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 Centro de Inovação e Tecnologia (CIT)

O Centro de Inovação e Tecnologia SENAI FIEMG e seu Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Am-
biente têm a satisfação de apresentar este livro de grande relevância para a comunidade científica e o 
público interessado na temática das águas. Elaborado a muitas mãos, vem ao encontro da atuação do 
Centro como provedor de tecnologias inovadoras, elevando Minas Gerais no cenário nacional na ava-
liação da qualidade ecológica dos ambientes aquáticos.

Os temas nele tratados contribuem para elucidar e trazer a público reflexões sobre possíveis mudanças 
de paradigmas em relação às questões ambientais vinculadas à integridade dos ambientes aquáticos. 

O prenúncio crescente de crises ecológicas nos obriga a investigar e antecipar soluções para minimizar 
problemas ambientais, primordialmente quando tratamos de assunto tão essencial como a água. Para-
lelamente, este livro explicita grande desafio por trazer nova forma holística de abordar a questão não 
somente pelo ângulo antropocêntrico do recurso hídrico, mas também elucidando o papel das comuni-
dades biológicas para a harmonia ecológica dos ecossistemas aquáticos.

Por essas razões, acreditamos que a obra será especialmente útil aos órgãos ambientais e à sociedade 
em geral.

Marcos Bartasson Tannús                                                     José Policarpo Gonçalves de Abreu

Diretor do Instituto SENAI de Tecnologia 
em Meio Ambiente             

Diretor Executivo do Centro de Inovação 
e Tecnologia SENAI FIEMG



Companhia Energética de Minas Gerais - Geração e Transmissão (Cemig GT)

A Cemig, em seus 64 anos de existência, consolidou-se como uma das maiores empresas geradoras de 
conhecimento científico ambiental em sua área de atuação. Ao elaborar os estudos ambientais previstos 
no licenciamento, sempre em parceria com instituições de ensino e pesquisas e empresas especializa-
das, estuda o ambiente nos aspectos sociais, físicos e bióticos, disponibilizando à sociedade valiosas 
informações sobre o mundo em que vivemos.

E é com esse intuito que lança o livro – “Ambientes Aquáticos em Minas Gerais: qualidade ecológica” 
– fruto do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) “Utilização de Índice de Integridade Ecológica 
para Classificar a Qualidade de Ambientes Aquáticos de Minas Gerais”, financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pela Cemig Geração e Transmissão (Cemig 
GT) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - CRA APQ-03312-11 e P&D 479.

Este P&D é pioneiro e apresentou sua importância ao retratar a qualidade ecológica de reservatórios de 
produção de energia elétrica e de suas bacias de contribuição em Minas Gerais, com base no desen-
volvimento e na adequação do Índice de Integridade Ecológica. A metodologia está embasada em uma 
visão integradora dos ambientes lóticos e represados no contexto da bacia hidrográfica, utilizando-se 
do conceito de integridade ecológica, que se baseia em três pilares: as condições ecohidromorfológicas 
do habitat, as condições físico-químicas das águas e a caracterização da estrutura das comunidades 
aquáticas.

Assim, com este livro, a Cemig demonstra seu compromisso com a responsabilidade socioambiental, 
prática que acompanha a empresa desde décadas antes de todo arcabouço legal brasileiro tornar-se 
obrigatório a essa iniciativa.

Enio Marcus Brandão Fonseca

Superintendente de Gestão Ambiental da Geração e Transmissão



PREFÁCIO

O livro “Ambientes Aquáticos em Minas Gerais: qualidade ecológica” é repleto de conhecimentos e 
experiência profissional. Seus autores trazem a experiência de vários estudos integradores, conciliando 
a aplicação nos conhecimentos científicos com destreza à síntese necessária em projetos dessa enver-
gadura. O resultado está presente no conteúdo do livro, complementado pelos dados da mídia digital 
anexa.

As informações traduzem a trajetória que alia alguns aspectos fundamentais: a experiência individual 
de cada participante, calcada nos rigores e determinação necessárias para lidar com estudos minuciosos 
de identificação taxonômica da flora e fauna aquáticas e suas inter-relações ecológicas; a compreensão 
da paisagem como elemento definidor do estado e condição dos ambientes límnico e potâmico e a 
compreensão da necessidade de espacialização dos dados, com o domínio de ferramentas de Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) e de bancos de dados relacionais.

Não se forma equipe sem paciência, sem perseverança, sem dedicação e sem conflitos entre os compo-
nentes. Aliar o acervo intelectual das partes, suas competências técnicas e a vontade de vencer os desa-
fios, não é trivial. É tarefa árdua de ser cumprida, que transcende aos bancos universitários. Difícil de ser 
replicada, pois o todo depende da harmonia e da persistência das partes. Depende da experiência dos 
mais velhos e da energia e robustez dos mais jovens. Eu, que pude acompanhar a evolução do projeto, 
em alguns momentos percebi entre ambos a troca de papéis e a renovação constante da energia para a 
experiência e da experiência para direcionar as energias.

Desenvolver instrumentos reais e aplicáveis  a tipificação de corpos de água associado a avaliação das 
condições ecológicas dos cursos de água e reservatórios em zonas tropicais é inusitado. Utilizar concei-
tos da ciência integradora e transformá-los em instrumentos aplicáveis para o estado de Minas Gerais é 
dignificar o desenvolvimento científico nacional. É abrir possibilidades para o uso das técnicas e ciên-
cias com ética. O resultado do projeto, consubstanciado neste livro, caminha nessa direção.

Lendo texto de Maria Carolina Godoy1, que faz uma análise temporal do conto intitulado “São Marcos”, 
de João Guimarães Rosa, deparo-me com o seguinte trecho:

Sendo também protagonista e colocando-se numa posição ulterior aos fatos narrados, o nar-
rador [Guimarães Rosa] pode observar à distância os acontecimentos - encontra-se também 
distante no espaço - avalia-os criticamente e, ao mesmo tempo, apresenta uma visão subjeti-
va, por ter vivido tais acontecimentos. (GODOY, 1998, p. 333).

1 Godoy, M. C. de. O tempo em São Marcos de Guimarães Rosa: pausas que poetizam, retrocessos que antecipam e preparam. 
Itinerários: Revista de Literatura, n. 12, p. 333-341, 1998.



Tal texto sintetiza a minha posição ao prefaciar este livro: observar à distância, como convém a uma 
análise adequada na ciência cartesiana e ao mesmo tempo, subjetivamente, entender-me inserido no 
contexto, em sintonia à visão sistêmica e integradora, igualmente conveniente aos estudos ambientais, 
como as da qualidade ecológica dos corpos de água de Minas Gerais.

Agradeço a equipe por proporcionar a minha participação em algumas etapas do projeto e a parabenizo 
pelo resultado alcançado e pelos caminhos que estão abertos e vislumbrados a partir de sua conclusão.

Agradeço imensamente por terem me proporcionado a oportunidade de prefaciar este livro e ao mesmo 
tempo encontrar-me em Guimarães Rosa.

Dr. Paulo de Tarso Amorim Castro

Professor Titular do Departamento de Geologia

Escola de Minas – Universidade Federal de Ouro Preto



Com muito orgulho aceitei o convite para escrever o prefácio desta obra extraordinária. 

No Brasil, como em muitos países, a avaliação biológica da poluição das águas superficiais é pouco ex-
plorada. Há normas e leis que determinam abordagens técnicas e critérios para avaliação e classificação 
química de impactos em corpos hídricos. Porém, a ausência de parâmetros biológicos impossibilita uma 
interpretação dos efeitos nas comunidades aquáticas.

A presente obra, um resumo dos trabalhos do projeto Peticajuru, significa etapa importantíssima para a 
implementação de metodologias normativas da avaliação ecológica de águas superficiais.

A equipe multidisciplinar de pesquisadores da antiga Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais 
(CETEC) enfrentou o desafio por convicção diante da necessidade de uma avaliação biológica ao lado 
da química. Ela seguiu um caminho de muitos desafios para chegar a uma metodologia padronizada da 
avaliação da Integridade Ecológica, dentro da visão que água não é apenas matéria prima, mas espaço 
de vida. E que a sustentabilidade do uso se baseia na proteção dos ecossistemas aquáticos e não na de-
cisão antropocêntrica da sociedade sobre os usos dos recursos hídricos.

O que coloco aqui em duas ou três frases, na realidade, significa uma luta permanente. São as pessoas que 
promovem as mudanças. Conseguem combinar e potencializar conhecimentos com uma indomável von-
tade de mudar, inovar, derrubar preconceitos e fazer valer novos paradigmas. Sob a liderança da bióloga 
Helena Lúcia Menezes Ferreira, abençoada com uma energia inesgotável e uma assertividade impressio-
nante, e a bióloga Marília Vilela Junqueira, ambas com uma visão clara e inabalável sobre a importância 
da metodologia biológica, o grupo da Hidrobiologia do antigo CETEC se tornou referência para o Brasil.

Com conteúdo ecológico revolucionário, o presente livro coloca o estado de Minas Gerais na frente da 
avaliação da integridade ecológica de águas superficiais.

É verdade que os resultados, por enquanto, referem-se apenas a três áreas piloto (reservatórios de Cajuru, 
Rio de Pedras e Peti e suas bacias de contribuições), mas o primeiro e mais importante passo foi dado: a 
demonstração da viabilidade, a importância da proposta e a sua ancoragem oficial na legislação estadual.

É isso que torna este livro uma marca histórica na Limnologia e gestão sustentável dos recursos hídricos 
do Brasil. Desejo-lhe uma ampla distribuição e profunda socialização do seu conteúdo.

Dr. Alois Eduard Schäfer 

Professor Titular 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Universidade de Caxias do Sul 



A produção do livro representa imensa satisfação para os participantes sendo um valioso produto de di-
vulgação científica. Quando projetos de pesquisa incorporam multidisciplinariedade, integração de co-
nhecimentos, adaptação e experimentação de novas abordagens e metodologias, eles se tornam “exem-
plos”. Não é frequente ver a conclusão de projetos dessa complexidade. Fixar todo o percurso feito em 
algo que possa ser facilmente consultado e relembrado representa a forma mais duradoura e adequada 
para divulgar experiências com potencial de replicação em outros contextos.

Lembro-me de que os primeiros contatos que tive com o grupo da antiga Fundação Centro Tecnológi-
co de Minas Gerais (CETEC), agora Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente (ISTMA), datam 
de 2008 quando, pela primeira vez, fui convidada para ministrar o curso sobre o Índice de Integridade 
Biótica, objeto da minha tese de doutorado. Voltei em 2010 e em 2016, sempre aprimorando e apro-
fundando a troca de conhecimentos com novas aprendizagens, novos exemplos, integrando-os com os 
aspectos estatísticos… enfim esse foi um percurso de crescimento constante para todos nós.

A degradação dos ambientes aquáticos é familiar a cada um de nós. Não precisa ser especialista para 
saber que a água que bebemos e usamos todos os dias deve responder a específicos requisitos de quali-
dade, assim como a água onde nadamos precisa respeitar determinadas características físico-químicas e 
bacteriológicas. É sempre mais difícil encontrar lugares perto das nossas casas para comer aquele peixe 
que tanto gostamos e que costumávamos pescar em quantidade quando éramos pequenos.

Na escola, os nossos filhos aprendem que a água é preciosa, não pode ser desperdiçada e que o ambien-
te precisa ser protegido para garantir que todos tenham acesso a esse recurso. Por outro lado, a pressão 
da sociedade é muito grande e sempre maiores volumes de água são consumidos e poluídos, sendo a 
água limpa retirada do ambiente e restituída suja, em um círculo vicioso.

Quando os primeiros efeitos da poluição começaram a ser detectados e medidos no início de século 
XX, foram simplesmente considerados como o preço da modernidade, mas quando a vida e a saúde de 
porções sempre mais amplas da sociedade começaram a ser afetadas, tornou-se evidente que o homem 
é parte da natureza e, como tal, precisa dos serviços que a natureza nos oferece de graça. Entre eles 
estão a manutenção da estrutura e as funções do ecossistema, como: biodiversidade, autodepuração 
da água, produção de biomassa, resiliência, entre outros, portanto a manutenção desses serviços é ou 
deveria ser prioritária. As respostas da sociedade em relação à manutenção desses serviços podem ser 
oportunamente ajustadas realizando o que é chamado, pelos expertos da área, de “manejo adaptativo”, 
contexto no qual se insere o projeto Peticajuru.

Os mecanismos de degradação do ambiente natural são complexos e seus efeitos combinados não são 
simples de ser detectados e medidos. Os ambientes aquáticos, em particular, são submetidos a diferen-
tes tipos de estresse (alteração do ambiente físico, retirada da vegetação ripária, introdução de poluente, 
retirada ou introdução de espécies) e a relação causa/efeito nem sempre é clara ou demonstrável.

Nesse contexto, sempre me interessei pelo uso dos organismos aquáticos como indicadores e aprendi 
que desde a década de 70 as avaliações baseadas exclusivamente sobre variáveis físico-químicas não 



eram mais suficientes para explicar a falta de recuperação biológica, uma vez que os objetivos de recu-
peração química eram atingidos. O primeiro índice a ser desenvolvido usando organismos como bioin-
dicadores foi o Saprobiem System de Kolwits e Marsson (1908) e daí em diante mais do que 100 índices 
foram desenvolvidos para avaliações do ecossistema aquático por meio do segmento biológico. As res-
postas do segmento biológico podem ser medidas em diferentes níveis da organização hierárquica: de 
indivíduos, população, comunidade ou ecossistema. Portanto, diferentes abordagens podem ser usadas 
no biomonitoramento de ecossistemas aquáticos. Entre elas estão as ferramentas de tipo multimétrico, 
adaptadas neste projeto, que são consideradas as mais populares e promissoras para diagnóstico e mo-
nitoramento dos ecossistemas aquáticos, e adotadas em vários países. Exemplos de aplicação e adap-
tação estão nos continentes, com a exclusão da Antártica. Todavia, a maioria concentra-se na América 
do Norte e na Europa por exigência da legislação (CWA-USA, 1972; WFD-EU, 2000), indicando que os 
avanços sobre biomonitoramento ampliam quando existe o suporte normativo.

O projeto Peticajuru alinha-se a essa dinâmica e destaca-se também pelo uso de várias comunidades 
aquáticas na construção dos índices multimétricos. Além dos macroinvertebrados, os resultados do pro-
jeto confirmam a viabilidade do emprego das comunidades planctônicas, perifíticas e das macrófitas, 
possibilitando visão mais abrangente (integridade ecológica). Isso, também, contribui para abertura de 
novas possibilidades de avaliação com base no desenvolvimento de índices multitáxon, que usam as-
sembleias de organismos diferentes no mesmo índice como: peixes+macrófitas para avaliações de longa 
duração e fitobentos+macroinvertebrados para detecções precoces do processo de degradação.

Na trajetória para a definição do Índice de Integridade Ecológica e a classificação da Qualidade dos Am-
bientes Aquáticos em Minas Gerais, as várias etapas foram trilhadas com competência e coesão pelos  
componentes da equipe do projeto Peticajuru, nas quais cada um demonstrou curiosidade, humildade e 
grande determinação para transformar os conhecimentos gerados pelo mundo acadêmico em algo que 
possa ser incorporado e adaptado para responder às exigências das instituições e da sociedade em geral.

Enfim, agradeço pela oportunidade de participar de parte deste processo contribuindo com os meus 
conhecimentos e experiências e, sobretudo, pelo carinho com o qual sempre fui acolhida por todos. O 
meu agradecimento especial é para Helena Lúcia Menezes Ferreira, coordenadora do projeto, por ser 
estimuladora inestancável, pelo entusiasmo contagioso e pela rara capacidade de criar laços profundos 
entre as pessoas e aquela sintonia especial indispensável para a troca de experiências e concretização 
de resultados.

Dra. Maria Letizia Petesse

Pesquisadora da área de Biologia - Ecologia de Ambientes Aquáticos 



The book submitted here combines the results of a detailed study of the reservoirs of Cajuru, Peti and 
Rio de Pedras and respective basins of contribution, with the presentation and application of a new 
index for the integrated assessment of natural and impacted water bodies for practical water management 
purposes. In good scientific manner, the study has been conducted top-down, starting from the scale 
of the State Minas Gerais, continuing successively to the single water body, related to the investigation. 
The study has three main objectives: firstly, to evaluate the ecological and chemical status of rivers and 
reservoirs in the study area, secondly, to develop approaches on how to manage and restore the quality 
of both rivers eco-hydromorphology and water. Finally, the study strives to contribute to future modern 
and integrated assessment systems for rivers, lakes and reservoirs which meet the demands of water 
management and nature protection.

The proficient and dedicated team of scientists - biologists, geographers, geologists, environmental 
engineers and chemists - of the Instituto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente (ISTMA) under the 
careful supervision of Helena Lúcia Menezes Ferreira has done an excellent piece of work – in the 
field, in the labs and by writing this book, which presents itself in a modern and appealing design. The 
reader of this book will learn from these examples that Minas Gerais still holds a treasure of natural or 
near-natural waters. However, these have to be treated taking into account the protection of their quality 
for future generations. This involves the preservation and the improvement of the water quality as well 
as the protection from unnatural sedimentation and additionally – wherever necessary – the restoration 
of the habitat quality and the eco-hydromorphology the streams.

Water is the source of life on Earth. The importance of healthy rivers and reservoirs will increase with 
the further development of the planet, especially of the cities and metropolitan areas of tomorrow. 
Living rivers, beautiful lakes and reservoirs are more than just nature: they are a basic prerequisite for the 
quality of life, wellness and health of all human beings. Last but not least, with their ecosystem services 
they provide added value for everyone.

Dr. Mario Michel Sommerhäuser

President of the German Limnological Society (Deutsche Gesellschaft für Limnologie e. V.)
President of the German Association of Water Protection (Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e. V.)

Member of the Board of the International Foundation ‘Living Rivers’
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PRÓLOGO

Na atualidade, a escassez e a falta de água têm se 
mostrado contundentes e imperativas na previsão 
de cenários críticos para a sociedade. Em paralelo, 
emerge uma visão coletiva da necessidade em con-
servar esse bem fundamental à vida – a ÁGUA. Pro-
move reflexões e mudanças de hábitos e costumes 
de cada cidadão no consumo desse BEM COMUM. 
Induz e catalisa o aprimoramento de ações e instru-
mentos de gestão, que retroalimentam a sustentabi-
lidade de mudanças individuais e coletivas.

A Gestão das Águas passa a ser pauta marcante de 
agendas governamentais, políticas e econômicas, 
potencializando a interação e a integração com ato-
res técnico-científicos. A busca de soluções é a tôni-
ca. Identificá-las e praticá-las é inexorável.

A legislação brasileira é rica em instrumentos geren-
ciais das águas. Todavia, focada em uma visão an-
tropocêntrica dos serviços ambientais, distancia-se 
do entendimento da dinâmica de estrutura e funcio-
namento ecossistêmico e da manutenção do estado 
ecológico do sistema aquático.

Com a finalidade de contribuir para ampliar os enfo-
ques no trato da Gestão das Águas, o Instituto SENAI 
de Tecnologia em Meio Ambiente (ISTMA) execu-
tou o projeto de pesquisa “Utilização de Índice de 
Integridade Ecológica para Classificar a Qualidade 
de Ambientes Aquáticos de Minas Gerais” (proje-
to Peticajuru), com financiamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FA-
PEMIG), da Companhia Energética de Minas Gerais 
- Geração e Transmissão (Cemig GT) e da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Reservatório Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG
Foto: Helena Ferreira.
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O projeto enquadrou-se na Linha Temática 1 – “Meio Ambiente”, Subtema 1.2 – “Desenvolvimento de 
Índices de Integridade Biótica como Indicador de Qualidade da Água para o Estado de Minas Gerais” 
em atendimento ao Edital FAPEMIG 11/2011 “Pesquisas na área do Setor Elétrico”, parceria FAPEMIG – 
Cemig Distribuição S.A. e Cemig Transmissão Geração S.A.

Muito além de uma visão antropocêntrica do uso das águas, o projeto teve como foco uma abordagem 
holística - o Ambiente Aquático, norteado pelo objetivo de “Avaliar a qualidade ecológica de reserva-
tórios de produção de energia elétrica e de suas bacias de drenagem em Minas Gerais, com base no 
desenvolvimento e na adequação de um índice de integridade ecológica”. 

Como objetivos específicos procurou: identificar as ecorregiões aquáticas de Minas Gerais para tipificar 
os ambientes lóticos e os reservatórios de produção de energia elétrica do Estado; realizar estudos nos 
reservatórios Cajuru, Rio de Pedras e Peti e respectivas bacias de contribuição em três vertentes de ava-
liação: as condições físico-químicas das águas e sedimentos, as condições ecohidromorfológicas dos 
habitat e a caracterização das comunidades biológicas; estabelecer os níveis de qualidade ecológica dos 
ambientes aquáticos selecionados com base no índice de integridade ecológica e representá-los espa-
cialmente; e validar a tipificação dos reservatórios e dos ambientes fluviais de suas bacias de drenagem, 
valendo-se de indicadores biológicos.

A pesquisa põe em prática as orientações da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 
001/2008 (MINAS GERAIS, 2008) de ampliar os temas adotados na avaliação e monitoramento dos 
corpos de água inovando-as com tecnologias de apoio ao gerenciamento dos recursos hídricos e os 
enfoques no trato dos problemas associados aos usos desses recursos. Seu desenvolvimento alinha-se às 
diretrizes adotadas na gestão das massas de água por vários países da Europa, Estados Unidos, Austrália 
e Chile, e de vanguarda em nosso Estado e País.

Buscou trilhar novos caminhos que contribuam para aprimorar o como administrar “As Nossas Águas 
– As Águas de Minas”, em uma perspectiva integrada do uso dos recursos hídricos sem prejuízo da eco-
nomia e minimização da degradação ambiental.

Os benefícios dessa busca se aplicam não somente à Cemig, ao setor energético, mas à sociedade. 
A tecnologia desenvolvida aplicada no cumprimento da legislação (Deliberação Normativa Conjunta 
COPAM/CERH-MG nº 001/2008) refletirá na melhoria da qualidade ambiental e ampliará os enfoques 
no trato das questões associadas aos usos dos recursos hídricos e proposição de ações voltadas ao uso 
sustentável.

Nessa dinâmica, construímos e entregamos a você este livro. Fruto do trabalho de uma equipe multidis-
ciplinar composta por biólogos, geógrafos, geólogos, químicos e engenheiros ambientais. Equipe que 
acredita ser possível mudanças e investiu em construir pontes.
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O livro está organizado em quatro capítulos, que traduzem as temáticas desenvolvidas no projeto, com 
ênfase para as áreas de estudo - reservatórios Cajuru, Rio de Pedras e Peti e respectivas bacias de con-
tribuição:

 Capítulo 1: As Águas de Minas Gerais – discorre sobre a tipificação dos ambientes aquáticos no 
território mineiro e a heterogeneidade das águas em termos de fatores abióticos, especialmente 
geologia, altitude e relevo.

 Capítulo 2: Caminhos para Avaliação da Qualidade Ecológica – versa sobre o escopo e a trajetória 
metodológica do projeto.

 Capítulo 3: Ações Humanas sobre as Águas – trata das pressões antrópicas que promovem distúr-
bios nos habitat aquáticos.

 Capítulo 4: Qualidade Ecológica dos Ambientes Aquáticos – analisa os resultados da avaliação da 
qualidade ecológica dos ambientes aquáticos das áreas de estudo.

 Considerações Finais – apresenta os avanços obtidos com a execução do projeto e as perspectivas 
de aplicação.

Ao livro soma-se mídia digital, com sumário executivo, informações, dados e resultados do projeto.

Agradecemos a FAPEMIG, a Cemig GT e a ANEEL e ao ISTMA - CIT que acreditaram e investiram re-
cursos e esforços para concretização do projeto, e a todos que direta ou indiretamente possibilitaram a 
realização deste projeto.

Nosso maior desejo é ver o conhecimento deste esforço aplicado para avanços na Gestão das “Águas 
de Minas”.

Minas são muitas, assim com o são As Águas de Minas.



Rio Santa Bárbara, MG
Foto: Helena Ferreira.
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A compreensão dos condicionantes do meio físico 
de uma unidade geográfica é fundamental para re-
velar a sua dinâmica por meio das interações que 
promovem. À medida que o ciclo hidrológico se 
processa, independentemente da escala de análise, 
são os aspectos físicos, a priori, que determinam a 
importância e magnitude de cada um dos vetores 
que a água pode e irá assumir.

Os tipos de rochas e solos, as formas de relevo e 
declividades, características hidráulicas e tipo de 
cobertura vegetal são determinantes na transforma-
ção das chuvas em escoamentos superficiais e ou 
recarga efetiva dos eventuais aquíferos, assim como 
na identidade química que essas águas irão adotar 
no período de interação com o meio físico. O subs-
trato rochoso representado por diversos litotipos e 
com seu arcabouço estrutural fornece, por meio do 
intemperismo, elementos para a configuração do 
relevo, os padrões de drenagem e dos vales, a na-
tureza e a dinâmica dos fluxos dos sedimentos em 
suspensão nas águas e a química das águas. Nessa 
interação, somam-se as pressões antrópicas em face 
das águas viabilizarem o desenvolvimento das ativi-
dades econômicas e promoverem a atração social.

Na análise dos ecossistemas aquáticos, há três es-
calas: global e regional, representada por grupos de 
ecossistemas geograficamente relacionados, e local, 
representada por sítios de estudo. Da interação entre 
essas escalas, emerge a compreensão dos processos 
atuantes e dos intercâmbios entre os componentes 
abióticos e bióticos possibilitando identificar cone-
xões entre as condições naturais, as pressões e os 
efeitos antrópicos. Dessas conexões processam-se a 
análise e a gestão integrada das partes no todo.

Capítulo 1
AS ÁGUAS DE MINAS
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Rio de Pedras, Itabirito, MG
Foto: Mariana d'Ávila.

Rio de Pedras, Itabirito, MG
Foto: Mariana d'Ávila.
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Fonte: FEOW, 2013.

Mapa 1.1 - Ecorregiões aquáticas no mundo

A delimitação dos mosaicos da paisagem assume diferentes configurações dependendo do ponto de 
vista de análise. Em função dos critérios utilizados, são produzidos, para uma mesma área, mapas 
distintos. A isso se acresce argumentos do constante estado de mudanças a que os ecossistemas estão 
sujeitos em razão da variação do clima e das formas de relevo, da sucessão da vegetação e das ações 
antrópicas. Em somatório, impõe, ao longo do tempo, novos padrões, que restringem a delimitação 
de fronteiras fixas. Todavia, a análise dos fatores condicionantes dessas mudanças e de suas intera-
ções em diferentes escalas hierárquicas dão suporte à delimitação dessas fronteiras (BAILEY, 2009). 

Entre os mosaicos da paisagem, há as ecorregiões aquáticas. Como arranjos estruturais, tem a finalidade 
de aprimorar o conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e subsidiar a definição 
de estratégias de conservação e gestão dos recursos hídricos e da biodiversidade aquática. 

O mapa das ecorregiões aquáticas do mundo (ABELL et al., 2008) expressa a regionalização biogeográ-
fica global de sistemas de água doce da Terra (Mapa 1.1), compreendendo 426 ecorregiões, e servem de 
base para estruturar a diversidade das paisagens aquáticas e a biodiversidade dessas regiões.

AS ÁGUAS NOS MOSAICOS DA PAISAGEM
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Na América do Sul e no Brasil, a delineação das ecorregiões aquáticas seguiu a subdivisão dos grandes 
sistemas hidrográficos e das grandes províncias ictiológicas do continente, resultando em elevado nú-
mero de ecorregiões.

A delimitação das ecorregiões aquáticas para o estado de Minas Gerais seguiu a divisão estabelecida por 
Abell et al. (2008) e a Resolução nº 32/03, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2003), 
que trata das regiões hidrográficas brasileiras, acrescida da subdivisão da região Mata Atlântica em duas: 
Mata Atlântica Leste e Sudeste, totalizando para o Estado cinco ecorregiões aquáticas:  São Francisco (F), 
Mata Atlântica Leste (L), Mata Atlântica Sudeste (S), Paraíba do Sul (P) e Alto Paraná (A), Mapa 1.2. Essa 
subdivisão fundamentou-se na heterogeneidade dos ambientes aquáticos dessas áreas, com reflexos na 
sua biodiversidade, bem como por diferenças marcantes relativas ao clima e de suas drenagens quanto 
ao regime fluvial no estado de Minas Gerais.

Mapa 1.2 - Ecorregiões aquáticas de Minas Gerais e na América do Sul

Fonte: FEOW, 2013 e IGAM, 2009.



AS ÁGUAS DE MINAS  24

As bacias hidrográficas configuram outro mosaico da paisagem no qual as formas de estruturação da 
drenagem delimitam uma rede hierárquica e interconectada de cursos de água. Delimitá-las é uma fer-
ramenta útil para o entendimento da dinâmica fluvial, da identificação e previsão dos efeitos das altera-
ções antrópicas e para o planejamento do território.

Todavia, a delimitação de bacias hidrográficas não se adapta à definição de um ecossistema, uma vez 
que, uma ecorregião aquática pode circunscrever vários biomas, várias bacias ou regiões hidrográficas, 
que não coincidem necessariamente com a divisão das águas subterrâneas associadas e cujas inter-re-
lações com as águas superficiais constituem uma parte da dinâmica dos sistemas hidrológicos (BAILEY, 
2009).

Independente do mosaico considerado, as águas expressam diferentes formas de representação na pai-
sagem em face das interações e da diversidade natural do clima, da geologia, do relevo e dos solos. 
Para o estado de Minas Gerais, essas interações são ilustradas sinteticamente no Mapa 1.3. A simples 
representação da altimetria com a drenagem demonstra a complexidade das estruturas do meio físico 
na constituição das paisagens, que ilustra, por exemplo, os extensos alinhamentos de serras (tons de 
marrom) e as áreas rebaixadas – as grandes planícies fluviais dos rios (tons de verde).

Essa complexidade de estruturas caracteriza Minas Gerais como um estado rico e diversificado hidrogra-
ficamente, cujas ecorregiões circunscrevem várias bacias ou regiões hidrográficas (GPRH-UFV, 2012), 
assim representadas:

• Ecorregião São Francisco: abrange a bacia hidrográfica do rio São Francisco, ocupando uma área de 
234.440 km2, na parte central e noroeste de Minas Gerais, correspondendo a 39,9% da área total 
do Estado. Possui disponibilidade hídrica entre 10 e 20 l/s/km2. Os rios das Velhas, Paraopeba, Pará, 
Verde Grande e Paracatu são os principais cursos de água que drenam a região.    

• Ecorregião Mata Atlântica Leste: constituída principalmente pelas bacias hidrográficas dos rios Jequi-
tinhonha e do Leste (Buranhém, Jucuruçu, Itanhém, Peruípe, Mucuri e São Mateus). Possui área de 
193.887 km2 e a disponibilidade hídrica na maioria da região é entre 10 e 20 l/s/km2 (área central e 
sul), decaindo os valores em direção ao norte da área, situando entre 2 e 10 l/s/km2.

• Ecorregião Mata Atlântica Sudeste: formada pela bacia do rio Doce, com área de 83.400 km2, que 
corresponde a 12,10% do estado de Minas Gerais. Limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul, a oeste com a bacia do rio São Francisco e ao norte com as bacias dos rios Jequiti-
nhonha e Mucuri. Os principais cursos de água que drenam a região são os rios Piranga, Piracicaba, 
Santo Antônio, Suaçuí Grande, Caratinga e Manhuaçu. Disponibilidade hídrica de 11,1 l/s/km2.

• Ecorregião Paraíba do Sul: ocupa uma área de 20.724 km² no estado de Minas Gerais, que corres-
ponde a 2,6% da área do Estado. As principais bacias hidrográficas mineiras que fazem parte da 
ecorregião são as do rio Preto e rio Paraibuna e do rio Pomba e Muriaé. A disponibilidade hídrica da 
ecorregião situa-se entre 10 a 20 l/s/km2.
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Fonte: Embrapa, 2013.

Essas ecorregiões compreendem diferentes ambientes aquáticos que demonstram a riqueza e a diversi-
dade das águas que drenam o Estado, como rios, cachoeiras, nascentes, fontes de águas minerais, planí-
cies fluviais, lagoas de diferentes origens (marginais, tectônica, cársticas), veredas e os ambientes lóticos 
represados conhecidos como reservatórios. Cada ambiente possui um papel importante na manutenção 
do equilíbrio ecológico e se encontram associados a uma biota específica (Quadro 1.1).

Mapa 1.3 – Altimetria e hidrografi a, de Minas Gerais

• Ecorregião aquática Alto Paraná: as bacias hidrográficas que drenam a região são do rio Grande e do 
rio Paranaíba, formando uma área de 158.080 km², equivalente a 26,9% da área de Minas Gerais. 
A disponibilidade hídrica varia na região de: > de 20 l/s/km2 - médio Grande; 10 a 20 l/s/km2 - alto 
Grande e Paranaíba; 2 a 10 l/s/km2 - baixo Grande e Paranaíba.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 1.1 – Ambientes aquáticos no estado de Minas Gerais
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Reservatório  Peti, MG
Foto: Helena Ferreira

Lagoa Comprida, MG
Foto: Helena Ferreira

Paracatu, MG
Foto: Sylvia Meyer

Rio São Francisco, MG
Foto: Marcus Fernandes

Cachoeira do Tabuleiro, MG
Foto: Pedro Cordeiro

Três Marias, MG
Foto: Mariana d´Ávila

Córrego Ajuda, MG
Foto: Aylton Soares

Itabirito, MG
Foto: Mariana d´Ávila
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A identificação e a definição do mosaico da paisagem, além de servir como base para estruturar a di-
versidade paisagística, contribuem para a definição dos tipos de ambientes fluviais. Esses ambientes 
diferem na forma, nos padrões de drenagem e na composição das comunidades aquáticas. Os principais 
fatores intervenientes são o clima, a topografia e o substrato, que dependem da rocha de origem e de seu 
intemperismo, bem como de alterações antropogênicas. Para descrevê-los de forma mais precisa, torna-
-se necessário dividi-los em tipos, com base na geologia, na topografia e no ordenamento paisagístico/
geográfico no contexto das ecorregiões aquáticas.

A tipificação constitui na integração de informações do substrato rochoso e da altimetria dos terrenos 
de determinada região, por meio do agrupamento de rochas com respostas semelhantes ao intempe-
rismo e à erosão (síntese litológica)1, assim como pela divisão em classes altimétricas. Com base nas 
ecorregiões aquáticas delimitadas para Minas Gerais, a tipificação dos ambientes lóticos abrangeu 
diferentes escalas de estudo: regional e mesoescala. 

Para a tipificação em escala regional, considerou-se como nível de abrangência geográfica o estado 
de Minas Gerais com a identificação de 21 tipos de terrenos, gerados a partir da integração da síntese 
litológica e das classes altimétricas (Mapa 1.4). Inicialmente, foram identificados oito grupos litológicos 
(Quadro 1.2) e definidas três classes altimétricas em função da distribuição das altitudes no Estado: 
< 500 m (classe 1), de 501 a 800 m (classe 2) e > 800 m (classe 3). 

TIPIFICAÇÃO DOS AMBIENTES AQUÁTICOS DE MINAS GERAIS

Tipificação dos ambientes lóticos em escala regional 

A definição de tipos permite o estabelecimento correto das condições de 
referência e que seja possível a comparação das classificações de estado 
ecológico dentro de cada grupo de rios com características semelhantes 
(INAG, 2008).

1 Na mídia digital anexa encontra-se a síntese litológica (Nota técnica).
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Altimetria Síntese litológica

Mapa 1.4 - Integração para tipifi cação dos ambientes lóticos em Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores.
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De acordo com o mapa da tipificação dos terrenos e utilizando técnicas de geoprocessamento, estabele-
ceram-se os tipos lineares correspondentes às drenagens: 21 tipos de massas de água lótica no estado de 
Minas Gerais. Desses, mais de 50% drenam sobre rochas silicosas, em todas as ecorregiões aquáticas, 
sobretudo na classe de 500 a 800 m de altitude, representando 57% em extensão da rede de drenagem 
estadual (Mapa 1.5).

Quadro 1.2 – Grupos litológicos considerados na tipifi cação dos corpos de água

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Mapa 1.5 – Tipifi cação dos ambientes lóticos em Minas Gerais
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Em mesoescala, foram consideradas as áreas piloto de estudo, definidas e validadas pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig), representadas pelas massas de águas lóticas das bacias de contri-
buição dos reservatórios Cajuru e Rio de Pedras, pertencentes à ecorregião São Francisco e do reserva-
tório Peti, à ecorregião Mata Atlântica Sudeste (Mapa 1.6).

Mapa 1.6 – Áreas de estudo

Tipificação dos ambientes em mesoescala 

Na tipificação em mesoescala, foram agregadas as variáveis: declividade, padrão do canal e forma do 
vale. A compartimentação dos cursos de água em segmentos foi realizada com base na declividade 
do canal associada na combinação dos grupos litológicos e classes altimétricas identificadas na escala 
ampla. Para cada segmento identificado foi levantado  o padrão do canal e forma do vale (Quadro 1.3). 
Identificaram-se 24 tipos lóticos (Quadro 1.4) e desse total, o tipo predominante foi o das rochas silicosas 
acima de 800 m com declividade baixa, canal sinuoso e vale aberto (S3DBCSVA), seguido do tipo lótico 
sobre sedimentos inconsolidados entre 500 a 800 m de altitude, baixa declividade, canal sinuoso e vale 
aberto (I2DBCSVA). Os mapas 1.7 a 1.9 representam a tipificação realizada nas áreas piloto.

Fonte: IGAM, 2009 e elaborado pelos autores.
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Quadro 1.3 – Atributos considerados na tipifi cação dos corpos de água em mesoescala

Quadro 1.4 – Descrição e ocorrência dos tipos identifi cados nas áreas piloto, MG

Fonte: Elaborado pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Mapa 1.7 – Tipifi cação da bacia de contribuição do reservatório Cajuru

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Mapa 1.8 – Tipifi cação da bacia de contribuição do reservatório Rio de Pedras

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Mapa 1.9 - Tipifi cação da bacia de contribuição do reservatório Peti

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Minas Gerais possui mais de cem usinas e centrais geradoras, incluindo pequenas centrais hidrelétricas 
(PCH) e usinas hidrelétricas (UHE). Os reservatórios são ambientes lóticos alterados pela ação antropo-
gênica e integram a paisagem. Com o represamento, áreas do terreno são inundadas e podem agregar 
diferentes tipos fluviais, com limites imprecisos, ainda que os tipos predominantes se destaquem. Assim, 
na tipificação desses ambientes artificiais, consideraram-se as características físicas que passam a con-
figurar com o represamento.

Essa tipificação não representa todos os ambientes lóticos represados existentes no estado de Minas 
Gerais. Inicialmente, consideraram-se 54 reservatórios de produção de energia elétrica da Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig), que foram reduzidos para 19 (Tabela 1.5), com base em critérios 
de exclusão, definidos e validados pela empresa, quais sejam: reservatórios sem concessão da Cemig; 
reservatórios com carência de dados limnológicos; reservatórios com área mínima igual ou inferior a 
3 km2, valor mínimo, requerido para uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), conforme estabelece a 
Resolução ANEEL nº 394, de 19982.

Tipificação dos ambientes lóticos represados (reservatórios)

2 Área alterada pela Resolução Normativa nº 673, de 04 de agosto de 2015, conforme art. 2º que considera empreendimentos com 
características de PCH reservatórios com área de até 13 km², excluindo a calha do leito regular do rio.

Barragem Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG
Foto: Helena Ferreira.

Volume (hm3);
Área (km2): área do espelho de água do reservatório;
 Fator de envolvimento: razão entre a área da 

bacia do reservatório e a área do reservatório 
(adimensional);

Desenvolvimento do perímetro: relação entre o perí-
metro do lago e a circunferência de um círculo que 
possua a mesma área do lago (adimensional);

 Profundidade (m);

 Variação do nível de água (m);

 Tempo de residência: tempo necessário para que 
todo o volume do reservatório se renove;

 Altitude (m);

 Idade do reservatório (anos);

 Temperatura do ar (° C).

As variáveis físicas consideradas na tipificação dos reservatórios de produção de energia elétrica em Minas Gerais foram:



AS ÁGUAS DE MINAS  38

Tabela 1.1 - Reservatórios da Cemig selecionados para estudo em escala ampla, Minas Gerais

Os reservatórios foram agrupados em sete tipos (Mapa 1.10), por meio da análise de similaridade (clus-
ter), sendo área e volume as variáveis que melhor os definem. No entanto, três reservatórios não se 
enquadraram em nenhum tipo, assim, formando grupos unitários (4, 5 e 6).

Na ecorregião Mata Atlântica Leste (L), encontra-se apenas o reservatório de Irapé, único representante 
do tipo 6. Na Mata Atlântica Sudeste (S), situam-se três reservatórios, cada um com tipo distinto: 2, 4 e 7. 
Em Paraíba do Sul (P), o reservatório que a representa encontra-se no tipo 7, que ocorre em duas outras 
ecorregiões (F e S). A ecorregião Alto Paraná (A) possui maior número de reservatórios (nove) e abrange 
4 tipos: 1, 2, 3 e 5. Entre as ecorregiões aquáticas do Estado, a maior variedade de tipos de reservatórios, 
de grandes a pequenos em volume e área (tipos 1, 2, 3 e 7), ocorre nas ecorregiões São Francisco e Alto 
Paraná. Os tipos 4 e 6 restringem-se às ecorregiões da Mata Atlântica. 

Fonte: Cemig e autores.
 (*) Reservatórios selecionados para estudos de detalhe.
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Mapa 1.10 – Distribuição dos grupos de reservatórios da Cemig nas ecorregiões aquáticas de Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores.



Floresta Estadual Uaimii, Córrego Brás Gomes, Ouro Preto, MG
Foto: Helena Ferreira.
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No processo de desenvolvimento socioeconômico, 
os projetos de infraestrutura para geração de ener-
gia elétrica, apesar de planejados em benefício da 
sociedade, importam transformações ambientais, 
econômicas e socioculturais.

Nesse sentido, o represamento das águas determina 
alterações nas suas características físicas, químicas 
e biológicas e, consequentemente, há necessidade 
de implementação de ações para avaliá-las e mo-
nitorá-las com a finalidade de promover o uso sus-
tentável dos recursos ambientais para minimizar os 
efeitos da degradação ambiental.

Para tanto, é primordial propor estratégias comple-
mentares as usualmente adotadas pela legislação 
ambiental para a gestão das águas como a utiliza-
ção de metodologias inovadoras que considerem os 
múltiplos fatores que condicionam a estrutura e o 
funcionamento dos ambientes aquáticos e que in-
terferem na dinâmica de sua integridade ecológica.

Na avaliação do estado de preservação de um cor-
po de água, as respostas derivadas do uso de con-
ceitos ecológicos podem ser mais acuradas com-
parativamente às dos parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos, como previstos pela legislação do 
CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) e pela Lei nº 
9.433/97 (BRASIL, 1997). Ao se basear nessa le-
gislação, pode incorrer em respostas indicativas de 
boas condições para um corpo de água, os quais, 
todavia, podem estar altamente estressados, em ra-
zão da perda de biodiversidade e de diversidade de 
habitat.

Capítulo 2
CAMINHOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

ECOLÓGICA

Floresta Estadual Uaimii, Córrego Brás Gomes, Ouro Preto, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Fundamentado em uma visão mais abrangente para medir “a saúde”, o estado ecológico do ambiente 
aquático e, não somente, a qualidade das águas, trabalha-se com diferentes níveis de escala. Da escala 
ampla e mesoescala (Figura 2.1), com as ecorregiões aquáticas e os tipos de massas de água, até a escala 
de detalhe (Figura 2.2), com a avaliação no corpo de água das condições ecohidromorfológicas do ha-
bitat, físico-química e contaminação das águas e dos sedimentos e das características das comunidades 
biológicas aquáticas (CASTRO et al., 2005; FERREIRA; CASTRO, 2005a, 2005b).

Fonte: Ferreira e Castro, 2005b.

Figura 2.2 – Vertentes de avaliação da integridade ecológica dos ambientes aquáticos em escala de detalhe

Figura 2.1 – Interação entre as escalas de estudo

Fonte: Adaptado de Sommerhäuser, em Moog et al., 2006.

Comunidades 
biológicas 

Físico-química das 
águas e sedimentos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

Ecohidromorfologia do habitat
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Na escala ampla, abrangeu o estado de Minas Ge-
rais - suas unidades hidrográficas, delimitadas pe-
las ecorregiões aquáticas, cobrindo uma área de 
586.528 km².

Em mesoescala, foram considerados os reservató-
rios Cajuru e Rio de Pedras, na ecorregião aquática 
São Francisco (F), e o reservatório Peti, na ecorre-
gião aquática Mata Atlântica Sudeste (S), bem como 
as águas lóticas de suas bacias de contribuição (Ca-
juru - 2.326,18 km², Peti - 757,27 km² e Rio de Pe-
dras - 547,02 km²), que em conjunto correspondem 
a 3.630,47 km² ou 0,62% da área do Estado.

Em escala de detalhe, os estudos in situ foram reali-
zados em sítios de coleta demarcados nos reserva-
tórios referenciados e em cursos de água represen-
tativos de diferentes tipos fluviais de suas bacias de 
contribuição.

Nesse conceito, os diferentes níveis de escalas se 
complementam e se reforçam para disponibiliza-
rem dados e informações para maior compreensão 
da capacidade de suporte dos ambientes aquáticos 
aos impactos antropogênicos. Em somatório, con-
tribuem para análise crítica integrada das relações 
entre a qualidade ecológica do ambiente aquático 
e o uso e ocupação antrópica. Essa análise busca 
elucidar possíveis diferenciações no comprometi-
mento da manutenção da integridade ecológica dos 
sistemas aquáticos e dar suporte a elaboração e pro-
posição de ações de manejo e restauração desses 
sistemas.

Como na avaliação da saúde humana, analisa-se 
a “saúde” do ambiente aquático com base em um 
conjunto de fatores de indicadores de estágios de 
mudança ou empobrecimento ecológico frente às 
interferências humanas, em comparação às condi-
ções o mais próximo possível do natural – as con-
dições de referência. A “saúde” é traduzida pelo

Córrego Cachoeira, Ouro Preto, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Figura 2.3 – Fluxograma da avaliação da qualidade ecológica dos ambientes aquáticos

Fonte: Elaborado pelos autores.

Índice de Integridade Ecológica (IIE) que indica o estado ecológico em níveis distintos de modificações 
ambientais e estrutura a classificação de sua qualidade ecológica.

A seguir, a Figura 2.3 demonstra a trajetória metodológica, os caminhos trilhados pelo projeto Petica-
juru para a adequação do índice de integridade ecológica e a classificação da qualidade ecológica dos 
ambientes aquáticos pesquisados.
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Para os estudos em escala de detalhe estabeleceu-se, por área de estudo, uma rede de amostragem 
abrangendo um conjunto de sítios de coleta nos reservatórios (sítios lacustres) e em cursos de água de 
suas bacias de contribuição (sítios fluviais). Esses sítios foram demarcados mediante interpretação de 
imagens de satélite, fotografias aéreas, cartografia, relatórios técnicos e reconhecimento em campo.     

As coletas nos sítios lacustres realizaram-se no período seco e chuvoso de 2014. Nos sítios fluviais, as 
coletas restringiram-se ao período seco de 2013 e 2014. Esse período, comparativamente chuvoso, ofer-
ta maior disponibilidade de biótopos que contribuem para o desenvolvimento da biota aquática aderida 
e associada aos substratos. Isso se deve a redução do fluxo e menor incidência de fatores de distúrbio 
(JUNQUEIRA et al., 2000), expondo atributos das margens, e em particular, do leito e do canal.

Os sítios lacustres abrangeram os compartimentos da região litorânea (zonas ripária, eulitoral e subli-
toral), conforme proposto por Rowan et al. (2006), com adaptações, e as regiões limnética e bentônica 
(Figura 2.4).

Figura 2.4 - Representação esquemática dos compartimentos lacustre, com 

destaque para o Habitat de Caracterização (Hab-Car) na região litorânea

          Sítios Lacustres

REDE DE AMOSTRAGEM NAS ÁREAS DE ESTUDO

Fonte: Adaptado de Rowan et al., 2006. Dados trabalhados pelos autores.
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Para a definição do número de sítios na região litorânea (Habitat de Caracterização: Hab-Car), foram 
delimitadas classes de perímetro, tendo como valor máximo de referência o reservatório de maior perí-
metro em Minas Gerais – o reservatório de Furnas, com 3.500 km. Como valor mínimo, a área de 3 km2, 
conforme estabelece a Resolução ANEEL nº 394/19981, para uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 
Assumindo que a PCH tenha formato circular, o perímetro equivalente é de 6,2 km. Na Tabela 2.1 cons-
tam as classes de perímetro estabelecidas e o respectivo número mínimo de Hab-Car.

Tabela 2.1 - Número mínimo de Habitat de Caracterização (Hab-Car) na região litorânea, 

por classe de perímetro

O enquadramento dos reservatórios em estudo nas classes de perímetro especificadas possibilitou a 
definição do número de Hab-Car, mostrado na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Número de Habitat de Caracterização (Hab-Car) defi nidos para a região litorânea 

dos reservatórios em estudo

1  A área foi alterada pela Resolução Normativa nº 673, de 04 de agosto de 2015, conforme art. 2º, que considera empreendimentos 
com características de PCH reservatórios com área de até 13 km², excluindo a calha do leito regular do rio.

Fonte: Dados elaborados pelos autores.

Fonte: Dados elaborados pelos autores.
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Realizou-se a demarcação dos Hab-Car por meio de lance aleatório sobre a base cartográfica, respei-
tando na equidistância o perímetro do reservatório. Ao número mínimo de Hab-Car demarcados acres-
centaram-se Hab-Car extras, conforme proposto por Rowan et al. (2006), em função de características 
diferenciais representativas em relação aos demais.

Para as regiões limnética e bentônica, os sítios foram demarcados equidistantes entre si, ao longo de um 
transecto delimitado sobre o talvegue do rio original, levando-se em conta a influência de tributários na 
formação dos “braços” do reservatório. Para o reservatório Cajuru, demarcaram-se oito sítios de coleta, 
sete para o de Peti e cinco para o de Rio de Pedras.

Da análise interativa entre níveis hierárquicos de escala: bacia de contribuição, corredores fluviais e 
segmentos fluviais (KERSHNER; SNIDER, 1994; MNR, 1994; SILVA et al., 2005), selecionaram-se os sí-
tios fluviais da rede de amostragem da bacia de contribuição dos reservatórios com o foco nos seguintes 
macrocritérios:

• estado de conservação (integridade do habitat);
• relevância em termos da biodiversidade;
• pressões antrópicas; e
• condições de acesso.

Os sítios fluviais englobaram os compartimentos do leito, margem e entorno, com uma extensão de 20 
a 50 m no trecho de coleta, cerca de 50 a 100 m da borda do sítio e extensão variável a montante da 
borda (Figura 2.5).

          Sítios Fluviais

Rio Pará, Passa Tempo, MG
Fonte: Helena Ferreira.
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Figura 2.5 - Representação esquemática dos compartimentos fl uviais

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Por meio desses procedimentos, foram demarcados 42 sítios fluviais nas bacias de contribuição dos 
reservatórios e 65 sítios lacustres nos reservatórios. A distribuição entre as áreas de estudo é mostrada 
na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 – Número de sítios de coleta da rede de amostragem estabelecida por área de estudo

Fonte: Dados elaborados pelos autores.

Os Mapas 2.1 a 2.3 representam cartograficamente as redes de amostragem2 estabelecidas por área de 
estudo.

Acesso ao sítio de coleta T14-SB (Rio Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG)
Foto: Helena Ferreira.

2 Na mídia digital anexa encontra-se a descrição dos sítios de coleta.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

ECORREGIÃO AQUÁTICA SÃO FRANCISCO (F) 

Mapa 2.1- Rede de amostragem do reservatório Cajuru e respectiva bacia de contribuição, Minas Gerais
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Mapa 2.2 - Rede de amostragem do reservatório Rio de Pedras e respectiva bacia de contribuição, Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores.

ECORREGIÃO AQUÁTICA  SÃO FRANCISCO (F) 



AMBIENTES AQUÁTICOS EM MINAS GERAIS
Qualidade Ecológica      

53

Mapa 2.3 - Rede de amostragem  do reservatório Peti e respectiva bacia de contribuição, Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelos autores.

ECORREGIÃO AQUÁTICA  MATA ATLÂNTICA SUDESTE (S) 

Na próxima seção, apresentam-se as vertentes de avaliação da integridade ecológica dos ambientes 
aquáticos, em escala de detalhe, com a avaliação no corpo de água das condições ecohidromorfológica 
do habitat, físico-química e contaminação das águas e dos sedimentos e das características das comu-
nidades biológicas aquáticas.
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Figura 2.6 - Formulário para avaliação ecohidromorfológica do habitat fl uvial

A caracterização ecohidromorfológica do 
habitat aquático in situ avaliou atributos 
abióticos e bióticos apoiada em formulários 
estruturados3 para orientar a compreensão, 
análise e interpretação visual desses atribu-
tos (Figuras 2.6 e 2.7).

Fonte: Castro et al, 2005.

ECOHIDROMORFOLOGIA DO HABITAT 

 Fotos: Helena Ferreira.

Comunidades 
biológicas 

Ecohidromorfologia do habitat

Físico-química 
das águas e 
sedimentos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

3 As Figuras 2.6 e 2.7 exemplificam a página inicial dos formulários estruturados.
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Os métodos de mensuração dos atributos incluíram, além de medidas quantitativas: (i) medidas discri-
minativas: especificam a presença ou ausência de determinadas características ou funções; e (ii) medi-
das avaliativas: especificam a magnitude das mudanças ocorridas no ambiente.

Para os ambientes lóticos, a caracterização ecohidromorfológica englobou as dimensões do leito, mar-
gem e entorno do sítio fluvial (Figura 2. 8).

Figura 2. 7 - Formulário para avaliação ecohidromorfológica do habitat lacustre

Fonte: Elaborado pelos autores. Fotos: Helena Ferreira.
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Figura 2. 8 – Descritores e variáveis da caracterização ecohidromorfológica 

do habitat fl uvial

CPOM, FPOM, conchas

largura máxima, da vazão 
média de longa duração e 
da vazão mínima média

máxima e média)

nativa  exótica

Fonte: Elaborada pelos autores.
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A hidrometria foi avaliada pelo método seção-velocidade de acordo com as medidas de profundidade 
em diferentes seções verticais, cujas distâncias dependem da largura do canal (Tabela 2.4 e Foto 2.1a).

Tabela 2.4 - Distância entre as verticais com 

base na largura do canal

Fotos: Helena Ferreira.

Fonte: ANA, 2012

Para a velocidade empregou-se o método do flutuador (Foto 2.1b).

Foto 2.1 – Medições hidrométricas nos cursos de água

a

b
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A avaliação ecohidromorfológica dos sítios fluviais foi sumariada pela qualidade global do habitat, 
representativa do Índice da Qualidade do Habitat (IQH), observando como classes de enquadramento 
as condições ótima, boa, regular, ruim e péssima. A qualidade global do habitat corresponde a uma 
avaliação síntese que incorpora as variáveis oferta de substrato, soterramento dos substratos, substrato 
em poços, regimes de velocidade e profundidade, variabilidade dos poços, deposição de sedimento, 
condição do escoamento do canal, alteração do canal, frequência de corredeiras, estabilidade e prote-
ção das margens pela vegetação e largura da zona de vegetação ripária nas margens, com adaptações 
da metodologia de Barbour et al. (1999).

Para os reservatórios, as avaliações englobaram a região litorânea associadas a medições e coleta de 
amostras, essas também realizadas nas regiões limnética e bentônica (Figura 2.9), com adequações do 
formulário proposto por Rowan et al. (2006).

Figura 2.9 – Descritores e variáveis da avaliação ecohidromorfológica do habitat e 

limnológicas, por região lacustre

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Na zona eulitoral, a altura da face e o comprimento e declividade da praia foi medida com trena e a 
delimitação da face estabelecida pela ruptura topográfica (Foto 2.2).

Foto 2.2 – Medições da zona eulitoral

Reservatório Cajuru, Carmo do Cajuru, MG 
Fotos: Helena Ferreira.

Praia
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Na caracterização físico-química das águas 
e sedimentos dos sítios fluviais e lacustres, 
efetuaram-se medições in loco, com utili-
zação de sonda multiparâmetros; coleta de 
amostras para ensaios em laboratório (APHA; 
AWWA; WEF, 2012) – Fotos 2.3 e 2.4 e aná-
lise da série histórica dos dados de qualidade 
das águas do Igam e do SISÁGUA – Cemig, 
para os sítios coincidentes com os demarca-
dos no projeto Peticajuru.

Foto 2.3 - Coleta de amostras de água e sedimento nos sítios fl uviais

Fotos: Helena Ferreira.

FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS E SEDIMENTOS

Comunidades 
biológicas 

Ecohidromorfologia do habitat

Físico-química 
das águas e 
sedimentos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA
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Na m atriz água, foram analisadas as variáveis temperatura, pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigê-
nio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrato e sólidos 
em suspensão. Nas matrizes água e sedimento, incluiu-se a determinação dos seguintes elementos-traço 
(mg/L): Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Cd, Pb, Ni, As, além do Hg, na matriz água. 

Nos reservatórios foram levantados ainda o perfil térmico e a transparência das águas, bem como deter-
minadas a atenuação da radiação solar com a profundidade e a extensão das zonas eufótica e afótica.

Foto 2.4 - Coleta de amostras de água e sedimento nos sítios lacustres

Fotos: Helena Ferreira.
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Nos laboratórios do Centro de Inovação e Tecnologia SENAI FIEMG, executaram-se os ensaios físico-
-químicos de acordo com as referências normativas dos Quadros 2.1 e 2.2.

Quadro 2.1 – Métodos analíticos utilizados nas determinações físico-químicas da água

Fonte: Elaborado pelos autores.
Nota: As referências normativas da SMEWW estão descritas em APHA, AWWA, WEF (2012).



AMBIENTES AQUÁTICOS EM MINAS GERAIS
Qualidade Ecológica      

63

Realizaram-se ensaios microbiológicos de detecção e quantificação de coliformes totais e Echerichia 
coli, segundo padronização de APHA, AWWA, WEF (2012).

Também foi realizada a determinação das concentrações de clorofila-a e feofitina-a, segundo APHA, 
AWWA, WEF (2012), com adaptações de CETESB (1990, 2014).

As amostras microbiológicas foram coletadas em frascos esterilizados em calor úmido e com 0,6 ml 
de EDTA 15% para cada 100 ml da amostra.  As coletas foram feitas diretamente nos frascos, não 
ambientados, ou em baldes de inox flambados (Foto 2.5).

Fonte: Elaborado pelos autores.
Notas: (*)   As referências normativas da SMEWW estão descritas em APHA, AWWA, WEF (2012).

(**) Ensaio realizado para as amostras coletadas em 2013. Em março de 2014, coletaram-se amostras somente para Cajuru.

Quadro 2.2 – Métodos analíticos utilizados nas determinações quantitativas de elementos-traço

Fotos: Helena Ferreira.

 Foto 2.5 – Coleta de amostras de água para ensaio microbiológico
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Para expressar de forma integrada os aspectos ligados ao processo de eutrofização e seus efeitos nos 
reservatórios e nos cursos de água, foi calculado o Índice do Estado Trófico (IET) dos sítios fluviais e 
lacustres pesquisados (Quadro 2.3).

Quadro 2.3 - Categorias trófi cas consideradas para os cursos de água e reservatórios de acordo com o 

Índice de Estado Trófi co (IET)

Fonte: Adaptado pela CETESB, 2007.

Para os cursos de água, calculou-se o Índice de Qualidade das Águas (IQA). Em função dos valores ob-
tidos, a qualidade da água bruta é enquadrada em diferentes classes (Quadro 2.4).

Quadro 2.4 - Valores do Índice de Qualidade de Água (IQA) para as classes de 

qualidade de água

a a

Fonte: IGAM, 2012 e CETESB, 2008.
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Em relação aos elementos-traço presentes em sedimentos, consideraram-se os valores orientadores para 
solos e águas subterrâneas no estado de Minas Gerais, segundo a Resolução CONAMA nº 420/2009 
(BRASIL, 2009) e a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 02/2010 (MINAS GERAIS, 2010).

Rio Conceição, Santa Bárbara, MG
Foto: Helena Ferreira.
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COMUNIDADES VEGETAIS

A comunidade vegetal em áreas úmidas forma um 
grupo bastante heterogêneo em relação à taxono-
mia e às diversas adaptações que permitem a colo-
nização de ambientes com influência da água.

As plantas associadas a esses ambientes ocorrem 
ao longo de um gradiente mais ou menos contí-
nuo, das águas profundas às áreas sazonalmente 
secas e incluem desde plantas submersas até as 
espécies florestais das margens. Geralmente se ca-
racterizam por exibir grande plasticidade fenotípica 
para sobreviver a situações adversas, podendo exi-
bir modificações estruturais que permitam suportar 
submergências ocasionais ou mesmo o ambiente 
exclusivamente aquático.

As comunidades biológicas estudadas para 
avaliação da integridade ecológica foram: 
vegetação, fitoplâncton, fitoperifíton, zoo-
plâncton, zooperifíton e macroinvertebrado. 

Macrófi ta aquática

Eichhornia crassipes

COMUNIDADES BIOLÓGICAS

Inga vulpina

Vegetação de margem

Foto: Aylton Soares.

Foto: Sylvia Meyer.

Rynchanthera grandifl ora

Floresta ripária

Foto: Aylton Soares.

Comunidades 
biológicas 

Ecohidromorfologia do habitat

Físico-química 
das águas e 
sedimentos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA
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Zygnemaphyceae

Mougeotia sp.

COMUNIDADES ZOOPLANCTÔNICA E ZOOPERIFÍTICA

A comunidade zooplanctônica é composta por organismos invertebrados de pequeno porte, principal-
mente protistas, rotíferos, cladóceros e copépodes, que vivem em suspensão nas diversas camadas dos 
corpos de água.

A comunidade zooperifítica é constituída por organismos que vivem aderidos ou associados a diferentes 
substratos aquáticos. O modo de vida séssil, juntamente com o seu curto tempo de geração e ciclo de 
vida relativamente simples, faz com que tenha rápida resposta às alterações abióticas ocorridas na água. 
Representantes do zooperifíton incluem principalmente protistas e rotíferos.

O fitoplâncton é formado por assembleia de organismos, em sua maioria autotrófica, cujo habitat é a co-
luna de água durante o ciclo de vida ou em apenas parte dele. É muito diversificado com representantes 
de praticamente todos os grupos algais.

O fitoperifíton, considerado também um biofilme ou bioderme, é uma complexa comunidade de mi-
crobiota (bactérias, fungos, algas, protozoários e animais), detritos orgânicos ou inorgânicos que está 
aderido firme ou frouxamente a substratos submersos, orgânicos ou inorgânicos, vivos ou mortos.

COMUNIDADES FITOPLANCTÔNICA E FITOPERIFÍTICA

Arcella dentata

Protista Crustacea

Bosmina freyi

Fotos: Rose Miranda.

Bacillariophyceae

Surirella  guatimalensisPhormidium sp.

Cyanophyceae

Rotifera

Lepadella dactyliseta

Fotos: Glaysimara Felipe.
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COMUNIDADE DOS MACROINVERTEBRADOS

Os macroinvertebrados aquáticos, insetos, anelídeos, moluscos, entre outros, são organismos que vivem 
associados ao sedimento de cursos de água e ambientes lênticos, aderidos a seixos, cascalhos e folhas 
ou enterrados na lama ou areia. Eles possuem grande diversidade de formas e de habitat, além de ciclo 
de vida longo quando comparados a outros organismos.

Hirudinea - Glossiphoniidae Gastropoda - Thiaridae

Fotos: Karina Alves.

Odonata - Megapodagrionidae

Coleoptera - HydrophilidaeTrichoptera - Hydroptilidae

Odonata - Gomphidae Plecoptera e Trichoptera

Diptera - Tipulidae

Hemiptera - Belostomatidae 

Foto: Mariana d’Ávila. 
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Foto 2.6 - Transecto ao longo da linha de margem

Coleta de Amostras Biológicas 

A coleta de amostras da vegetação, nos sítios flu-
viais e litorâneos, foi realizada ao longo de um tran-
secto de 50 x 5 m orientado paralelamente em seu 
maior comprimento à linha de margem de maneira 
que 5,0 metros se estenderam perpendicularmente 
às margens das áreas úmidas (Foto 2.6).

Foram amostradas partes férteis (inflorescências, flo-
res, frutos, infrutescências e sementes) e vegetativas 
(folhas, caules, galhos e bainhas) importantes para a 
identificação taxonômica.

O material botânico coletado foi identificado, foto-
grafado, herborizado e preservado com álcool 70%, 
e transportado para ensaio em laboratório (Foto 2.7).

COMUNIDADES VEGETAIS

Foto 2.7 - Coleta e herborização de amostras das comunidades vegetais

COMUNIDADES BIOLÓGICAS

Fotos: Helena Ferreira.

Foto: Helena Ferreira.

50 m2,5 m

2,5 m
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COMUNIDADE PLANCTÔNICA

Nos sítios litorâneos e nos sítios fluviais (Foto 2.7a), as amostras planctônicas corresponderam a filtra-
gem de 200 l de água em rede de plâncton (200 μm), coletada a 20 cm da superfície da lâmina de água. 
Na região limnética dos reservatórios, coletaram-se amostras por meio do arrasto vertical da zona eufó-
tica, com rede de plâncton de mesmo micrômetro de poro (Foto 2.7b).

COMUNIDADE PERIFÍTICA

As amostras perifíticas englobaram as comunidades potamoperifíticas dos cursos de água e as limnope-
rifíticas da região litorânea dos reservatórios. Coletaram-se amostras de substratos inorgânicos naturais 
(seixos) e artificiais (pneu, boia píer e balsa píer) e orgânicos (folhiço, fragmentos vegetais, macrófitas e 
algas) naturalmente colonizados e selecionados visualmente pela representatividade e homogeneidade 
do biofilme. Os substratos naturais foram coletados manualmente, com auxílio de pinça, a uma profun-
didade média de 20 cm da superfície da lâmina de água. Por amostra, recolheram-se cinco unidades de 
substrato natural. Para os substratos inorgânicos artificiais, procedeu-se a remoção do biofilme in loco, 
pela raspagem da área determinada (Foto 2.8).

Foto 2.8 – Coleta de amostras perifíticas

Os métodos e técnicas de coleta das amostras planctônicas e perifíticas basearam em Downing e Ri-
gler (1984), com adaptações constantes em Junqueira et al. (1988, 1994, 1998), Ferreira et al. (1997) 
e APHA, AWWA, WEF (2012).

Fotos 2.7a e 2.7b – Coleta de amostras planctônicas

Fotos: Helena Ferreira.

Fotos: Helena Ferreira.

a b



AMBIENTES AQUÁTICOS EM MINAS GERAIS
Qualidade Ecológica      

71

COMUNIDADE DOS MACROINVERTEBRADOS 

Nos sítios fluviais, a coleta de macroinvertebrados foi realizada pela técnica multi-habitat, que visa a 
amostragem dos diversos tipos de substratos (inogânicos e orgânicos). Para tanto, utilizou-se de mape-
amento e distribuição proporcional (%) dos habitat com cobertura superior a 5%, em uma extensão 
de cerca de 10 vezes a largura do curso de água. As amostras dos diferentes habitat compuseram uma 
amostra integrada de 20 unidades, equivalentes a 100% da área total (Figura 2.10).

Nos sítios litorâneos dos reservatórios, as coletas na zona eulitoral foram também realizadas pela técnica 
multi-habitat com adaptações da DIN EN 16150 (2012) e de Rowan et al. (2006). Na zona infralitoral, a 
amostragem ocorreu a um, cinco e dez metros ao longo de um transecto perpendicular à margem.

Figura 2.10 – Exemplo de um modelo de mapeamento segundo a cobertura de tipos de 

substratos presentes no sítio de coleta, conforme determina o método multi-habitat

Nos sítios fluviais, utilizou-se o amostrador do tipo surber (APHA, AWWA, WEF, 2012), conforme Foto 2.9.

Foto 2.9 – Coleta de macroinvertebrados com Surber

Fotos: Helena Ferreira.

Excepcionalmente nos sítios com substrato arenoso ou argiloso e com muita carga de esgotos domésti-
cos, foi empregado o amostrador do tipo concha (MALEK, 1968). Nos reservatórios, foi utilizada a draga 
de Eckman, adaptada (Foto 2.10).

Foto 2.10 – Coleta de macroinvertebrados com draga de Eckman, adaptada

Fonte: Adaptado de Hering et al., 2004.

Fotos: Helena Ferreira.
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O material botânico coletado foi seco em estufas elétricas a temperaturas de 50 até 60° C. A identifica-
ção taxonômica foi realizada no Laboratório de Taxonomia Vegetal e Experimentação Botânica, utili-
zando-se de microscópio estereoscópico e consultas à bibliografia e a sites especializados (Foto 2.11).

AMOSTRAS PERIFÍTICAS 

O processamento das amostras perifíticas incluiu a remoção do biofilme aderido aos substratos e a ca-
racterização desses substratos. O biofilme foi removido pela técnica de separação mecânica (BICUDO, 
1990a, 1990b) com o auxílio de pincéis de cerda fina e jatos de água destilada. A caracterização dos 
substratos inorgânicos (seixos) incluiu a estimativa da área, grau de arredondamento e composição 
mineralógica. Para os substratos orgânicos, folhas e fragmentos vegetais, incluiu a estimativa da área; 
para as macrófitas, a identificação taxonômica e estimativa da biomassa; para as algas, a estimativa da 
biomassa (Foto 2.12).

AMOSTRAS DAS COMUNIDADES VEGETAIS

Foto 2.11 – Secagem e identifi cação do material botânico

Ensaio das Amostras em Laboratório

COMUNIDADES BIOLÓGICAS

Foto 2.12 – Processamento das amostras perifíticas

Foto: Aylton Soares.

Fotos: Helena Ferreira.

Foto: Sylvia Meyer.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ORGANISMOS PLANCTÔNICOS E PERIFÍTICOS 

Os ensaios de identificação dos táxons planctônicos e perifíticos foram realizados sob microscópio 
óptico convencional, com objetivas em aumentos até 1.000 vezes. Os organismos foram identificados, 
sempre que possível, em nível de espécie, com base na diferenciação dos caracteres morfológicos dos 
espécimes, apoiado em chaves dicotômicas, descrições e pranchas ilustrativas constantes na literatura 
especializada.

QUANTIFICAÇÃO DO FITOPLÂNCTON 

E FITOPERIFÍTON

QUANTIFICAÇÃO DO ZOOPLÂNCTON E ZOOPERIFÍTON

A estimativa da densidade dos espécimes do zooplâncton e zooperifíton foi realizada em câmaras de 
Sedgewick-Rafter, sob microscópio óptico convencional, conforme metodologia descrita em APHA, 
AWWA, WEF (2012), modificada. As amostras foram examinadas em três câmaras quantificando a tota-
lidade dos indivíduos presentes em cada câmara (Foto 2.14).

Foto 2.14 – Identifi cação e quantifi cação do zooplâncton e zooperifíton

Os ensaios quantitativos do fitoplâncton e do fito-
perifíton foram realizados pela técnica de Utermöhl 
(1958). Os organismos foram contados por faixas 
(até 10 organismos por campo e contagem míni-
ma de 16 organismos, conforme cálculo da incer-
teza), ou campos aleatórios (acima de 10 organis-
mos por campo, até atingir 100 indivíduos do táxon 
mais abundante na amostra), com base em APHA, 
AWWA, WEF (2012), Foto 2.13.

Foto 2.13 – Identifi cação e quantifi cação do 

fi toplâncton e fi toperifíton

Fotos: Mariana d’Ávila.

Foto: Karina Alves. Foto: Nathália Chedid.
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AMOSTRAS DOS MACROINVERTEBRADOS

Em laboratório, as amostras foram submetidas ao processo de lavagem e tamisação, que consiste em se-
parar o material grosseiro (ex.: folhas, galhos e seixos), do material particulado menor para facilitar, poste-
riormente, a triagem e a identificação dos macroinvertebrados feitas sob lupa estereoscópica (Foto 2.15). 

Foto 2.15 – Lavagem, tamisação e triagem das amostras 

de macroinvertebrados

Após o processamento das amostras, os exemplares recolhidos foram identificados até o menor nível 
taxonômico possível, com o auxílio de chaves, comparações de pranchas ilustrativas e de técnicas 
usuais de estereomicroscopia e microscopia óptica. Em seguida foram contados e tiveram seus valores 
absolutos anotados (Foto 2.16).

Fotos: Mariana d’Ávila.

Fotos: Mariana d’Ávila.

Foto 2.16 – Identifi cação e quantifi cação dos macroinvertebrados
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De forma análoga, as amostras planctônicas e perifíticas e os exemplares de macroinvertebrados foram 
incorporados ao acervo da Coleção Hidrobiológica de Referência do Instituto SENAI de Tecnologia em 
Meio Ambiente (Foto 2.18).

Concluídos os ensaios, o material botânico coletado foi incorporado ao acervo do Herbário do Insti-
tuto SENAI de Tecnologia em Meio Ambiente (HXBH), e quando disponíveis serão enviadas duplica-
tas a outros herbários (Foto 2.17).

Foto 2.17 – Registro do material botânico no herbário HXBH

Registro das Amostras em Acervos 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS

Foto 2.18 - Registro do acervo na Coleção 

Hidrobiológica de Referência

Fotos: Mariana d’Ávila.

Exsicata

Fotos: Aylton Soares.



CAMINHOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ECOLÓGICA 76

As métricas das comunidades biológicas foram calculadas para cada um dos sítios e adequadas 
ao ambiente amostrado – cursos de água ou reservatório e foram expressas quantitativamente em
número e ou percentual. De acordo com Oliveira, Castro e Baptista (2008), é reco-
mendável o uso de métricas de todas as categorias para a composição do Índice de In-
tegridade Biótica, para que diversos processos da comunidade sejam contemplados.

A Tabela 2.5 apresenta o número de métricas calculadas por comunidade biológica nos sítios fluviais 
das bacias de contribuição e nos sítios lacustres da região litorânea dos reservatórios.

Tabela 2.5 - Número de métricas calculadas por comunidade biológica

CATEGORIAS DE MÉTRICAS 

CONSIDERADAS

Riqueza
Diversidade da comunidade

Composição
Espécies e dominância

Tolerância
Sensibilidade a alterações

Tróficas
Estratégia alimentar e de guildas

Paisagem
Habitat preferencial

MÉTRICAS

Métrica: atributo biológico que altera em uma direção previsível com o 
aumento da influência antrópica. Seu emprego visa a validação científica. 
Uma métrica deve ser capaz de discriminar entre uma condição ecoló-
gica com qualidade boa e ruim, sendo denominada de métrica central.

Uma métrica central pode ser selecionada para representar diversos as-
pectos da estrutura, função ou outra característica mensurável dos pro-
cessos biológicos e em conjunto subsidiam a análise integrada das condi-
ções que concorrerão para arbitrar na obtenção de um critério biológico. 
Para assegurar o registro desses aspectos, as métricas devem ser repre-
sentativas e selecionadas de diversas categorias (BARBOUR et al., 1997).

Fonte: Elaborada pelos autores.

Métricas das Comunidades Biológicas

COMUNIDADES BIOLÓGICAS
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A avaliação da Integridade Ecológica dos ambientes aquáticos abrangeu duas etapas de análise, com 
base no método multimétrico proposto por Karr e Chu (1999), Barbour et al. (1999) e Aqem (2002).

A primeira etapa visou a identificação e caracterização das condições de referência com base na seleção 
e calibração de métricas e agregação nos índices de integridade por comunidade biológica - vegeta-
ção, fitoplâncton, fitoperifíton, zooplâncton, zooperifíton e macroinvertebrados aquáticos. Os índices 
calculados de uma sequência de testes estatísticos (PETESSE, 2006; PETESSE; PETRERE; AGOSTINHO, 
2014; STODDARD et al., 2008) avaliaram a interação das respostas dessas comunidades ao gradiente de 
distúrbio (descrito no Capítulo 3), resultando no Índice de Integridade da Biocenose (IIB).

Com base nos desvios em relação à condição de referência, a segunda etapa consistiu na avaliação e 
classificação da qualidade ecológica dos ambientes aquáticos, em níveis distintos de modificação.

Abordagem multimétrica: uso de um conjunto de medidas para avaliar a degradação ambiental. Tem 
a vantagem de analisar um gradiente de distúrbio, apesar das limitações que cada medida individual 
possa apresentar (THORNE; WILLIAMS, 1997; BARBOUR et. al., 1993 apud MARQUES, 1998).

Comunidades 
biológicas 

Ecohidromorfologia do habitat

Físico-química das águas 
e sedimentos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

Condição de referência: condição ecológica pristina com ausência ou mínimo impacto antropogêni-
co direto, que assegura a manutenção da estrutura e a função das comunidades biológicas.

A condição de referência atua como critério chave na avaliação da integridade ecológica, onde os 
desvios em relação a essa condição possibilitam identificar níveis distintos de qualidade ambiental 
quanto à modificação de atributos ecohidromorfológicos do habitat, de condições físico-químicas 
das águas e sedimentos e da composição e estrutura de comunidades biológicas aquáticas.

Para identificá-la, tem-se como ferramenta o gradiente de distúrbio, que leva em conta as respostas 
das comunidades biológicas, em nível regional e local (NIJBOER et al., 2004; STODDARD et al., 
2006), aspecto explorado no Capítulo 3.
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Rio Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Etapa 1: Seleção e calibração de métricas e agregação no Índice de integridade Biótica

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

(Range test)

Spearman rank correlation
(Responsiveness test)

box-whisker plot

Sensibility test)

SpearmanRedundancy test
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Métricas selecionadas por comunidade biológica para os sítios fl uviais 

das bacias de contribuição dos reservatórios

Ecorregião Aquática 

Mata Atlântica Sudeste (S) 

Ecorregião Aquática 

São Francisco (F) 
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    Sítios de referência identifi cados por bacia de contribuição

S7-Vh: rio das Velhas,  Itabirito, MG

S1-Vh:  rio das Velhas, Ouro Preto, MG

S5-Aj: córrego Brás Gomes,  Ouro Preto, MG

T1-Cc:  rio Conceição, Santa Bárbara, MG T3–Cc: rio Conceição, Santa Bárbara, MG

Fotos: Helena Ferreira

Ecorregião Aquática São Francisco

Ecorregião Aquática Mata Atlântica Sudeste
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Métricas selecionadas por comunidade biológica para os sítios lacustres 

dos reservatórios

Ecorregião Aquática 

São Francisco (F) 

Ecorregião Aquática 

Mata Atlântica Sudeste (S) 

Polygonum ferrugineum
Urochloa
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Reservatório Rio de Pedras

Reservatório Peti

Ecorregião Aquática Mata Atlântica Sudeste

Ecorregião Aquática São Francisco

Hab-Car T13.E: reservatório Peti, Santa Bárbara, MG

 Hab-Car S13.A: reservatório Rio de Pedras, 
Itabirito, MG

Sítios de referência dos reservatórios

Fotos: Helena Ferreira
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Para a avaliação da qualidade ecológica, utilizou-se de cálculo dos desvios do IIB em relação aos 
sítios de referência e da agregação dos seguintes componentes abióticos: estado trófico (IET), presença 
ou ausência de toxicidade de metais na água e no sedimento para os sítios lacustres e fluviais. Para 
os sítios lóticos, o índice agregou também a qualidade do habitat (IQH) e a qualidade da água (IQA).

As classes do sistema de avaliação da qualidade ecológica dos ambientes aquáticos foram representadas 
espacialmente utilizando simbologia gráfica para visualizar a qualidade dos diversos sítios de coleta da 
rede de amostragem.

Etapa 2:  Avaliação e classificação da qualidade ecológica dos ambientes aquáticos

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

Bacias de Contribuição - Sítios Fluviais
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Reservatórios - Sítios Lacustres (Hab-Car)



Rio das Velhas, Ouro Preto, MG 
Foto: Mariana d´Ávila
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Os recursos hídricos são aproveitados para os mais diversos usos, seja para abastecimento público, re-
creação, geração de energia, aquicultura ou navegação. As atividades antrópicas, que ocupam grande 
parte do território de Minas Gerais, geram desenvolvimento aos munícipios e em contrapartida acar-
retam impactos ambientais. De acordo com a Agência Nacional das Águas (2012), os esgotos domésti-
cos são a principal pressão sobre os recursos hídricos no Brasil, e no Estado essa situação se repete, uma 
vez que muitos munícipios não têm saneamento básico. Somado a isso, Minas apresenta um conjunto 
de atividades econômicas com predomínio da agricultura, pecuária, mineração e indústria. Essas ativi-
dades interferem diretamente na quantidade e qualidade das águas, tanto nas áreas urbanas quanto nas 
rurais, seja por fontes pontuais ou difusas. 

O Quadro 3.1 lista, de maneira ampla, as principais interferências negativas sofridas pelos corpos de 
água decorrente das pressões. 

Rio Conceição, Santa Bárbara, MG
Foto: Mariana d´Ávila.

Capítulo 3
AÇÃO HUMANA SOBRE AS ÁGUAS



AMBIENTES AQUÁTICOS EM MINAS GERAIS
Qualidade Ecológica      

89

Quadro 3.1 - Principais interferências negativas sofridas pelos corpos de água 

decorrente das pressões

Fonte: Elaborado pelos autores.
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No Mapa 3.1, estão espacializados os principais usos do solo que ocorrem nas ecorregiões aquáticas 
do Estado.

Mapa 3.1- Representação dos principais usos do solo nas ecorregiões aquáticas de Minas Gerais

De acordo com as particularidades relativas às ati-
vidades econômicas e características ambientais de 
cada ecorregião aquática do estado de Minas Gerais, 
as pressões exercidas sobre o meio aquático encon-
tram-se associadas a essas características regionais. 

A ecorregião aquática São Francisco, representada 
pela bacia do rio São Francisco, compreende ati-
vidades industriais e minerárias, principalmente no 
alto curso da bacia hidrográfica do rio das Velhas, 
região denominada Quadrilátero Ferrífero. Nessa 
área há alta concentração de atividades minerárias, 
tendo em vista a ocorrência, principalmente do mi-
nério de ferro. As atividades agropastoris estão pre-
sentes no médio e baixo curso, com presença de 

polos de irrigação. Na região Metropolitana 
de Belo Horizonte (RMBH), ocorre alta con-
centração demográfica, que consequente-
mente apresenta alto consumo de água e re-
sulta em vários problemas ambientais, como 
supressão de vegetação e lançamento de re-
síduos sólidos urbanos nos corpos de água. 
Essa bacia é uma área de contrastes, com 
regiões desenvolvidas, especialmente próxi-
ma a Região Metropolitana e outras áreas de 
pobreza mais ao norte. As áreas mais caren-
tes tem deficit no saneamento básico acar-
retando grave pressão nos cursos de água 
pelo lançamento de esgoto sem tratamento. 

Fonte: IGAM, 2008 e elaborado pelos autores.
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Na ecorregião Mata Atlântica Sudeste, as ati-
vidades agropastoris ocorrem na maioria da 
área. Os solos revelam alto grau de degra-
dação, oriundo das pastagens intensivas e 
de grandes áreas reflorestadas, ocasionando 
alto carreamento de partículas para as dre-
nagens. A região possui também atividades 
industriais na siderurgia e celulose e mine-
ração de ferro e extração de ouro, sobretudo 
no alto curso do rio Piracicaba, cabeceiras 
do rio Doce. Na bacia hidrográfica do rio 
Doce (drenagem predominante dessa ecor-
região), ocorreu, em 2015, o maior desas-
tre ambiental do Brasil com o rompimento 
da barragem de minério de ferro de Fundão 
(Mariana-MG), da qual vazaram toneladas de 
rejeitos de minério, causando mortes e des-
truição. Esse grave acidente não ficou restrito 
ao local, uma vez que a lama escoou para a 
drenagem e atingiu diversos municípios até 
alcançar o oceano, causando imensuráveis 
impactos sociais, econômicos e ambientais. 
As áreas atingidas sofrem com a alteração da 
qualidade das águas e do curso fluvial, com 
a erosão, a remoção de áreas úmidas e mata 
ciliar, a mortandade de espécies, a perda de 
habitat e com o comprometimento da biodi-
versidade aquática e terrestre.

Oliveira, MG 
Foto: Mariana d´Ávila

As atividades econômicas desenvolvidas na ecorre-
gião Mata Atlântica Leste, dentro do perímetro da 
bacia do rio Jequitinhonha e bacias do Leste, são ex-
tremamente variadas, apesar de sua vocação como 
área de economia predominantemente agropecuá-
ria. Outros usos do solo são identificados, como a 
atividade extrativa mineral, reflorestamentos e servi-
ços. A atividade mineral está consolidada por meio 
da presença na região dos pegmatitos produtores de 
gemas e minérios. A região é considerada uma das 
áreas que registram índices de pobreza mais eleva-
dos do país.

Na ecorregião Paraíba do Sul, as atividades econô-
micas desenvolvidas estão relacionadas à agrope-
cuária, à indústria e ao setor de serviços. Salienta-se 
a posição da bacia do rio Paraíba do Sul na região 
Sudeste, que abrange municípios dos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a 
presença de importantes distritos industriais. Impac-
tos ambientais ocorrem ao longo de toda a bacia 
e no conjunto respondem pela redução crescente 
de qualidade ambiental dos corpos hídricos. Entre 
esses, cabe salientar a perda generalizada de habitat, 
os acidentes com liberação de resíduos tóxicos que 
provocaram extensas mortandades de peixes, a in-
trodução de peixes exóticos que é crítica na bacia 
do rio Muriaé, no qual está o maior polo de pisci-
cultura para aquariofilia da América do Sul e por 
último, os barramentos, em particular no rio Pomba.

Na ecorregião Alto Paraná, as principais atividades 
econômicas são: agricultura, pecuária e indústria. 
A agricultura está representada por agronegócios e 
agricultura familiar. No sul de Minas Gerais, sobres-
saem as atividades agropastoris, em destaque as cul-
turas de café e a presença da indústria em geral. Os 
rios Grande e Paranaíba se encontram em grande 
parte barrados em razão da construção de usinas 
hidrelétricas. Pelo fato desses rios estarem barrados 
por reservatórios em cascata, a diversidade de sua 
ictiofauna está em parte sujeita aos processos que 
ocorrem nesses ambientes artificiais. 
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O uso do solo e a cobertura vegetal são imprescindíveis para a avaliação ecológica de bacias hi-
drográficas, uma vez que interferem diretamente na qualidade das águas. O mapeamento pode ser 
feito em diferentes escalas, utilizando ferramentas como o uso de fotografias aéreas, imagens de 
satélite e visita de campo. 

As informações das áreas de estudo, seja via sensoriamento remoto ou in loco, foram digitalizadas no 
Sistema de Informação Geográfica (SIG) e categorizadas de acordo com as classes de uso e ocupação 
do solo (Figura 3.1). 

USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL NAS ÁREAS DE ESTUDO

Figura 3.1 – Representação do processo de mapeamento

Floresta Estacional SemidecidualPastagem

Fotos: Mariana d´Ávila
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Classes de uso do solo e cobertura vegetal das três áreas de estudo

Cerrado típico

Foto: Marcus Fernandes

Campo limpo

Foto: Sylvia Meyer

Pastagem

Foto: Marcus Fernandes

Campo cerrado

Foto: Marcus Fernandes

Recurso hídrico

Foto: Helena Ferreira

Solo exposto

Foto: Mariana d´Ávila

Assoreamento

Foto: Mariana d´Ávila

Campo rupestre

Foto: Sylvia Meyer

Refl orestamento

Foto: Marcus Fernandes

Área construída

Foto: Mariana d´Ávila

Outros usos antrópicos

Foto: Mariana d´Ávila

Mineração

Foto: Mariana d´Ávila

Floresta estacional semidecidual

Foto: Sylvia Meyer

Afl oramento rochoso

Foto: Mariana d´Ávila

Área cultivada

Foto: Mariana d´Ávila

Área industrial

Foto: Mariana d´Ávila
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Mapa 3.2 - Uso do solo e cobertura vegetal da bacia de contribuição de Cajuru, com destaque para o reservatório

Os Mapas 3.2 a 3.4 representam o resultado desse mapeamento nas bacias de contribuição e respectivos 
reservatório das áreas piloto de estudo.

Cajuru

Nota: A faixa de mapeamento do entorno dos três reservatórios é de 100 m. A representação gráfi ca se deve as diferentes escalas.
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Rio de Pedras

Mapa 3.3 - Uso do solo e cobertura vegetal da bacia de contribuição de Rio de Pedras, 

com destaque para o reservatório
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Mapa 3.4 - Uso do solo e cobertura vegetal da bacia de contribuição de Peti, com destaque para o reservatório

Peti
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Tabela 3.2 - Áreas de uso do solo e cobertura vegetal no 

entorno dos reservatórios

Gráfi co 3.2 - Percentual de áreas antropizadas e 

naturais no entorno dos reservatórios

As Tabelas 3.1 e 3.2 mostram os resultados do mapeamento das três áreas piloto e os gráficos 3.1 e 3.2, 
o percentual antrópico e natural.

Tabela 3.1 - Áreas de uso do solo e cobertura vegetal 

nas bacias de contribuição

Gráfi co 3.1 - Percentual de áreas antropizadas e 

naturais nas bacias de contribuição

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Elaborado pelos autores.
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sítios de referência que compõem a rede de amos-
tragem dos reservatórios e respectivas bacias de 
contribuição. Esse gradiente é obtido valendo-
-se da estimativa de índices de distúrbios que 
agregam métricas indicativas da influência an-
trópica sobre a paisagem, por meio do mapea-
mento do uso do solo e cobertura vegetal e da 
avaliação ecohidromorfológica do habitat, in situ.

Os índices de distúrbio são estimados em duas es-
calas: escala regional, Índice de Distúrbio Regional 
(IDR) e escala local, Índice de Distúrbio Local (IDL), 
conforme Ligeiro et al. (2013).

Em escala regional, consideram-se os percentuais 
do mapeamento dos usos do solo por imagem de 
satélite. Para os ambientes lóticos abrange a bacia 
de contribuição do sítio de coleta (Índice de Distúr-
bio Regional da Bacia de Contribuição do Sítio Flu-
vial (IDRBCSF)) e para os reservatórios a área tampão 

GRADIENTE DE DISTÚRBIO

delimitada no entorno do Hab-Car (Índice de 
Distúrbio Regional da Área Tampão do Hab-
-Car (IDRTHC)).

Em escala local, considera a avaliação eco-
hidromorfológica do habitat in situ dos sítios 
demarcados nos ambientes lóticos (Índice de 
Distúrbio Local do Sítio Fluvial (IDLSF)) e na 
região litorânea dos reservatórios (Índice de 
Distúrbio Local do Hab-Car (IDLHC)). Incluem 
também para os ambientes lóticos os percen-
tuais do mapeamento dos usos do solo por 
imagem de satélite da área tampão delimi-
tada no entorno dos sítios de coleta (Índice 
de Distúrbio Local da Área Tampão do Sítio 
Fluvial (IDLTSF)).

Como resultado da associação dos distúrbios 
regional e local, obtém-se o Índice de Distúr-
bio Integrado (IDI), cujos valores próximos 
de zero indicam ambientes de referência, 
valores próximos de um, ambientes pertur-
bados (Figura 3.2).

A avaliação das pressões antrópicas sobre as 
massas de água possibilita a identificação do 
gradiente de distúrbio e a individualização dos

Reservatório Cajuru, Carmo do Cajuru, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Figura 3.2 - Representação da identifi cação do gradiente de distúrbio

Fonte: Elaborada pelos autores.
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O procedimento e os resultados do gradiente de distúrbio para os sítios fluviais são apresentados no 
Quadro 3.2, na Figura 3.3 e no Gráfico 3.3. 

Quadro 3.2 - Métricas consideradas na avaliação do gradiente de distúrbio dos sítios fl uviais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Gradiente de distúrbio para os sítios fluviais
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Figura 3.3 - Representação da identifi cação do gradiente de distúrbio dos sítios fl uviais

Fonte: Elaborada pelos autores.

Avaliação ecohidromorfológica do habitat fluvial
 (via formulário - protocolo)

Área tampão: extensão da Área de Preserva-
ção Permanente de acordo com a largura do 
curso de água (Art. 4º, Lei 12.651, de 25 de 
maio de 2012).

Índice de Distúrbio Regional

Área Tampão do Sítio Fluvial (IDR
TSF

)

Índice de Distúrbio Local do Sítio Fluvial (IDL
SF

 )

Porcentagem das 
classes de uso 
do solo da área 
tampão – buffer 
(delimitada no 
entorno do sítio 
fluvial - via 
imagem de 
satélite).
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Gráfi co 3.3 - Índice de distúrbio integrado dos sítios fl uviais

Para os sítios fluviais das bacias de contribuição dos reservatórios Cajuru e Rio de Pedras, os valores do 
IDI foram baixos (cerca de 0,25 a 0,6), registrando-se em Rio de Pedras o menor e maior valores. Em 
Peti, foram relativamente melhores, sem ultrapassar 0,5 (Gráfico 3.3).

Cajuru e Rio de Pedras

Peti

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro  3.3 - Métricas consideradas na avaliação do gradiente de distúrbio - Hab-Car

Hab-Car de reservatórios

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para os Hab-Car de reservatórios, o procedimento e os resultados do gradiente de distúrbio são apresen-
tados no Quadro 3.3, Figura 3.4 e Gráfico 3.4.
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Figura 3.4 - Representação da identifi cação do gradiente de distúrbio dos Hab-Car

Índice de Distúrbio Regional  da Área Tampão 

do Hab-Car (IDR
THC

)

Índice de Distúrbio Local do Hab-Car  

(IDL
HCf

) 

Fonte: Elaborada pelos autores.

100 m x 100 m

= 10.000 m2 

15 m x 30 m

= 450 m2 
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Para os sítios dos reservatórios (Gráfico 3.4), evidencia-se que há nítida separação entre os de Rio de 
Pedras e Cajuru. Em Rio de Pedras, os valores foram inferiores a 0,6, destacando a ausência de distúrbio 
no sítio S13-A. Em Cajuru, os valores superiores indicaram um gradiente de distúrbio mais elevado. O 
índice de distúrbio dos sítios de Peti foi de baixo a alto, variando entre 0,3 e 0,8. Nas ecorregiões, os 
valores variaram de relativamente baixo (em torno de 0,3) a elevado (0,9).

Gráfi co 3.4 - Índice de distúrbio integrado dos sítios lacustres (Hab-Car) dos reservatórios

Cajuru e Rio de Pedras

Peti

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nas ecorregiões aquáticas São Francisco e Mata Atlântica Sudeste a amplitude dos 
valores nos sítios fluviais foi menos marcante que a dos reservatórios, sem valores 
muito altos que se aproximam do distúrbio máximo (1,0).



Reservatório Cajuru, Cláudio e Carmo do Cajuru, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Capítulo 4

QUALIDADE ECOLÓGICA DOS AMBIENTES 

AQUÁTICOS

A qualidade ecológica dos ambientes aquáticos se baseia na avaliação integrada de vários aspectos das 
comunidades biológicas aliadas a informações sobre os processos geomórficos, sedimentológicos, sobre 
a qualidade das águas e sedimentos, o grau de trofia e a presença de diversos fatores de distúrbio. Tem 
como fundamento o conceito de integridade ecológica, que se baseia na comparação entre os sítios de 
referência, os quais apresentam condições as mais próximas possíveis do estado original, e os diferentes 
níveis de empobrecimento ecológico refletidos por um conjunto de atributos bióticos e abióticos indi-
cadores dessas alterações, decorrentes das interferências antrópicas. 

A avaliação da qualidade ecológica dos ambientes nas três áreas piloto, os reservatórios Cajuru, Rio 
de Pedras e Peti e respectivas bacias de contribuição, foi norteada por sua inserção dentro das ecor-
regiões aquáticas, por sua tipificação e no conhecimento das especificidades abióticas e bióticas de 
seu estado o mais natural possível. 

Para a adequação do Índice de Integridade Ecológica (IIE), avaliou-se a resposta da biocenose asso-
ciada a indicadores abióticos (Capítulo 2).

Córrego Cachoeira, Ouro Preto, MG 
Foto: Helena Ferreira.
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As respostas e sensibilidade das comunida-
des biológicas ao gradiente de distúrbio, tra-
duzidas pelo IIB médio, foram distintas entre 
os sítios fluviais e os sítios lacustres. 

Índice de Integridade da Biocenose (IIB) e seleção dos sítios de referência

Para os sítios lacustres, as respostas dos pro-
dutores (fitoplâncton, fitoperifíton e vegeta-
ção) foram, em geral, comparativamente me-
lhores a dos consumidores (zooplâncton, 
zooperifíton e macroinvertebrados), com IIBs 
mais ajustados ao gradiente de distúrbio. As 
correlações obtidas foram aceitáveis para as co-
munidades. Para os sítios fluviais das bacias de 
contribuição, os distúrbios apontaram maiores 
restrições aos produtores que aos consumidores.

Essas respostas sinalizaram como referência, para a 
ecorregião São Francisco, os sítios fluviais S1-Vh, 
S7-Vh e S5-Aj de mesmo tipo geológico (rochas sili-
cosas), altitude (> 800 m) e declividade (baixa), po-
rém distintos quanto ao padrão do canal (sinuoso, 
para S1-Vh e S7-Vh e retilíneo, para S5-Aj) e tipo de 
vale (vale em V, para S1-Vh e S5-Aj e vale aberto, 
para S7-Vh). 

Para a ecorregião Mata Atlântica Sudeste, os sítios 
fluviais de referência foram T1-Cc e T3-Cc, distintos 
quanto a geologia (T1-Cc, rochas silicosas e T3-Cc, 
sedimentos inconsolidados), altitude (T1-Cc, acima 
de 800 m e T3-Cc, entre 500 e 800 m) e tipo de vale 
(T1-Cc, vale em V e T3-Cc, vale aberto), mas de mes-
ma declividade (baixa) e padrão do canal (sinuoso).

Para os sítios lacustres, a condição de referência 
coube ao S13-A (ecorregião São Francisco) e T13-E 
(ecorregião Mata Atlântica Sudeste). 

A seguir, são apresentadas em pranchas ilustrativas, 
adaptadas de Sommerhäuser e Schuhmacher (2003), 
os Índices de Integridade Ecológica (IIE), com a res-
pectiva síntese das características abióticas e bióti-
cas dos sítios de referência fluviais e lacustres  nas 
ecorregiões São Francisco e Mata Atlântica Sudeste. 

Córrego Cachoeira, Ouro Preto, MG 
Foto: Helena Ferreira.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião aquática São Francisco

UPGRH1: SF02

Rio das Velhas

Bacia de contribuição do reservatório RIO DE PEDRAS

Sítio fl uvial: S1-Vh

Latitude: 20° 18’ 54’’ S
Longitude: 43° 32’ 58” W 

Altitude: 1.007 m
Ouro Preto, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Sí
tio

: S
1-

Vh

Condições físico-químicas e trofi a das águas

Características do habitat

 pH: 6,8.
 Condutividade elétrica: 28,4 μS/cm. 
 Índice de Qualidade da Água (IQA): bom.
 Índice de Estado Trófico (IET): ultraoligotrófico.

Tipo

 

Atributos abióticos  Área da bacia de contribuição do sítio: 55,45 km2.
 Posição na bacia hidrográfica: alto curso.
 Distância da nascente: 15,6 km.
 Vazão:  0,63 m3/s;  velocidade do fluxo: 0,40 m/s.
 Margens com  blocos e matacões.
 Substratos no leito do canal: 

- inorgânicos (60%) - seixos, blocos, grânulos e areias;
- orgânicos (40%) - folhas, raízes e galhos.

 Tipo S3.6: segmento lótico sobre rochas silicosas acima de 800 m de 
altitude, com baixa declividade (≤ 0,010 m/m), canal sinuoso e vale 
em “V”.

Fotos: Helena Ferreira.
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Sí
tio

: S
1-

Vh

Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica e Cerrado
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Cyathea delgadii 

Noteroclada confl uens

Ulnaria ulna

Fotos: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.
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Sí
tio

: S
1-

Vh

Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

Anuraeopis navicula

Anacroneuria sp.
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião aquática São Francisco

UPGRH1: SF02

Rio das Velhas

Bacia de contribuição do reservatório RIO DE PEDRAS

Sítio fl uvial: S7-Vh

Latitude: 20° 14’ 40’’ S
Longitude: 43° 35’ 18” W 

Altitude: 1.149 m
Ouro Preto, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Sí
tio

: S
7-

Vh

Condições físico-químicas e trofi a das águas  pH: 7,5.
 Condutividade elétrica: 53,2,4 μS/cm. 
 Índice de Qualidade da Água (IQA): bom.
 Índice de Estado Trófico (IET): oligotrófico.

Tipo

 

Atributos abióticos  Área da bacia de contribuição do sítio:  311,6 km2.
 Posição na bacia hidrográfica: médio curso.
 Distância da nascente: 46,6 km.
 Vazão: 2,04 m3/s; velocidade do fluxo: 0,25 m/s.
 Leito estável.
 Substratos no leito do canal: 

- inorgânicos (65%) - matacão, blocos e areias (fina e grossa);
- orgânicos (35%) - galhos, folhas e raízes.

 Tipo S3.5: segmento lótico sobre rochas silicosas acima de 
800 m de altitude, com baixa declividade (≤ 0,010 m/m)  e 
vale aberto.

Características do habitat

Fotos: Helena Ferreira.
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Sí
tio

: S
7-

Vh

Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica e Cerrado
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Ludwigia laruotteana 

Hydrocotyle verticillata

Cymbela tumida

Fotos: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.
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Sí
tio

: S
7-

Vh

Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

Diffl  ugia corona

Camelobaetidius sp.
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião aquática São Francisco

UPGRH1: SF02

Córrego Brás Gomes

Bacia de contribuição do reservatório RIO DE PEDRAS

Sítio fl uvial: S5-Aj

Latitude: 20º 14' 40'' S
Longitude: 43º 35' 18'' W

Altitude: 1.149 m
Ouro Preto, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Sí
tio

: S
5-

A
j

Condições físico-químicas e trofi a das águas

Características do habitat

 pH: 6,6.
 Condutividade elétrica: 7,52 μS/cm. 
 Índice de Qualidade da Água (IQA): bom.
 Índice de Estado Trófico (IET): oligotrófico.

Tipo

 

Atributos abióticos  Área da bacia de contribuição do sítio: 5,45km2

 Posição na bacia de drenagem: alto curso.
 Distância da nascente: 2,6 km.
 Vazão: 0,14 m3/s; velocidade do fluxo: 0,22 m/s.
 Leito estável.
 Substratos no leito do canal:  

- inorgânicos(55%) - rochas, seixos e areias;
- orgânicos (45%) - galhos e folhas.

 S3.34: segmento lótico sobre rochas silicosas acima de 800 m de 
altitude, com alta declividade  (≥ 0,10 m/m), canal retilíneo e vale 
em “V”.

Fotos: Helena Ferreira.



QUALIDADE ECOLÓGICA DOS AMBIENTES AQUÁTICOS120

Sí
tio

: S
5-

A
j

Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica e Cerrado
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual e Campo Rupestre

Lavoisiera imbricata

Paepalanthus planifolius

Achnanthidium sp. 

Fotos: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.
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Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

Arcella hemisphaerica

Oxyethira sp.
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião  aquática Mata Atlântica Sudeste

UPGRH1: DO2

Rio Conceição

Bacia de contribuição do reservatório PETI

Sítio fl uvial: T1-Cc

Latitude: 20° 07' 09'' S
Longitude: 43° 36' 26'' W

Altitude: 817 m
Santa Bárbara, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Condições físico-químicas e trofi a das águas

Características do habitat

 pH: 6,5.
 Condutividade elétrica: 10,1 μS/cm.
 Índice de Qualidade da Água (IQA): bom.
 Índice de Estado Trófico (IET): ultraoligotrófico.

Tipo

 

Atributos abióticos  Área da bacia de contribuição do sítio: 52 km2. 
 Distância da nascente: 20 km.
 Posição na bacia hidrográfica: alto curso
 Vazão: 1,70 m3/s; velocidade do fluxo: 0,45 m/s. 
 Leito estável.
 Substratos no leito do canal: 

- inorgânicos (60%) - predomínio de seixos, e blocos; grânulos e areias;
- orgânicos (40%) - folhas, raízes e galhos. 

 Tipo S3.6: segmento lótico sobre rochas silicosas acima de 800 m de 
altitude, com baixa declividade (≤ 0,010 m/m), canal sinuoso e vale 
em “V”.

Fotos: Helena Ferreira.
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Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Augusta longifolia

Mayaca fl uviatilis

Mougeotia sp.

Foto: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.

Foto: Sylvia Meyer.
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Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

Lecane bulla

Atopsyche sp.
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião  Mata aquática Atlântica Sudeste

UPGRH1: DO2

Rio Conceição

Bacia de contribuição do reservatório PETI

Sítio fl uvial: T3-Cc

Latitude: 19º 59' 28'' S
Longitude: 43º 27' 48'' W

Altitude: 735 m
Santa Bárbara, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Condições físico-químicas e trofi a das águas

Características do habitat

 pH: 6,5.
 Condutividade elétrica: 132 μS/cm. 
 Índice de Qualidade da Água (IQA): bom.
 Índice de Estado Trófico (IET): ultraoligotrófico.

Tipo

 

Atributos abióticos  Área da bacia de contribuição do sítio: 303 km2.
 Posição na bacia hidrográfica: médio curso.
 Distância da nascente: 51,7 km.
 Vazão: 3,0 m3/s; Velocidade do fluxo: 0,45 m/s.
 Presença de barras internas.
 Substratos no leito do canal:   

- inorgânicos -  predomínio de seixos e blocos (35%) e grânulos;
- orgânicos (50%) - folhas, raízes.

 Tipo I2.5: segmento lótico sobre sedimentos inconsolidados com alti-
tudes entre 500 a 800 m, com baixa declividade, canal sinuoso e vale 
em “V”.

Fotos: Helena Ferreira.
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Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Oldenlandia salzmannii

Eleocharis montana

Gomphonema gracile

Fotos: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.
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Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

        Quadrulella symetrica

Ceratopogonidae
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião aquática São Francisco

UPGRH1: SF02

Reservatório Rio de Pedras

Sítio lacustre: S13-A 

Latitude: 20º 12' 21'‘
Longitude: 43º 43' 45''

Altitude: 890 m
Itabirito, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Condições físico-químicas e trofi a das águas2

 pH: 6,9.

 Condutividade elétrica: 76,5 μS.cm. 

 Índice de Estado Trófico (IET): mesotrófico.

 Transparência: 2.15 m.

Tipo do reservatório 

As margens do sítio são constituídas por:

 Face: declividade íngreme (80°- 60°), predomínio de rocha, matacão 
e blocos (80%), camada superficial com compactação moderada; 
cobertura de 10 a < 30% de gramíneas.

 Praia: ausente.

 Tipo Grupo 3: reservatórios pequenos quanto a  área e volume, 
em altitudes mais elevadas, baixa variação do nível de água.

 Área: 0,62 km2.
 Volume: 6,39 hm3.
    
Outras variáveis físicas: 
 Desenvolvimento do perímetro: 4,25 (adimensional).
 Fator de envolvimento: 874,52 (adimensional).
 Idade: 109 anos.                                                  
 Profundidade média: 4,50 m.
 Tempo de residência (dias): 2,60.
 Variação  do nível de água: 2,80 m.
 Volume (hm3): 6,39 hm3.

Atributos abióticos

2  Medições em 2014.
Fotos: Helena Ferreira.
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Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica 
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Eclipta prostrata

Borreria capitata

Eunotia sp.

Fotos: Aylton Soares.

Foto: Rose Miranda.
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Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

Brachionus falcatus

Oligochaeta              
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.



QUALIDADE ECOLÓGICA DOS AMBIENTES AQUÁTICOS134

Características abióticas e bióticas do sítio de referência 

Ecorregião  Mata Atlântica Sudeste

UPGRH1: DO2

Reservatório PETI

Sítio lacustre: T13-E 

Latitude: 19º 55' 11'‘
Longitude: 43º 22' 11'‘

Altitude: 714 m
Santa Bárbara, MG

INTEGRIDADE ECOLÓGICA

1 UPGRH  = Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos disponível em http://www.igam.mg.gov.br
Fotos: Helena Ferreira.
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Condições físico-químicas e trofi a das águas2

 pH: 6,9.

 Condutividade elétrica: 76,5 μS.cm. 

 Índice de Estado Trófico (IET): mesotrófico.

 Transparência: 1.55 m.

Tipo do reservatório 

As margens do sítio são constituídas por:

 Face: declividade moderada (60°- 30°), com areias compactadas,  
cobertura de 10 a < 30% de gramíneas.

 Praia: declividade baixa (30°-10°), com areias compactadas e 
cobertura vegetal com ≥ 90% de gramíneas.

 Tipo Grupo 2: reservatórios pequenos a médios quanto a área e 
volume, altitude superior a 532 m  e as demais características  são 
variáveis.

 Área: 5,21 km2.
 Volume: 82,59 hm3.

Outras variáveis físicas: 
 Desenvolvimento do perímetro: 7,33.
 Fator de envolvimento: 140,69.
 Idade: 70 anos.                                                   
 Profundidade média: 14,22 m.
 Temperatura: 20,5 °C
 Tempo de residência (dias): 28,94  
 Variação do nível de água : 10,12 m

Atributos abióticos

2  Medições em 2014.
Fotos: Helena Ferreira.
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Comunidades Fitoplanctônica e Fitoperifítica

Comunidades Vegetais Bioma: Mata Atlântica
Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual

Salvinia auriculata

Eichhornia crassipes

Stauroneis sp.

Fotos: Helena Ferreira.

Foto: Rose Miranda.
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Comunidades Zooplanctônica e Zooperifítica 

Comunidade dos Macroinvertebrados Aquáticos

        Keratella lenzi

Odonata
Foto: Karina Alves.

Foto: Glaysimara Felipe.
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Na bacia de contribuição de Cajuru, a maioria dos sítios foi classificada como qualidade ecológica 
ruim. O córrego Itaguara revelou condição ecológica péssima no sítio U11-It. O reservatório Cajuru 
apresentou sítios na classe regular ou mesmo ruim em algumas situações, refletindo as pressões existen-
tes em sua bacia de contribuição. Esse corpo de água evidenciou a pior condição entre os três reserva-
tórios avaliados.

Os sítios fluviais da bacia de contribuição de Rio de Pedras apresentaram situação melhor do que o caso 
anterior. Para essa área, os índices de integridade biótica geraram mais sítios com qualidade boa, um 
local excelente e outros cinco com classificação regular. Nessa bacia, os sítios fluviais apontam em geral 
baixa trofia, melhor qualidade da água e dos habitat em relação à bacia de contribuição do reservató-
rio Cajuru. Somente dois sítios foram avaliados como de qualidade ruim dos habitat (S9-Mr e S10-Vh). 
Evidencia-se que a presença de metais acima dos limites legais, tanto nas águas como nos sedimentos 
(com menor frequência), pode ser um fator potencial de distúrbio para os ambientes.  

Ecorregião aquática São Francisco 

O Índice de Integridade Ecológica (IIE), proposto nesta pesquisa, permite uma classificação geral do 
nível de degradação do ecossistema com maior compreensão sobre a capacidade de suporte dos am-
bientes aquáticos aos impactos antropogênicos. Por meio dessa ferramenta torna-se possível ainda, a  
proposição e a implantação de ações em manejo e restauração dos ambientes. 

Índices de Integridade Ecológica (IIE) das águas lóticas e massas de água represadas

Reservatório Rio de Pedras, Itabirito, MG
Foto: Helena Ferreira.
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O reservatório Rio de Pedras apresentou qualidade 
excelente em alguns sítios, porém declinando quan-
to às condições de trofia e à presença de elementos 
traços, em algumas situações. 

A bacia do reservatório Peti reuniu duas ocorrências 
de sítios com qualidade ecológica excelente. Nes-
sa área houve uma situação péssima do IIE, quan-
do ajustado pelo índice da biocenose (IIB), no sítio 
T9-Sj, influenciada, possivelmente, pela condição 
regular no tocante à qualidade das águas e dos 
habitat. Esses aspectos contribuíram para diminuir 
a integridade biótica dos sítios T6-Sj, T7-Sj, T10-Sb, 
T12-Rp e T14-Sb.

Na ecorregião Mata Atlântica Sudeste, o reservató-
rio Peti revelou maior variabilidade no estado eco-
lógico em um gradiente de excelente a ruim. Teve 
na trofia das águas (regular na maioria dos sítios 
litorâneos), o fator de declínio, somada a presen-
ça de elementos-traço acima dos limites legais, nas 
águas ou nos sedimentos (com menor frequência), 
em particular, na porção mais a montante e próxi-
ma à influência de efluentes urbanos e industriais. A 
presença de metais pode ser um fator potencial de 
distúrbio, posto que tal pressão não se representa 
pelos IIBs médios da biocenose. Considera-se que 
os efeitos tóxicos poderão se manifestar na bioce-
nose ao longo do tempo ou que sejam específicos 
para certos grupos ou que a biota esteja adaptada à 
pressão. 

Ecorregião aquática Mata Atlântica Sudeste

Reservatório Peti, Santa Bárbara, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática São Francisco

Bacia de contribuição CAJURU

U2-Pr U11-IT

Fotos: Helena Ferreira.
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Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática São Francisco

Reservatório CAJURU

U16-Extra U16-F

Fotos: Helena Ferreira.
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Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática São Francisco

Bacia de contribuição RIO DE PEDRAS

S5-Aj S1-Vh S7-Vh S11-SA S8-Mr

Fotos: Helena Ferreira.
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Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática São Francisco

Reservatório  RIO DE PEDRAS

S13-A S13-B

Fotos: Helena Ferreira.



QUALIDADE ECOLÓGICA DOS AMBIENTES AQUÁTICOS144

Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática Mata Atlântica Sudeste

Bacia de contribuição PETI

T1-Cc T3-Cc T9-SJ
Fotos: Helena Ferreira.
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Índice de Integridade Ecológica (IIE) dos ambientes aquáticos

Ecorregião aquática Mata Atlântica Sudeste

Reservatório PETI

T13-E T13-H T13-I
Fotos: Helena Ferreira.



Reservatório Peti, Santa Bárbara, MG
Foto: Helena Ferreira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações entre as necessidades humanas e os 
serviços ecossistêmicos foram bem explicitadas na 
segunda metade da década de 90, pelo modelo de 
gestão ambiental Drivers–Pressure–State–Impact–
Response (DPSIR), que mostra as interações entre 
as componentes econômica, político-social e am-
biental organizadas de forma lógica. No modelo, 
as forças (Drivers-D) de desenvolvimento social e 
econômico exercem pressões (Pressure-P) sobre o 
ambiente, fazendo com que ele mude o seu estado 
(State-S), potencialmente resultando em impactos 
(Impact-I). Quando um sistema se torna impactado, 
ele não é mais capaz de garantir os serviços ecossis-
têmicos dos quais precisamos.

Por isso, torna-se necessário avaliar esses impac-
tos, de forma que a sociedade possa gerar respos-
tas (Response-R) ou ações (por exemplo: compor-
tamentos no uso de recursos, planos e normas) que 
permitam limitar ou amenizar as pressões e dimi-
nuir os impactos, para assegurar a saúde humana, a 
sustentabilidade e a saúde do ecossistema. 

Dentro desse modelo, o ponto que operamos, en-
quanto pesquisador, profissional e técnico é na 
avaliação do impacto. Essa avaliação não é direta e 
tanto menos rápida, porque comporta: (i) um consi-
derável esforço de pesquisa para o desenvolvimen-
to das ferramentas apropriadas; (ii) a aplicação das 
ferramentas; (iii) a interpretação e validação dos re-
sultados e (iv) a definição e execução de manejos 
com a participação da sociedade para limitar ou mi-
tigar os drivers socioeconômicos e as pressões. Esse 
processo é constantemente avaliado por meio do 
monitoramento para a verificação de progressos ou 
regressos dos impactos para que as políticas, os pla-
nos e as legislações sejam atualizadas e aplicadas.

Reservatório Peti, São Gonçalo do Rio Abaixo, MG
Foto: Helena Ferreira.
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Dessa forma, as respostas da sociedade à manutenção desses serviços podem ser oportunamente ajus-
tadas realizando o “manejo adaptativo”, contexto no qual a pesquisa do projeto Peticajuru se coloca 
rompendo paradigmas ao avaliar a qualidade ecológica do ambiente aquático e não somente a quali-
dade das águas.

A pesquisa disponibiliza as ferramentas metodológicas para a prática da inovação, com respostas inte-
gradas fundamentadas em bases ecológicas para identificar e classificar o estado de preservação de um 
corpo de água. Com o Índice de Integridade Ecológica (IIE), agregam-se indicadores físico-químicos das 
águas e sedimentos, da qualidade do habitat e as respostas das comunidades biológicas ao gradiente de 
distúrbio – a bioindicação. Adotá-lo é a tônica.

A utilização de conceitos ecológicos no reconhecimento do estado de preservação de um corpo de 
 água pode dar respostas mais acuradas quando comparada à utilização de parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos, como previsto na Resolução CONAMA nº 357/05. Comparativamente aos padrões 
previstos nessa resolução, de classificação da qualidade das águas, o Índice de Integridade Ecológica 
esteia-se no desvio das respostas de comunidades biológicas aos distúrbios antropogênicos, em relação 
às condições de referência, por tipo de ambiente aquático.

Nessa dinâmica, o arcabouço metodológico e os resultados da pesquisa contribuem com avanços no 
cumprimento das diretrizes previstas no art. 6º, da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 
nº 001/2008, que estabelece “A qualidade dos ambientes aquáticos deverá ser avaliada por indicadores 
biológicos, utilizando-se comunidades aquáticas, com critérios a serem definidos por deliberação con-
junta do COPAM e CERH-MG”.

A vida, em todas as suas formas de manifestação, reflete a dinâmica das ações humanas. Manter a bio-
diversidade e os serviços que promove vale em qualquer temporalidade. Mantê-la no presente, assegura 
o futuro comum.

Apesar de ser um projeto piloto, o Peticajuru representa a primeira etapa do processo para aprimora-
mento de gestão ambiental das águas em Minas Gerais, com a estruturação da ferramenta de avaliação 
da qualidade ecológica de ambientes aquáticos. Mesmo que as próximas etapas exijam a aplicação em 
escala que abranja a totalidade de uma ecorregião aquática, e, sobretudo, a identificação das condições 
de referência por tipo de corpos de água do Estado, produtos da pesquisa, como a delimitação das ecor-
regiões e a tipificação dos cursos de água, foram realizados em escala estadual, bem como a adaptação 
da metodologia para a definição do gradiente de distúrbio.

Outra importante contribuição da pesquisa refere-se às comunidades biológicas utilizadas para a cons-
trução dos índices multimétricos. Além dos macroinvertebrados, pelos quais já existem exemplos de 
adaptações no Brasil, ressalta-se a originalidade do uso das assembleias planctônicas, perifíticas e ma-
crófitas, confirmando a viabilidade do conjunto de vários atributos estruturais e funcionais das comu-
nidades aquáticas para a classificação da qualidade biológica e ecológica dos ecossistemas aquáticos.

Os resultados da pesquisa mostram respostas distintas das comunidades biológicas aos impactos antro-
pogênicos possibilitando discriminar entre os sítios de referência e os demais. Direcionar o emprego 
dessas comunidades para identificar as mudanças de estado de preservação de um corpo de água em 
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função dos agentes estressores é fundamental para potencializar o emprego da bioindicação em rotina, 
conciliando a efetividade de respostas com a aplicação de recursos financeiros.

Os avanços da pesquisa demonstram a aplicabilidade de uma ferramenta sinérgica para inovar a gestão 
dos ambientes aquáticos em consonância à responsabilidade socioambiental da Cemig, do setor ener-
gético e da sociedade como um todo, direcionando a continuidade de estudos nessa linha de pesquisa, 
com vistas a ampliar a base de dados e consolidar a validação da tipificação dos ambientes aquáticos 
de Minas Gerais.

Nesse propósito, a caracterização dos atributos bióticos dos sítios de referência, para cada um dos ti-
pos de ambientes aquáticos identificados em nível estadual, não pode ser considerada concluída em 
razão da pequena área geográfica investigada. Os avanços metodológicos e os resultados obtidos com 
o projeto aplicado com determinação pelos órgãos gestores dos recursos hídricos irão se constituir em 
instrumento poderoso de mudanças. Mudanças em direção à inovação e aprimoramento da gestão dos 
ambientes aquáticos de Minas, em prol da melhoria da qualidade ecológica dos ecossistemas aquáticos.

Nossa expectativa é ver a aplicação desses avanços concretizados em iniciativas promissoras evitando 
que este projeto se torne mais um entre outros meritórios de atenção, mas sem a continuidade necessária 
para se tornar rotina de monitoramento. 
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