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Variáveis físicas, Químicas e 
Biológicas

Estudos de monitoramento

ambiental que utilizam

variáveis físicas e químicas

associadas à comunidade

de macroinvertebrados

bentônicos como indicadores

de impactos ambientais sob a

qualidade da água de

recursos hídricos, tem

tornando-se cada vez mais

crescentes.

(BAPTISTA, 2008)

Alterações na Paisagem

As alterações nos 
ecossistemas naturais geram 
demandas por tecnologias de 
avaliação e monitoramento 
ambiental visando alcançar 
níveis desejáveis de 
sustentabilidade.

(VITAL, 2007)

Monitoramento Ambiental

O monitoramento ambiental em escala

temporal de longo prazo é uma

ferramenta que fornece subsídios para

o gerenciamento dos recursos hídricos,

visando a tomada de decisão quanto à

regulamentação de uso dos recursos

naturais, elaboração de programas de

recuperação e manejo de ecossistemas

aquáticos e traz dados robustos que

podem auxiliar ações baseadas na

sustentabilidade..

(ESPÍNDOLA & BRIGANTE; 2003) 

(CETESB, 2005; ARAÚJO, 1995)



OBJETIVO

Dada a importância da Silvicultura no Estado de Minas Gerais e a influência que o

tipo de ocupação da terra pode exercer sobre a qualidade da água em uma bacia

hidrográfica, o presente relatório, tem como objetivo apresentar resultados do

monitoramento da quantidade e qualidade da água de rios sob diferentes usos da

terra (eucalipto e ocupação humana/agricultura/pecuária) para a manutenção da vida

aquática e demais usos humanos em microbacias de drenagem no Alto

Jequitinhonha – MG.



ÁREA DE ESTUDO



Figura – Sub-bacia JQ2 – rio Araçuaí, que abrange 23 municípi os dentre eles, Minas Novas e Itamarandiba localizada na baci a do

rio Jequinhonha MG.

Fonte:http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/mapoteca/Mapas/2013/jq2-rio-aracuai-.png



Figura – Imagem dos pontos de monitoramento, rio Capivari no município de Minas Novas, MG e rio Santo Antônio no município de

Itamarandiba, MG. A: Santo Antônio 1 (STA1); B: Santo Antônio 2 (STA2); C: Capivari 1 (CPV1); D: Capivari 2 CPV2).



MATERIAL E MÉTODOS



MATERIAL E 
MÉTODOS

Variáveis físicas e químicas 
amostradas in situ.

Sonda Hanna hi9828

Figura – Coleta de parâmetros in situ com sonda multiparâmetros de qualidade de água.



MATERIAL E 
MÉTODOS

Velocidade do fluxo

Global Water FP - 111

Figura - Análises da velocidade do fluxo de água com medidor p ortátil

para cálculo da vazão (m 3s-1) conduzidas in situ.



MATERIAL E 
MÉTODOS

Coleta de água para análises em 
laboratório.

Figura – Coleta de água e de dados in situ no ponto Santo Antônio 1. A – Coleta de água superficial. B – So nda

multiparâmetros.



MATERIAL E 
MÉTODOS

Análises realizadas em laboratório.

Figura – Análises laboratoriais
colorimétricas. A – P-total, B – Nitrito.



MATERIAL E MÉTODOS

Figura – A: Coleta de macroinvertebrados com Surber; B: Acon dicionamento em sacos plásticos identificados; C: Fixação

dos organismos com solução álcool/formaol; D: Acondiciona mento das amostras em caixas térmicas para transporte ao

laboratório.



MATERIAL E MÉTODOS

Figura – Processamento das amostras em laboratório. A: Lava gem das amostras de sedimento; B: Triagem dos organismos

bentônicos; C: Identificação dos organismos triados nas am ostras de sedimento; D: Acondicionamento das amostras para

incorporação na coleção.







RESULTADOS E DISCUSSÃO





FIGURA – Box plot (mediana, 2º e 3º quartis e limites inferior e superior) das concentrações dos parâmetros
de qualidade de água A- Alcalinidade, B – Condutividade elét rica, C- Sólidos dissolvidos totais e D –
Turbidez, nos quatro pontos amostrados no período de dezembro de 2015 a maio de 2018.

Halstead et al. 

(2014): “urban 

stream 

syndrome”. 













Figura – Vista local do ponto Capivari 2 em diferent es períodos de coleta. A – agosto de 2016, B – fevere iro de 2017, C- agosto de 
2017 e D- outubro de 2017. A seta vermelha indica um ponto de referência que pode ser observado em todas as figuras.

REDUÇÃO DO VOLUME E DA 
TURBULÊNCIA (SECA):

- MOESLEY (2015):  redução da diluição e 

à concentração de massa.

- TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 
2008: dificulta a dissolução do 
oxigênio atmosférico  



Embora sem diferenças significativas, 

pode-se observar que os valores mais 

extremos associados à degradação da 
qualidade da água foram encontrados 
em CPV2.



FIGURA – Box plot (mediana, 2º e 3º quartis e limites inferior e superior) das vazões brutas nos quatro pontos amostrados no
período de dezembro de 2015 a maio de 2018.

- Relatório de Gestão e 

Situação de Recursos 

Hídricos de Minas 

Gerais do IGAM 2017.

Característica do clima 

semi-árido da região, com 

baixos índices 

pluviométricos ao longo do 

ano.



Atividades

Outorga
Em 2015, foram emitidas pelo IGAM, 507 certidões de outorga

para usos insiginificantes. Dentre essas, a sub-bacia do rio

Araçuaí demanda uma captação de 112,55 L s-1.

Certidões
O relatório mostra que são 165 certidões com finalidade de

consumo humano e 132 com finalidade de dessedentação

de animais para essa região (IGAM, 2017).

As principais atividades antrópicas realizadas na bacia do 
rio Araçuaí são agricultura tradicional e pecuária 
extensiva (IBGE, 2010).



RESULTADOS FAUNA BENTÔNICA

Ao todo foram coletados 8.139 organismos,

distribuídos em 52 taxa. Desses, 47 pertencem à Classe

Insecta, e os demais à Classe Clitellata (2), Classe Bivalvia

(1), Classe Gastropoda (1) e Nemertea (1).

Mais representativos (acima de 100 indivíduos)

Chironomidae (3.686)

Ceraptogonidae (278)

Chaoboridae (135)

Oligochaeta (1.903)

Planorbidae (398)

Hirudinea (318)

Elmidae (270)

Odontoceridae (Trichoptera) 137

Baetidae (Ephemeroptera) com 110 indivíduos

Figura - Macroinvertebrados bentônicos, registrados nos
pontos de amostragem, localizados no Alto Jequitinhonha,
MG, no período de dezembro de 2015 a março de 2018.



Figura - Número 
de indivíduos 

de 
macroinvertebra
dos bentônicos 

mais 
representativos, 
registrados nos 

pontos de 
amostragem, 

localizados no 
Alto 

Jequitinhonha, 
MG, no período 
de dezembro de 
2015 a março de 

2018.

Mais representativos (acima de 100 indivíduos)

Total 3.686

Total 137



Figura - Abundância relativa de macroinvertebrados
bentônicos amostrados em STA1, STA2, CPV1 E CPV2,
localizados no Alto Jequitinhonha, MG, no período de
dezembro de 2015 a março de 2018.

- (COPATTI et al., 2010).

Ambientes com constantes

perturbações tendem a influenciar o

desenvolvimento da comunidade,

sendo poucas espécies tolerantes e

resistentes a esses distúrbios.



A predominância da

família Chironomidae

> menor diversidade de

Shannon-Wiener, assim

como Simpson (1-

D=0,6568) e a

Equitabilidade de Pielou

(J’=0,463) > uma única

família (Chironomidae)

está com maior

abundância dentro da

amostra.



RESULTADOS FAUNA BENTÔNICA

Conservação a partir do Índice de

Integridade de Habitat (IIA) (SILVEIRA,

2013 modificado de NESSIMIAM et al.,

2008).

Ponto IIA Classificação

CPV1 0,58 Degradado

CPV2 0,60 Degradado

STA1 0,71 Conservado

STA2 0,72 Conservado

Tabela - Caracterização dos afluentes Capivari e Santo Antôn io no

Ato Jequitinhonha, MG segundo a classificação de SILVEIRA e t al.,

2013 modificado de NESSIMIAM et al., 2008.



Em STA1 e STA2 encontra-
se vegetação ripária > maior
disponibilidade de recursos
alimentares para a fauna
bentônica > resultando na
maior capacidade de
sustentar uma maior
diversidade de organismos.

Figura – Imagem de satélite do Ribeirão Santo Antônio STA1 e S TA2.
Fonte: Google Earth 2017.



Figura – Imagem de satélite do rio Capivari. A: CPV1 B: CPV2. N ota-se degradação da vegetação ripária e
exposição do solo. Fonte: Google Earth 2017.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rio Capivari (CPV) e o ribeirão Santo Antônio (STA) apresentam diferentes

tipos e graus de degradação , decorrentes do uso do solo nas áreas de entorno

dos cursos d’água;

A alteração da paisagem - supressão da vegetação ripária em CPV , pode ter

favorecido a degradação da qualidade da água no rio Capivari, a qual foi

sugerida pelo aumento significativo da alcalinidade, condutividade elétrica, sólidos

dissolvidos totais e turbidez no ponto CPV2;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os pontos CPV1, STA1 e STA2 não apresentaram diferenças estatísticas,

indicando que a ocupação humana, especialmente em CPV2, apresenta

impactos sobre a qualidade da água ao contrário das áreas com plantio de

eucalipto (STA1 e STA2);

Não foi detectado efeito negativo do plantio de eucalipto so bre a qualidade

e quantidade (vazão) em STA1 e STA2. A alteração da paisagem em CPV2

prejudicou a qualidade da água mas não a quantidade (vazão) pois, não

houve diferença significativa para vazão entre STA e CPV



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os menores índices de diversidade foram detectados para o rio Capivari, o

que pode estar relacionado com os contaminantes que são lançados ao longo do

leito do rio, além da degradação da vegetação ripária;

O rio Santo Antônio apresentou os maiores índices de diversidade e maior

abundância de organismos sensíveis à poluição como os taxa Ephemeroptera

(Baetidae) e Trichoptera (Odontoceridae), demonstrando boa qualidade da água

e a preservação dos pontos do Ribeirão Santo Antônio (STA), localizados em

áreas de reflorestamento de eucalipto.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do IIA demonstraram que a vegetação ripária exerce papel

crucial na estabilização das margens e manutenção da biota aq uática

salientando a importância da presença de APP-Áreas de preservação

permanente e Reserva Legal que existem nas áreas de plantio de eucalipto

monitoradas no presente estudo, podendo assim, auxiliar na conservação do

ambiente aquático;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudos de biomonitoramento de qualidade de água com uso de

macroinvertebrados bentônicos, são de suma importância, pois geram dados

confiáveis para aprimoramento de planos de manejo das áreas reflorestadas

com eucalipto e podem auxiliar em monitoramentos ambientais.


