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PROGRAMA E-TEC BRASIL

Amigo(a) estudante!

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para ex-

pansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos encontra-

dos para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência é a modalidade a 

distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes que frequentam cursos a distân-

cia. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os matriculados em cursos regulares de Ensino 

Médio e Superior a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.

Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

hoje, consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, em 

nível superior.

Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino 

Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec 

Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes centros urbanos 

e dos municípios do interior do País oportunidades para maior escolaridade, melhores 

condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa forma, com elevado potencial 

para o desenvolvimento produtivo regional.

O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissio-

nal e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da 

Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.

O Programa apóia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das es-

colas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por outro lado, 

a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e municipais. 

Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação 

de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos técnicos 

de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado desse Edital contemplou 

193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do Programa é que sejam ofer-

tadas 10.000 vagas, em 250 polos, até 2010.

Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a 

mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos últimos anos: a 

construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização dos Institutos Federais 

de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus campi.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e partici-

pação ativa nas ações de democratização e expansão da educação profissional no País, 

valendo-se dos pilares da educação a distância, sustentados pela formação continuada 

de professores e pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis. 

A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua forma-

ção profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.
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PALAVRAS DA PROFESSORA-AUTORA

Ao longo das unidades, serão apresentados e discutidos os con-

ceitos relacionados à bioindicação ambiental. Nosso foco principal serão as 

avaliações, considerando as populações e as comunidades. 

Estude, reflita sobre o assunto, observe o ambiente ao seu redor e 

tente aplicar os conceitos. Faça a conexão com os assuntos já estudados em 

outras disciplinas, por exemplo em Ecologia e Poluição. 

Leia os artigos sugeridos, eles ajudarão você a fundamentar os 

conceitos e vê-los aplicados. 

Realize as atividades propostas que foram planejadas para ampliar 

seus conhecimentos e adquirir novas competências.

Bom estudo!
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PROJETO INSTRUCIONAL

UNIDADE OBJETIVOS
MATERIAL 
IMPRESSO

RECURSOS DIGITAIS
CARGA 

HORÁRIA
ESTRATÉGIAS

ATIVIDADES DE 
AVALIAÇÃO

REFERÊNCIAS

1

Apresentar um breve 
histórico das altera-
ções ambientais

Apresentar os dois 
principais métodos 
de análise da degra-
dação ambiental

Textos da unidade 1

Conceitos gerais que 
serão utilizados ao 
longo da disciplina

Hipertexto abordan-
do os métodos topo-
base e base-topo

Exemplos dos mé-
todos

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
wer Point

Levantar as principais 
atividades causadoras 
de alterações ambien-
tais na região. Com-
partilhar impressões 
no chat

Associar os conceitos 
estudados com a reali-
dade local

Compartilhar impres-
sões no fórum

Leitura do artigo su-
gerido

[6], [7], [20], 
[31]

2
Introduzir os Indica-
dores Ambientais

Textos da unidade 2; 
estudo de caso; uma 
figura; atividade in-
tegrada

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

Estudo de caso: 
vídeo ou esquema 
representando a ati-
vidade de dragagem

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint

Utilização de textos 
e artigos científicos 
relacionados

Compartilhar impres-
sões no fórum

Leitura dos artigos su-
geridos

[7], [24]

3
Conhecer os Bioindi-
cadores – conceitos 
e aplicações

Textos da unidade 3; 
uma figura.

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

03 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Utilização de textos, 
sites e artigos cientí-
ficos relacionados

Leitura dos artigos su-
geridos

Busca no site scielo: 
www.scielo.br

[5], [6], [7], 
[10], [18], [21], 
[23], [32]

4

Apresentar os pres-
supostos em relação 
ao bioindicador uti-
lizado

Textos da unidade 4; 
atividade integrativa

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Discussão dos bioin-
dicadores utilizados 
para a análise da ati-
vidade de dragagem

[10], [32]

5
Classificar bioindica-
dores

Textos da unidade 5
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Utilização de foto-
grafias para exem-
plificar as classifica-
ções

[18]

6

Características im-
portantes para a 
seleção de bioindi-
cadores

Textos da unidade 6
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas
Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint

[7], [11]

7
Apresentar ensaios 
ecotoxicológicos

Textos da unidade 7
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva 
disponibilizada em 
PowerPoint. Acesso 
ao site da CETESB e 
ABNT.

[2], [8], [12], 
[20], [35] 

8

Apresentar medi-
das de avaliação de 
qualidade ambiental 
em indivíduos e po-
pulações

Textos da unidade 8
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas
Aula expositiva em 
PowerPoint

Compartilhar no fórum 
uma reportagem de 
jornal ou revista, na 
qual um atributo de 
indivíduo ou população 
foi utilizado como bio-
indicador

[7], [22], [30]

9

Apresentar medidas 
de avaliação de qua-
lidade ambiental, 
em comunidades e 
ecossistema

Textos da unidade 9
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva em 
PowerPoint. Exercí-
cios de medidas de 
avaliação

[7], [30], [31]

10

Propor atividades 
para aplicar os co-
nhecimentos adqui-
ridos

Textos da unidade 
10; dois artigos su-
geridos

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Encaminhar a ativi-
dade de avaliação 
obrigatória na ferra-
menta Tarefa

Efetuar a leitura dos ar-
tigos disponibilizados e 
responder as questões

[4], [27]
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11

Abordar alguns es-
tressores ambientais 
em ambientes aquá-
ticos, explorando a 
sua origem e conse-
qüências

Textos da unidade 
11; três figuras, ati-
vidade integrativa

Assistir aos vídeos 
sugeridos

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

03 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
wer Point

Realizar um chat 
onde serão discuti-
das as modificações 
ambientais decor-
rentes da constru-
ção de barragens e 
represas, deposição 
inadequada de lixo, 
poluição sonora, en-
tre outras

Verificar a influência 
das atividades antro-
pogênicas da região, 
sobre os recursos hídri-
cos locais

Identificar algumas es-
pécies exóticas e inva-
soras que ocorrem na 
região

[5], [9], [13], 
[14], [16], [17], 
[30], [31], [34], 
[36], [37], [38]

12
Conhecer os princi-
pais grupos bioindi-
cadores

Textos da unidade 
12

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas
Aula expositiva, 
disponibilizada em 
PowerPoint

[1], [3], [10], 
[15], [19], [23], 
[25], [26], [31], 
[32], [33]

13
Planejar os estudos 
com bioindicadores

Textos da unidade 
13

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

04 horas

Aula expositiva em 
PowerPoint 

Acessar os protoco-
los de coleta

Participar da atividade 
proposta

UNIDADE OBJETIVOS
MATERIAL 
IMPRESSO

RECURSOS DIGITAIS
CARGA 

HORÁRIA
ESTRATÉGIAS

ATIVIDADES DE 
AVALIAÇÃO

REFERÊNCIAS

1

Apresentar um breve 
histórico das altera-
ções ambientais

Apresentar os dois 
principais métodos 
de análise da degra-
dação ambiental

Textos da unidade 1

Conceitos gerais que 
serão utilizados ao 
longo da disciplina

Hipertexto abordan-
do os métodos topo-
base e base-topo

Exemplos dos mé-
todos

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
wer Point

Levantar as principais 
atividades causadoras 
de alterações ambien-
tais na região. Com-
partilhar impressões 
no chat

Associar os conceitos 
estudados com a reali-
dade local

Compartilhar impres-
sões no fórum

Leitura do artigo su-
gerido

[6], [7], [20], 
[31]

2
Introduzir os Indica-
dores Ambientais

Textos da unidade 2; 
estudo de caso; uma 
figura; atividade in-
tegrada

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

Estudo de caso: 
vídeo ou esquema 
representando a ati-
vidade de dragagem

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint

Utilização de textos 
e artigos científicos 
relacionados

Compartilhar impres-
sões no fórum

Leitura dos artigos su-
geridos

[7], [24]

3
Conhecer os Bioindi-
cadores – conceitos 
e aplicações

Textos da unidade 3; 
uma figura.

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

03 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Utilização de textos, 
sites e artigos cientí-
ficos relacionados

Leitura dos artigos su-
geridos

Busca no site scielo: 
www.scielo.br

[5], [6], [7], 
[10], [18], [21], 
[23], [32]

4

Apresentar os pres-
supostos em relação 
ao bioindicador uti-
lizado

Textos da unidade 4; 
atividade integrativa

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Discussão dos bioin-
dicadores utilizados 
para a análise da ati-
vidade de dragagem

[10], [32]

5
Classificar bioindica-
dores

Textos da unidade 5
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint
Utilização de foto-
grafias para exem-
plificar as classifica-
ções

[18]

6

Características im-
portantes para a 
seleção de bioindi-
cadores

Textos da unidade 6
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas
Aula expositiva dis-
ponibilizada em Po-
werPoint

[7], [11]

7
Apresentar ensaios 
ecotoxicológicos

Textos da unidade 7
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva 
disponibilizada em 
PowerPoint. Acesso 
ao site da CETESB e 
ABNT.

[2], [8], [12], 
[20], [35] 

8

Apresentar medi-
das de avaliação de 
qualidade ambiental 
em indivíduos e po-
pulações

Textos da unidade 8
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas
Aula expositiva em 
PowerPoint

Compartilhar no fórum 
uma reportagem de 
jornal ou revista, na 
qual um atributo de 
indivíduo ou população 
foi utilizado como bio-
indicador

[7], [22], [30]

9

Apresentar medidas 
de avaliação de qua-
lidade ambiental, 
em comunidades e 
ecossistema

Textos da unidade 9
Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Aula expositiva em 
PowerPoint. Exercí-
cios de medidas de 
avaliação

[7], [30], [31]

10

Propor atividades 
para aplicar os co-
nhecimentos adqui-
ridos

Textos da unidade 
10; dois artigos su-
geridos

Hipertexto abordan-
do os objetivos da 
unidade

02 horas

Encaminhar a ativi-
dade de avaliação 
obrigatória na ferra-
menta Tarefa

Efetuar a leitura dos ar-
tigos disponibilizados e 
responder as questões

[4], [27]
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ÍCONES E LEGENDAS

Caro estudante! Oferecemos para seu conhecimento os ícones e 

sua legenda que fazem parte da coluna de indexação. A intimidade com es-

tes e com o sentido de sua presença no caderno ajudará você a compreen-

der melhor as atividades e exercícios propostos (DAL MOLIN, et al.,2008).

Saiba mais

 
Ex: http://www.
etecbrasil.mec.
gov.br

Este ícone apontará para atividades complementares ou 

para informações importantes sobre o assunto. Tais in-

formações ou textos complementares podem ser encon-

trados na fonte referenciada junto ao ícone.

Para refletir...

 
Ex: Analise o 
caso... dentro 
deste tema e 
compare com..., 
Assista ao filme...

Toda vez que este ícone aparecer na coluna de indexação 

indicará um questionamento a ser respondido, uma ativi-

dade de aproximação ao contexto no qual você vive ou 

participa, resultando na apresentação de exemplos coti-

dianos ou links com seu campo de atuação.

Mídias integradas 

Ex.: Assista 
ao filme... e 
comente-o.

Quando este ícone for indicado em uma dada unidade 

significa que você está sendo convidado a fazer atividades 

que empreguem diferentes mídias, ou seja, participar do 

AVEA, assistir e comentar um filme, um videoclipe, ler um 

jornal, comentar uma reportagem, participar de um chat, 

de um fórum, enfim, trabalhar com diferentes meios de 

comunicação.
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Avaliação

Este ícone indica uma atividade que será avaliada dentro 

de critérios específicos da unidade.

Lembre-se 

Ex.: O canal de 
satélite deve ser 
reservado com 
antecedência 
junto à 
Embratel.

A presença deste ícone ao lado de um trecho do texto indi-

cara que aquele conteúdo significa algo fundamental para 

a aprendizagem.

Destaque

Retângulo com fundo colorido.

A presença do retângulo de fundo 

indicará trechos importantes do 

texto, destacados para maior fixa-

ção do conteúdo.
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MAPA CONCEITUAL
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INTRODUÇÃO

A bioindicação ambiental é uma ferramenta utilizada em estudos, 

diagnósticos e monitoramentos do meio ambiente. Juntamente com os in-

dicadores ambientais, nos possibilita inferir sobre a “saúde” do ecossistema, 

analisar as alterações ambientais e efetuar o acompanhamento de medidas 

restauradoras. Em estudos ambientais precisamos de um amplo conheci-

mento englobando diferentes compartimentos, sendo imprescindível uma 

equipe multidisciplinar de profissionais.

Nesta disciplina, você aplicará conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso, refletirá sobre as atividades antropogênicas que podem alterar o 

meio ambiente, e aprenderá como utilizar a biota para analisar essas alte-

rações. 

De acordo com Cairns, McCormick e Niederlehner (1993), basica-

mente, tudo é um indicador de alguma coisa, mas nada é um indicador de 

tudo. Este é um convite para olhar o ambiente com os “olhos de ver”. Por 

exemplo, o que representa a presença ou ausência de determinado orga-

nismo. Você verá, ao longo da disciplina, que uma das maiores dificuldades 

no monitoramento ambiental é diferenciar alterações provocadas natural-

mente das de origem antropogênica. Para isso, precisamos ter um bom 

conhecimento do ecossistema estudado, dominar a metodologia de análise 

de cada organismo, população ou comunidade considerada e ter um conhe-

cimento adequado das atividades antropogênicas que estão sendo objeto 

de estudo.  

Aí está o nosso grande desafio e o nosso maior motivador: a des-

coberta, a investigação e a ampliação do conhecimento. 

Introdução
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UNIDADE 1 – ALTERAÇÕES AMBIENTAIS

Nesta unidade será apresentado um breve histórico das alterações 

ambientais e os dois principais métodos de análise da degradação ambien-

tal, utilizando os bioindicadores.

1.1 Objetivos de aprendizagem

Conhecer um histórico de alterações ambientais. Comparar os dois 

principais métodos de análise da degradação ambiental, utilizando os bio-

indicadores.

1.2 Histórico e conceitos gerais

Desde a Revolução Industrial, a natureza do impacto ambiental 

vem sofrendo modificações, tais como o aumento do volume e da variedade 

de substâncias lançadas no meio ambiente. Essas substâncias, associadas ao 

crescimento populacional humano, têm provocado sérios danos ambientais, 

podendo comprometer a qualidade de um determinado recurso e o equilí-

brio do ecossistema. As modificações ambientais podem ser observadas em 

escala local, regional e global. Inevitavelmente, a qualidade de vida do pró-

prio homem também é afetada, pois não estamos desvinculados do meio 

ambiente. 

Diante desses problemas ambientais, o foco da proteção ambiental 

tem sido o desenvolvimento de padrões de qualidade ambiental, a restau-

ração de ecossistemas e a manutenção da qualidade de vida humana. Para 

alcançar esses objetivos, torna-se necessário o conhecimento da saúde do 

ecossistema, a elaboração de programas de gerenciamento ambiental, bem 

como o acompanhamento das medidas de restauração de ecossistemas 

(CAIRNS; McCORMICK; NIEDERLEHNER, 1993).

1.3 Métodos top-down (topo-base) e botton-up (base-topo)

Para avaliar a degradação ambiental dos ecossistemas, vêm sendo 

utilizados os métodos top-down e bottom-up (CAIRNS; McCORMICK; NIE-

DERLEHNER, 1993; BUSS; BAPTISTA; NESSIMIAN, 2003).

O método botton-up ou “base-topo” (de baixo para cima), utiliza 

dados de laboratório em simulações simples dos sistemas, para prever mu-

danças em ecossistemas naturais mais complexos. Consiste, na maioria das 

vezes, na exposição de organismos a um tipo de estressor específico. Como 

exemplo deste método, tem-se os ensaios ecotoxicológicos.

A utilização de dados de laboratório para prever mudanças em 

ecossistemas naturais apresenta algumas limitações, tais como:

 - os testes biológicos são relativamente simples para predizer efeitos 

Você já estudou os principais 
conceitos ecológicos e os 
problemas relacionados à 
poluição na disciplina “Ecologia 
e Poluição”. 

Na região onde você mora, quais 
são as alterações ambientais 
que você identifica? Os efeitos 
dessas modificações são locais, 
regionais ou globais? Discuta 
as suas impressões no chat do 
AVEA.

Alterações

Ambientais
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em ambientes complexos;

 - o uso de protocolos que consideram o efeito de cada tipo de es-

tressor separadamente, mesmo que os impactos sejam acumulati-

vos no ambiente;

 - a incapacidade de testar todas as possíveis combinações de cente-

nas de produtos químicos usualmente utilizados, embora os testes 

de efluentes tenham remediado este problema.

Apesar destas limitações, os testes fornecem informações e indi-

cações sobre possíveis riscos e alterações prejudiciais ao meio ambiente, 

servindo como sistemas preventivos de proteção e alerta (KNIE; LOPES, 

2004).

O método top-down ou “topo-base” (de cima para baixo) ana-

lisa alterações na função e estrutura de comunidades e ecossistemas, no 

ambiente natural, com subseqüente diagnose do problema e dos agentes 

causadores. São analisadas as populações, comunidades ou ecossistemas e 

observadas ou coletadas em campo.

Exemplo: alterações na estrutura de uma determinada comuni-

dade, como a proliferação de determinados organismos, devido ao desa-

parecimento de predadores, decorrente de atividades antropogênicas. Ou, 

ainda, o desaparecimento de espécies sensíveis e a dominância de espécies 

tolerantes às alterações ambientais.

Buss; Baptista e Nessimian (2003) apresentam as vantagens do mé-

todo topo-base nas avaliações de ambientes aquáticos. De acordo com os 

autores, este método permite avaliar:

 - a perda real da diversidade de espécies, em vez de avaliar os efei-

tos indiretos dos agentes estressores;

 - o efeito sinergético das alterações antropogênicas ocorridas na ba-

cia hidrográfica (por exemplo, a soma dos efeitos do desmatamen-

to, da entrada de pesticidas e de efluentes domésticos);

 - a qualidade da água por métodos relativamente simples e de baixo 

custo;

 - o impacto de espécies exóticas sobre a fauna e flora locais; e

 - a integridade ecológica dos ecossistemas aquáticos.

1.3.1  Limitações dos métodos top-down (topo-base) e botton-up 

(base-topo)

Os ecossistemas naturais são complexos, estão expostos a um 

grande número de estressores; além disso, os mecanismos e efeitos acumu-

lativos e de sinergismo são pobremente entendidos ou conhecidos.

Alterações

Ambientais

Na sua região, você percebeu 
alguma modificação da 

fauna, nos últimos anos?  
O desaparecimento ou a 

proliferação de alguma espécie? 
Discuta as suas impressões no 

fórum. do AVEA.
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Você compreendeu a diferença entre os dois métodos?

Método botton-up (base-topo): consiste na exposição de 

organismos a um agente estressor conhecido ou na análise de determinado 

composto presente no organismo. 

Método top-down (topo-base): analisa comunidades animais e 

vegetais, ecossistema; avaliação em nível macro.

De acordo com Cairns, McCormick e Niederlehner (1993), o suces-

so do gerenciamento do ecossistema depende da ampliação da avaliação 

ambiental, abrangendo os objetivos do método topo-base. As observações 

periódicas da saúde da comunidade em seu ambiente natural fornecem a 

oportunidade de validar as predições de impacto obtidas com o método 

base-topo e fornecem mecanismos para a implementação de ações cor-

retivas em planos de manejo. Esse processo interativo é conhecido como 

monitoramento biológico. 

Brinkhurst (apud ROSENBERG; RESH, 1993, p. 446) declara ter 

abandonado a sua oposição à abordagem toxicológica em favor de uma 

abordagem conjunta e diz: 

Vejo uma boa razão para administrar emissões de fonte pontual 
através de simples testes toxicológicos do efluente, resguardadas 
por um monitoramento de campo cuidadosamente projetado 
para assegurar que os níveis permitidos de descarga estejam ten-
do os seus efeitos desejados.

Acesse o artigo de Buss, Baptista 
e Nessimian (2003), disponível 
em http://www.scielo.br/pdf/
csp/v19n2/15412.pdf, e leia 
a introdução, que trata dos 
métodos topo-base e base-
topo, e as bases conceituais do 
biomonitoramento, que trata 
dos conceitos que estamos 
estudando.

Alterações

Ambientais
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UNIDADE 2 – INDICADORES AMBIENTAIS

Nesta unidade, você começará a estudar os conceitos sobre os in-

dicadores.

2.1 Objetivo de aprendizagem

- Descrever os indicadores ambientais. 

2.2 Conceito

A palavra indicador deriva do verbo latino indicare e significa des-

tacar, revelar algo. De acordo com Magalhães Júnior (2007), os indicado-

res são modelos simplificados da realidade, com a capacidade de facilitar a 

compreensão dos fenômenos, de aumentar a capacidade de comunicação 

de dados brutos e de adaptar as informações à linguagem e aos interesses 

locais dos tomadores de decisão. Como foi colocado, os indicadores são 

ferramentas que facilitam a comunicação das informações técnicas e cien-

tíficas com o público e que resumem as informações de um determinado 

local ou atividade analisada.  

Um indicador é uma característica do ambiente que, quando me-

dida, quantifica a magnitude do estresse, características do habitat, grau 

de exposição ao agente estressor, ou ainda o grau de resposta ecológica 

à exposição (HUNSAKER; CARPENTER, 1990 apud CAIRNS; McCORMICK; 

NIEDERLEHNER, 1993). De acordo com Cairns, McCormick e Niederlehner 

(1993), o número de indicadores potenciais é infinito; no entanto, a seleção 

de alguns bons indicadores não é simples. 

A utilização de organismos como indicadores é chamada de bio-

indicação. 

“Basicamente tudo é um indicador de alguma coisa, mas nada é 

um indicador de tudo” (CAIRNS; McCORMICK; NIEDERLEHNER, 1993, p.6).

2.3 Indicadores físicos e químicos

Estes indicadores serão aprofundados em uma disciplina específica; 

no entanto, seguem algumas considerações:

 - mudanças nas concentrações químicas, tanto naturais como in-

troduzidas, tem os seus efeitos bem documentados, por exemplo: 

fósforo e eutrofização e suas causas;

 - estressores químicos provocam efeito direto na saúde humana: 

consumo de água contaminada, gases tóxicos..., e indireto: efeito 

sobre a biota (consumo de peixe contaminado);

Reflita sobre a frase de Cairns; 
McCormick e Niederlehner 
(1993). Compartilhe e discuta no 
fórum as suas impressões sobre 
o sentido dela.

Indicadores 

Ambientais
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 - a entrada de contaminantes tóxicos (metais pesados e outros) pre-

judica os processos das populações (crescimento e reprodução), 

alterando a estrutura e a função da comunidade no ecossistema.

2.3.1 Vantagens do uso de indicadores

Podemos apontar:

 - a inquestionabilidade de seus fundamentos científicos;

 - algumas vezes as análises em laboratório são menos dispendiosas 

do que os testes de toxicidade, como é o caso dos efluentes sim-

ples, por exemplo;

 - a possibilidade de controlar diretamente substâncias com caracte-

rísticas específicas (carcinogênese, bioacumuláveis);

 - o fato de engenheiros e técnicos em saneamento estarem familia-

rizados com os métodos de tratamento.

2.3.2 Limitações do uso de indicadores

Entre as limitações dos indicadores físicos e químicos podemos 

apontar:

 - a impossibilidade de análise de todos os químicos, dado o custo e 

a tecnologia necessária;

 - nem todos os químicos potencialmente tóxicos são conhecidos;

 - o conhecimento das concentrações na água nem sempre revela 

uma biodisponibilidade para a biota;

 - os químicos podem reagir de forma sinérgica e/ou antagônica com 

outros químicos ou fatores ambientais;

 - no momento em que um químico tóxico for detectável, substancial 

impacto biológico provavelmente já ocorreu;

 - medidas de variáveis da qualidade de água (O
2
, pH, nutrientes) são 

limitadas no seu uso como premonitórios, no entanto são essen-

ciais para a diagnose das causas da mudança na biota.

2.3.3 Conclusão

Apesar das limitações do uso de indicadores, é possível concluir 

positivamente que:

 - medidas químicas são essenciais para a diagnose de mudanças nos 

parâmetros biológicos;

 - assim como os químicos, as mudanças nos atributos físicos do 

ecossistema vão ser úteis na diagnose de estresse ambiental;

 - a avaliação de habitat é essencial na elucidação das causas do 

declínio biológico.

Indicadores

Ambientais
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2.4 Estudo de caso: alterações físicas, químicas e hidrológicas 

provocadas pela atividade de dragagem

Antes da escolha do bioindicador, o pesquisador precisa conhecer 

os prováveis efeitos que a atividade avaliada poderá ocasionar no ambien-

te. Como exemplo, vamos explorar uma atividade de suma importância no 

nosso dia-a-dia: dragagem em ambientes aquáticos. A dragagem tem dois 

objetivos principais: a retirada de areia para a construção civil e/ou manter as 

condições de navegação.

Dependendo do tipo e do volume do sedimento, profundidade da 

coluna da água e o custo da remoção do sedimento, vários tipos de dragas 

podem ser utilizados para dragar uma área. Estes equipamentos podem ser 

mecânicos ou hidráulicos. 

Um dos equipamentos utilizados para a dragagem mecânica é a 

draga de caçamba (Figura 2.1). 

Figura 2.1 – Draga de caçamba.

Fonte: www.erdc.usace.army.mil/pls/erdcpub/docs/erdc/images/
dredge.bmp

Analisando o processo de retirada de areia, quais são as alterações 

físicas, químicas e hidrológicas que podem ocorrer no ambiente aquático? 

Posteriormente discutiremos as modificações sobre a biota.

2.4.1 Alterações:

 - retirada de sedimento;

 - ressuspensão do sedimento;

 - aumento da turbidez;

 - diminuição da penetração da luz;

 - mudança do tipo de sedimento, matéria orgânica;

 - alteração da profundidade da coluna de água;

 - altura da onda;

Acesse o AVEA para observar 
o esquema de funcionamento 
de uma draga.  Reflita sobre as 
alterações físicas e químicas que 
podem ocorrem no ambiente. 
Verifique algumas alterações que 
ocorrem.

E em relação ao material que foi 
colocado em suspensão, quais 
as alterações que provocará 
quando sedimentar? Compartilhe 
e discuta no fórum as prováveis 
modificações. 

Indicadores

Ambientais
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 - liberação de contaminantes, caso estes ocorram;

 - mudanças nas concentrações de nutrientes;

 - mudanças na temperatura, oxigênio dissolvido, sais, entre outros;

 - outras alterações.

Os efeitos diretos são as modificações no habitat, e os efeitos indi-

retos, as alterações na qualidade da água.

Indicadores

Ambientais
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UNIDADE 3 – BIOINDICADORES - CONCEITOS E 
APLICAÇÕES

Nesta unidade discutiremos o conceito de bioindicadores. Tenha 

em mãos os artigos sugeridos para leitura e se necessário revise os conheci-

mentos adquiridos na disciplina Ecologia e Poluição.

3.1 Objetivo de aprendizagem 

Descrever bioindicadores e suas aplicações. 

3.2 Conceituando bioindicadores

A utilização de organismos como indicadores ambientais vem de 

longa data; no entanto, o termo bioindicador começou a ser utilizado mais 

freqüentemente a partir dos anos 1960 (LIMA, 2001). A autora coloca que, 

de acordo com Ernst (1993), o relato mais antigo sobre plantas indicadoras 

tem mais de 400 anos.

Mas qual o conceito de bioindicadores?

– Bio = organismos;

– Indicadores = guias, indicantes ou sinais que indicam algo.

São organismos que estão indicando determinada situação.

Os bioindicadores são organismos ou comunidades cujas funções 

vitais se correlacionam tão estreitamente com determinados fatores am-

bientais, que podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma 

dada área (SCHUBERT, 1991 apud LIMA, 2001). Respondem às alterações 

ambientais, modificando suas funções vitais, ou sua composição química e, 

com isso, fornecem informações sobre a situação ambiental (ARNDT, 1996 

apud LIMA, 2001). 

A bioindicação é o uso de seres vivos para a verificação e avaliação 

da qualidade ambiental ou dos efeitos da poluição ambiental, seja do ar, 

da água ou do solo (KLUMPP, 2001). Ainda, segundo o autor, em princípio, 

cada ser vivo é um bioindicador, pois a resposta (a reação) a fatores exter-

nos (a ações) é um dos atributos fundamentais da vida em si.

As respostas biológicas tendem a integrar os efeitos independentes 

e interativos de muitos estressores. 

“Apenas o material biológico pode ser usado para indicar efeitos 

dos estressores químicos em um ecossistema” (CAIRNS; McCORMICK; NIE-

DERLEHNER, 1993, p.14).

Para facilitar a compreensão 
dos conceitos apresentados, 
acesse o texto da Professora Dra. 
Josanidia Santana Lima, sobre 
Bioindicação em Ecossistemas 
Terrestres, disponível em: http://
www.ietec.com.br/site/techoje/
categoria/detalhe_artigo/173

Bioindicadores - 

Conceitos e 
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Os estressores tendem a impactar a biota nos níveis mais baixos da 

organização biológica (alterações nos processos bioquímicos e fisiológicos 

de indivíduos), e, posteriormente, impactar parâmetros em níveis mais ele-

vados (estrutura da comunidade). 

As informações obtidas a partir da análise do organismo, ou dos 

níveis organizacionais inferiores, são também conhecidas como biomarca-

dores. A utilização das respostas dos níveis organizacionais superiores (po-

pulação, comunidade e ecossistema) são chamadas de bioindicadores. 

Um indicador ecológico é uma variável que descreve os padrões 

e processos no sistema ecológico, tais como a diversidade de espécies e a 

abundância, entre outros.

O biomonitoramento é a observação contínua de uma área, com 

a utilização de bioindicadores. Considera-se, portanto, no biomonitora-

mento, o acompanhamento temporal, com uma determinada freqüência 

de amostragem.

O monitoramento passivo envolve o uso de organismos que na-

turalmente ocorrem em uma determinada área de estudo, enquanto que, 

no monitoramento ativo, os organismos são introduzidos e expostos na 

área a ser avaliada, de forma padronizada.

Alguns organismos podem ser utilizados tanto no monitoramento 

passivo, como no monitoramento ativo.

Exemplos:

 - Monitoramento passivo: estudo de populações de líquens em 

áreas com e sem a influência de uma determinada atividade com 

emissão atmosférica, com o objetivo de analisar a qualidade do ar. 

Neste estudo, podem ser analisados os parâmetros de cobertura, 

freqüência e abundância das populações.

 - Monitoramento ativo: exposição de Lactuca sativa L. (alface) ao 

ozônio, com observação de clorose e necrose. 

Como foi verificado nos conceitos de bioindicadores, os organis-

mos refletem as condições ambientais do local onde ocorrem, ou, ainda, 

respondem aos estressores ambientais aos quais são expostos. Essas respos-

tas podem ser a mudança na estrutura da comunidade, como, por exemplo, 

diminuição ou desaparecimento de espécies sensíveis a determinados es-

tressores, como a entrada de carga orgânica no ambiente (esgoto cloacal), 

e aumento das espécies tolerantes. Ou, ainda, o aparecimento de clorose e 

necrose em plantas expostas a determinados estressores.

3.3 Utilização dos bioindicadores

Segundo Klumpp (2001), o uso de bioindicadores permite:

Acesse o site: http://www.
biomonitoring.com/e/ozon.
html e observe os exemplos 

da horticultura utilizados em 
experimentos com ozônio, 

observe também as fotografias 
de como as plantas ficaram após 

a exposição.

Bioindicadores - 
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 - verificar o impacto da poluição: somente bioindicadores conse-

guem provar que um determinado poluente ou mistura de poluen-

tes realmente provoca um efeito;

 - integrar fatores endógenos do organismo, que podem influenciar 

a resposta à poluição, como, por exemplo, o estágio de desenvol-

vimento e a idade da planta;

 - integrar fatores externos, como condições climáticas e outros po-

luentes que ocorram na área;

 - detectar estresse crônico por níveis baixos de poluição, atuando 

por períodos prolongados.

Mesmo em lançamentos contínuos (crônicos) de efluentes, que es-

tão de acordo com a legislação ambiental, pode ocorrer a bioacumulação 

de certos compostos que são transferidos na cadeia trófica. Segundo Buss; 

Baptista e Nessimian (2003), mesmo estando dentro da legislação, esses 

efluentes podem estar degradando as inter-relações biológicas, extinguindo 

espécies e gerando problemas de qualidade de vida para as populações que 

utilizam aquele recurso. 

Mas qual a vantagem de utilizar bioindicadores? 

Os bioindicadores podem:

 - atestar o impacto da poluição sobre um ecossistema; 

 - fornecer informações sobre as causas e fatores observados; 

 - demonstrar a distribuição espacial e temporal do impacto; 

 - fornecer dados sobre um potencial risco para a flora, fauna e po-

pulação humana. 

Todavia não são capazes de substituir outros métodos, como es-

timativa da taxa de emissão ou medidas de concentrações ambientais do 

poluente (KLUMPP, 2001). 

Devido as suas características, os bioindicadores estão sendo uti-

lizados em estudos de impacto ambiental e em vários programas de moni-

toramento. 

Agora, vamos retomar o assunto referente à amplificação biológica 

ou biomagnificação. 

A amplificação biológica é um aumento de concentração de deter-

minados elementos e compostos químicos, na medida que se avança na ca-

deia alimentar, devido à assimilação pelo organismo (BRAGA et al., 2005).  

Esta amplificação ocorre devido a três fatores:

a) grande número de elementos do nível trófico anterior para alimen-

tar um organismo do nível trófico seguinte;

Assista o vídeo sobre o estudo 
de bioindicadores e as mudanças 
climáticas, disponível em: 
http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.
asp?materiaid=800

Este é um exemplo aplicado da 
utilização de bioindicadores. 

Quais as alterações biológicas 
que podem ocorrer devido às 
modificações climáticas?

Efetue uma busca no site http://
www.scielo.br, com a palavra 
“bioindicadores” e verifique 
a diversidade de estudos 
relacionados. Em muitos estudos 
você não encontrará a palavra 
bioindicadores, mas sim: análise 
de organismos em área com e 
sem a influência de determinada 
atividade antropogênica 

Bioindicadores - 
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b) o poluente considerado deve ser recalcitrante ou de difícil degra-

dação; e

c) o poluente deve ser lipossolúvel (dissolução nos tecidos gorduro-

sos).

A biomagnificação é um assunto de extrema importância devido 

aos seus efeitos. Observe na Figura 3.1 o exemplo de bioacumulação de 

organoclorados na cadeia alimentar marinha, apresentado por Towsend et 

al. (2006), segundo dados de Borga et al. (2001). Os organoclorados, apli-

cados como pesticidas na terra, são transportados para o Ártico, através das 

águas de rios e pela circulação oceânica e atmosférica. Em estudo desen-

volvido no Mar de Barents, verificou-se como as duas classes de pesticidas, 

cujas concentrações na água do mar são muito baixas, são biomagnificadas 

através da cadeia alimentar. Observe como os clordanos apresentam uma 

biomagnificação menor do que os bifenis policlorados (BPCs). Isso decorre 

da maior capacidade de as aves metabolizarem e excretarem a primeira 

classe de pesticidas. 

Figura 3.1 – Exemplo de bioacumulação de organoclorados 
(medidas em nanogramas por grama de lipídio nos organismos) na 
cadeia alimentar marinha; segundo dados de Borga et al., 2001. 

Fonte: Townsend et al., 2006.

A Doença de Minamata  é de-
corrente da  contaminação por 
mercúrio. Os sintomas incluem 
distúrbios sensoriais nas mãos 

e pés, danos à visão e audição, 
fraqueza e, em casos extremos, 

paralisia e morte. Para saber 
como ocorreu a contaminação, 

acesse: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/De-
sastre_de_Minamata

Bioindicadores - 
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UNIDADE 4 – PRESSUPOSTOS EM RELAÇÃO AO 
BIOINDICADOR UTILIZADO

Nesta unidade serão apresentados alguns tópicos que devem ser 

considerados para a correta análise da resposta do bioindicador.

4.1 Objetivo de aprendizagem

- Conhecer pressupostos da utilização de bioindicadores.

4.2 Pressupostos

A maior dificuldade em estudos com a utilização de bioindicado-

res consiste em identificar se a resposta do organismo está relacionada às 

variações naturais do ambiente ou se é decorrente de alterações de origem 

antropogênica, para que se possa diferenciar o estresse natural do estresse 

de origem antrópica. 

Deve-se, portanto, considerar alguns pressupostos em relação ao 

bioindicador utilizado, tais como:

 - o conhecimento da dinâmica espaço-temporal do organismo ou da 

comunidade analisada;

 - o conhecimento de suas relações inter e intraespecíficas;

 - os fatores limitantes;

 - a tolerância dos organismos.

Inicialmente, o pesquisador precisa caracterizar, conhecer os orga-

nismos que estão ocorrendo no ambiente, bem como sua variação tempo-

ral. Esta caracterização deve levar em consideração as variações naturais. 

Vamos então discutir um exemplo prático desta dificuldade:

A fauna aquática que ocorre na nascente e na foz de um rio é a 

mesma?

Não, devido às características físicas e químicas naturais do am-

biente, tais como tipo de substrato, fluxo da água, tamanho e tipo de ali-

mento disponível, entre outros, características estas que irão influenciar a 

estrutura da comunidade presente em cada área. 

Neste exemplo, a comunidade não é diferente em função de alterações 

antropogênicas e sim devido às características naturais diferenciadas. Por isso, nos 

trabalhos desenvolvidos pelo método topo-base, considerando a estrutura das 

comunidades, além dos locais que estão sendo avaliados, em relação a uma de-

terminada atividade antropogênica ou em relação a algum poluente, é necessário 

também um controle local, com as mesmas características ambientais, porém 

sem a presença do estressor, para que os resultados possam ser comparados.

Ver Zonação de ambientes, 
Biomas, zonas de ecótono e su-
cessão ecológica no material da 
disciplina “Ecologia e Poluição”.

Pressupostos 

em relação ao 

biondicador 

utilizado
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UNIDADE 5 – CLASSIFICAÇÃO DE 
BIOINDICADORES 

Nesta unidade serão apresentadas as classificações dos bioindica-

dores.

5.1 Objetivo de aprendizagem

Conhecer as classificações dos bioindicadores.

5.2 Classificação

Segundo Klumpp (2001), os organismos bioindicadores podem ser 

classificados ou agrupados em:

1. organismos apontadores e indicadores ecológicos: indicam o im-

pacto da poluição através de mudanças no tamanho de sua popu-

lação, ou através de sua presença ou desaparecimento sob certas 

condições ambientais (dependerá da sensibilidade/tolerância de 

determinado organismo);

2. organismos testes: indicadores padronizados, utilizados em testes 

toxicológicos e ecotoxicológicos; e

3. organismos monitores: mostram, qualitativa e quantitativamen-

te, o impacto da poluição ambiental sobre organismos vivos uti-

lizados para monitorar a qualidade do ar ou da água. Podem ser 

utilizados no monitoramento passivo, em que as espécies já se 

encontram no ecossistema estudado, ou no monitoramento ativo, 

em que os organismos são introduzidos de forma padronizada.

Classificação de

bioindicadores
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UNIDADE 6 – CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 
PARA A SELEÇÃO DE BIOINDICADORES

Nesta unidade você conhecerá os critérios que devem ser conside-

rados para a escolha do bioindicador.

6.1 Objetivo de aprendizagem 

- Distinguir os critérios que devem ser considerados para a escolha 

do bioindicador.

6.2 Seleção do bioindicador

A seleção do bioindicador é baseada nas metas e objetivos do estu-

do, para uma região ou ecossistema em particular, e na atividade que está 

sendo analisada.

De acordo com Cairns, McCormick e Niederlehner (1993), para a 

seleção do bioindicador, deve-se levar em consideração algumas caracterís-

ticas do organismo, tais como:

 - relevância biológica: importância na manutenção de uma comu-

nidade balanceada;

 - relevância social: que tenha valor óbvio e observável pelos toma-

dores de decisão;

 - sensibilidade a estressores;

 - aplicável a muitos estressores e locais;

 - diagnóstico de um estressor particular causador de um proble-

ma;

 - mensurável utilizando um procedimento padrão e baixo erro;

 - interpretável, capacidade de distinguir condições aceitáveis de 

não aceitáveis;

 - custo-benefício, barato para mensuração, provendo o máximo 

de informações por unidade amostral;

 - integrativa, resumindo informações de muitos indicadores não 

analisados;

 - disponibilidade de dados históricos, analisados para definir sua 

variabilidade natural, tendências e possibilidade de aceitar ou 

não aceitar condições (tolerância, sensibilidade);

 - premonitório, capaz de mostrar indicações de degradação, antes 

que ocorram sérias conseqüências, prevenção;

 - não destrutivo, mínimo distúrbio no sistema, quando ocorre a 

amostragem;

Características 

importantes para 

a seleção de 

bioindicadores
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 - potencial para a continuidade da medição ao longo do tempo 

(monitoramento);

 - escala apropriada para o problema;

 - rápido, forneça informações rápidas e seguras para o início das 

ações, antes dos danos inaceitáveis.

O indicador a ser escolhido não apresentará todas as característi-

cas descritas, mas deve se enquadrar em algumas delas.

Um aspecto a ser salientado é que não existe um indicador univer-

sal, pois cada espécie apresenta características próprias que restringem seu 

uso a certas aplicações (DAMATO, 2001).

Os seguintes questionamentos devem ser considerados na escolha 

do indicador:

1. Quais os efeitos diretos e indiretos da atividade (depende da esca-

la: local, região, bacia hidrográfica...) sobre o ambiente? 

Deve ser efetuado o levantamento de todos os prováveis efeitos 

oriundos da atividade a ser analisada/monitorada.

2. Qual o nível organizacional que iremos analisar? Indivíduo, popu-

lação, comunidade ou ecossistema?

Ecossistema: ideal, no entanto é impraticável, pois envolve pesqui-

sadores de diversas áreas, é extremamente caro e são analisados compo-

nentes que nem sempre respondem à poluição.

Comunidade: Nível mais utilizado no método topo-base.   

População ou indivíduos: Muito utilizado em bioindicadores de 

qualidade do ar e em ensaios ecotoxicológicos. Deve-se considerar que o 

fato de uma espécie dar uma resposta não significa que outras terão a 

mesma. 

3. Quais os componentes da biota que serão analisados? Quais as 

suas características?

Deve-se efetuar um quadro comparativo das vantagens e desvan-

tagens dos componentes da biota que podem ser afetados pela atividade e 

que podem ser utilizados como bioindicadores. Por exemplo: vantagens e 

desvantagens da utilização do plâncton, de peixes e bentos para a avaliação 

da atividade de dragagem. Quais as suas características como bioindicado-

res?

4. Quais os atributos dos organismos analisados?

No tabela 1, encontram-se alguns dos atributos mensuráveis em 

cada nível organizacional.

Características 

importantes para 
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Bioquímico Fisiológico Histológico Indivíduo População Comunidade

Metabólitos 
biliares 

Enzima tran-
saminase

Necrose Crescimento Abundância Riqueza de 
espécies

Integridade 
de DNA

Triglicerídeos Agregados 
de macrófa-
gos

Acúmulo de 
gordura

Distribuição 
etária

Índices de 
diversidade

Enzimas an-
tioxidantes

Função imu-
nológica

Lesões feitas 
por parasitas

Fator de 
condição

Razão sexual Espécies 
sensíveis

Hormônios 
esteróides

Carcinomas Anomalias 
(lesões, etc.)

Parâmetros 
bioenergé-
ticos

Estrutura 
trófica

Quadro 6.1 - Exemplos de atributos mensuráveis em diferentes níveis biológicos 
(adaptado de http://www.esd.ornl.gov/programs/bioindicators/index.html, acessado 
em: 4 dez. 2008)

Voltando ao nosso estudo de casos: E os efeitos da draga-

gem sobre os organismos?

As comunidades componentes da biota aquática são:

- peixes;

- plâncton;

- macrófitas aquáticas;

- invertebrados bentônicos.

Quais as modificações nos organismos aquáticos, decorrentes das 

alterações ambientais levantadas na unidade 2?

Pode ocorrer abrasão nos organismos planctônicos, diminuição da 

produtividade primária, fuga de peixes, diminuição ou desaparecimento de 

macrófitas aquáticas, entre outros. Em relação aos organismos bentônicos 

(organismos que vivem nos sedimentos), o efeito imediato da dragagem é 

a remoção física dos organismos, seu transporte e deposição, ocorrendo a 

destruição do habitat pelo revolvimento de sedimento. 

Considerando os efeitos nas 
comunidades planctônicas, 
bentônicas e de peixes, qual 
a comunidade ou comunida-
des que você utilizaria como 
bioindicadoras da atividade de 
dragagem? Compartilhe no 
fórum suas impressões.

Características 

importantes para 

a seleção de 

bioindicadores
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UNIDADE 7 – ENSAIOS ECOTOXICOLÓGICOS

Nesta unidade você conhecerá alguns conceitos, procedimentos e 

aplicações dos ensaios ecotoxicológicos.

7.1 Objetivo de aprendizagem

-  Conhecer a utilização dos ensaios ecotoxicológicos.

7.2 Toxicologia Ambiental

Toxicologia Ambiental e Ecotoxicologia são termos empregados 

para descrever o estudo científico dos efeitos adversos causados aos or-

ganismos vivos pelas substâncias químicas liberadas no ambiente (CHASIN;  

PEDROZO, 2003). De acordo com os autores, de uma maneira geral, o ter-

mo Toxicologia Ambiental é utilizado nos estudos em que se abordam os 

efeitos nocivos causados pela interação de agentes químicos contaminantes 

do ambiente, com organismos humanos, enquanto que o termo Ecotoxico-

logia é utilizado para relacionar os efeitos tóxicos dos agentes físicos sobre 

os organismos vivos, especialmente nas populações e nas comunidades de 

um ecossistema definido, incluindo os caminhos da transferência desses 

agentes e sua interação com o ambiente.

Os ensaios ecotoxicológicos consistem na exposição de organismos 

padronizados a diferentes concentrações de substâncias químicas, compos-

tos químicos, efluentes ou água, por um determinado período de tempo. 

De acordo com Aragão e Araújo (2006), os ensaios ecotoxicológi-

cos podem ser utilizados para diversos fins, tais como:

 - determinar a toxicidade de agentes químicos, efluentes líquidos, 

lixiviados de resíduos sólidos, entre outros;

 - estabelecer critérios e padrões de qualidade das águas;

 - estabelecer limites máximos de lançamento de efluentes líquidos 

em corpos hídricos;

 - avaliar a necessidade de tratamento de efluentes líquidos quanto 

às exigências de controle ambiental;

 - avaliar a qualidade das águas;

 - avaliar a toxicidade relativa de diferentes substâncias;

 - avaliar a sensibilidade relativa de organismos aquáticos;

 - subsidiar programas de monitoramento ambiental;

 - estimar os impactos provocados por acidentes ambientais. 

Uma característica importante dos ensaios é o grande controle de 

qualidade, para evitar falsos resultados, e a utilização de testes padroniza-

dos. Vários ensaios foram desenvolvidos e padronizados em todo o mundo. 

Ensaios 

Ecotoxicológicos

Consulte o site da CETESB 
e leia o texto “informações 
ecotoxicológicas”, que trata 
dos limites de exposição, da 
toxicidade ao homem e aos 
organismos aquáticos, entre 
outros.
http://www.cetesb.sp.gov.br/
emergencia/produtos/ECO_HELP.
htm
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No Brasil, alguns métodos estão normalizados pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB), conforme pode ser visualizado no Quadro 7.1.

Método de ensaio Código da Norma
Data de 

Publicação

Toxicidade crônica – Método de en-
saio com algas (Chlorophyceae)

ABNT – NBR12648 31/10/2005

Toxicidade aguda – Método de ensaio 
com Daphnia spp (Crustacea, Clado-
cera)

ABNT – NBR12713 31/05/2004

Toxicidade crônica – Método de en-
saio com Ceriodaphnia spp (Crusta-
cea, Cladocera)

ABNT – NBR13373 30/03/2005

Toxicidade aguda – Método de ensaio 
com peixes

ABNT – NBR15088 31/05/2004

Toxicidade aguda – Método de ensaio 
com misidáceos (Crustacea)

ABNT – NBR15308 30/12/2005

Toxicidade crônica de curta duração 
– Método de ensaio com ouriço–do–
mar (Echinodermata: Echinoidea)

ABNT – NBR15350 30/04/2006

Toxicidade em sedimento – Método 
de ensaio com Hyalella spp (Amphi-
poda)

ABNT – NBR15470 26/03/2007

Toxicidade crônica de curta duração – 
Método de ensaio com peixes

ABNT – NBR15499 10/09/2007

Água do mar: Teste de toxicidade crô-
nica de curta duração com Lytechinus 
variegatus LAMARCK, 1816 (Echino-
dermata: Echinoidea) – método de 
ensaio

CETESB – L5.250 05/1999

Água: Teste para avaliação de toxi-
cidade aguda de cianofíceas (algas 
azuis) – método de ensaio

CETESB – L5.025 07/1993

Solo – Teste de toxicidade com Eisênia 
fetida (minhoca): método de ensaio.

CETESB – L6.401 12/1990

Teste de toxicidade aguda utilizando 
Spirillum volutans: método de ensaio

CETESB – L5.228 12/1988

Teste de toxicidade com a bactéria lu-
minescente Vibrio fischeri: método de 
ensaio

CETESB – L5.227 12/2001

Quadro 7.1 – Métodos de ensaios de toxicidade, publicados pela CETESB e ABNT

Os ensaios ecotoxicológicos podem ser realizados em campo ou 

em laboratório. Os ensaios em campo utilizam várias espécies (testes mul-

tiespécies) e consideram, além dos efeitos antropogênicos, as interações 

entre os organismos estudados. Esses testes, também podem ser efetuados 

em laboratório (ex: “microcosmos”), simulando um ecossistema natural em 

Acesse o site da ABNT:
http://www.abntnet.com.br/

default.aspx 

e da CETESB:
http://www.cetesb.sp.gov.br/

Servicos/publicacoes/buscatitulo.
asp

e efetue uma pesquisa sobre a 
palavra “toxicidade” para verifi-

car as normas. Observe se novas 
normas foram publicadas. 
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Ecotoxicológicos



 37Bioindicação Ambiental – Curso Técnico em Meio Ambiente

pequena escala; no entanto, a sua padronização é mais difícil, além de ser 

um teste oneroso.

A maioria dos ensaios efetuados em laboratório, utiliza uma espé-

cie, fato que não lhe possibilita analisar as interações com outros organis-

mos, como ocorre no ambiente natural.

Embora detalhes específicos dos ensaios ecotoxicológicos com di-

ferentes espécies de organismos possam diferir entre si, o princípio básico 

para todos é semelhante e requer condições ambientais específicas, como 

pH, temperatura, oxigênio dissolvido, dureza da água, fotoperíodo, dura-

ção do teste, etc. (ARAGÃO; ARAÚJO, 2006). Segundo os autores, nesses 

ensaios, os organismos-teste (peixes, microcrustáceos, algas, dentre outros) 

são expostos a várias concentrações da amostra a ser testada (substância 

química, efluente extrato aquoso) em soluções contidas nos frascos-teste 

(ex: aquários, tubos de ensaio, béquer, etc.) por determinado período de 

tempo. Em todos os ensaios são utilizados frascos-controle (somente com 

água de diluição), nos quais se avalia a viabilidade do lote de organismos 

expostos. Após o período de teste, verifica-se o efeito da amostra sobre al-

guns parâmetros biológicos, tais como mortalidade, crescimento, reprodu-

ção, comportamento dos organismos, entre outros. Os efeitos observados 

são analisados estatisticamente e os resultados são expressos em unidades 

numéricas, tais como:

CL50: concentração mediana letal a 50% dos organismos testados;

CE50: concentração mediana efetiva que imobiliza 50% dos organismos-

teste;

CENO: maior concentração do agente tóxico que não causa efeito ao orga-

nismo-teste;

CEO: menor concentração que causa efeito estatisticamente significativo 

nos organismos-teste.

7.3 Ensaios mais utilizados

Ensaios de toxicidade aguda: detectam os efeitos imediatos, so-

fridos pelo organismo exposto, em um curto período de tempo, geralmente 

no intervalo de 0 a 96 horas. Efeito observado no organismo-teste: morta-

lidade ou imobilidade.

Ensaios de toxicidade crônica: avaliam efeitos sobre funções bio-

lógicas (ex: reprodução, crescimento), necrose foliar. Determinam a maior 

concentração do agente tóxico que não causa efeito deletério estatistica-

mente significativo aos organismos (CENO) ou a menor concentração que 

causa efeito deletério estatisticamente significativo aos organismos (CEO). 

A toxicidade crônica se traduz pela resposta a um estímulo contí-

nuo, podendo abranger parte ou todo o ciclo de vida dos organismos. Os 

Ensaios 

Ecotoxicológicos
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testes de genotoxicidade ou enzimáticos, dentre outros, são exemplos de 

testes para avaliar a toxicidade crônica.

Os ensaios crônicos mais difundidos são os testes com Daphnia, 

com duração de 21 dias, e com Ceriodaphnia, de 7 dias.

Com o objetivo de otimizar e orientar a utilização dos ensaios eco-

toxicológicos, Aragão e Araújo (2006) apresentam uma tabela, com o tipo 

de amostra analisada e o ensaio indicado (Quadro 7.2).

Tipo de amostra Objetivo do estudo Ensaios indicados

Água continental (rio, 
represa, lago)

Avaliar a qualidade de 
águas superficiais em pro-
gramas de monitoramen-
to ambiental

Toxicidade crônica com 
Ceriodaphnia dubia e/ou 
peixes

Avaliar a qualidade de 
água onde houve mortan-
dade de peixes

Toxicidade aguda com Da-
phnia, peixes ou bactérias 
(testes exploratórios)

Atender a projetos de pes-
quisa para avaliação da 
qualidade de águas

Toxicidade aguda, crônica, 
inclusive testes explorató-
rios

Água marinha (mar e 
estuário)

Avaliar a qualidade da 
água em programas de 
monitoramento ambiental

Toxicidade crônica com 
ouriço-do-mar

Avaliar a toxicidade da 
fração hidrossolúvel de 
petróleo (em caso de der-
rame de petróleo no mar)

Toxicidade crônica com 
ouriço-do-mar ou toxicida-
de aguda com Mysidopsis 
juniae

Sedimento de águas 
continentais

Avaliar a toxicidade Toxicidade com Hyalella

Água intersticial de 
sedimentos de águas 
continentais

Avaliar a toxicidade Qualquer teste explorató-
rio disponível

Água intersticial de se-
dimentos marinhos e 
estuarinos

Avaliar a toxicidade Qualquer teste com orga-
nismo marinho

Efluentes líquidos Estabeler critérios para a 
proteção da vida aquáti-
ca de águas continentais 
(efluentes lançados em 
águas de classes 2 e 3)

Toxicidade aguda com Da-
phnia (48h), peixes ou al-
gas (96h)
Toxicidade crônica com Ce-
riodaphnia dubia (7 dias)

Estabeler critérios para a 
proteção da vida marinha/
estuarina

Toxicidade aguda com 
misidáceo e crônica com 
ouriço-do-mar

Efluentes líquidos lan-
çados em estações de 
tratamento de esgoto 
(ETE)

Estabeler de critérios para 
lançamento em ETE 

Toxicidade para avaliar a 
inibição da respiração mi-
crobiana em lodo ativado, 
segundo Norma ISO 8192 
(1986)

Solos Avaliar a toxicidade do 
solo propriamente dito

Toxicidade com Eisenia fe-
tida (minhoca)

Ensaios 
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Avaliar a toxicidade de lixi-
viado artificial de solo

Qualquer teste explorató-
rio disponível

Chorume de sistema 
de destinação de resí-
duos sólidosw

Avaliar a toxicidade de 
chorume que cai em cor-
pos d’água

Toxicidade aguda com Da-
phnia (48h), peixes ou al-
gas (96h)
Toxicidade crônica com Ce-
riodaphnia dubia (7 dias)

Resíduos sólidos Avaliar a toxicidade de li-
xiviados (lixiviação em la-
boratório)

Qualquer teste explorató-
rio disponível

Quadro 7.2 - Indicação para utilização de ensaios de toxicidade (ZAGATTO et al., 1993 
apud ARAGÃO; ARAÚJO, 2006 p.146) 

Obs: São considerados testes exploratórios, utilizados apenas como 

instrumento de medida de toxicidade, aqueles com Daphnia similis (24h), 

com peixes (24h) e com a bactéria Vibrio fischeri (15 minutos ou 2h).

7.4 Sistemas de exposição

Observe os diferentes sistemas de exposição, utilizados nos ensaios 

ecotoxicológicos em laboratório (Quadro 7.3):

Sistema Característica Desvantagem Utilização

Estático - organismos-teste 

expostos à mesma 

solução durante o 

período de ensaio; 

- solução-teste 

não é renovada

- diminuição na 

concentração da 

amostra-teste 

por volatização; 

- degradação 

microbiana ou 

transformação; 

- adsorção nos 

recipientes-teste 

ou absorção pelos 

organismos;

- diminuição de 

oxigênio dissol-

vido;

- alta demanda 

bioquímica/quími-

ca de oxigênio

- em testes de 

curta duração 

(até 48h), com 

substância não 

volátil ou pouco 

degradável;

- para agentes 

químicos que 

apresentam efeito 

tóxico agudo de 

imediato, o qual 

permanece cons-

tante por períodos 

prolongados (até 

96h)

Ensaios 
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Semi-estático  

(ou estático com 

renovação)

- intermediário en-

tre o estático e o 

de fluxo contínuo;

- organismos-teste 

periodicamente 

transferidos às 

novas soluções-

teste;

- ou efetua-se a 

troca parcial das 

soluções-teste

- teste trabalhoso;

- pode causar 

estresse ou danos 

aos organismos, 

devido ao manu-

seio

- quando a subs-

tância-teste não é 

muito estável;

- em teste mais 

prolongado;

- em teste com 

organismos 

pequenos, como 

Daphnia, que po-

deriam ser arrasta-

dos no sistema de 

fluxo contínuo

Fluxo contínuo - soluções-testes 

fluem continua-

mente através dos 

recipientes onde 

estão os organis-

mos-teste

- complexidade 

de operação e 

manutenção

- quando utiliza 

substâncias volá-

teis e/ou biode-

gradáveis em 

curtos períodos de 

exposição;

- quando fornece 

a melhor estima-

tiva da toxicidade 

da substância 

testada;

- em estudos de 

longa duração

Quadro 7.3 – Sistemas de exposição 

7.5 Organismos utilizados em ensaios ecotoxicológicos

A espécie a ser utilizada nos ensaios deve ter algumas característi-

cas, tais como: fácil cultivo em laboratório, sensibilidade, reprodutibilidade, 

padronização (cultivo, protocolo de testes), praticabilidade, rapidez, respos-

tas facilmente mensuráveis. 

Para avaliação dos efeitos tóxicos das substâncias no meio aquáti-

co, são utilizados, por exemplo:
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Ambiente Grupo taxonômico Espécies

Água doce

Bactérias Spirillum volutans, Pseudomonas fluorescens

Algas
Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, 
Scenedesmus subspicatus, Pseudokirchneriella 
subcapitata

Microcrustáceos
Daphnia magna, Daphnia similis, Ceriodaph-
nia dubia, Hyalella azteca, Hyalella meinerti

Insetos Chironomus sp., Hexagenia sp.

Peixes
Pimephales promelas, Danio rerio, Poecilia 
reticulata, Oncorhynchus mykiss, Lepomis 
macrochirus

Marinho

Bactérias Vibrio fischeri

Algas
Phaeodactylum tricornutum, Asterionella ja-
ponica, Dunaliella tertiolecta, Champia par-
vula

Microcrustáceos
Mysidopsis bahia, Mysidopsis juniae, Lepto-
cheirus plumulosus, Tiburonella viscana, Ar-
temia salina

Moluscos Mytilus edulis, Crassostrea rhizophorae

Equinodermos
Lytechinus variegatus, Arbacia lixula, Arbacia 
punctulata

Peixes
Menidia beryllina, Menidia menidia, Cyprino-
don variegatus

Quadro 7.4 – Ensaios ecotoxicológicos. 

Fonte: Domingues e Bertoletti, 2006.

É importante efetuar testes com várias espécies, de diferentes níveis 

tróficos: produtor (alga), consumidor primário e/ou secundário, consumidor 

secundário e/ou terciário (peixe), pois elas podem apresentar sensibilidade 

diferenciada em relação à solução-teste.

7.6 Fatores que influenciam a toxicidade

Alguns fatores podem afetar os resultados dos ensaios ecotoxico-

lógicos, com organismos aquáticos, tais como:

a) fatores bióticos: estágio de vida, tamanho, idade e estado nutricio-

nal dos organismos:

 - organismos jovens, por exemplo, são mais sensíveis às substân-

cias tóxicas do que os adultos. Recomenda-se utilizar organismos 

com aproximadamente a mesma idade e provenientes de uma 

mesma cultura;

b) fatores abióticos: pH, oxigênio dissolvido, temperatura e dureza 

da água: 

 - os parâmetros devem ser monitorados durante a execução do 

teste.
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7.7 Vantagens e limitações da utilização dos ensaios 

ecotoxicológicos:

a) Vantagens:

 - avaliação da toxicidade conjunta de todos os constituintes de um 

efluente de natureza química complexa;

 - avaliação da redução do efeito tóxico de um efluente ao se limi-

tar a um único parâmetro: a sua toxicidade;

 - avaliação da biodisponibilidade e interações entre os constituin-

tes;

b) Limitações:

 - não é possível avaliar as propriedades específicas dos agentes 

químicos;

 - como anteriormente foi estudado na unidade 1, a dificuldade de 

extrapolar os resultados diretamente ao ecossistema.

7.8 Conclusões:

Embora com limitações, os ensaios ecotoxicológicos são ferramen-

tas diagnósticas para a restauração das condições ambientais desejáveis e 

ferramentas preditivas de impacto ambiental.
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UNIDADE 8 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL – MEDIDAS EM INDIVÍDUOS E 
POPULAÇÕES

8.1 Objetivo de aprendizagem 

- Descrever a utilização de medidas em indivíduos e populações, 

para avaliar a qualidade ambiental.

8.2 Indicadores para medição

A base para medições em indivíduos e populações é a seleção de 

espécie que permita indicações interpretáveis das mudanças nas condições 

ambientais.

Essas medidas podem indicar exposição a um estressor (por exem-

plo, bioacumulação), ou efeitos resultantes da exposição (por exemplo, car-

cinogênese).

Estes indicadores podem ser:

 - efeitos bioquímicos (indução enzimática);

 - carga corporal de químicos em tecidos;

 - carcinogênese;

 - efeitos congênitos;

 - suscetibilidade a doenças;

 - efeitos comportamentais;

 - mudanças morfológicas;

 - feminização;

 - taxa de crescimento;

 - abundância e biomassa;

 - produção;

 - natalidade e mortalidade;

 - idade e tamanho da população;

 - número de casais; e

 - extensão geográfica.

Esses parâmetros têm sido medidos em diferentes espécies e, ob-

viamente, nem todos são aplicáveis a todos os grupos taxonômicos.

Assim, é necessário o uso de espécies que sejam complementares 

em termos de sua sensibilidade a vários estressores.

Para facilitar a compreensão 
dos conceitos apresentados, 
acesse o texto da Professora 
Dra. Josanidia Santana 
Lima sobre Bioindicação, 
Biomonitoramento: aspectos 
bioquímicos e morfológicos, 
disponível em:
http://www.ietec.com.br/site/
techoje/categoria/detalhe_
artigo/172

Leia principalmente as alterações 
morfológicas e os problemas na 
avaliação.
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UNIDADE 9 – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL – MEDIDAS EM COMUNIDADES E 
ECOSSISTEMAS

9.1 Objetivo de aprendizagem

- Conhecer a utilização de medidas em comunidades e ecossiste-

mas, para avaliar a qualidade ambiental.

9.2 Limitações nos programas de monitoramento

Historicamente, os esforços de monitoramento ambiental têm se 

dedicado à identificação e ao uso de espécies indicadoras para analisar a 

deterioração de um ecossistema. Como foi discutido nas unidades anterio-

res, muitas informações disponíveis podem ser obtidas através de vários 

parâmetros bioquímicos, fisiológicos, individuais e populacionais. Todavia 

muitas limitações ocorrem em qualquer programa de monitoramento que 

utilizar apenas estes atributos.

De acordo com Cairns, McCormick e Niederlehner (1993), essas 

limitações podem ser:

 - muitas espécies ou populações apresentam distribuição geográfica 

e/ou temporal limitada, sendo utilizadas como monitoras ambien-

tais em áreas restritas, enquanto que comunidades estão unipre-

sentes em todas as regiões, a qualquer tempo;

 - efeitos sobre algumas poucas espécies não se traduzem necessa-

riamente em impactos sobre a operacionalização do ecossistema;

 - a análise baseada na comunidade e/ou ecossistema, considera a di-

nâmica e a resposta de muitos componentes populacionais, facili-

tando um monitoramento ambiental mais robusto e, provavelmen-

te, reduzindo a freqüência de falsos negativos e falsos positivos, se 

for aplicado devidamente;

 - tradicionalmente, a preocupação da sociedade com a degradação 

ambiental incide sobre espécies que apresentam uma importância 

comercial ou estética. Porém, está aumentando a preocupação pú-

blica com as questões ambientais mais amplas, tais como a manu-

tenção da biodiversidade.

No entanto, as respostas observadas em comunidades e ecossiste-

mas aos estressores ambientais são complexas e em muitos casos não são 

bem compreendidas. O monitoramento de longo prazo pode elucidar várias 

dúvidas em relação ao ambiente. 
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9.3 Princípios que se aplicam quando se utiliza a comunidade como 

indicadora da saúde do ecossistema:

 - comunidades com populações de espécies de curto tempo de 

geração respondem mais rapidamente a estresse agudo;

 - geração longa é mais indicada para efeito crônico;

 - comunidades com espécies com vários papéis funcionais no 

ecossistema são melhores indicadoras de diferentes formas de 

estresse;

 - comunidades sedentárias são indicadoras de condições locais.

9.4  Estrutura da comunidade como indicador biológico:

Considerando a estrutura da comunidade como indicador biológi-

co, os atributos mais utilizados são: 

 - riqueza – número de espécies numa determinada área, volume, 

unidade amostral, etc. Tem muita relação com o esforço amos-

tral; 

 - déficit de espécies;

 - abundância relativa e dominância;

 - sensibilidade/tolerância dos organismos presentes;

 - índices de diversidade  e equitatividade;

 - biomassa;

 - espectro de tamanho;

 - estrutura trófica;

 - índices bióticos, tais como o IBMWP, EPT, entre outros;

 - similaridade ou dissimilaridade entre as comunidades ou sistemas.

O parâmetro mais básico, que define a estrutura da comunidade, 

é a diversidade de espécies. Este índice considera o número de espécies 

presente na comunidade (riqueza de espécies) e a sua abundância relativa 

(equitatividade).

Em nosso estudo, trabalharemos com os seguintes atributos:

 - riqueza de táxons: número de táxons em uma determinada 

amostra;

 - abundância Relativa (% AR)

 = nº de indivíduos da espécie

 = nº total de indivíduos;
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 - índice de diversidade de Shannon-Wiener, 1949: é uma re-

lação entre o número de organismos de uma dada espécie e sua 

dominância na amostra.

 = nº de indivíduos amostrados para a espécie i

 = nº total de indivíduos amostrados

 = logaritmo neperiano (base “e”). Porém muitos estudos usam 

logaritmo na base 2

- Equitatividade Pielou´s

Para ilustrar o uso destes atributos acompanhe o exemplo a seguir:

Em um estudo de campo, foram analisados dois locais com a mes-

ma área amostral. Em cada área amostral foram identificadas 50 árvores. 

O número de indivíduos de cada espécie pode ser verificado na figura 9.1. 

Considere que cada cor representa espécies diferentes.

Figura 9.1 – Espécies identificadas em cada área amostral.

Nesse exemplo, vamos analisar a riqueza de táxons, a abundância 

relativa, diversidade e equitatividade. Observando a figura 9.1, o que você 

percebe? A proporção entre as espécies é a mesma, ou tem alguma que se 

sobressai?
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Vamos colocar as informações em uma tabela para trabalharmos:

Espécies Área 1 Área 2

A - amarela 12 47

B - vermelha 11 1

C - verde 14 0

D - rosa 13 1

Densidade total 50 49

Vamos à leitura dos resultados:

1) Qual a riqueza de espécies em cada área, isto é, quantas es-

pécies ocorrem em cada área? 

Resposta: A riqueza é de 4 espécies na área 1 e 3 espécies na área 2.

2) Qual a abundância relativa (%) de cada táxon por área amos-

trada? 

Como vimos, a fórmula da abundância relativa é:

AR = (Nº de indivíduos da espécie / nº total de indivíduos) x 100.

AR = (12/50) x 100 = 24%

Táxons Área 1 Área 2

A (12/50)*100= 24 (47/49)*100=96 

B  (11/50)*100= 22 (1/49)*100=2

C  (14/50)*100= 28 0

D  (13/50)*100= 26 (1/49)*100=2

Abundância relativa (%) das espécies amostradas, por área amostral:

Táxons Área 1 Área 2

A 24 96 

B 22 2

C 28 0

D 26 2

Observe que a soma da coluna (área) deve ser 100%.

3) Qual a diversidade de cada área?

Vamos calcular a diversidade para a Área 1 utilizando o índice de di-

versidade de Shannon-Wiener, 1949. Acompanhe o processo passo-a-passo:
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Área1 (ni/N) -ln(ni/N) (ni/N) x (-ln (ni / N))

ni=12 12/50 = 0,24 -ln(0,24) = 1,43 0,24 x 1,43 = 0,34

ni=11 11/50 = 0,22 -ln(0,22) = 1,51 0,22 x 1,51 = 0,33

ni=14 14/50 = 0,28 -ln(0,28) = 1,27 0,28 x 1,27 = 0,36

ni=13 13/50 = 0,26 -ln(0,26) = 1,35 0,26 x 1,35 = 0,35

N=50 H´ (soma da área 1) 1,38

Tente efetuar o cálculo da Área 2:

Área 2 (ni/N) -ln(ni/N) (ni/N) x (-ln (ni / N))

ni=47 47/49 = 0,96 -ln(0,96) = 0,04 0,96 x 0,04 = 0,04

ni=1 1/49 = 0,02 -ln(0,02) = 3,91 0,02 x 3,91 = 0,08

ni=1 1/49 = 0,02 -ln(0,02) = 3,91 0,02 x 3,91 = 0,08

N=49 H´ (soma da área 2) 0,20

Pequenas diferenças no valor podem decorrer do número de casas  
utilizadas depois da vírgula.

4) Qual o valor da equitatividade (J’) de cada área?

Utilizando a fórmula da equitatividade é:

 = 1,38/ln(4) = 0,99 para a área 1.

 = 0,20/ln(3) = 0,18 para a área 2.

Para a interpretação, vamos colocar as informações em uma única 

tabela:

Tabela 9.1 – Abundância relativa (%), riqueza de espécies, diversidade de Shannon-
Wiener (H’) e equitatividade Pielou (J’), por área amostral.

Táxons Área 1 Área 2

A 24 96 

B 22 2

C 28 0

D 26 2

Riqueza 4 3

Diversidade (H’) 1,38 0,20

Equitatividade 0,99 0,18

Observando a tabela 9.1, verifica-se que a área 1 apresenta maior 

riqueza de espécies e os valores mais elevados de diversidade e equitativi-

dade do que a área 2. Pode-se dizer que a qualidade na área 1 é melhor 

quando comparada com a área 2.
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Por que a diversidade foi baixa na área 2? A diversidade considera 

a riqueza de espécies e a proporção entre elas. Observe os percentuais das 

espécies: Como está a proporção entre elas? Na área 2, verifica-se uma 

dominância da espécie A. Essa espécie está representando 96% do total de 

indivíduos encontrados nessa área. Esta dominância influencia a equitativi-

dade e a diversidade.

Uma observação importante é que estamos efetuando compa-

rações entre as áreas amostrais, depois compararemos os resultados com 

estudos desenvolvidos em outras áreas, com características similares, que 

tenham sido efetuados seguindo a mesma metodologia de coleta.

Outra observação importante é que os resultados devem ser anali-

sados em conjunto e não somente a diversidade ou somente a equitativida-

de. Por exemplo, em um estudo poderemos encontrar uma equitatividade 

com valor 1 (bem equitativa). No entanto, neste local, a riqueza é de ape-

nas 2 espécies, cada qual representando 50% dos indivíduos. Apesar da 

boa equitatividade, não poderemos dizer que esta área apresenta uma boa 

qualidade.
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UNIDADE 10 – APLICAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

Até esta unidade você estudou os conceitos de bioindicadores, sua 

classificação e aplicações.

10.1 Objetivos de aprendizagem

- Conceituar, classificar e fazer aplicações referentes à bioindicado-

res.

10.2 Análise de artigos

 Vamos colocar em prática esta teoria, através da análise de dois 

artigos:

BASTOS, Ivan César de Oliveira et al. Utilização de bioindicadores 

em diferentes hidrossistemas de uma indústria de papeis reciclados em Go-

vernador Valadares - MG. Eng. Sanit. Ambient., Set 2006, vol.11, no.3, 

p.203-211. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/esa/v11n3/a03v11n3.

pdf. Acesso em: 4 dez. 2008

OLIVA, Marco Antônio; FIGUEIREDO, José Guilherme de Gramí-

neas bioindicadoras da presença de flúor em regiões tropicais. Rev. Bras. 

Bot., Jun 2005, vol.28, no.2, p.389-397. Disponível em: http://www.scielo.

br/pdf/rbb/v28n2/a17v28n2.pdf. Acesso em: 4 dez. 2008

Considerando o conteúdo estudado até o momento, responda as 

seguintes questões sobre os dois artigos:

1. Qual o método de avaliação ambiental utilizado? Método topo-

base ou base-topo?

2. Quais foram as hipóteses e o(s) objetivo(s) do trabalho?

3. Como foi realizada a coleta de campo e o experimento?

4. Qual (quais) foi(foram) o(s) critério(s) utilizado(s) para a determina-

ção dos locais de coleta e número de amostras.

5. Qual foi o amostrador utilizado e quantas amostras foram obti-

das?

6. A análise foi efetuada considerando o indivíduo, a população ou 

a comunidade?

7. Quais foram os atributos analisados?

8. Quais os principais resultados e conclusões dos trabalhos?

9. Na sua interpretação, o objetivo proposto, com a utilização de 

bioindicadores, foi alcançado?
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UNIDADE 11 – ESTRESSE AMBIENTAL

11.1 Objetivo de aprendizagem

- Conhecer estressores ambientais aquáticos.

11.2 Estresse ambiental

Naturalmente, em alguns ambientes, tais como em áreas de inun-

dação, regimes de marés, variação da concentração de O
2
, movimento do 

substrato, salinização, fogo, ocorre estresse.

O estresse imposto (antrópico) pode ser semelhante ao natural, po-

rém, em maior grau. Como exemplo cita-se a alteração do fluxo de água 

(hidrelétrica, barragens), aterros, dragagens, pavimentação, construções, 

entre outros. Como conseqüência desse estresse, pode ocorrer alteração 

na complexidade, no funcionamento e na estabilidade do sistema biológico, 

ocasionando a perda da biodiversidade.

Vamos analisar a origem e os efeitos de algumas alterações que 

ocorrem em ambientes aquáticos, tais como: sólidos em suspensão, adi-

ção de calor, mudança de pH, enriquecimento orgânico, presença de ma-

teriais tóxicos. 

11.3 Sólidos suspensos 

a) Origens: 

 - Origem natural: 

1. Carreamento pela chuva;

2. Turbulência causada pelo vento, ondas; e

3. Presença de microorganismos.

 - Origem antropogênica:

1. Atividades de agricultura;

2. Operações de engenharia civil;

3. Descargas de efluentes;

4. Extração de areia; e

5. Erosão.

b) Problema

 - Manifesta-se quando alcançam altas concentrações ou perma-

necem em suspensão por longos períodos.

 - Podem ocasionar: 

1. redução da penetração da luz, afetando a fotossíntese e a 

transmissão e radiação do calor;

2. efeitos mecânicos nos organismos: aumento da abrasão, en-

tupimento do sistema respiratório e prejuízo na capacidade 

de alimentação;
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3. modificação da natureza do substrato quando sedimentam; e

4. sérios transtornos no uso doméstico, industrial e recreacional 

da àgua.

11.4 Adição de calor

a) Origens:

 - água de resfriamento principalmente de usinas de geração de 

energia elétrica.

b) Pode ocasionar:

 - aumento da temperatura ambiente;

 - diminuição da concentração de oxigênio disponível;

 - efeito na solubilização de gases;

 - alteração na viscosidade da água, afetando principalmente o 

plâncton;

 - alteração de processos bioquímicos (processos metabólicos, tais 

como a degradação da matéria orgânica, aumentam);

 - potencialização da ação tóxica de muitas substâncias;

 - alteração do metabolismo e de atividades dos organismos: maior 

atividade, maior quantidade de oxigênio (que está menos dispo-

nível) podem induzir à desova;

 - alteração dos ciclos reprodutivos; e

 - diminuição do tempo de vida de algumas espécies aquáticas.

Obs.: A temperatura do efluente deve ser inferior a 40ºC, e 

a variação de temperatura do corpo receptor não deverá ex-

ceder a 3ºC na zona de mistura (Resolução CONAMA n° 357, 

de 2005).

11.5 Mudanças de pH

a) Origens:

 - Descarga de minerais ácidos ou álcalis de indústrias

 - Chuva ácida 

 - Minas de carvão

b) Pode provocar:

 - interferência nas funções fisiológicas dos organismos, especial-

mente aquelas relacionadas à respiração;

 - alteração na permeabilidade das membranas ( menor pH provo-

ca perda de sódio em peixes);

 - interferência nos movimentos e osmorregulação em protozoá-

rios;

 - aumento da toxicidade da amônia com o aumento do pH;

 - aumento da toxicidade do alumínio com a diminuição de pH;
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 - eliminação de algumas bactérias, influenciando na degradação 

da matéria orgânica; e

 - o desaparecimento de algumas espécies sensíveis a ambientes 

acidificados.

11.6 Enriquecimento orgânico 

a) Principais origens:

 - efluentes domésticos e industriais (químicas, conservas alimentí-

cias, matadouros, curtumes, frigoríficos);

 - escoamento das águas pluviais pelos solos fertilizados (NPK); e

 - escoamento de água pluvial em áreas urbanas.

Essas entradas podem ser pontuais ou difusas. Na Figura 11.1, 

você pode observar a poluição da água por fontes pontuais e difusas. Esta 

mesma figura serve para a entrada de nutrientes no ambiente aquático.

 

Figura 11.1 – Poluição da água por fontes pontuais e difusas.

Fonte Braga et al., 2005.

As alterações ambientais dependerão da concentração de carga 

orgânica que está sendo lançada no ambiente, do volume e das condições 

hidrográficas do corpo receptor. 

b) Possíveis conseqüências:

 - a depleção do oxigênio dissolvido;

 - a produção de gases tóxicos;

 - a presença de organismos patogênicos; 

 - a eutrofização do ambiente; e

 - mudanças na composição da comunidade biológica, tais como 

a diminuição da riqueza de táxons, o desaparecimento das espé-
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cies sensíveis e a dominância das espécies tolerantes.

Antes do lançamento do despejo, encontra-se usualmente uma 

comunidade em estado de equilíbrio (normal). Após a entrada do despejo, 

ocorre um desequilíbrio, afetando as comunidades, seguido pela busca de 

um novo equilíbrio (que pode não ser o mesmo observado antes da entrada 

do despejo). Esse processo é conhecido como autodepuração. De acordo 

com Von Sperling (2005), o fenômeno de autodepuração é representativo 

de um fenômeno de sucessão ecológica, ocorrendo uma substituição de 

uma comunidade por outra, até o estabelecimento de uma comunidade 

estável, em equilíbrio com as condições locais.

Um ambiente em condições naturais geralmente apresenta uma 

elevada diversidade, com boa representatividade de cada espécie. Já os 

ambientes alterados apresentam baixa diversidade, com a dominância de 

poucas espécies.

Na Figura 11.2, você observa o processo de autodepuração que 

ocorre no ambiente aquático. O sucesso da autodepuração dependerá dos 

fatores relacionados anteriormente:  concentração da carga orgânica que 

está entrando no ambiente aquático, volume e condições hidrográficas do 

corpo receptor. As condições mais críticas ocorrem próximas ao despejo de 

carga orgânica. Observe também a Figura 11.3 no item 11.6.4.

Figura 11.2 – Processo de autodepuração 

Fonte: Braga et al., 2005

Acompanhe algumas características de cada zona, após o despejo 

(VON SPERLING, 2005):

11.6.1 Zona de degradação

Ocorre alta concentração de matéria orgânica, redução de oxigê-
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nio dissolvido, proliferação bacteriana, aumento nos teores de gás carbô-

nico; pode haver uma queda no pH devido à conversão do CO
2
 em ácido 

carbônico; no sedimento de fundo podem prevalecer condições anaeróbias 

(ausência de oxigênio dissolvido). Como conseqüência ocorre a produção 

de gás sulfídrico, potencial gerador de odores desagradáveis. Grande parte 

dos compostos nitrogenados complexos é convertida em amônia. Ocorre 

diminuição do número de espécies de seres vivos, com o desaparecimento 

de espécies sensíveis e a predominância de espécies tolerantes. Se o des-

pejo for de esgoto cloacal, a quantidade de bactérias do grupo coliforme 

é bastante elevada. Ocorrem também protozoários, que se alimentam de 

bactérias, e fungos, que se alimentam da matéria orgânica. A presença de 

algas é rara, devido à dificuldade de penetração da luz, em razão da turbi-

dez. Os organismos bentônicos (que ficam nos sedimentos) geralmente são 

representados pelas Famílias Tubificidae (Oligochaeta) e Chironomus (Chi-

ronomidae, Insecta), tolerantes a baixas concentrações de oxigênio.

11.6.2 Zona de decomposição ativa

A qualidade da água apresenta-se em seu estado mais deteriorado, 

o oxigênio dissolvido atinge sua menor concentração, há predominância de 

organismos anaeróbios, as bactérias decompositoras principiam a se reduzir 

em número devido principalmente à redução na disponibilidade de alimen-

to, em grande parte já estabilizada. Outros fatores interagem, ainda, na sua 

redução, tais como luz, floculação, adsorção, precipitação. Caso ocorram 

reações anaeróbias, os subprodutos são, além do gás carbônico e da água, 

o metano, gás sulfídrico e outros, vários deles responsáveis pela geração de 

mau odor. A maior parte do nitrogênio já se encontra na forma de amônia. 

No final da zona, já com a presença de oxigênio dissolvido, pode iniciar a 

oxidação de amônia a nitrito. O número de bactérias diminui, já o número 

de protozoários se eleva. A macrofauna bentônica é ainda restrita em es-

pécies.

11.6.3 Zona de recuperação

A matéria orgânica já se encontra grandemente estabilizada, ou 

seja, transformada em compostos inertes. Isso implica na redução do con-

sumo de oxigênio pela respiração bacteriana. Ocorre também a introdução 

de oxigênio atmosférico (pelas trocas atmosféricas), aumentando o teor 

de oxigênio dissolvido. Essa condição aeróbia propicia o desenvolvimento 

da fauna e flora. A amônia é convertida em nitrito e este em nitrato. Os 

compostos de fósforo são transformados em fosfatos, ocorrendo, assim, 

disponibilidade de nutrientes para as algas, que se desenvolvem devido à 

presença de nutrientes e à maior transparência da água, produzindo oxigê-
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nio, pela fotossíntese. O número de bactérias e protozoários está bem mais 

reduzido. Aumenta a diversidade e riqueza das espécies.

11.6.4 Zona de águas limpas

As águas voltam a atingir as condições normais anteriores à po-

luição, pelo menos no que diz respeito ao oxigênio dissolvido, à matéria 

orgânica e aos teores de bactérias e, provavelmente, de organismos pa-

togênicos. A diversidade de espécies é grande, o ecossistema encontra-se 

estável e a comunidade novamente atinge seu clímax.

 

Figura 11.3 – Efeitos típicos na qualidade da água doce e biota, que são observados 
devido à entrada de efluente orgânico. A e B: mudanças físicas e químicas; C. 
mudanças nos microorganismos; D. mudanças nos invertebrados (adaptado de 
HYNES, 1960). DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio, NH4: amônia; NO3: 
nitrito; PO4: fosfato.
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11.7 Materiais tóxicos

Veja no quadro 11.1 exemplos de algumas substâncias tóxicas que 

podem ser encontradas em efluentes industriais.

Substância Origem

Ácidos Indústrias químicas, de baterias, têxteis, de inseti-

cidas, entre outros

Álcalis Lavanderias, lavagem de tecidos (indústria)

Amônia Indústria química

Arsênico Indústria de fertilizantes

Cádmio Indústria de fertilizantes, de chapas de metal

Cloro livre Indústria de papel, branqueamento

Cromo Lavanderias, chapas de metal, corantes, fabrica-

ção de borracha

Cianeto Indústria do ferro e aço, produção de gás, etc.

Fluoreto Produtos fertilizantes

Chumbo Tintas, baterias

Níquel Chapas de metal, indústria de ferro e aço

Óleos Refino de petróleo, fábrica de químicos orgânicos, 

de borracha, etc.

Fenóis Refino de petróleo, de resinas sintéticas, indústrias 

químicas, têxteis, de vidro e elétrica

Sulfitos Indústria de papel

Zinco Indústria galvânica, chapas, borracha, ferro e aço

Quadro: 11.1- Exemplos de substâncias tóxicas encontráveis em efluentes 
industriais

a) Lista Negra

Relaciona as substâncias principalmente pela sua toxicidade, per-

sistência ou bioacumulação:

 - Organohalogênios (ex: dioxinas, produto final de compostos que 

envolvem cloro) e substâncias que podem formar seus componen-

tes no ambiente aquático;

 - Organofosforados (pesticidas de origem organo-sintética);

 - Substâncias carcinogênicas (lista 2);

 - Mercúrio e seus compostos (origem em centrais elétricas e na inci-

neração de lixo);

 - Cádmio e seus compostos;

 - Óleos minerais persistentes e hidrocarbonetos – petróleo;

 - Substâncias sintéticas persistentes.
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b) Lista Cinza

Relaciona as substâncias menos perigosas do que as da lista negra 

e cujo impacto pode ser local:

 - Metais: zinco, cobre, níquel, cromo, chumbo, arsênio, entre ou-

tros;

 - Biocidas e seus derivados que não estão na lista negra;

 - Substâncias que provocam gosto ou cheiro no ambiente aquático;

 - Tóxico ou componente persistente de silício;

 - Componentes inorgânicos de fósforo e fósforo elemental;

 - Óleos minerais não persistentes e hidrocarbonetos de petróleo;

 - Cianetos, fluoretos;

 - Certas substâncias que podem ter um efeito adverso no balanço 

do O
2
, particularmente amônia e nitritos.

11.7.1 Respostas às substâncias tóxicas

Respostas dos organismos à exposição a estas substâncias são 

complexas, determinadas pela natureza da substância, concentração, du-

ração da exposição e a sensibilidade dos organismos à substância. Como 

efeito agudo pode ocorrer a mortalidade e como efeito crônico podem 

ocorrer, por exemplo, dificuldades de reprodução.

Respostas fisiológicas aos venenos:

Muitos organismos aquáticos estão sujeitos aos tóxicos, pois estes 

são relativamente permeáveis ao meio aquático circundante. 

Os efeitos dependem da concentração e do tempo de exposição.

11.8 Espécies exóticas invasoras

São organismos que, introduzidos fora da sua área de distribuição 

natural, ameaçam ecossistemas, habitates ou outras espécies. 

Essas espécies são consideradas a segunda maior causa de extin-

ção de espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, econo-

mia e saúde humana.

De acordo com Zalba (2005), uma espécie exótica ou introduzida é 

qualquer espécie proveniente de um ambiente ou de uma região diferente. 

O autor salienta que algumas vezes esta definição coincide com as frontei-

ras políticas de um país e, neste caso, uma espécie é considerada exótica 

se trazida do exterior. Esse conceito é adequado para o estabelecimento de 

políticas e regulamentações, mas comporta restrições importantes do pon-

to de vista do manejo de invasões biológicas, porque a movimentação de 

espécies dentro de um país pode constituir um problema tão sério quanto 

Assista ao vídeo sobre a 
conceituação de espécies 

exóticas e invasoras, e seus 
exemplos, disponível em: 

http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.

asp?materiaid=287

Assista ao vídeo sobre o molusco 
Limnoperna fortunei (mexilhão-
dourado), que traz informações 

sobre sua origem, dispersão e 
impactos, disponível em:

http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.

asp?materiaid=295 
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a importação de novas espécies.

À medida que as espécies exóticas introduzidas conseguem esta-

belecer populações auto-sustentáveis, passam a ser chamadas espécies 

estabelecidas. 

Quando espécies estabelecidas se tornam aptas a avançar sobre 

ambientes naturais e alterados, transformam-se em espécies exóticas in-

vasoras (invasive alien species – IAS). De acordo com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, uma espécie invasora é “uma espécie introduzida que 

avança, sem assistência humana, e ameaça hábitats naturais ou semina-

turais fora do seu território de origem”, causando impactos econômicos, 

sociais ou ambientais. O processo de invasão de um ambiente também é 

chamado de contaminação biológica.

Os impactos das espécies invasoras envolvem aspectos ecológicos 

e econômicos. Segundo Ziller (2005), as espécies exóticas invasoras podem 

transformar a estrutura e a composição das espécies de um ecossistema 

por repressão ou exclusão de espécies nativas, seja de forma direta, pela 

competição por recursos, ou indiretamente, pela alteração na forma com 

que nutrientes circulam através do sistema. Os impactos negativos sobre os 

interesses econômicos podem ser locais, nacionais ou globais, através da 

introdução de pragas, diminuição do rendimento de plantações, aumento 

dos custos de manejo e redução do suprimento de água ao degradarem 

ecossistemas e reservas de água doce.

Na sua região, ocorrem espécies invasoras e/ou espécies exóticas? 

11.9 Conclusões

Quanto maior a diversidade e a complexidade de um ecossistema, 

maior a sua capacidade de adaptação às alterações ambientais.

A principal conseqüência da poluição e das alterações ambientais 

é a perda da biodiversidade.

Acesse o documento disponível 
em:
http://www.gisp.org/publica-
tions/invaded/gispSAmericapo.
pdf.
que aborda os impactos am-
bientais, econômicos e à saúde, 
provocados pelas espécies inva-
soras. No documento constam 
informações e fotografias das 
espécies invasoras da América 
do Sul. É uma leitura muito 
interessante!

Assista ao vídeo sobre as 
espécies ameaçadas, que fazem 
parte da Lista Vermelha. Você 
sabe como é elaborado este 
levantamento?  
http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.
asp?materiaid=420
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Assista ao vídeo e observe como 
e porquê estes organismos são 
utilizados como bioindicadores: 
Minhoca: http://www2.tvcultura.
com.br/reportereco/materia.
asp?materiaid=848

Formigas:
http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.
asp?materiaid=311
http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.
asp?materiaid=842

Besouros:
http://www2.tvcultura.com.
br/reportereco/materia.
asp?materiaid=403

UNIDADE  12 – GRUPOS BIOINDICADORES 

12.1 Objetivo de aprendizagem

- Descrever grupos de bioindicadores - terrestres e aquáticos.

12.2 Bioindicadores

Você verificou através do texto, dos artigos e dos vídeos, a utiliza-

ção de vários grupos como bioindicadores ambientais. Comentamos tam-

bém sobre a importância da distinção entre as respostas decorrentes dos 

fatores naturais das respostas aos fatores antropogênicos.

Lembre-se de que, em todos os estudos, a padronização metodo-

lógica é muito importante, pois possibilita a comparação dos resultados e 

a reprodutibilidade do experimento (LIMA, 2001). Ainda segundo a autora, 

mais importante do que a exatidão do indicador é a confiabilidade, ou seja, 

uma avaliação crítica da possibilidade de erros.

A seguir, são apresentados resumidamente alguns grupos utiliza-

dos na bioindicação terrestre e aquática. Lembramos que a seleção do bio-

indicador é baseada nas metas e objetivos do estudo.

12.3 Bioindicadores terrestres

Líquens: dependendo da espécie, podem ser utilizados no monito-

ramento ativo ou passivo. Pode ser analisada a cobertura, freqüência, abun-

dância e o acúmulo de metais pesados.

Vegetação: dependendo da espécie, pode ser utilizada no moni-

toramento ativo ou passivo. As respostas analisadas podem ser não visíveis 

(alterações metabólicas, acúmulo de enxofre, de metais, taxa de fotossínte-

se, análise da assimilação de CO
2
, entre outros), ou visíveis (necroses, cloro-

se, queda foliar, alteração de órgãos, redução do crescimento, mortalidade, 

desaparecimento de espécies sensíveis). São analisadas também a riqueza, 

diversidade, equitatividade e abundância de espécies.

Invertebrados: são utilizados para a análise da qualidade do solo e 

da qualidade do habitat. São analisadas a riqueza, diversidade, equitativi-

dade e abundância de espécies. De acordo com Azevedo-Ramos, Carvalho 

e Nasi (2005), as formigas e as borboletas parecem ser promissoras para 

monitoramento de manejo florestal, devido às suas rápidas respostas, taxo-

nomia bem conhecida, especialização e facilidade de amostrar.

Herpetofauna (répteis e anfíbios): em alguns estudos verificou-se a 

diminuição de espécies em áreas degradadas, e a dominância de espécies 

generalistas.

Aves: bons indicadores de qualidade de áreas florestais. Parâmetros 

Grupos

bioindicadores



 64 Simone Caterina Kapusta

tais como guildas, espécies de borda, bandos mistos, migrantes, espécies 

raras ou ameaçadas e espécies de interior da mata com pequena capacida-

de de dispersão são informações valiosas ao monitoramento e manejo da 

fauna e de seus habitats (ALMEIDA; ALMEIDA, 1998).

Mamíferos silvestres: principalmente os de grande e médio porte 

são importantes bioindicadores da qualidade dos ambientes florestais (AL-

MEIDA; ALMEIDA, 1998). 

12.4 Bioindicadores aquáticos

Os organismos aquáticos podem ser classificados como:

Plânctons: organismos que ficam à deriva na coluna da água por-

que não possuem movimentos próprios capazes de se opor aos movimentos 

da água. São compostos por organismos vegetais (fitoplâncton), animais 

(zooplâncton), protozoários (protozooplâncton), organismos procariontes 

(bacterioplâncton), larvas de peixes (ictioplâncton).

Néctons: organismos que se deslocam ativamente, como por 

exemplo, os peixes e cetáceos.

Bentos: organismos que vivem próximo, sobre ou dentro de subs-

tratos de fundo de ambientes aquáticos, ou associados a outros tipos de 

substratos, como algas e plantas submersas, conchas e carapaças de ani-

mais, pilares de plataforma, cascos de navios. Estes organismos habitam o 

substrato durante todo o seu ciclo de vida, ou durante alguma fase especí-

fica, por exemplo, fase larval.

Perifítons: complexa comunidade de microrganismos (algas, bacté-

rias, fungos e animais), detritos orgânicos e inorgânicos aderidos a substra-

tos inorgânicos ou orgânicos vivos ou mortos.

Macrófitas aquáticas: vegetação aquática que inclui desde ma-

croalgas até plantas vasculares; podem ser livres, enraizadas ou flutuantes. 

Desenvolvem-se significativamente em locais com disponibilidade de nu-

trientes, e condições ideais de temperatura e luminosidade. São bioindica-

doras de eutrofização. Como absorvem os nutrientes, podem ser utilizadas 

na atenuação de processos de eutrofização e em tratamentos de efluentes 

orgânicos.

Todos esses grupos podem ser utilizados como bioindicadores; no 

entanto, para seu uso, é necessário um conhecimento prévio de suas ca-

racterísticas e exigências ambientais que influenciam sua ocorrência e seu 

desenvolvimento.

Nesta disciplina abordaremos principalmente os bioindicadores de 

água doce.

No Quadro 12.1, são apresentadas, de forma resumida, algumas 

vantagens e desvantagens da utilização das comunidades de perifítons, 
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plânctons, peixes e invertebrados bentônicos, como bioindicadores. Para a 

análise destas comunidades, além dos índices de diversidade, equitativida-

de, dominância e riqueza de táxons, existe uma vasta bibliografia, na qual 

são explorados e propostos diversos índices, principalmente considerando a 

sensibilidade/tolerância dos organismos.

Componente
Vantagens como bioindi-

cadores
Desvantagens

Perifítons

- ciclo de vida curto;
- modo de vida séssil;
- grande riqueza de 
espécies;

- análise de acumulação;
- apresentam diferentes 
preferências e tolerâncias 
ambientais.

- pode ser necessário 
substrato artificial;

- necessitam local com 
iluminação;

- falta de especialistas.

Plânctons

- coleta de amostras e 
identificação relativa-
mente simples; 

- respondem rapidamente 
a mudanças ambientais;

- apresentam grande 
diversidade taxonômica;

- tempo de geração curto;
- presentes em todos os 
habitats aquático.

- não são muito utilizados 
para análise local, devido 
ao seu deslocamento 
com a água.

Peixes

- disponibilidade de infor-
mações sobre o ciclo de 
vida de grande número 
de espécies;

- resposta integrada 
do ambiente aquático 
devido a sua posição na 
cadeia trófica;

- relativamente fáceis de 
serem identificados;

- relevância social, ao 
serem consumidos pela 
população, sensibili-
zando os tomadores de 
decisão.

- devido ao deslocamento, 
incerteza em relação à 
resposta da área anali-
sada;

- amostragem difícil em 
locais de grande profun-
didade e com correnteza;

- fuga.

Invertebrados bentônicos

- presentes em todos os 
ambientes aquáticos;

- íntima relação com o     
substrato;

- mobilidade restrita;
- ciclo de vida;
- apresentam diferentes 
preferências e tolerâncias 
ambientais.

- alguns grupos não são 
bem conhecidos

- não respondem a 
todos os impactos (ex: 
herbicidas, patógenos 
humanos)

- distribuição afetada por 
fatores naturais

- variações sazonais
- grande número de 
amostras

Quadro 12.1 – Algumas vantagens e desvantagens na utilização dos bioindicadores 
aquáticos. 
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12.4.1 Bioindicadores aquáticos de águas doces

Os ecossistemas de água doce são classificados em ambientes lên-

ticos, caracterizados por águas lentas, calmas, que são os lagos e lagoas; e 

em ambientes lóticos, de águas correntes, que são os riachos e rios.

a) Ambientes lênticos

Os lagos são extensões de água, com profundidades superiores a 

uma dezena de metros, o que permite a formação da estratificação térmica, 

ao menos em certos períodos do ano. As lagoas apresentam profundidades 

mais rasas, e as radiações solares podem alcançar o substrato.

Nesses ambientes, encontramos as zonas litorâneas, que são águas 

rasas, próximas às margens, onde se desenvolve vegetação, a zona limné-

tica que corresponde à camada superior da água, onde ocorre penetração 

da luz solar, e a zona profunda (Figura 12.1). 

Em relação aos organismos bentônicos, uma maior diversidade é 

encontrada nos substratos da zona litorânea, e associados à vegetação. No 

substrato em zonas de maior profundidade, são encontrados principalmen-

te oligoquetas e quironomídeos (insetos).

Figura 12.1 – Zonação em ambientes lênticos

Fonte: Adaptado de Connecticut Water Trails Program.(http://
connecticutwatertrails.com/CWTA%20-%20Lake%20-%20Lake%20Ecology%20

-%20Zones%20Of%20A%20Lake.htm)

Em determinadas épocas do ano, ocorre a estratificação térmica 

nos lagos, que tende a apresentar três camadas distintas de temperatura. A 

zona superficial ou epilímnio é agitada pelo vento, bem oxigenada e bem 

iluminada; a zona profunda ou hipolímnio é pobre em oxigênio, pouco ilu-

minada e sua temperatura quase não varia ao longo do ano; a zona de tran-

sição ou metalímnio é caracterizada pela diminuição rápida da temperatura. 

O plano imaginário que passa pelo ponto de máximo gradiente, no perfil 

vertical de temperatura, é conhecido como termoclina.

Em relação à quantidade de sais minerais dissolvidos, os lagos po-

dem ser classificados como:
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 - Oligotróficos: águas pobres em nitrogênio e fósforo, com boa pe-

netração de luz, o teor de oxigênio dissolvido é elevado, o cinturão 

de macrófitas (vegetação) nas margens é reduzido ou ausente. A 

biodiversidade é alta.

 - Eutróficos: águas ricas em nitrogênio e fósforo, produtividade ele-

vada, cinturões de vegetação bem desenvolvida, baixa concentra-

ção de oxigênio. A biodiversidade é baixa.

Sob a influência da poluição orgânica, esse processo natural de 

eutrofização é acelerado.

b) Ambientes lóticos

Os riachos e rios são caracterizados por sua forma linear e fluxo 

unidirecional. Os principais fatores ecológicos nestes são a velocidade da 

corrente, a natureza do fundo, a temperatura, a oxigenação e a composição 

química. A concentração de oxigênio é mais elevada em locais turbulentos, 

a montante, e baixa em locais mais afastados, a jusante. A temperatura é 

menor a montante e mais elevada a jusante. 

O conceito de continuum (River Continuum Concept - RCC) desen-

volvido por Vannote et al. (1980), considera que as condições ambientais 

variam segundo um gradiente contínuo, desde a nascente até a foz. As as-

sociações biológicas condicionadas pelas características abióticas sucedem-

se ao longo do gradiente (Figura 12.2) .

Conforme consta em Dajoz (2005), a porção de rio compreendida 

entre a nascente e o primeiro afluente é um curso de água de primeira or-

dem. Quando dois cursos de primeira ordem se juntam, formam um curso 

de segunda ordem. Quando dois cursos de segunda ordem se encontram, 

formam um curso de água de terceira ordem, e assim por diante. Os rios de 

pequeno tamanho são de ordem 1 a 4; os de tamanho médio, de 4 a 6; e 

os grande rios são de ordens superiores a 6.

No conceito de continuum, pode-se dividir o rio em três regiões: 

 - cabeceira (ordem 1 a 3): fortemente influenciada pela vegetação 

ciliar, que reduz a produção autotrófica devido ao sombreamento, 

e contribui com o material alóctone. A colonização deste material 

por bactérias e fungos permite a manutenção de comunidade de 

invertebrados, principalmente os comedores de partículas maiores 

(cortadores, fragmentadores) e de filtradores (coletores); 

 - médio curso (ordem 4 a 6): a importância do material terrestre 

diminui; aumenta a importância da produção primária (de algas e 

plantas aquáticas), e do material orgânico proveniente das regiões 

a montante. Apresenta grandes variações de temperatura e de re-
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gime hidrológico. Os invertebrados dominantes são os raspadores 

(grazers) que consomem as algas e os microrganismos aderidos 

nos seixos, e os filtradores. Esta é a zona de maior riqueza em 

espécies;

 - baixo curso (ordem > 6): grande volume de água, águas com gran-

de quantidade de partículas em suspensão, formando a turbidez; 

esta turbidez reduz a fotossíntese. Substrato com grande quanti-

dade de finos, devido à sedimentação decorrente da diminuição de 

energia. Os animais bentônicos filtradores (coletores) são os mais 

abundantes. Nesta região, o zooplâncton desempenha um papel 

importante.

Figura 12.2 – Conceito de Rio Contínuo. 

Traduzido de  http://www.uwm.edu/~ehlinger/IMAGES/RCC.jpg 

Esse conceito foi desenvolvido a partir do estudo de rios não-per-

turbados pelo homem, no entanto, vários fatores podem influenciar estes 

ambientes, tais como a poluição, canalização, entre outros. Este modelo 

não se aplica bem em rios muito largos e com planície aluvial freqüente-

mente inundada.

Deve-se considerar também a interação entre a correnteza e os 

tipos de substrato disponíveis, como elementos estruturadores da comuni-

dade aquática na escala local. 

Você encontrará no AVEA a 
fotografia dos organismos 

bentônicos, artigos científicos 
e a aplicação do Índice IBMWP, 

que considera a sensibilidade/
tolerância dos organismos, 

muito utilizado em ambientes 
lóticos.
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Nos locais onde se observa maior atividade erosiva, nas áreas de 

maior correnteza, predominam os substratos menos particulados, como pe-

dras grandes e pequenas, seixos e cascalho grosso. Já nas áreas de remanso 

(áreas de deposição), se observa o predomínio de substratos mais parti-

culados como cascalho fino, areia e silte. Estes habitats abrigam espécies 

distintas, adaptadas as suas condições.

12.5 Organismos bentônicos

Em ambientes aquáticos, os invertebrados bentônicos têm sido 

a comunidade mais freqüentemente utilizada em biomonitoramento (RO-

SENBERG; RESH, 1993). Esses organismos apresentam características como 

contato constante com o substrato, alta diversidade e abundância, mobili-

dade restrita, ciclo de vida relativamente longo, devido à alta diversidade; 

englobam organismos com diferentes graus de tolerância às modificações 

ambientais, integram efeitos de vários poluentes e as condições do ambien-

te ao longo do tempo. 

O padrão de distribuição desses organismos aquáticos é resulta-

do da interação entre as condições físicas e químicas do habitat (tipo de 

substrato, fluxo, turbulência, pH, oxigênio, entre outros) e a disponibilidade 

alimentar. 

Seguem considerações sobre alguns organismos bentônicos de 

ambientes de água doce e alterações ambientais:

12.5.1 Moluscos

São animais de corpo mole, geralmente protegido por uma concha 

simples (Gastropoda) ou de duas valvas (Bivalvia). Alguns organismos pos-

suem esqueleto interno e outros não possuem conchas. 

  

Gastropoda     Bivalvia

Figura 12.3 – Exemplos de moluscos. 

Fotografias: Suzana Maria Fagondes de Freitas e Simone C. Kapusta

Moluscos geralmente não são encontrados em pH ácidos (< 6)

Geralmente bivalves são menos tolerantes que gastrópodes.
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a) Moluscos Bivalvia

 - Efeito da canalização de rios: as paredes e o fundo dos canais não 

são estáveis, há a perda de bivalves.

 - Represas: 

1. condições rápidas de corrente de rios são melhores para os 

jovens do que para adultos;

2. adultos de alguns grupos estão melhor adaptados às condições 

de represamento;

3. o efeito mais adverso é sobre o processo reprodutivo, pois as 

larvas ficam mais suscetíveis à predação e às doenças.

 - Enriquecimento orgânico:

1. até certa quantidade é positivo para algumas espécies;

2. desaparecimento de espécies sensíveis;

3. entupimento dos sifões.

 - Pesticidas e metais pesados:

1. causam a morte de algumas espécies, e em outras podem ser 

bioacumulados.

b) Moluscos Gastropoda

 - Pesticidas:

1. para evitar a esquistossomose (platelminto), muitos químicos 

são utilizados inadvertidamente, matando outros componentes 

da biota aquática;

 - Poluição térmica:

1. efeitos indiretos, como mudanças no crescimento, na reprodu-

ção e nos padrões comportamentais.

 - Represamento, canalização e sedimentação:

1. construção de reservatórios tem aumentado os habitats dos 

vetores de esquistossomose;

2. eliminação de espécies de rios;

3. sedimento em suspensão tem ação abrasiva.

c) Annelida

Possuem corpo cilíndrico e segmentado.

 - Classe Hirudinea:

1. sem cerdas, com ventosa ao redor da boca e na região poste-

rior do corpo; 
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Figura 12.4 – Exemplo de Hirudinea em vista ventral. 

Fotografia: Suzana Maria Fagondes de Freitas e 
Simone C. Kapusta 

2. tolerantes à poluição orgânica; existem espécies que suportam 

condições anaeróbicas por longos períodos;

3. sua presença e distribuição estão mais relacionadas com a dis-

tribuição de presas.

 - Classe Oligochaeta:

1. Com poucas cerdas. 

Exemplar da família Tubificidae Exemplar da família Naididae
Figura 12.5 – Exemplo de Oligochaeta. 

Fotografias: Simone C. Kapusta e Suzana Maria Fagondes de Freitas

2. Poluição orgânica

 - Tubificidae: algumas espécies são muito tolerantes. Ex: Tubi-

fex, Limnodrilus, Paranais.

3. Poluição por metais e pesticidas:

 - organismos pouco tolerantes a metais;

 - afeta a forma das cerdas.

4. pH baixo: modificação das cerdas.

d) Insecta

 - Ephemeroptera: a maioria das espécies é sensível a poluentes;

 - Baetis (Baetidae) parece ser uma exceção, pois suporta uma certa 

quantidade de enriquecimento orgânico;

 - Plecoptera: sensíveis ao enriquecimento orgânico;

 - Tricoptera: sensíveis ao enriquecimento orgânico;
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 - Odonata: sensíveis (algumas espécies) a pH e alto DBO;

 - Hemiptera, Coleoptera e Diptera: apresentam diferentes graus de 

tolerância;

 - Diptera: Chironomídeos: tolerantes à poluição orgânica e a muitos 

químicos.

Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera

   

Odonata Hemiptera Coleoptera

   

Dipteras:  

Chironomidae Simuliidae Ceratopogonidae

   
Figura 12.6 – Exemplos de insetos

Fotografias: Simone C. Kapusta e Suzana Maria Fagondes de Freitas
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e) Crustacea

 - Efeito da canalização de rios:

1. promove a diminuição das populações e posterior desapareci-

mento devido à ausência da vegetação aquática.

 - Sedimento em suspensão

1. devido à turbidez e ausência de vegetação, elimina a popula-

ção.

 - Temperatura:

1. adultos de algumas espécies não conseguem tolerar tempera-

turas maiores que 38ºC, por períodos prolongados.

 - Enriquecimento orgânico e óleos:

1. diminuem a população

Os principais métodos de avaliação da comunidade bentônica 

envolvem o acompanhamento da riqueza de táxons de um determinado 

habitat, índice de diversidade e equitatividade, diminuição de espécies sen-

síveis, dominância de táxons tolerantes, composição trófica e a aplicação 

de índices como IBMWP, EPT, entre outros. O desaparecimento de espécies 

sensíveis, associado com uma baixa riqueza de espécies e com a dominância 

de espécies tolerantes, caracteriza um ambiente alterado.
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UNIDADE 13 – NOÇÕES DE PLANEJAMENTO DE 
ESTUDOS COM BIOINDICADORES

13.1 Objetivo de aprendizagem

- Noções de estudos de bioindicadores.

13.2 Planejamento de estudos

Para a coleta e transporte das amostras biológicas, bem como para 

efetuar a destinação adequada do material, deve-se observar a legislação 

e a normatização pertinente, respeitando a concessão de autorizações e 

licenças quando necessário e assim indicar a sua regulação.

Através dos artigos disponibilizados ao longo da disciplina, você 

verificou a diversidade de organismos utilizados como bioindicadores, para 

a análise de diferentes atividades antropogênicas.

Como devemos planejar os nossos estudos? Algumas considera-

ções:

 - definição do objetivo do trabalho;

 - o que queremos analisar e como analisar;

 - efetuar um levantamento dos prováveis efeitos diretos e indiretos 

da atividade a ser analisada;

 - definir e caracterizar a área sob a influência do agente estressor e 

uma área-controle sem esta influência (área-controle), porém com 

as características ambientais semelhantes;

 - definir o bioindicador a ser utilizado, o mais adequado, e o nível 

biológico analisado: espécie, população, comunidade;

 - elaborar a hipótese a ser testada;

 - definir o delineamento amostral. 

Você percebeu que, para cada organismo/população/comunidade 

analisada, existe uma metodologia específica de coleta, incluindo o amos-

trador ideal, o tamanho da unidade amostral, repetição de amostras ou 

do experimento, aleatorização das amostras, controle espacial e temporal, 

protocolos de coleta e processamento de amostras, análise dos dados, in-

terpretação dos resultados.

13.2.1 Relatório a partir de dados hipotéticos

Nesta atividade o professor disponibilizará os dados hipotéticos e 

vocês efetuarão a análise dos dados e a escrita do relatório.

Você percebeu que para a 
análise da qualidade ambiental 
é imprescindível uma equipe 
multidisciplinar? 

Acesse no AVEA alguns 
protocolos de coleta 
disponibilizados.

Acesse o Plano de Estudo no 
AVEA para verificar qual é a 
atividade que será desenvolvida 
no seu semestre
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13.2.2 Projeto com bioindicadores

O professor disponibilizará orientações de como escrever um pro-

jeto. O projeto terá como objetivo a avaliação ambiental em uma determi-

nada área, ou no entorno de uma determinada atividade antropogênica, e 

uma área controle, com uma lista de possíveis bioindicadores. Cada estu-

dante ou grupo escolherá um bioindicador. Após a definição do bioindica-

dor, os estudantes buscarão material para a escrita do projeto, que deverá 

conter identificação, introdução, objetivos, área de estudo, materiais e mé-

todos, resultados esperados, orçamento, cronograma de atividades, crono-

grama de desembolso e referências. Este projeto pode ser escrito ao longo 

da competência. Atenção especial deve ser dada às normas de citações e 

referências.

13.2.5 Estudos de casos

Como atividade prática, o professor apresentará alguns estudos de 

casos, com ênfase na interpretação dos resultados.
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GLOSSÁRIO

Bacia hidrográfica: Região compreendida entre divisores de água, na qual 

toda a água aí precipitada escoa por um único exutório.

Bentos: Conjunto de organismos que vivem associados ao substrato de 

ambientes aquáticos. Ex: moluscos, vermes, crustáceos, larvas de insetos, 

entre outros.

Bioindicadores: Organismos que, devido às suas exigências ambientais 

bem definidas e à sua presença em determinada área ou lugar, podem se 

tornar indício ou sinal de que existem as condições ecológicas necessárias 

para eles.

Bioacumulação: Aumento da concentração de elementos e substâncias tó-

xicas nos organismos ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, 

podendo chegar a teores letais nas espécies do topo da cadeia alimentar. 

Ocorre preferencialmente com substâncias lipossolúveis, de difícil excreção 

pelos organismos.

Biodiversidade: Representa o conjunto de espécies animais e vegetais de 

um determinado local ou ecossistema.

Bioma: Conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de 

tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com con-

dições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resul-

tando em uma diversidade biológica própria. Os principais biomas mundiais 

são: tundra, taiga, floresta temperada caducifólia, floresta tropical chuvosa, 

savana, oceano e água doce. 

Biomonitoramento: Monitoramento ambiental realizado através da utili-

zação de organismos vivos, como por exemplo, o uso de peixes para avaliar 

a qualidade de águas, e o de líquens para avaliar a qualidade do ar.

Biota: Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente eco-

lógico, em estreita correspondência com as características físicas, químicas 

e biológicas deste  ambiente. Denominação utilizada para o conjunto da 

fauna e flora de uma determinada região.

Cadeia alimentar: Transferência de energia alimentar entre organismos 

de um ecossistema, onde os organismos consomem alimentos e servem de 

alimento para outros.

Carcinogênico: Agente que produz, tende a produzir, ou pode estimular 

o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Algumas substâncias são 

carcinogênicas a baixos níveis, como a dioxina, e outras reagem com mais 
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vigor. A maioria das substâncias carcinogênicas é também mutagênica e 

teratogênica.

Clorose: Amarelamento da folhagem, como um dos sintomas da deficiên-

cia em clorofila, principalmente nos tecidos das folhas.

Comunidade: Assembléia ou conjunto de populações que ocorrem asso-

ciadas no espaço e no tempo, apresentando parâmetros próprios, com es-

trutura, função, diversidade de espécies, dominância de espécies, abundân-

cia relativa de espécies, estrutura trófica ou alimentar, dentre outros.

Degradação ambiental: Perda ou redução das propriedades, tais como 

a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais, devido às 

agressões ambientais. 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO): É a determinação da quantida-

de de oxigênio dissolvida na água, utilizada pelos microorganismos na de-

gradação bioquímica da matéria orgânica. É o parâmetro mais empregado 

para medir a poluição; normalmente utiliza-se a DBO de cinco dias (DB05). 

A determinação de DBO é importante para verificar a quantidade de oxigê-

nio necessária para estabilizar a matéria orgânica. 

Desenvolvimento sustentado: Modelo de desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades econômicas do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras; considera os fatores econômicos, sociais e ecológi-

cos. 

Despejos industriais: Despejos líquidos provenientes de processos indus-

triais, diferindo dos esgotos domésticos ou sanitários. Neles predominam 

agentes químicos e substâncias tóxicas com potencialidade para causar po-

luição ou contaminação.

Dioxina: Tetraclorodibezoparadioxina (TCDD). Composto altamente tóxico 

e persistente, que se forma na elaboração de herbicidas, como o 2,4,5T. 

São chamados de ultravenenos, pela sua alta toxidez. 

Ecologia: Ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o am-

biente físico, a distribuição dos organismos nestes ambientes, bem como 

a natureza das suas interações. Palavra originado do grego: oikos = casa, 

moradia + logos = estudo. 

Ecossistema: Sistema integrado de fatores bióticos e abióticos, estável, 

equilibrado e auto-suficiente, com dimensões variáveis. 

Ecótono: Região de transição entre dois ecossistemas diferentes ou entre 

duas comunidades

Efeito antrópico: Qualquer tipo de perturbação, nos ambientes naturais 
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da Terra, introduzida por atividade do ser humano.

Efluente: Qualquer tipo de água ou líqüido, que flui de um sistema de 

coleta, ou de transporte, como tubulações, canais, reservatórios e elevató-

rias, ou de um sistema de tratamento ou disposição final, com estações de 

tratamento e corpos de água receptores.

Estressor: Qualquer agente físico, químico ou biológico que possa vir a 

induzir um efeito adverso no ambiente ou na saúde humana. 

Eutrofização: Aumento da concentração de nutrientes (principalmente ni-

tratos e fosfatos) em ambientes aquáticos, o que acelera o crescimento de 

algas e outros vegetais, e a deterioração da qualidade das águas. Embora 

seja um processo natural de maturação de uma massa d’ água, pode ser 

causado ou intensificado pela ação humana (lançamento de esgotos e ou-

tros efluentes, lixiviação de fertilizantes do solo, etc.). É um dos principais 

problemas enfrentados no gerenciamento de recursos hídricos.

Fator ecológico: Refere-se aos fatores que determinam as condições eco-

lógicas no ecossistema. Os fatores ecológicos podem ser climáticos, edáfi-

cos, bióticos, hídricos etc.

Fator limitante: Fator que estabelece os limites do desenvolvimento de 

uma população dentro do ecossistema, pela ausência, redução ou excesso 

desse fator ambiental.

Fauna: Conjunto de espécies animais que vivem em uma determinada 

área.

Fitoplâncton: Denominação utilizada para indicar organismos fotossinte-

tizantes, de vida livre, em geral microscópicos que flutuam nos ambientes 

aquáticos. 

Flora: Conjunto de vegetais de uma região.

Fotossíntese: Processo bioquímico realizado pelos seres clorofilados, no 

qual os vegetais convertem a energia luminosa (solar) em energia química, 

armazenada em carboidratos. Neste processo, ocorre o consumo de gás 

carbônico (CO
2
) e água, e liberação de oxigênio (O

2
) para a atmosfera. É 

o processo pelo qual as plantas utilizam a luz solar como fonte de energia 

para formar substâncias nutritivas. Os seres que realizam a fotossíntese são 

denominados autótrofos. 

Guilda: Denominação utilizada para indicar grupo ou conjunto de espécies 

que apresentam, na comunidade, um papel semelhante ou mesmo compa-

rável.

Habitat: Local onde vive determinada espécie ou comunidade. 
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Impacto ambiental: De acordo com a Resolução n° 001/86 do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), impacto ambiental é qualquer al-

teração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das ativida-

des humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos 

ambientais. 

Inseticida: Qualquer substância letal aos insetos.

Líquen: Associação mutualística entre fungos e algas microscópicas. 

Manejo: Interferência planejada e criteriosa do homem no sistema natural, 

para produzir um benefício ou alcançar um objetivo, favorecendo o funcio-

nalismo essencial desse sistema natural. É baseado em método científico, 

apoiado em pesquisa e em conhecimentos sólidos, com base nas seguintes 

etapas: observação, hipótese, teste da hipótese e execução do plano expe-

rimental.

Mata ciliar: Vegetação que acompanha a margem dos rios.

Monitoramento ambiental: Acompanhamento periódico através de ob-

servações sistemáticas de um atributo ambiental, de um problema ou situ-

ação através da quantificação das variáveis que o caracterizam. O monito-

ramento determina os desvios entre normas preestabelecidas (referenciais) 

e as variáveis medidas.

Mutualismo: Tipo de relação harmônica interespecífica onde dois seres 

de espécies diferentes vivem intimamente associados, realizando trocas de 

alimentos e de produtos de metabolismo, com o benefício de ambos.

Nécton: Organismos aquáticos flutuantes capazes de nadar por movimen-

tos próprios, como por exemplo peixes, anfíbios, entre outros.

Nitrificação: Processo de conversão da amônia em nitratos, passando por 

nitritos como etapa intermediária, pela atuação de bactérias aeróbicas de-

nominadas nitrobactérias. 

Nível trófico: Posição ocupada por um organismo na cadeia alimentar. 

Organoclorados: Inseticidas orgânicos sintéticos que contém, em sua mo-

lécula, átomos de cloro, carbono e hidrogênio, como o DDT, o Aldrin e o 

Dieldrin. Em termos de toxicidade aguda, seriam menos tóxicos do que os 

organofosforados, mas o grande problema é a persistência no meio am-

biente e a bioacumulação. São proibidos em muitos países.

Organofosforados: Pesticidas orgânicos sintéticos, que contém em sua 
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molécula, átomos de carbono, hidrogênio e fósforo, como o Paration e o 

Malation.

Pesticida: Substância tóxica utilizada para eliminar pragas das lavouras.

Plano de manejo: Plano de uso racional do meio ambiente, visando a pre-

servação do ecossistema em associação com sua utilização para outros fins 

(sociais, econômicos, etc.).

População: Conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em um 

mesmo espaço, em uma mesma época

Ripária: Vegetação que cresce ou vive nas margens dos rios.

Sinergia: Fenômeno químico no qual o efeito obtido pela ação combinada 

de duas substâncias químicas diferentes é maior do que a soma dos efeitos 

individuais dessas mesmas substâncias. Sinergismo.

Sistema ambiental: Conjunto dos processos e das interações dos elemen-

tos que compõem o meio ambiente, incluindo, além dos fatores físicos e 

bióticos, os de natureza sócio-econômica, política e institucional.

Sucessão ecológica: Substituição seqüencial de espécies vegetais e ani-

mais em uma comunidade biótica.

Teratogênico: Produto químico que, ingerido por um indivíduo do sexo 

feminino, pode causar deformações no filho que ele gerar. Como exemplos 

temos a talidomida, o mercúrio, etc.

Termoclina: Camada de água de um lago situada entre o epilímnio e o hi-

polímnio, na qual o gradiente de temperatura ultrapassa 100°C por metro.

Tolerância: Capacidade de suportar variações ambientais em maior ou 

menor grau. Para identificar os níveis de tolerância de um organismo, são 

utilizados os prefixos euri, que significa amplo, ou esteno, que significa li-

mitado. 

Toxicidade: Capacidade de uma substância química, droga ou um fármaco 

causar efeito tóxico num organismo a ele exposto.

Zooplâncton: Conjunto de animais, geralmente microscópicos, que flutu-

am nos ecossistemas aquáticos e que, embora tenham movimentos pró-

prios, não são capazes de vencer as correntezas. 

Xenobiótico:  Substância estranha ao organismo ou sistema biológico.



 88 Simone Caterina Kapusta

Fonte: 

IBGE, Instituto de Geografia e Estatística.Vocabulário Básico de 

Recursos Naturais e Meio Ambiente. 2. ed. 2004. Disponível em www.

dominiopublico.gov.br/download/texto/et000001.pdf 

Resolução CONAMA 001/86
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dex.php3&conteudo=./glossario/siglas.html

http://www.ecolnews.com.br/dicionarioambiental/
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