistee, os bioindicadores responderam com precisão as condições de qualidade da água 

local.  

Observou-se ainda a presença da família Thiaridae e a baixa biodiversidade de 

macroinvertebrados associados às duas espécies de macrófitas e que a maioria das famílias 

encontradas é indicadora da deterioração da qualidade da água. 

Taxa de macroinvertebrados Abundância  Escores*  

Classe Ordem Família Pistia 

stratiotes 

Eichornia 

crassipes 

 

Malacostraca Decapoda Atydae 198 71 8 

Insecta Odonata Libellulidae 31 17 5 

  Perilestidae 93 44 5 

 Coleoptera Dyticidae 19 45 5 

  Hydrophilidae 97 85 4 

  Elmidae 19 53 4 

 Diptera Chironomidae 6 22 2 

Gastropoda Mesogastropoda Ampularidae 1 36 3 

 Neotaenioglossa Thiaridae 823 1550 3 

 Basommatophora Planorbidae 207 256 3 

Abundância 2179 1494  
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Verificou-se ainda que a inclusão dos atributos biológicos dos macroinvertebrados 

associados aos atributos físicos e químicos foram capazes de distinguir os diferentes pontos 

do reservatório Orós quanto à deterioração da qualidade da água, bem como apresentar os 

principais agentes responsáveis pela perda da qualidade ambiental. Tais resultados confirmam 

que a comunidade de macroinvertebrados é sensível às alterações que ocorrem no meio 

aquático.  

Desempenho semelhante foi obtido por Mustow (2002) em estudos de 

biomonitoramento realizados nos rios da Tailândia. O autor defende a inclusão de métricas do 

macroinvertebrados, por constituir um meio rápido de avaliação da qualidade da água, além 

de envolver custos significativamente mais baixos.  

Para Piedras et al. (2006) a baixa diversidade pode ser atribuída à deterioração da 

qualidade da água, que impossibilita o desenvolvimento de determinados grupos de 

macroinvertebrados. Melo e Hepp (2008) também consideram que as métricas biológicas, 

riqueza, abundância e equitabilidade, são parâmetros capazes de fornecer informações 

relevantes sobre a conservação dos corpos hídricos, onde ambientes impactados tendem a 

apresentar pequena diversidade biológica, com dominância de poucas espécies.  

A componente C5 explica 8,38% da variância total e está relacionada a um único 

nutriente, o fósforo total com um peso de 0,946 (Tabela 4), sendo esta componente um 

indicador de enriquecimento das águas pelo referido nutriente. Águas ricas em fósforo 

propiciam o desenvolvimento de algas com consequente eutrofização do meio. Rabee; Abdul-

Kareem e Al-Dhamin (2011), em estudos desenvolvidos no rio Tigris – Iraque, verificaram 

que a influência do fósforo é o principal elemento responsável pela eutrofização da água e 

que contribui para a proliferação excessiva de microalgas nos corpos da água. O 

comprometimento da qualidade da água para consumo humano devido ao aumento da 

concentração de fósforo também foi evidenciado por Guedes et al. (2012) no rio Pomba –MG 

e Silva (2013) estudando comunidades fitoplactônicas no reservatório Orós. 

Outros fatores, como a piscicultura e a evaporação, podem estar relacionados com o 

incremento de nutrientes e com consequente diminuição da qualidade da água. Mallasen et al. 

(2012), estudando a qualidade da água do reservatório Orós, verificaram que o 

enriquecimento da água por fósforo deve-se ao aumento da criação de peixes em tanques-rede 

no interior do reservatório Orós, uma vez que as rações disponibilizadas são bastante ricas 

neste nutriente. Infere-se, portanto, que as águas do reservatório Orós são fortemente 

influenciadas pela natureza das rochas, tipos de solo na região e pelas atividades antrópicas 

que promovem adição de nutrientes aos corpos hídricos (erosão de áreas agrícolas, pecuária e 

piscicultura).  
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Na Tabela 6, observa-se, que os maiores pesos para o IQA foram registrados pelos 

atributos químicos relacionados à dureza da água. Os valores elevados dos pesos fatoriais 

sugerem quais são os atributos mais significativos em cada fator. Cálcio, magnésio e cloreto 

foram os atributos que apresentaram os maiores pesos (peso > 0,10) respectivamente, tendo o 

índice alta sensibilidade à variabilidade destes íons. Por outro lado, os atributos biológicos 

relacionados à riqueza de família dos macroinvertebrados e o fósforo total obtiveram os 

menores pesos, indicando pouca sensibilidade às variações desses atributos.   

 

Tabela 6 - Pesos (wi) para os respectivos atributos do IQA 

Atributos Peso 
Cálcio (Ca+2) 0.113 
Magnésio (Mg+2) 0.106 
Cloreto (Cl-) 0.105 
Cor Aparente 0.093 
Sólidos Suspensos Totais 0.090 
Turbidez 0.089 
Potássio (K+) 0.084 
Sódio (Na+) 0.083 
Sulfato (S04

-2) 0.082 
Riqueza de família associada à Eichornia crassipes 0.055 
Riqueza de família associada à Pistia stratiotes 0.054 
Fósforo Total 0.046 
Total 1.000 

 

De modo semelhante, Andrade et al. (2005) identificaram os maiores pesos para os 

atributos relacionados com a concentração salina da água (Sódio, RAS, e CE) e menores 

pesos relacionados à presença de componentes orgânicos na água, pH e NO3
-. Jonnalagadda e 

Mhere (2001) consideraram o pH e a DBO como os maiores pesos na qualidade da água do 

Rio Odzi.  

 

Valores de IQA para Águas Superficiais do reservatório Orós 

 Observam-se, na Tabela 7, os valores médios dos atributos representativos da 

qualidade da água do reservatório. Nota-se que os atributos Ca+2, Mg+2, Cl-, sólidos suspensos 

totais, K+, Na+, S04
-2  estão dentro dos limites aceitáveis para consumo humano; enquanto cor 

aparente, turbidez, fósforo total e riqueza de família dos macroinvertebrados associados ás 

duas macrófitas aquáticas foram considerados impróprios para consumo humano, com base 

nos limites sugeridos pela legislação brasileira e internacional constantes na Tabela 2.  
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Tabela 7 - Estatística dos atributos do reservatório Orós  

Atributo 
Estatíst

icas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Cálcio* 
(mg/L) 

Média 
35,21 ± 

3.10 
33,08 ± 

4.86 34,51 ± 5.25 
35,66 ± 

3.91 
35,77 ± 

4.4 
34,63 ± 

5.43 
31,98 ± 

4.07 
Mín 30,01 22,32 23,09 29,24 30,0 27,70 27,70 
Máx 40,08 37,42 41,08 41,08 42,1 45,09 39,08 

Magnési
o (mg/L) 

Média 
21,35 ± 

1.88 
20,05 ± 

2.95 20,92 ± 3.18 
21,62 ± 

2.37 
21,68 ± 

2.7 
20,99 
±3.29 

19,39 ± 
2.47 

Mín 18,20 13,53 14,00 17,73 18,2 16,80 16,80 
Máx 24,30 22,69 24,91 24,91 25,5 27,34 23,69 

Cloreto 
(mg/L) 

Média 
62,29 ± 

5.49 
58,52 ± 

8.60 61,05 ± 9.29 
63,09 ± 

6.91 
63,27 ± 

7.8 
61,26 ± 

9.60 
56,57 ± 

7.19 
Mín 53,09 39,48 40,84 51,73 53,1 49,01 49,01 
Máx 70,90 66,20 72,67 72,67 74,4 79,76 69,13 

Cor 
Aparente 

(uH) 

Média 
58,55  ± 
20.29 

109,77  ± 
51.68 

60,66  ± 
18.58 

35,55  ± 
10.37 

39,66  ± 
12.0 

31,88  ± 
12.24 

39,94  ± 
60.72 

Mín 30,00 52,00 41,00 25,00 26,0 10,00 2,50 
Máx 100,00 200,00 100,00 59,00 60,0 50,00 200,00 

Sól.Susp. 
Totais 
(mg/L) 

Média 9,73  ± 4.39 
21,92  ± 
29.35 

13,72  ± 
5.22 

13,92  ± 
7.57 

11,42  ± 
6.0 

6,41  ± 
2.71 

17,89  ± 
22.05 

Mín 5,00 4,00 8,00 3,80 4,9 2,00 2,50 
Máx 18,75 99,00 23,75 26,00 21,0 10,70 69,00 

Turbidez 
(uT) 

Média 
16,86  ± 
13.15 

41,78  ± 
24.64 

18,30  ± 
11.98 

6,66  ± 
3.07 7,84  ± 6.5 

4,58  ± 
2.23 

9,14  
±19.83 

Mín 8,00 13,00 9,08 3,31 3,2 1,60 1,40 
Máx 46,00 99,00 43,00 13,00 24,0 7,80 62,00 

Potássio 
(mg/L) 

Média 8,33  ± 3.33 8,37  ± 3.50 8,54  ± 4.00 
8,51  ± 
3.07 8,63  ± 3.4 

8,63  ± 
3.37 

8,02  ± 
3.06 

Mín 4,78 4,43 4,43 4,78 4,8 4,78 4,78 
Máx 16,27 16,27 18,44 15,19 16,3 16,27 15,19 

Sódio 
(mg/L) 

Média 
28,66  ± 
12.65 

29,03  ± 
14.38 

28,60  ± 
12.63 

28,39  
±11.79 

28,91  ± 
13.0 

25,80  ± 
11.49 

25,01  ± 
11.83 

Mín 20,00 16,07 19,29 19,20 18,7 16,07 16,07 
Máx 59,45 63,26 59,45 55,63 59,4 51,82 51,82 

Sulfato 
(mg/L) 

Média 1,44  ± 1.05 2,59  ± 1.30 1,49  ± 1.32 
1,09  ± 
0.89 1,24  ±1.0 

1,36  ± 
1.23 

1,46  ± 
0.74 

Mín 0,03 0,05 0,02 0,01 0,0 0,01 0,53 
Máx 3,09 3,25 3,89 2,53 2,7 3,33 2,34 

RiqF*  

Média 
17,88  ± 

6.74 
18,66  ± 

4.30 16,55  ±4.75 
19,55  ± 

3.24 22  ± 4.4 
20,77  ± 

4.09 
19,22  ± 

5.36 
Mín 11,00 11,00 11,00 15,00 15,0 14,00 14,00 
Máx 28,00 25,00 24,00 24,00 28,0 29,00 32,00 

RiqF**  

Média 
16,33  ± 

5.74 
15,88  ± 

4.20 
15,88  ± 

3.66 
21,44  ± 

5.81 
19,33  ± 

5.9 
19,22  ± 

5.74 22  ± 3.54 
Mín 10,00 10,00 11,00 13,00 11,0 11,00 18,00 
Máx 25,00 22,00 22,00 32,00 28,0 27,00 29,00 

Fósforo              
Total  

Média 0,19  ± 0.31 0,25  ± 0.32 0,26  ± 0.37 
0,18  ± 
0.38 

0,23  ± 
0.40 

0,15  ± 
0.30 

0,15  ± 
0.22 

Mín 0,05 0,06 0,02 0,01 0,0 0,01 0,01 
Máx 1,02 1,02 1,09 1,20 1,2 0,97 0,71 

      RiqF* riqueza de família de macroinvertebrados associados a macrófita aquática Eichorinia crassipes 
     RiqF** riqueza de família de macroinvertebrados associados a macrófita aquática Pistia stratiotes 
     Legenda: Fundo branco: qualidade excelente; Cinza claro: qualidade boa; Marrom Claro: Muito ruim 

 

 A Tabela 8 apresenta os valores de q1 calculados a partir dos resultados das análises 

dos atributos. Verifica-se uma homogeneidade nos valores de IQA nos pontos de coleta, 

indicando que as águas superficiais deste reservatório apresentaram pouca variabilidade 

espacial e temporal da qualidade da água do reservatório Orós. Nota-se, na Tabela 9, que não 

houve diferenças significativas entre período seco e chuvoso. 
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Tabela 8 – Valores do Índice de Qualidade de Água para as águas superficiais do reservatório 
Orós 

 
Coleta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Média C.V 

 
Agosto 
2009 61,49 59,08 57,71 59,98 61,09 65,55 62,22 61,02 4,12 

 
Outubro 

2009 56,70 54,18 55,43 62,62 65,85 67,38 67,95 61,44 9,63 
 

Dezembro 
2009 55,68 41,21 52,94 63,31 65,40 64,06 65,57 58,31 15,49 

 
Fevereiro 

2010 57,48 43,89 58,98 58,85 57,11 64,69 51,6 56,08 11,78 
 

Abril 
2010 56,85 52,67 55,99 67,02 65,58 63,68 68,09 61,41 9,98 

 
Junho 
2010 47,03 50,15 48,56 41,24 44,97 53,68 60,85 49,50 12,84 

 
Setembro 

2010 52,64 55,00 51,84 64,64 60,69 65,80 79,94 61,51 16,03 
 

Janeiro 
2011 47,15 51,00 48,89 61,09 52,46 69,12 72,73 57,49 17,80 

 
Março 
2011 58,92 42,29 55,88 62,10 61,48 65,33 62,96 58,42 13,22 

Média 54,88 49,94 54,02 60,09 59,40 64,37 65,76   

C.V 9,13 12,40 6,85 12,44 11,70 6,75 12,08   

 

Tabela 9 – Comparação de médias do IQA entre a estação chuvosa e seca para o reservatório 
Orós, Ceará 

 
Pontos Estatística 

Estação 
Seca Chuvosa 

 
P1 

Média 54,70 ± 5,34 55,09 ± 5,37 
C.V 9,76 9,74 

P2 
Média 51,92 ± 6,77  47,46 ± 10,82  

C.V 13,05 25,54 

P3 
Média 53,29 ± 3,49  54,93 ± 7,78  

C.V 6,55 7,78 

P4 
Média 58,35 ± 9,71 62,26 ± 5,53  
C.V 16,65 5,53 

P5 
Média 59,60 ± 8,51  59,15 ± 9,54  
C.V 14,29 9,54 

P6 
Média 63,29 ± 5,50  65,70 ± 3,61  
C.V 8,69 3,61 

P7 
Média 67,30 ± 7,59  63,84 ± 14,23  
C.V 11,28 26,93 

Geral 

Média 58,35 ± 5,57  58,35 ± 3,63  
C.V 9,54 8,66 
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Os valores médios dos IQA’s nos pontos de coleta variaram entre 49 a 65 (classe de 

água regular), podendo a água ser utilizada para consumo humano ao longo de todo o tempo, 

desde que sejam realizados tratamentos apropriados para a potabilidade. 

Tal tratamento proposto para as águas do reservatório Orós segue recomendações de 

Brasil (2005), que consistem na remoção e/ou inativação de constituintes refratários aos 

processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais 

como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica.  

  Almedia e Schwarzbold (2003) na aplicação do IQA da NSF para o arrio da Cria 

Montenegro (RS) verificaram uma água de qualidade inferior. A mesma tendência foi 

encontrada por Andrade et al. (2005) na qual obtiveram valores de IQA entre 72 e 89 para o 

vale do rio Trussu, podendo ser utilizadas para o consumo humano ao longo de todo o tempo. 

Lopes et al. (2008) aplicou um IQA para a bacia do Acaraú com valores variando de 60 a 80. 

Franco e Hernandez (2012), estudando a qualidade da água da microbacia do Coqueiro – São 

Paulo encontrou valores que variam de 38 (qualidade aceitável) a 92 (qualidade ótima). Melo 

Junior; Costa e Cabral Neto (2003) sobre a qualidade das águas de um trecho do rio Açu 

(RN), encontraram valores de 59 a 85 (como boa a ótima).  

 Os melhores IQA’s foram registrados pelos pontos P7 (65,76) e P6 (64,37) localizados 

próximos ao vertedouro do reservatório. Estes pontos ficam mais distantes das cargas de 

sedimentos resultantes do escoamento superficial e aporte de nutrientes. Isto expressa o poder 

de depuração do reservatório. 

 As piores qualidades de água foram registradas nos pontos P2 (49,94), P3 (54,02), P1 

(54,88), P5 (59,40) e P4 (60,09), respectivamente, que estão situados na parte alta do 

reservatório, sobretudo devido a valores muitos altos de cor aparente, turbidez, fósforo total e 

valores baixos de riqueza de família dos macroinvertebrados associados às duas macrófitas 

aquáticas. 

O ponto P2 refere-se à entrada do rio Jaguaribe e que consiste na maior entrada de 

afluente e aporte de nutrientes. Os atributos cor aparente, turbidez, riqueza de famílias de 

macroinvertebrados e o fósforo total estão contribuindo significativamente para a 

deterioração da qualidade da água.  

Acredita-se que o aporte de esgotos e lixos domésticos do município de Iguatu (CE), 

com distância aproximada de 20 km, vem contribuindo para a contaminação do reservatório 

Orós, principalmente à montante do ponto P2. Dados do IPECE (2014) apontam que o 

município de Iguatu (CE), com população de 96.495 habitantes, conta apenas com 11,25 % 

de cobertura urbana de esgoto. 

 Em consonância, Batista et al. (2014) que classificaram os pontos (P2- hipereutrófico; 

P1 e P3 – supereutróficos) considerando os baixos valores de transparência e elevados valores 
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de fósforo total.  No geral, o reservatório foi classificado como hipereutrófico resultante da 

presença de sedimentos carreados pelo escoamento superficial.  

 Por fim, o IQA, quando analisamos os resultados puramente numéricos, evidencia-se 

uma classificação da qualidade da água como regular, podendo ser utilizada para consumo 

humano. No entanto, nota-se, que nem todos os atributos disponíveis na Tabela 7 apresentam 

limites satisfatórios. Isso mostra que o nosso IQA precisar sofrer adaptações com vistas a 

detectar a sensibilidades de atributos como o fósforo total e as comunidades de 

macroinvertebrados.  

 

CONCLUSÕES 

 

- A análise fatorial/análise da componente principal promoveu redução de 33 para 12 

atributos de qualidade de água com explicabilidade de 85,32% da variância total; 

- A análise fatorial/análise da componente principal evidenciou os fatores responsáveis pela 

qualidade da água do reservatório Orós: intemperismo, escoamento superficial e aporte de 

nutrientes resultantes de atividades antrópicas como agricultura, pecuária, lançamentos de 

esgotos e lixos domésticos.  

- O IQA proposto baseado em atributos físicos, químicos e de métricas dos 

macroinvertebrados demonstrou que a qualidade da água do reservatório Orós pode ser 

considerada como regular para o consumo humano, desde que sejam realizados tratamentos 

avançados; 

- Os melhores IQA’s foram registrados nos pontos (P7, P6) localizados próximos ao 

vertedouro do reservatório, expressando o poder de depuração do reservatório; 

- As piores qualidades de água foram registradas nos pontos (P2, P3, P1, P5 e P4) localizados 

na parte alta do reservatório, expressando o aporte de nutrientes, principalmente do fósforo 

total; 

- A inclusão das métricas dos macroinvertebrados aos atributos físicos e químicos foi capaz 

de avaliar a qualidade das águas do reservatório Orós; 

- Baixa diversidade de macroinvertebrados associados às duas espécies de macrófitas e 

dominância de famílias resistentes à poluição. 
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Atributos físico-químicos determinantes das comunidades biológicas em águas 

continentais do semiárido 

 

RESUMO – A água é um recurso essencial para a sustentabilidade da vida no planeta, porém 

a ação humana vem definindo alterações quantitativa e qualitativamente. Tal problemática é 

mais grave nas regiões áridas e semiáridas do mundo, onde naturalmente o deficit hídrico se 

faz presente em decorrência de fatores climáticos. Assim, objetivou-se com este estudo i) 

verificar possíveis correlações entre os atributos físico-químicos e métricas biológicas; e ii) 

verificar  a similaridade entre os diferentes pontos de coleta do reservatório Orós a partir dos 

atributos biológicos. As coletas foram realizadas, bimestralmente, em sete pontos, durante o 

período de julho/2009 a julho/2011. Foram realizadas análises de 10 (dez) atributos físico-

químicos e de 4 (quatro) métricas biológicas. Foram identificadas nove classes de 

fitoplâncton com a predominância das espécies de cianobactérias. Quanto aos 

macroinvertebrados, foram encontradas dez (10) famílias com a predominância de 

organismos indicadores da deterioração da qualidade da água. Em seguida, realizou-se a 

Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) utilizando as métricas biológicas, bem como a 

Análise de Correlação Canônica (ACC) para verificar as possíveis correlações entre os 

atributos físico-químicos e as métricas biológicas. A AAH permitiu a formação de três grupos 

similares indicando ser possível a redução dos pontos de amostragem com consequente 

redução de custos em um monitoramento de qualidade de água. O grupo I, formada pelas 

águas provenientes dos pontos P1,P2 e P3, o Grupo II pelas águas oriundas dos pontos P4 e 

P5; e o Grupo III pelos pontos P6 e P7. As riquezas dos fitoplânctons cyanophyceae, 

chorophyceae e bacillariophyceae foram os atributos determinantes da dissimilaridade da 

qualidade da água do reservatório Orós. A ACC permitiu identificar a variabilidade espacial 

dos atributos físicos e químicos que mais influenciam as métricas dos macroinvertebrados e 

fitoplâncton no reservatório Orós. Os atributos físico-químicos SST, NtK, Nitrato e Fósforo 

Total foram os mais correlacionados com as comunidades biológicas. Conclui-se, portanto, 

que foi possível identificar a variabilidade espacial dos atributos físico-químicos que mais 

influenciam as métricas dos macroinvertebrados e fitoplâncton no reservatório Orós; bem 

como identificar a formação de três grupos diferentes, a partir da similaridade das 

comunidades biológicas. 

 

Palavras-Chave: Qualidade de água. Análise de agrupamento hierárquico. Análise de 

correlação Canônica 
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ABSTRACT – Water is an essential resource for the sustainability of life on the planet, but 

human action has brought about both quantitative and qualitative changes. This issue is more 

severe in the arid and semi-arid regions of the world, where there is a natural water deficit 

due to climatic factors. The aim of this study was therefore: i) to investigate possible 

correlations between physicochemical attributes and biological metrics; and ii), using 

biological attributes, to verify the similarity between different collecting points in the Orós 

reservoir. Samples were collected every two months at seven points from July 2009 to July 

2011. Analyses were made of ten physicochemical properties and four biological metrics. 

Nine classes of phytoplankton were identified, with a predominance of species of 

cyanobacteria, while ten families of macroinvertebrates were found, with a predominance of 

indicator organisms for deteriorating water quality. Hierarchical Cluster Analysis (HCA) was 

then performed using biological metrics, and Canonical Correlation Analysis (CCA), to check 

possible correlations between the physicochemical properties and the biological metrics. 

Three similar groups were formed with the HCA, indicating the possibility of reducing the 

number of sampling points when monitoring water quality with a consequent reduction in 

costs: Group I, formed by water from points P1, P2 and P3; Group II, by water from points P4 

and P5; and Group III from points P6 and P7. The individual richness of the phytoplankton 

cyanophyceae, chorophyceae and bacillariophyceae, were the determinant attributes in the 

dissimilarity of water quality in the Orós reservoir. The CCA identified the spatial variability 

of physicochemical attributes that most influence the metrics of the macroinvertebrates and 

phytoplankton in the reservoir. The physicochemical attributes, SST, NtK, total Phosphorus 

and total nitrates, were those that most correlated with the biological communities. It can 

therefore be concluded that it was possible to identify the spatial variability of those 

physicochemical attributes that most influence the metrics of the macroinvertebrates and 

phytoplankton in the Orós reservoir; as well as identifying the formation of three different 

groups, based on the similarity of the biological communities. 

 

Keywords: Water quality. Hierarchical cluster analysis. Canonical correlation analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

 A água é um bem essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta 

(Tundisi et al. 2015), porém a ação humana, por meio de diversas atividades econômicas e do 

crescimento desordenado, vem ocasionando crescentes problemas sobre os recursos hídricos, 

afetando quantitativa e qualitativamente a água (Hering et al. 2015). Tais alterações nos 

ecossistemas aquáticos podem se tornar irreversíveis, particularmente nos países populosos e 

emergentes como o Brasil. Acrescentam-se ainda os problemas decorrentes das secas 

tornando o acesso à água ainda mais restrito para populações que habitam as áreas secas do 

mundo (Mosley 2015), como o semiárido nordestino. Esses ambientes são caracterizados pela 

irregularidade da precipitação de chuvas e elevados índices de evaporação (Alvial et al. 

2013).  

 Inserido neste contexto, o Estado do Ceará vem desenvolvendo uma forte política de 

construção e monitoramento de reservatórios (Campos 2015), como estratégia de minimizar 

os problemas decorrentes das secas e viabilizar o abastecimento para consumo humano e 

outros usos (Andrade et al. 2007). Entretanto, as águas armazenadas nesses ecossistemas 

semiáridos estão sujeitas à deterioração de sua qualidade devido à alta taxa de evaporação 

(Reca et al. 2015), concentração de nutrientes e materiais em suspensão que variam em 

decorrência de fatores antropogênicos (De Paula Filho et al. 2015; Molisani et al. 2013) e por 

processos biogeoquímicos (Lacerda et al. 2014; Paulo Filho et al. 2014; Molisani et al. 2013) 

e com consequente eutrofização do corpo hídrico (Azevêdo et al. 2015; De Castro Medeiros 

et al. 2015). O excesso de nutrientes, principalmente de fosfato, nos reservatórios semiáridos, 

é resultante de atividades econômicas como a agricultura, pecuária (Kumar et al. 2015; 

Santos et al. 2014; Lira et al. 2014), piscicultura (Bezerra et al. 2014) e de esgotos 

domésticos e industrial (Du et al. 2014; Perrin et al. 2014). É nessa conjuntura, que Lopes et 

al. (2014) vêm propondo a implementação de programas de monitoramento contínuo para a 

proteção dos recursos hídricos em reservatórios inseridos no semiárido nordestino, como 

forma de garantir a qualidade de água ao seu respectivo uso. 

 Porém, os monitoramentos baseados em atributos físicos e químicos não são 

suficientes para atender aos usos múltiplos da água, sendo particularmente deficientes na 

avaliação ecológica do ecossistema (Melo et al. 2015). Por isso é de fundamental importância 

a inclusão de atributos biológicos nos sistemas tradicionais de monitoramento que consistem 

no uso de espécies bioindicadoras (Azevêdo et al. 2015), onde os macroinvertebrados e 

fitoplâncton são os mais utilizados (Van Ael et al. 2015).  

 A inclusão de bioindicadores permite uma avaliação mais completa dos efeitos 

causados pelas diversas fontes de poluição. Salienta-se ainda, o pouco conhecimento da 
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biodiversidade dessas comunidades biológicas existentes nos ecossistemas aquáticos do 

semiárido tropical. A mesma escassez ou maior é a de informações das correlações que 

possam existir entre os atributos biológicos, físicos e químicos e sua distribuição espacial e 

temporal dos ecossistemas aquáticos no semiárido tropical (Dolédec et al. 2015). 

Neste contexto, Box et al. (2008) destacam a importância de estudos sobre 

levantamento da diversidade biológica de ecossistemas inseridos em regiões áridas e 

semiáridas com vistas a comparações com pesquisas futuras a fim de compreender as 

mudanças nos ecossistemas aquáticos e as interferências antrópicas. A partir dessas 

constatações, o presente trabalho teve como objetivo: i) verificar possíveis correlações entre 

os atributos físico-químicos e as riquezas dos macroinvertebrados e dos fitoplanctons; e ii) 

verificar  a similaridade entre os diferentes pontos de coleta do reservatório Orós a partir dos 

atributos biológicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Descrição da Área de Estudo 

 A pesquisa foi desenvolvida nas águas do reservatório Orós (6°8’31’’S - 6°20’26’’S e 

38°54’56’’ W - 39°13’28’’ W), localizado no terço médio superior do rio Jaguaribe, no 

semiárido tropical brasileiro (Fig.1). A capacidade de armazenamento do reservatório é de 1,9 

bilhão de metros cúbicos (m3), com uma bacia de contribuição de 25.000 km2. O reservatório 

contribui para o abastecimento de água de uma população de cerca de 5 milhões de habitantes 

que se encontram a sua jusante e a região metropolitana de Fortaleza-Ceará (DNOCS 2015), 

bem como projetos de irrigação, atividades industriais, turismo e piscicultura.   
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Fig. 1 Mapa do reservatório Orós e os pontos de coleta 

 

O clima da Bacia do Alto Jaguaribe é do tipo BSw’h’, semiárido quente com chuvas 

de verão/outono, temperatura média mensal sempre superior a 18˚C e insolação média anual 

de 2.800 horas (CEARA 1992). O regime pluviométrico se caracteriza por uma alta 

variabilidade espacial e temporal, sendo a principal limitação com relação à pluviometria na 

região, a irregularidade do regime e não a altura pluviométrica anual (Bressiani et al. 2015). 

Como em todo o Estado do Ceará, a pluviometria da região do Alto Jaguaribe 

caracteriza-se muito mais na irregularidade do regime do que nos registros das alturas 

pluviométricas. Existem duas estações bem definidas, uma chuvosa concentrada de janeiro a 

maio e a outra seca (junho a dezembro). A precipitação pluvial média é de 750 mm. ano-1. Por 

outro lado, a evaporação caracteriza-se por elevadas perdas de água, com uma média de 

evaporação potencial da área de 2.945 mm anuais (FUNCEME 2015).    

 A geologia da área é marcada pela preponderância de rochas do embasamento 

cristalino pré-cambriano (81%), com predominância de migmatitos homogêneos e 

heterogêneos, gnaisse e quartzito (Santana 2009). Quanto à pedologia, a bacia é composta por 

uma grande variedade de solos, com predominância de argissolos vermelho amarelo 

distróficos, neossolos litólicos, luvissolos crômicos, neossolos flúvicos e vertissolos (Dantas 

et al. 2011). Grande parte desses solos se exibe degradado pela manifestação dos processos 

erosivos, intensificada ao longo da evolução histórica do uso e ocupação das terras (Sales et 
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al. 2014). A cobertura vegetal predominante é a caatinga, a qual se apresenta fortemente 

degradada, e em parte destituída de suas condições originais, tanto sob o ponto de vista 

fisionômico como florístico (Toledo et al. 2014). Nas planícies aluviais encontram-se as 

matas ciliares, também bastante degradadas. Em alguns pontos da bacia as evidências dos 

processos de desertificação já podem ser nitidamente constatadas (Costa 2013). 

  

Coleta e amostragem dos atributos 

 As coletas dos 10 (dez) atributos físico-químicos e dos 4 (quatro) biológicos (Tab.1) 

foram realizadas, em intervalos bimestrais, no período de julho/2009 a julho/2011, em sete 

pontos de amostragens, sendo seis correspondentes às confluências dos principais tributários 

(P1- conceição; P2- Rio Jaguaribe; P3- Rio Faé; P4- Madeira Cortada; P5-Giqui; P6- 

Santarém) e o ponto sete (P7) localizado na proximidade do vertedouro do reservatório 

(Fig.1). 

Em cada um dos sete pontos de coleta foram realizadas amostras em triplicatas das 

macrófitas Eichornia crassipes. As coletas foram realizadas com o auxílio de uma rede delta 

com abertura de malha de 500µm e armazenadas em recipientes plásticos com álcool etílico 

hidratado (80%). No laboratório, as raízes das macrófitas foram lavadas para a remoção dos 

macroinvertebrados. Estes foram separados e conservados em álcool etílico (70%) e 

devidamente etiquetados. Os macroinvertebrados triados foram identificados até gênero com 

auxílio de chaves de identificação de Brusca e Brusca (2007) e Mugnai et al. (2010). Em 

seguida, a estrutura da comunidade foi determinada analisando-se a riqueza de família de 

macroinvertebrados em cada ponto de coleta considerando todas as coletas realizadas: i) Riq 

Mac - Riqueza de família de macroinvertebrados associados às raízes das macrófitas E. 

crassipes. 

No campo, as coletas de fitoplâncton foram realizadas com o auxílio de uma rede de 

plâncton de 30 a 50cm de diâmetro e porosidade de 20μm, com método de arraste. Foi 

coletado em cada ponto o equivalente a 500mL de água e acondicionado em frascos âmbar 

previamente lavados e descontaminados. As amostras foram preservadas com lugol acético e 

em seguida encaminhadas ao Laboratório Integrado de Águas de Mananciais e Residuárias do 

Instituto Federal do Ceará (LIAMAR/IFCE) e ao Laboratório de Planctologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) para realização das análises. Todos os procedimentos 

de coleta foram realizados segundo recomendações de APHA (2005) e Bicudo e Menezes 

(2006). 
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Tabela 1. Atributos analisados, metodologias e referências 

Atributos Metodologias Referências 

Temperatura (°C) 
Termômetro com filamento de 

mercúrio 
0° - 60°C 

APHA (2005) 

Condutividade 
Elétrica (dS m-1) 

Condutivimétrico 

Transparência de 
Secchi (m) 

Visualização em Disco de Secchi 

pH Potenciométrico 
Sólidos Suspensos 
Totais – SST (mg 

L-1) 

Filtração a vácuo com membrana de 
fibra de vidro 0,45µm de porosidade 

– Secagem a 103°C – 105°C 
Oxigênio 

Dissolvido 
(mg L-1) 

Método de Winkler – Azida 
Modificada – Iodometria 

Fósforo Total – PT 
(mg L-1) 

Espectrofotométrico – Ácido 
Ascórbico 

Ortofosfato 
Solúvel – OPS (mg 

L-1) 
Nitrogênio 

Amoniacal Total – 
NTK (mg L-1) 

Espectrofotométrico - Destilação em 
Macro-Kjeldahl seguida de 

Nesslerização Direta 

Nitrato (mg L-1) 
Espectrofotométrico – Salicilato de 

Sódio 
Rodier 
(1975) 

Riq Mac1 

Coleta com rede delta (500µm) e 
posterior identificação com chaves 
de identificação. Considerou-se o 
número de famílias identificadas 

associadas às macrófitas E. crassipes 

Brusca e Brusca (2007); 
Mugnai et al. (2010) 

Riq Cya2 Microscopia de campo luminoso de 
lâminas  preparadas a partir do 

sedimento obtido por  centrifugação 
a 1500 rpm por 5-10 min para 

estimativa da densidade de 
cianobactérias e Identificação do 
fitoplâncton através de chaves 
dicotômicas de identificação 

Bicudo e Menezes (2006), Cybis 
et al. (2006), Sant'ana et al. 

(2006), Komárek e Anagnostidis 
(1999), Streble e Krauter (1987), 

Komárek (1983) e Bourrely 
(1972). 

Riq Chl3 

Riq Bac4 

1Riqueza de família de macroinvertebrados associados às raízes das macrófitas E. crassipes 
2Riqueza de espécies de Cyanophyceae 
3Riqueza de espécies de Chorophyceae 
4Riqueza de espécies de bacillariophyceae 
 

Em seguida, de modo semelhante, a estrutura da comunidade foi determinada 

analisando-se a riqueza de espécies de fitoplâncton em cada ponto de coleta considerando 

todas as coletas realizadas: i) Riq Cya - Riqueza de espécies de Cyanophyceae; ii) Riq Chl – 

Riqueza de espécies de Chorophyceae e iii) Riq Bac - Riqueza de espécies de 

bacillariophyceae. Para a escolha dos atributos foram considerados os estudos desenvolvidos 
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por Rocha et al. (2015), Ferreira  et al. (2015), Lopes et al. (2014), Silva (2013), Palácio et al. 

(2009), Andrade et al. (2007) e Andrade et al. (2005) na identificação dos principais atributos 

relacionados com a qualidade da água de reservatórios inseridos no semiárido brasileiro.   

 

Análise dos Dados  

 Com o objetivo de confirmar ou rejeitar a hipótese da dissimilaridade na qualidade das 

águas do reservatório Orós quanto aos atributos biológicos (Tab. 3), foi realizada análise de 

agrupamento hierárquico (AAH) pelo método aglomerativo empregando-se o software SPSS 

16.0. Em seguida foi realizada Análise de Correlação Canônica (ACC) para obter correlações 

entre os atributos físico-químicos e as comunidades biológicas de macroinvertebrados e 

fitoplâncton presentes em cada grupo similar definido pela AAH. Na realização da ACC 

foram considerados os dez atributos físico-químicos e os quatro atributos biológicos (Tab. 1). 

As análises foram realizadas com o programa estatístico R – Project, versão 3.1.0 (R 

Development Core Team 2014). O princípio desta técnica multivariada é desenvolver uma 

combinação linear, em cada um dos conjuntos de variáveis (X e Y) de modo que a associação 

seja maximizada. Nesse método, não existe distinção entre variável independente e 

dependente, existem somente dois conjuntos de variáveis, em que se busca a máxima 

correlação entre ambas (Manly 2004). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Composição das comunidades biológicas 

 As tabelas 2 e 3 apresentam a composição de fitoplâncton e os dados de riquezas de 

famílias de macroinvertebrados associados às espécies de macrófitas E. crassipes e riqueza de 

espécies de fitoplâncton, respectivamente. Foram identificadas nove classes de fitoplâncton 

(Cyanophyceae, Chlorophyceae, Bacilariophyceae, Chlamydophyceae, Crysophyceae, 

Dinophyceae, Euglenophyceae, Xantophyceae e Zygnemaphyceae) nas águas do reservatório 

Orós. Dentre as classes de maiores abundâncias estavam as Cyanophyceae ou cianobactéria, 

Chlorophyceae e Bacillariophyceae. Sendo que as cianobactérias se destacaram como as mais 

abundantes dentre todas as classes. Para a classe das cianobactérias, em um total de 109 

espécies, há destaque para Planktotrix agardii, Cylindrospermopsis raciboskii e Microcysitis 

aureaginosa, as quais são potencialmente tóxicas para o ser humano.  
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Tabela 2. Comunidades de fitoplâncton encontradas no reservatório Orós 

Bacillariophyceae Pediastrum simplex Monoraphidium contortum 
Amphora sp Pediastrum tetras Monoraphidium irregulare 
Aulacoseira granulata Quadrigula spp Monoraphidium griffthii 
Aulacoseira sp Scenedesmus sp Oocystis sp 
Cyclotella sp Scenedesmus acuminatus Paradoxia multiseta 
Cymbella sp Scenedesmus bernadii Pediastrum duplex 
Melosira granulata Scenedesmus bicaudatus Pediastrum simplex 
Melosira sp Scenedesmus disciformis Pediastrum tetras 
Navicula sp Scenedesmus smithii Quadrigula spp 
Nitzschia sp Schroederia sp Scenedesmus sp 
Rhopalodia gibba Selenastrum gracile Scenedesmus acuminatus 

Chlamydophyceae Selenastrum sp Scenedesmus bernadii 
Chlamydomonas sp Tetraedron caudatum Scenedesmus bicaudatus 
Eudorina sp Tetraedron muticum Scenedesmus disciformis 
Volvox sp Tetraedron minimum Scenedesmus smithii 
Volvox globator Tetrastrum sp Schroederia sp 

  Chlorophyceae T. heteracanthum Selenastrum gracile 
Actinastrum gracillimum T. staurogeniaeforme Selenastrum sp 
Actinastrum sp Treubaria sp Tetraedron caudatum 
Ankistrodesmus sp Volvox sp Tetraedron muticum 
Ankyra ancora Crysophyceae Tetraedron minimum 
Ankyra sp Chrysococcus sp Tetrastrum sp 
Chlorella sp   Chlorophyceae T. heteracanthum 
Closteriopsis sp Actinastrum gracillimum T. staurogeniaeforme 
Closterium sp Actinastrum sp Treubaria sp 
C. reticulatum Ankistrodesmus sp Volvox sp 
Coelastrum sp Ankyra ancora Dinophyceae 
Crucigenia sp Ankyra sp Peridinium sp 
Coelastrum microporum Chlorella sp Euglecophyceae 
Crucigenia fenestrata Closteriopsis sp Euglena sp 
Crucigenia tetrapedia Closterium sp Euglena acus 
Crucigeniella apiculata Coelastrum reticulatum Phacus sp 
Crucigeniella crucifera Coelastrum sp Strombomonas sp 
Crucigeniella sp Crucigenia sp Trachelomonas sp 
Dicloster sp Coelastrum microporum Xanthophyceae 
Dictyospphaerium sp Crucigenia fenestrata Isthmochloron sp 
Eudorina spp Crucigenia tetrapedia Isthmochloron lobulatum 
Golenkinia sp Crucigeniella apiculata Tetraplektron sp 
Golenkiniopsis sp Crucigeniella crucifera Zignemaphyceae 
Kirchineriella lunaris Crucigeniella sp Closterium sp 
Kirchineriella obesa Dicloster sp Cosmarium sp 
Kirchneriella sp Dictyospphaerium sp Euastrum denticulatum 
Micractinium sp Eudorina spp Euastrum sp 
M. contortum Golenkinia sp Staurastrum gracile 
M. irregulare Golenkiniopsis sp Staurastrum sp 
M. griffthii Kirchineriella lunaris Xanthidium sp 
Oocystis sp Kirchineriella obesa  
Paradoxia multiseta Kirchneriella sp  
Pediastrum duplex Micractinium sp  
*Espécies de cianobactérias com potencial tóxico 
Fonte: Silva (2013) com modificações 
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Tabela 3. Riqueza de famílias de macroinvertebrados e fitoplâncton do reservatório Orós 
Atributos Biológicos Pontos de coleta 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Riq Mac 
1
 24 29 26 36 30 33 34 

Riq Cya
2
 53 52 53 47 45 52 49 

Riq Chl
3
 21 17 25 24 18 16 18 

Riq Bac
4
 16 15 21 17 11 18 18 

1Riqueza de família de macroinvertebrados associados às raízes das macrófitas E. crassipes; 
3Riqueza de espécies de Cyanophyceae; 
4Riqueza de espécies de Chorophyceae; 
5Riqueza de espécies de bacillariophyceae; 
 

A questão é que as águas deste reservatório fazem parte do abastecimento de cerca de 

5 milhões de habitantes pertencentes a municípios localizados no Vale do Jaguaribe e na 

região metropolitana da Grande Fortaleza, portanto requerendo um elevado custo para 

tratamento da mesma e torná-la adequada ao consumo humano conforme normas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO 2008), portaria no 2. 914/2011 do Ministério 

da Saúde (MS) (BRASIL, 2011) e resolução n°357/2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) (BRASIL 2005). A OMS recomenda o valor limite máxima para 

cianobactéria - microcistina-LR de 1 µg/L, enquanto as normas brasileiras estabelecem 

10.000 cél/ml preconizado na portaria no 2. 914/2011 (MS) e 50.000 cél/ml na resolução 

n°357/2005 do CONAMA. Para Cao et al. (2011), estas espécies são fortes competidoras 

tanto por nutrientes, quanto por luminosidade e indicam uma piora na qualidade da água.  

Neste contexto, estudos desenvolvidos por Fonseca et al. (2015), Costa et al.(2009) e 

Costa et al. (2006) em reservatórios do Rio Grande do Norte (RN) mostraram a importância 

de se estabelecer a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, em face das concentrações acima dos limites máximos da OMS (1 µg/L), 

portaria no 2. 914/2011 (MS) (10.000 cél/ml) e resolução CONAMA n°357/2005 (50.000 

cél/ml). Estes estudos apontam a ocorrência de blooms tóxicos de cianobactérias e risco 

permanente de cianotoxinas em águas de abastecimento e indica a necessidade da 

implementação de medidas de controle das florações, visando à melhoria da qualidade da 

água. De modo semelhante, Piccin-Santos e Bittencourt-Oliveira (2012) realizaram estudos 

em reservatórios das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil e identificaram 14 táxons de 

cianobactérias, sendo que 11 foram identificados como produtores de toxinas potenciais. A 

ocorrência desses táxons, segundo os autores, em todos os reservatórios estudados enfatiza a 

necessidade de um monitoramento contínuo da qualidade da água para abastecimento 

humano.  

 Quanto aos macroinvertebrados foram encontradas dez famílias (Atyidae, Cybaeidae, 

Libellulidae, Perilestidae, Dyticidae, Hydrophilidae, Elmidae, Chironomidae, Ampularidae, 



85 
 
Thiaridae, Planorbidae), sendo que os moluscos das famílias Ampularidae, Thiaridae, 

Planorbidae foram os mais abundantes, conforme estudo já publicado por Rocha et al. (2015) 

e Carvalho et al. (2013) em ecossistemas semiáridos. As famílias encontradas são indicadores 

da deterioração da qualidade da água e das condições ambientais desfavoráveis para as 

famílias sensíveis às alterações do ecossistema aquático. Ngodhe et al. (2014) identificaram 

que as comunidades biológicas dos macroinvertebrados responderam com precisão as 

condições da qualidade da água, apontando que os mesmos podem ser considerados 

bioindicadores dos corpos hídricos.  

 Estes estudos indicam que nos reservatórios semiáridos a fauna de macroinvertebrados 

é constituída por poucas espécies e que sofrem as influências dos fatores ambientais como a 

baixa pluviosidade, as secas, variação no nível da água (Mehler et al. 2014), bem como ações 

antrópicas, afetando tanto a quantidade como a qualidade da água desses ecossistemas 

artificiais (Schmidlin et al. 2011). A predominância dos moluscos em reservatórios 

semiáridos também foi apontada por Rocha-Miranda e Martins-Silva (2006). Segundo esses 

autores, a ocorrência desses moluscos em reservatórios, constitui uma preocupação quanto à 

saúde pública, principalmente das comunidades ribeirinhas, uma vez que estes organismos 

são hospedeiros intermediários de trematódeos que parasitam o homem. Rocha et al.(2015) 

mostraram que a riqueza de famílias de macroinvertebrados pode ser uma importante métrica 

no monitoramento da qualidade das águas em corpos hídricos de regiões semiáridas tropicais. 

 

Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) 

 Para se identificar a existência de dissimilaridade na qualidade das águas do 

reservatório orós, empregou-se a técnica de Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) 

com base na métrica de riqueza dos organismos aquáticos macroinvertebrados e fitoplâncton 

(Tab. 3). O dendrograma evidencia que o ponto ótimo de corte da distância reescalonada de 

combinação se encontra entre 8,68 e 13,12, a qual é determinada através de interpolação, 

pois, a partir desta, há um distanciamento maior na medida de similaridade para a formação 

de agrupamentos posteriores (Fig.2). 
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Fig. 2. Dendrograma dos agrupamentos das águas do reservatório Orós 

 
 
  

Verifica-se nas figuras 2 e 3 que a análise de similaridade dos atributos biológicos 

permitiu a formação de três grupos. O Grupo I, formado pelos pontos da parte alta da bacia do 

Alto Jaguaribe (P1, P2 e P3), o Grupo II pelos pontos do terço médio (P4 e P5) e o Grupo III 

pelos pontos da parte baixa (P6 e P7).  

 

Fig. 3. Análise de agrupamento no reservatório Orós 
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A formação de regiões distintas homogêneas aponta a dissimilaridade na qualidade 

das águas do reservatório orós. A similaridade da qualidade das águas empregando-se a 

métrica de abundância dos macroinvertebrados, também, foi utilizada por Elias et al. (2014) 

em estudos realizados nos rios da Tanzânia. As diferenças existentes entre os três grupos 

podem ser explicadas a partir de estudo anterior realizado por Rocha et al. (2015) com base 

em atributos físicos, químicos e de métricas dos macroinvertebrados. Com base neste estudo, 

os piores Índices de Qualidade de Água (IQA’s) foram registrados no Grupo I, indicando que 

neste grupo as comunidades biológicas são afetadas por valores muitos altos de cor aparente, 

turbidez e fósforo com consequente deterioração da qualidade da água. Quanto ao grupo II, 

foram registrados valores regulares, indicando que nestes pontos a qualidade da água melhora 

e que os agentes impactantes são menos severos. E por fim, os melhores IQA’s foram 

registrados no Grupo III, localizados próximos ao vertedouro do reservatório. Tais pontos 

ficam mais distantes das cargas de sedimentos resultantes do escoamento superficial e aporte 

de nutrientes, na qual expressa o poder de depuração do reservatório. 

As riquezas das espécies de cyanophyceae, chorophyceae e bacillariophyceae foram 

os atributos determinantes para a formação do Grupo I, cujos valores apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas (ao nível de 1%, teste Anova) aos demais grupos (Tab. 4). 

Trata-se de um grupo formado por pontos com maiores valores de riqueza destes 

fitoplânctons, sendo este, portanto, os atributos biológicos determinantes da dissimilaridade 

da qualidade da água do reservatório Orós. A presença determinante desses organismos 

sugere o lançamento de esgotos domésticos (De Paula Filho et al. 2015; Batista  et al. 2014), 

desenvolvimento das atividades agriculturas e de pecuária (De Paula Filho et al. 2015; Lopes 

et al. 2014) e piscicultura (De Paula Filho et al. 2015; Silva  2013), podendo ser despejados 

diretamente nas águas ou chegar através do escoamento superficial. Em recente estudo 

desenvolvido por De Paula Filho et al. (2015) visando estimar as cargas de nutrientes na 

bacia do Alto Jaguaribe, demonstraram que as atividades agropecuárias são responsáveis por 

cerca de 77,4% da carga de nitrogênio e 81,1% da carga de fósforo, com forte contribuição de 

pecuária, 5. 944 t N.ano-1 e 2.117 t P.ano-1, e incipiente participação da agricultura no total 

das emissões. As fontes pontuais por efluentes domésticos e piscicultura, ocupam o segundo e 

terceiro lugares, com emissões iguais a 831 e 710 t N.ano-1, 233 e 183 t P.ano-1, 

respectivamente. A riqueza de espécies de cyanophyceae também foi o atributo determinante 

para a formação do Grupo II e III cujos valores apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (ao nível de 1%, teste Anova) aos demais grupos (Tab. 4). 
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Tabela 4 - Estatística dos atributos biológicos do reservatório Orós para os três grupos, 

definidos pela análise de agrupamento  

Atributos 
Biológicos Estatísticas 

Grupos 
1 2 3 

RiqMac1 

Média 8,78  ± 2,64a 7,33  ± 2,59a 7,44  ± 1,60a 
Mín 5 2 4 
Máx 14 12 10 

RiqCya2 

Média 17,56  ± 3,83a 10,22  ± 3,31b 5,44  ± 0,94c 
Mín 11 5 4 
Máx 23 15 7 

RiqChl3 

Média 7,00  ± 3,78a 4,67  ± 2,22b 3,78  ± 1,98b 
Mín 1 2 1 
Máx 13 10 8 

RiqBac4 

Média 5,78  ± 2,59a 3,11  ± 1,48b 4,00  ± 1,33b 
Mín 2 1 1 
Máx 11 6 5 

1Riqueza de família de macroinvertebrados associados às raízes das macrófitas E. crassipes; 
2Riqueza de espécies de Cyanophyceae; 
3Riqueza de espécies de Chorophyceae; 
4Riqueza de espécies de bacillariophyceae; 
  

A formação de grupos homogêneos distintos da qualidade das águas aponta que o 

biomonitoramento do reservatório Oró pode ser realizado apenas em três dos atuais sete 

pontos, o que resultará em redução de custos do monitoramento. Outros estudos 

desenvolvidos a partir da similaridade de atributos físicos e químicos corroboram nossos 

resultados. Palácio et al. (2009) verificaram que os pontos de coletas poderiam ser reduzidos 

de sete para quatro pontos na bacia do Curu. Lopes et al. (2014), utilizando análise de 

componentes principais, propuseram a redução de sete para três pontos de amostragem, com 

base em atributos físicos e químicos. 

 

Análise de Correlação Canônica (ACC)  

De acordo com tabela 5 e figura 4, observam-se correlações canônicas significativas 

(R = 0,92; p≤ 5%), (R=0,55; p≤ 5%) referentes ao Grupo I (P1, P2 e P3) pelo teste F de 

Snedecor, ajustado do procedimento multivariado de Pillai’s. Pelos coeficientes do primeiro 

par canônico, observa-se a correlação positiva entre o atributo físico-químico (conjunto I) – 

Nitrato (R= - 0,81), SST (R= - 0,54), Ntk (R= - 0,51) e a métrica de riqueza de cyanophyceae 

(Cya) (R= - 0,54) do conjunto II. E pelos coeficientes do segundo par canônico, a ACC 

mostrou as métricas de riquezas dos macroinvertebrados (Mac) (R= 0,79), chorophyceae 

(Chl) (R= 0,67) e bacillariophyceae (Bac) (R=  0,76) do conjunto II correlacionando-se 

positivamente com o atributo físico-químico (conjunto I) – T (R= 0,53) e negativamente com 

Ft (R= - 0,75) e Ce (R= - 0,72).  
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Tabela 5 Correlações canônicas e pares canônicos entre os atributos dos conjuntos I (Ntk, 

pH, CE, SST,  Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To ) e II (Mac, Cya, Chl e Bac) referentes aos 

pontos P1, P2 e P3 (Grupo I).  

 Conjuntos Atributos 

Pares Canônicos 
1 2 3 4 

Correlações Canônicas (1) 

C1 

NtK -0,51 -0,23 -0,20 -0,16 
pH 0,23 0,05 -0,61 -0,05 
CE 0,11 -0,72 0,22 0,45 
SST -0,54 0,20 -0,22 0,17 
Orto 0,26 0,08 0,52 -0,14 

Transp 0,26 -0,45 -0,25 -0,25 
Ft 0,01 -0,75 -0,25 -0,25 

OD -0,06 0,28 0,09 0,05 
Nitrato -0,81 0,00 0,42 -0,23 

T -0,19 0,53 0,16 0,19 

C2 

Mac -0,44 0,79 -0,14 -0,25 
Cya -0,54 -0,35 0,42 0,45 
Chl 0,47 0,67 0,27 0,40 
Bac 0,35 0,76 0,09 -0,44 

    R – Canônico 0.92 0.55 0.42ns 0.36ns 

ns = não significativo;  (1) Correlações canônicas ≥ 0,5 foram consideradas significantes para fins de   

interpretação. Legenda: NTK - Nitrogênio Amoniacal Total; CE - Condutividade Elétrica; SST - Sólidos 

Suspensos Totais; Orto - Ortofosfato Solúvel; Transp - Transparência de Secchi; Ft - Fósforo Total; OD – 

Oxigênio Dissolvido; To - Temperatura (°C); Mac - Riqueza de família de macroinvertebrados associados às 

raízes das macrófitas E. crassipes; Cya - Riqueza de espécies de Cyanophyceae; Chl - Riqueza de espécies de 

Chorophyceae; Bac - Riqueza de espécies de bacillariophyceae 
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Fig. 4. Representação gráfica da Análise de Correlação Canônica entre os atributos dos 

conjuntos I (Ntk, pH, CE, SST, Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To) e II (Mac, Cya, Chl e Bac) 

referentes aos pontos P1, P2 e P3 (Grupo I).  

 

Observam-se que as correlações entre Nitrato, SST, Ntk e a métrica de riqueza de 

cyanophyceae, bem como as correlações negativas dos atributos Ft e Ce nos organismos Mac, 

Chl e Bac, sugerem a influência do escoamento superficial e a entrada excessiva de nutrientes 

no reservatório Orós e evidenciam o elevado nível de eutrofização deste ecossistema aquático 

inserido no semiárido nordestino. Tais resultados indicam a excessiva descarga de sedimentos 

e nutrientes que vem contribuindo para o favorecimento da dominância das cianobactérias, 

assim como a diminuição da riqueza dos demais fitoplanctons (chorophyceae e 

bacillariophyceae) e macroinvertebrados. De acordo com Moreira et al. (2014) e Palácio et al. 

(2015) o favorecimento das cyanophyceae nos ecossistemas aquáticos constitui uma 

preocupação quanto à saúde pública devido às toxinas produzidas e sugere um ambiente em 

processo de eutrofização. Tais constatações também foram apontadas em estudos anteriores 

desenvolvidos por Ferreira et al. (2015), Rocha et al. (2015), Lopes et al. (2014) e Silva 

(2013), onde verificaram que nos pontos P1, P2 e P3, localizados na parte alta do 

reservatório, são encontrados os valores mais elevados de sedimentos e nutrientes , 

principalmente  no ponto P2, afluência do rio Jaguaribe que apresenta elevado aporte de 

materiais suspensos.  
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Salienta-se ainda, de acordo com dados disponibilizados por IBGE (2015) que mais de 

88% dos domicílios dos municípios inseridos na bacia do Alto Jaguaribe não dispõem de 

sistemas de esgotos e o armazenamento dos resíduos sólidos é ainda disposto em lixões a céu 

aberto. Quanto a piscicultura, verifica-se que grandes quantidades de dejetos orgânicos são 

lançadas diretamente na forma de excretas e ração não consumida (Azevedo et al. 2011), 

contribuindo assim, para o processo de eutrofização artificial dos reservatórios (Bezerra et al. 

2014). De acordo com De Paula Filho et al. (2015), a piscicultura representa um impacto 

direto para a qualidade das águas dos reservatórios, onde as estimativas apontam uma 

emissão direta da ordem de 583 t N.ano-1 e 150 t P.ano-1, configurando um impacto direto 

para a qualidade das águas deste corpo lêntico. 

 Outros estudos também desenvolvidos no semiárido nordestino por Cordeiro-Araújo 

(2015), De Paula Filho et al. (2015), Chaves  et al. (2013), Silva (2013) e Araújo (2009) 

também apontam os ecossistemas aquáticos com elevadas concentrações de nutrientes e 

sedimentos e presença de espécies de cianobactérias. Tais estudos sugerem programas de 

manejo efetivo com ênfase na redução de entrada de nutrientes para fins de conservação da 

qualidade da água e preservação da saúde pública.  

O resultado da ACC também mostrou que no Grupo I (Tab. 5 e Fig. 4), que dentre os 

atributos analisados, a temperatura apresentou correlações positivas com as riquezas dos 

macroinvertebrados, chorophyceae e bacillariophyceae. Neste contexto, Gichana et al. 

(2015), em estudos realizados no Kenya, Aazami  et al. (2015) no Iran, Ruiz e López-Portillo 

no México, Morelli e Verdi (2014) no Uruguai também verificaram que o atributo abiótico 

temperatura está fortemente correlacionado com a variação das comunidades de 

macroinvertebrados. Aqui no Brasil, Salvarrey  et al. (2014) e Rodrigues et al. (2007) 

também verificaram que a temperatura influencia positivamente as comunidades de 

macroinvertebrados. De modo semelhante, a temperatura também se correlaciona 

positivamente com as comunidades de fitoplânctons chorophyceae e bacillariophyceae, como 

apontam os estudos desenvolvidos por Tian  et al. (2014) e Sevindik e Celik (2014). 

Observa-se na tabela 6 e figura 5 que houve correlações canônicas significativas (R = 

0,94; p≤ 5%), (R=0,56; p≤ 5%) referentes ao Grupo II (P4 e P5), para o primeiro e segundo 

pares canônicos, respectivamente, pelo teste F de Snedecor, ajustado do procedimento 

multivariado de Pillai’s. Pelos coeficientes do primeiro par canônico, observa-se que as 

métricas de riquezas dos macroinvertebrados (Mac) (R= 0,64), chorophyceae (Chl) (R= 0,83) 

e bacillariophyceae (Bac) (R=  0,53) do conjunto II correlaciona-se positivamente com o 

atributo físico-químico (conjunto I) – Transp (R= 0,52) e negativamente com pH (R= - 0,52) 

e Ce (R= - 0,53). E pelos coeficientes do segundo par canônico, a ACC mostrou que a métrica 
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de riqueza de cyanophyceae (Cya) (R= 0,81) do conjunto II correlaciona-se positivamente 

com os atributos físico-químicos (conjunto I) – NtK (R= 0,61)  e  Nitrato (R= 0,51). 

 

Tabela 6 Correlações canônicas e pares canônicos entre os atributos dos conjuntos I (Ntk, 

pH, CE, SST,  Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To ) e II (Mac, Cya, Chl e Bac) referentes aos 

pontos P4 e P5 (Grupo II).  

Conjuntos Atributos 

Pares Canônicos 
1 2 3 4 

Correlações Canônicas (1) 

C1 

NtK -0,14 0,61 -0,21 0,59 
pH -0,52 0,34 -0,05 0,32 
CE -0,53 0,44 0,10 -0,47 
SST -0,24 -0,22 -0,37 0,19 
Orto -0,28 0,09 0,04 -0,28 

Transp 0,52 -0,36 0,35 -0,32 
Ft -0,22 -0,23 0,04 0,57 

OD -0,37 0,22 -0,27 -0,30 
Nitrato -0,05 0,51 -0,27 -0,21 

T -0,31 - 0,44 0,33 -0,27 

C2 

Mac 0,64 -0,53 -0,19 -0,53 
Cya 0,44 0,81 0,24 0,00 
Chl 0,83 0,01 -0.16 -0,53 
Bac 0,53 -0,39 0,66 0,18 

    R – Canônico 0.94 0.56 0.33ns 0.26ns 

ns = não significativo;  (1) Correlações canônicas ≥ 0,5 foram consideradas significantes para fins de 

interpretação. Legenda: NTK - Nitrogênio Amoniacal Total; CE - Condutividade Elétrica; SST - Sólidos 

Suspensos Totais; Orto - Ortofosfato Solúvel; Transp - Transparência de Secchi; Ft - Fósforo Total; OD – 

Oxigênio Dissolvido; To - Temperatura (°C); Mac - Riqueza de família de macroinvertebrados associados às 

raízes das macrófitas E. crassipes; Cya - Riqueza de espécies de Cyanophyceae; Chl - Riqueza de espécies de 

Chorophyceae; Bac - Riqueza de espécies de bacillariophyceae 
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Fig. 5. Representação gráfica da Análise de Correlação Canônica entre os atributos dos 

conjuntos I (Ntk, pH, CE, SST, Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To) e II (Mac, Cya, Chl e Bac) 

referentes aos pontos P4 e P5 (Grupo II).  

 

Conforme ilustrado na figura 5, as riquezas de macroinvertebrados e dos fitoplânctons 

bacillariophyceae e chorophyceae agruparam-se no quadrante referente ao atributo 

transparência. A redução da transparência leva à diminuição da riqueza destes organismos 

aquáticos, levando ao desequilíbrio na cadeia alimentar dentro do reservatório. Neste sentido 

amplo, Sharifinia et al. (2012) afirmam que águas com baixas transparência e elevada 

turbidez podem reduzir as métricas de abundância e riqueza dos invertebrados. Tais 

condições geralmente são inadequadas para a maioria dos insetos aquáticos. 

Nesta mesma linha, estudos desenvolvidos em outros ecossistemas aquáticos também 

apontam a mesma tendência. Wan et al. (2014) verificaram que a transparência constitui um 

dos principais atributos influenciadores das comunidades de macroinvertebrados. Medeiros et 

al. (2013) e Veras et al. (2013) também apontam a dominância de macroinvertebrados em 

ecossistemas semiáridos, principalmente de moluscos resultantes das elevadas taxas de 

sedimentos e baixa transparência. Tian et al. (2014) também apontaram as fortes correlações 

entre as comunidades de fitoplâncton e a transparência no reservatório Jiangdong na China. 

Segundo os autores supracitados, a composição e sucessão dos fitoplânctons são 

influenciadas pela transparência da água em reservatórios e rios, na qual são organismos que 
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se mostram muitos sensíveis à presença de sedimentos na água e que durante o processo 

sucessional as bacillariophytas se mostram dominantes. Na Turquia, Sevindik e Celik (2014) 

argumentam que a transparência está diretamente relacionada com a dominância de certas 

espécies, principalmente de cianobactérias características de ambientes antropizados. 

  Estudos anteriores desenvolvidos por Lopes et al. (2014) e Batista  et al.(2014) 

também verificaram que a transparência apresenta valores médios e amplitudes mais elevadas 

nos pontos p4 e p5 decorrentes do aumento das concentrações de clorofila na água. Valores 

elevados deste atributo indicam que há um incremento na biomassa de fitoplâncton nesses 

ecossistemas e que este aumento provoca mudanças na coloração da água.  

As correlações do pH com esses organismos também era esperada, pois tal atributo é 

capaz de modificar métricas dos organismos aquáticos. Salienta-se ainda, que os estudos 

anteriores realizados por Lopes et al. (2014) e Silva (2013) mostrou que os valores de pH se 

mantiveram sempre dentro de valores alcalinos. Sugere-se que os valores elevados do pH nos 

reservatórios semiáridos podem ser atribuídos a geologia, aos solos e as atividades dos 

organismos fitoplanctônicos. Ainda em relação ao Grupo II, observa-se que os atributos NtK 

e o Nitrato apresentam correlação significativas com as cyabactérias, portanto, os elementos 

nitrogenados continuam a influenciar positivamente tais organismos evidenciando que o 

excesso de aporte de nutrientes continua a ocorrer também nos pontos p4 e p5. 

Observa-se na tabela 7 e figura 6 que houve correlações canônicas significativas (R = 

0,98; p≤ 5%), (R=0,73; p≤ 5%) referentes ao Grupo III (P6 e P7), para o primeiro e segundo 

pares canônicos, respectivamente, pelo teste F de Snedecor, ajustado do procedimento 

multivariado de Pillai’s. Pelos coeficientes do primeiro par canônico, observa-se que as 

métricas de riquezas dos macroinvertebrados (Mac) (R= -0,67), chorophyceae (Chl) (R= -

0,64) e bacillariophyceae (Bac) (R= -0,71) do conjunto II correlaciona-se negativamente com 

o atributo físico-químico (conjunto I) pH (R= 0,65). E pelos coeficientes do segundo par 

canônico, a ACC mostrou que a métrica de riqueza de cyanophyceae (Cya) (R= 0,51) do 

conjunto II correlaciona-se positivamente com o atributo físico-químicos (conjunto I) Nitrato 

(R= 0,71). 

Nota-se que o pH e o nitrato constituem os principais atributos correlacionados com as 

comunidades biológicas. Isto demonstra que apesar do processo de deposição que ocorre ao 

longo do reservatório, as águas que saem do sangradouro do reservatório, nos pontos p6 e p7, 

continuam contaminadas por cianobactérias e com grande presença de nutrientes.  
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Tabela 7 Correlações canônicas e pares canônicos entre os atributos dos conjuntos I (Ntk, 

pH, CE, SST,  Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To ) e II (Mac, Cya, Chl e Bac)  referentes aos 

pontos P6 e P7 (Grupo III).  

Conjuntos Atributos 

Pares Canônicos 
1 2 3 4 

Correlações Canônicas (1) 

C1 

NtK 0,48 -0,20 0,35 0,12 
pH 0,65 -0,38 -0,06 0,46 
CE 0,24 0,14 -0,56 0,14 
SST -0,36 0,18 0,15 -0,22 
Orto -0,25 -0,08 -0,08 -0,46 

Transp 0,05 0,17 -0,54 0,29 
Ft 0,01 0,11 -0,04 -0,65 

OD 0,31 -0,05 -0,28 -0,11 
Nitrato 0,09 0,71 0,34 0,08 

T 0,26 -0,46 -0,11 0,26 

C2 

  Mac -0,67 0,22 -0,32 0,63 
Cya 0,35 0,51 -0,76 -0,19 
Chl -0,64 -0,09 -0,74 0,16 
Bac -0,71 0,16 -0,40 -0,56 

         R – Canônico 0.98 0.73 0.32ns 0.23 ns 

ns = não significativo;  (1) Correlações canônicas ≥ 0,5 foram consideradas significantes para fins de      

interpretação. Legenda: NTK - Nitrogênio Amoniacal Total; CE - Condutividade Elétrica; SST - Sólidos 

Suspensos Totais; Orto - Ortofosfato Solúvel; Transp - Transparência de Secchi; Ft - Fósforo Total; OD – 

Oxigênio Dissolvido; To - Temperatura (°C); Mac - Riqueza de família de macroinvertebrados associados às 

raízes das macrófitas E. crassipes; Cya - Riqueza de espécies de Cyanophyceae; Chl - Riqueza de espécies de 

Chorophyceae; Bac - Riqueza de espécies de bacillariophyceae 

 

. 
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Fig. 6. Representação gráfica da Análise de Correlação Canônica entre os atributos dos 

conjuntos I (Ntk, pH, CE, SST, Orto, Transp, Ft, OD, Nitrato e To) e II (Mac, Cya, Chl e Bac) 

referentes aos pontos P6 e P7 (Grupo III).  

 

 Em síntese, pela análise de correlação canônica foi possível identificar que os 

atributos determinantes para a formação do Grupo I foram os SST, NtK, nitrato, fósforo total, 

temperatura e condutividade elétrica indicando que o reservatório vem recebendo muitos 

sedimentos e nutrientes em razão de diversas atividades antrópicas. E no Grupo II foram a 

transparência, Ntk, Nitrato, Ce, e pH e por fim o Grupo III que apresentou o Nitrato e o pH 

como atributos mais correlacionados as comunidades biológicas.  

 

CONCLUSÕES 

 

(1) o reservatório Orós apresenta baixa diversidade de macroinvertebrados com 

predominância de famílias indicadoras da deterioração da qualidade da água e composição 

fitoplanctônica com predominância de cyanophyceae. A presença destas comunidades sugere 

uma atenção maior quanto á gestão dos recursos hídricos da bacia do alto Jaguaribe;  

 

(2) pela Análise Multivariada/Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) foi possível 

identificar a formação de três grupos diferentes, a partir da similaridade das comunidades 
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biológicas, o que pode resultar na redução de pontos de coleta e de custos, sem comprometer 

o monitoramento da qualidade da água no reservatório semiárido; 

 

(3) o estudo permitiu identificar a variabilidade espacial dos atributos físicos químicos que 

mais influenciam as métricas dos macroinvertebrados e fitoplâncton no reservatório Orós. Os 

atributos correlacionados ao Grupo I - SST, NtK, nitrato, fósforo total, temperatura e 

condutividade elétrica; Grupo II - transparência, Ntk, Nitrato, Ce, e pH; e Grupo III  - Nitrato 

e o pH como atributos mais correlacionados as comunidades biológicas.  

 

(5) o aporte excessivo de nutrientes e sedimentos vem contribuindo para o processo de 

eutrofização das águas superficiais do reservatório Orós, afetando as comunidades biológicas 

e os múltiplos usos deste recurso. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

CONCLUSÕES 

 O reservatório Orós apresenta baixa diversidade de macroinvertebrados com 

predominância de famílias resistentes à poluição e composição fitoplanctônica com 

predominância de cyanophyceae.  

 As macrófitas flutuantes P.stratiotes e E. crassipes apresentam diferenças quanto à 

complexidade de suas raízes, porém a riqueza de famílias associadas de macroinvertebrados 

não diferiu entre as duas espécies de macrófitas. 

A análise fatorial/análise da componente principal promoveu redução de 33 para 12 

atributos de qualidade de água com explicabilidade de 85,32% da variância total. 

A análise fatorial/análise da componente principal evidenciou os fatores responsáveis 

pela qualidade da água do reservatório Orós: intemperismo, escoamento superficial e aporte 

de nutrientes resultantes de atividades antrópicas como agricultura, pecuária, lançamentos de 

esgotos e lixos domésticos.  

O IQA proposto, baseado em atributos físicos, químicos e de métricas dos 

macroinvertebrados demonstrou que a qualidade da água do reservatório Orós pode ser 

considerada como regular para o consumo humano, desde que sejam realizados tratamentos 

avançados. 

Os melhores IQA’s foram registrados nos pontos (P7 e P6), localizados próximo ao 

vertedouro do reservatório, expressando o poder de depuração do reservatório. 

As piores qualidades de água foram registradas nos pontos (P2, P3, P1, P5 e P4), 

localizados na parte alta do reservatório, expressando o aporte de nutrientes, principalmente 

do fósforo total. 

A inclusão das métricas dos macroinvertebrados aos atributos físicos e químicos foi 

capaz de avaliar a qualidade das águas do reservatório Orós. 

            A Análise de Agrupamento Hierárquico (AAH) permitiu identificar a formação de três 

grupos, a partir da similaridade das comunidades biológicas, o que pode resultar na redução 

de pontos de coleta e de custos, sem comprometer o monitoramento da qualidade da água no 

reservatório semiárido.  

            O estudo permitiu identificar a variabilidade espacial dos atributos físicos e químicos 

que mais influenciam as métricas dos macroinvertebrados e fitoplâncton no reservatório Orós. 

Os atributos determinantes para a formação do Grupo I foram os sólidos suspensos e o 

fósforo total. Já para o Grupo II foram determinantes o ortofosfato e a transparência, e o 

Grupo III foi caracterizado pela transparência. 
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O aporte excessivo de nutrientes e sedimentos vem contribuindo para o processo de 

eutrofização das águas superficiais do reservatório Orós, afetando as comunidades biológicas 

e os múltiplos usos deste recurso. 

 

RECOMENDAÇÕES 

 Realizar levantamentos da fauna e flora do reservatório Orós periodicamente. 

 Realizar o biomonitoramento da qualidade da água do reservatório Orós. 

Investigar a variação espacial e temporal das comunidades biológicas nos 

reservatórios semiáridos. 

 Desenvolver índices bióticos para os reservatórios semiáridos. 

 Investigar as correlações existentes entre os atributos físico-químicos e as 

comunidades biológicas existentes no reservatório. 

 Investigar a evolução dos atributos determinantes da qualidade das águas do 

reservatório Orós a cada ano. 

 Determinar a similaridade das águas do reservatório Orós, considerando a economia 

de recursos. 

 Analisar a influência das atividades antrópicas sobre as comunidades biológicas 

desenvolvidas na bacia do Alto Jaguaribe. 

 Desenvolver ações de educação ambiental junto às comunidades do entorno do 

reservatório Orós. 

  Integrar os dados das comunidades biológicas ao monitoramento da qualidade das 

águas. 

Induzir o desenvolvimento de atividades econômicas nos reservatórios considerando a 

sustentabilidade dos recursos naturais.  

Induzir políticas públicas visando a redução do aporte de nutrientes e gestão 

sustentável dos recursos naturais na bacia do Alto Jaguaribe. 

 

 


