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RESUMO – A urbanização acarreta diversas modificações no ambiente natural, sendo motivo da 
degradação ambiental de corpos hídricos. No Brasil é comum a incidência de alto índice de poluição 
em regiões com grau acentuado de urbanização, sendo necessária ações principalmente do poder 
público para a garantia da sustentabilidade nestas regiões, as quais necessitam utilizar modelos de 
proteção eficazes. Avaliar a qualidade de águas requer a análise de diversos fatores e índices para 
aumentar a precisão dos resultados, um dos possíveis índices de analise são os bioindicadores, entre 
eles destacam-se os macroinvertebrados bentônicos, que por sua característica de reprodução, tempo 
de vida, hábitat bem definido, entre outros, possibilita esta análise. Devido à escassez de literatura 
evidenciando a utilização destes bioindicadores o presente estudo propõe-se a realizar uma breve 
revisão na literatura. Uma meta-análise foi realizada com os dados da plataforma Scopus e o software 
VosViewer foi usado para avaliar a pertinência da utilização dos bioindicadores bentônicos para a 
avaliação de qualidade de águas. Como resultado foi observado que o uso deste bioindicador é 
bastante relevante na literatura, foi possível observar que os estudos realizados na França são os mais 
citados no mundo, podendo apontar que estes são os mais importantes na comunidade científica.   
 
ABSTRACT– Urbanization causes several changes in the natural environment, being the reason for 
the environmental degradation of water bodies. In Brazil, the incidence of a high level of pollution is 
common in regions with a high degree of urbanization, requiring actions mainly from the public 
authorities to guarantee sustainability in these regions, which need to use effective protection models. 
Assessing the quality of water requires the analysis of several factors and indices to increase the 
accuracy of the results, one of the possible indices of analysis are the bioindicators, among them the 
benthic macroinvertebrates stand out, which due to their reproduction characteristic, life span, well-
defined habitat, among others, makes this analysis possible. Due to the scarcity of literature 
evidencing the use of these bioindicators, the present study proposes to carry out a brief literature 
review. A meta-analysis was performed with data from the Scopus platform and the VosViewer 
software was used to assess the relevance of using benthic bioindicators for water quality assessment. 
As a result, it was observed that the use of this bioindicator is quite relevant in the literature, it was 
possible to observe that the studies carried out in France are the most cited in the world, which can 
point out that these are the most important in the scientific community. 
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INTRODUÇÃO  

 A urbanização dos grandes centros urbanos é apontada como uma das principais causas da 

modificação das características de corpos d’água. O lançamento inadequado de efluentes sanitários 

domésticos e industriais, descarte indevido de resíduos sólidos e outras ações antrópicas diversas 

afetam diretamente o equilíbrio ambiental, incidindo diretamente nestes ecossistemas (MORENO & 

CALLISTO, 2004; BRASIL, 2020; BRASIL, 2019). 

As intervenções antrópicas sem o devido planejamento e observância da legislação leva a 

diversos problemas ambientais, evidenciados ao longo das bacias hidrográficas brasileiras. São 

exemplos desses problemas as alterações das características físico-químicas, as mudanças nos 

regimes hídricos, o aumento das contaminações por doenças hídricas e metais pesados, a alteração 

das características geométricas e as inundações (BRASIL, 2020). 

Destaca-se que as políticas públicas para proteção ambiental, em alguns casos, utilizam 

modelos internacionais sem o devido ajustamento para as características locais e com isso não 

causando o impacto necessário quando de sua utilização (MORENO & CALLISTO, 2004). 

Neste sentido o poder público, as empresas, as organizações e a sociedade civil devem se 

integrar e desenvolver ações conjuntas ambientais, entre elas, estão as ações de proteção aos corpos 

d’água e as ferramentas de gerenciamento de aspectos e impactos ambientais (BONFIM & 

NOGUEIRA, 2020; UFSC, 2013). 

As ações ambientais devem observar os conceitos de sustentabilidade, garantindo necessário 

a proteção ambiental, social e econômica onde são aplicadas para que de fato haja desenvolvimento. 

O modelo mundialmente adotado para desenvolvimento sustentável é o proposto por John Elkington 

em 1994, conhecido como Triple Bottom Line (ALSAWAFI, LEMKE & YANG, 2021; LIMA, 

SELEME & CLETO, 2022; CORLETT & PRIMACK, 2011). 

Outro grande norteador de políticas públicas de proteção ambiental foi desenvolvido 

Organização das Nações Unidas (ONU), que em 2012 desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS), e que a partir de 2015 passaram a ser utilizados em todo o mundo como forma 

de melhorar as condições ambientais de forma holística. (MCARTHUR & RASMUSSEN, 2018). 

Este estudo observa entre os 17 ODS forte relação com os temas Vida Saudável (ODS-3), Água e 

Saneamento (ODS-6), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS-11), Combate as Alterações 

Climáticas (ODS-13) e Vida na Água (ODS-14), os quais conduzem este trabalho. 

Entre as ações consideradas de caráter predominantemente público, estão as de saneamento 

ambiental, destaca-se que o conceito atual abrange atividades integradas para proteger e melhorar as 

condições ambientais e humanas abrangendo a coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos e 
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líquidos; acesso ao abastecimento de água potável; ocupação e disciplina no uso territorial; 

intervenções para proteção e melhoria da qualidade de vida; controle de vetores e doenças 

transmissíveis e drenagem urbana (KRONEMBERGER et al., 2011; (NUGEM et. al., 2021). 

Em muitos casos avaliar a efetividade de ações de controle ambiental e impactos ambientais 

é uma tarefa bastante complexa, sendo necessária a utilização de diversos artifícios de análise para 

aumento da precisão da avaliação. Na literatura é comum observa a utilização de bioindicadores, ou 

seja, avaliar as populações da fauna e flora presentes no ecossistema, em relação aos corpos hídricos 

é possível investigar a partir do comportamento das populações de peixes, algas, protozoários e 

macroinvertebrados bentônicos encontrados (MORENO & CALLISTO, 2004). 

Os macroinvertebrados bentônicos aquáticos são organismos presentes no substrato de corpos 

hídricos, a variedade de espécies e características possibilita inferir as qualidades do meio ambiente 

por sua presença e variedade, alguns são característicos apenas em água limpa, enquanto outros têm 

resistência à ambientes degradados e com alto grau de contaminação inclusive com redução de 

oxigênio dissolvido, demostrando através de sua presença a situação do corpo d’água. (MORENO & 

CALLISTO, 2004; RIZO-PATRÓN et al., 2013).  

As comunidades de macroinvertebrados apresentam características diversas que auxiliam a 

avaliação, por exemplo, a abundância, tamanho, facilidade de estudos laboratoriais, características 

bem definidas da atuação nos ecossistemas, baixa mobilidade, apresentam a característica dos 

sedimentos, alguns são bioacumuladores, podem representar o histórico do corpo d’água. A escolha 

do bioindicador deve ser avaliada a partir do que o estudo propõe avaliar, apontando as 

potencialidades dos macroinvertebrados pela facilidade de coleta e por apresentarem sobrevida entre 

semanas e meses, facilitando a identificação destas comunidades, ou seja, a escolha dos 

microinvertebrados possibilita avaliação ao longo de trechos mais extensos, enquanto que os 

microorganismos bioindicadores possibilitam avaliações de qualidade de água mais pontuais como 

estações de tratamento ou comunidades especificas (MORENO & CALLISTO, 2004). 

Em geral os estudos envolvendo as comunidades bentônicas consistem em realizar coleta do 

substrato de corpos hídricos através de dragagem do material sedimentado, realizar a lavagem e 

peneiramento do sedimento e investigar através de microscópio os elementos encontrados e analisar 

o índice de diversidade, equitabilidade, densidade populacional, e riqueza taxonômica (MORENO & 

CALLISTO, 2004). 

  Compreendendo a importância dos bioindicadores bentônicos para a melhoria das análises de 

qualidade ambiental e corpos hídricos e a baixa quantidade de estudos brasileiros que apontem a 

utilização dos mesmos, este estudo visa possibilitar o entendimento e importância da utilização destes 
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bioindicadores. Sendo assim o presente estudo tem como objetivo realizar estudo de revisão 

bibliográfica sobre a utilização de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores de 

salubridade ambiental aquática.  

 

METODOLOGIA 

 A realização da revisão de literatura foi estruturada em três etapas distintas: 1 – análise 

quantitativa, 2 – meta-análise e 3 – análise qualitativa.  

Na Etapa 1 ou análise quantitativa, as publicações foram pesquisadas na base de dados Scopus, 

que apresenta uma elevada abrangência científica e é considerado um dos maiores bancos de dados 

da literatura.  

Visando encontrar os artigos específicos relacionados ao tema do trabalho, utilizou-se a 

metodologia PRISMA (MOHER et al., 2009), metodologia esta que se divide em quatro fases:  

1- Identificação: foram pesquisadas as palavras-chave: benthic indicators associada a 

bioindicators ou biomarkers, resultando em 45 itens possivelmente relacionados ao tema. 

2- Seleção: nesta etapa são aplicados filtros de refinamento de pesquisa, escolhidos os artigos no 

idioma inglês publicados nos últimos 10 anos, restaram 22 documentos. 

3- Elegibilidade: neste momento foram lidos títulos e resumos dos artigos encontrados no intuito 

de excluir os documentos que não possuíam relação direta com o estudo. Após esta análise restaram 

apenas 15 artigos.  

4- Inclusão: após os processos anteriores foi possível fazer a leitura dos artigos definidos 

integralmente com a redução do número de trabalhos encontrados, tornou-se mais fácil ler todos eles 

na íntegra e excluir algum que ainda fugisse do tema, no entanto, todos os 15 restantes estavam de 

acordo com a pesquisa e por fim estavam prontos para a matriz de análise. 

Na Etapa 2, ocorreu a meta-análise, onde uma série de informações relacionadas aos artigos 

estavam agrupados em uma tabela. Todos os 15 títulos apresentaram dados importantes, como o nome 

dos autores, o resumo, o ano de publicação, o país de origem, entre outros. Estas informações foram 

analisadas com auxílio do software VosViewer, que foi capaz de elaborar mapas tendo os dados da 

rede como base.  

Na etapa 3 a análise qualitativa foi realizada através do mesmo software, onde as redes 

bibliométricas apresentam círculos que definem o impacto do item na análise a depender do seu 

tamanho e arcos que representam a relação entre itens interligados. Com isso, redes com base na 

coautoria, em citações e na coocorrência foram elaboradas a fim de mapear os autores; seus países e 

as possíveis conexões entre eles; artigos; periódicos; palavras-chave; entre outros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise Bibliométrica 

 A partir da análise da rede de autores foi possível identificar que os estudos do francês Jean 

Claude Dauvin e demais coautores envolvidos em seus 9 artigos foram os mais citados nos últimos 

anos, recebendo cerca de 637 citações no total, sendo provavelmente o pesquisador mais influente na 

temática de bioindicadores bentônicos. Também foi possível identificar relação entre as pesquisas 

realizadas por Dauvin e autores associados, conforme evidenciado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Relação entre os principais autores analisados. 

Na Figura 2 é possível identificar mais uma vez a pertinência dos estudos do grupo de 

pesquisas francês e sua relação com demais grupos de pesquisa de outros países neste tema, sendo, 

portanto, o mais influente grupo inclusive se relacionando com grupos de pesquisas norte-americanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Relação entre os países e pesquisadores analisados. 

 

 Entre as principais palavras chaves analisadas neste estudo, foi possível identificar a relação 

entre monitoramento ambiental, bioindicadores e comunidade bentônica, com isso é possível inferir 
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a pertinência na utilização deste grupo de bioindicadores para os estudos relativos à qualidade de 

águas e efeitos de poluição antrópica, conforme observado na Figura 3. Foi possível também avaliar 

que a comunidade bentônica está intimamente ligada às pesquisas envolvendo bioindicadores 

conforme destacado na Figura 4. 

 
Figura 3: Rede de palavras com destaque em monitoramento ambiental. 

 
Figura 4: Destaque na ligação entre bioindicadores e comunidade bentônica. 

 

Na Figura 5 é possível observar a ligação entre as palavras chaves relacionadas ao termo 

impacto ambiental, nela mais uma vez é possível observar a relação com os termos bioindicadores e 

comunidade bentônica, reiterando a importância deste bioindicador na avaliação de qualidade de 

águas, inclusive como indicador em águas marinhas.  
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Figura 5: Rede de palavras com destaque em impactos ambientais. 

 

Análise sistemática 

A partir da leitura dos artigos foi possível apresentar, de forma resumida as atividades 

desenvolvidas pelos autores conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Artigos encontrados na sobre Bioindicadores Bentônicos e principais conclusões. 

Referências Principais conclusões do Estudo 
Oladi & 
Shokri 
(2021) 

O estudo avaliou o impacto ambiental relacionado a produção de petróleo ao ecossistema marinho em 
duas ilhas do Golfo Pérsico. Como resultado os autores descrevem o impacto das atividades ao 
ecossistema evidenciado pela bioacumulação nos corais e comunidade bentônica. 

Vanhuysse et 
al., 

(2021) 

O estudo avaliou a qualidade ambiental em área de cultivo de ostras. Como resultado os autores 
descrevem impacto ambiental observado nas comunidades bentônicas após dois eventos: a 
mortalidade de ostras cultivadas e o encalhe de algas na estrutura de cultivo. 

Weinert 
et al., 
(2021) 

O estudo simulou o impacto das mudanças climáticas em ecossistemas marinhos protegidos. Como 
resultado os autores descrevem que pode não ser possível o monitoramento e preservação destas 
comunidades bentônicas até 2099.  

Raoux et al., 
(2020) 

O estudo avaliou o impacto das atividades de dragagem no rio Sena. Como resultado os autores 
apresentam não haver grande variação de impacto quando comparada a área de controle e inferem a 
possibilidade do ecossistema ter desenvolvido resiliência as ações antrópicas.   

Candido & 
Netto (2020) 

O estudo avaliou o impacto do despejo de esgoto em um ponto do litoral brasileiro. Como resultado 
os autores apresentam mudança da comunidade bentônica e surgimento de gêneros nematóides 
oportunistas nas proximidades da fonte poluidora. 

Mosbahi et 
al., (2019) 

O estudo apresenta a resposta da comunidade bentônica à pressão antrópica no litoral da Tunísia. 
Como resultado os autores tendência de aumento da diversidade bentônica com o distanciamento das 
fontes poluidoras.  

Moraitis, 
Valavanis & 
Karakassis 

(2019) 

O estudo examinou o impacto ambiental a comunidade bentônica de moluscos. Como resultados os 
autores consideraram irrelevante o efeito das mudanças climáticas as comunidades existentes no local.  
 

Yates et al.,  
(2019) 

O estudo a utilização de indicadores bentônicos para avaliação de salubridade em bacias 
hidrográficas. Como resultado os autores apresentam que os indicadores bentônicos melhoram a 
precisão da avaliação ambiental em ambientes fluviais. 

Verhoeven et 
al., (2018) 

O estudo avaliou o impacto ambiental causado pela produção de salmão no Canadá a partir das 
comunidades de bactérias presentes no material floculado. Como resultado os autores descrevem as 
proximidades das gaiolas como regiões de alto impacto e regiões com distancia superior a 500 metros 
como sendo de baixo impacto. 



 
      
 

XVI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
  

8 

  

Elliott et al., 
(2018) 

O estudo propõe utilizar estudos integrados para avaliar as condições ambientais dos mares europeus. 
Como resultado os autores descrevem a metodologia de avaliação de comunidades diversas presentes 
no ecossistema, inclusive a bentônica. 

Dauvin et al., 
(2016) 

O estudo propõe utilizar a razão Polychaeta/Amphipoda para a qualidade ambiental de corpos 
hídricos. Como resultado os autores descrevem similaridade entre os métodos BPOFA e BO2A. 

Hogle, Sada, 
& Rosamond,  

(2015) 

O estudo avaliou a melhoria da qualidade ambiental a partir das comunidades bentônicas presentes. 
Como resultado os autores descrevem que as comunidades bentônicas variaram ao longo do rio 
sofrendo influência em locais mais antropizados. 

Spagnolo et 
al., (2014) 

O objetivo do estudo foi determinar qual indicador biótico teve o melhor desempenho para detectar os 
impactos de produção de petróleo em populações bentônicas no Mar Adriático. Como resultado os 
autores apontam os índices BENTIX, H' e BOPA como sendo os de melhor resultado. 

Fanny et al., 
(2013) 

O objetivo do estudo foi descrever as comunidades de macroinvertebrados e o funcionamento desses 
sistemas. Como resultado os autores descrevem que a contaminação de sedimentos pode alterar a 
composição estrutural e funcional das comunidades em corpos d’água. 

Karakassis et 
al., (2013) 

O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho de indicadores ambientais para utilizados para 
avaliação do ambiente costeiro no mar Mediterrâneo. Como resultado os autores apontam a 
necessidade de padronização das metodologias utilizadas. 

 

 

CONCLUSÃO 

  Com o estudo foi possível compreender a importância das comunidades da microfauna 

aquática para a melhoria na análise da qualidade de águas, foi possível também apresentar de forma 

simplificada este bioindicador, características principais e justificativa da utilização desta microfauna 

em estudo de qualidade de águas.  As comunidades de macroinvertebrados bentônicos se mostraram 

na literatura como um importante bioindicador, sendo tema de destaque em diversas pesquisas, 

principalmente na Europa. Observou-se que as pesquisas mais relevantes mundialmente sobre este 

bioindicador tem sede na França, também foi possível inferir que o Brasil não se apresentou de forma 

concreta como centro de pesquisas do tema, embora os recursos hídricos brasileiros sejam tão 

relevantes mundialmente, entretanto isso pode ter ocorrido pela base de dados escolhida, não 

caracterizando que o país esteja ausente deste tema. 

 Como sugestão para trabalhos futuros é bastante relevante que sejam realizados estudos 

utilizando bioindicadores bentônicos, em especial em regiões com grande intervenção antrópica. 
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