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1 – RESUMO 

 
Em resposta ao Laudo de Constatação Nº LC 7384/2019 emitido pelo Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, este documento discute os resultados do 

programa de monitoramento da qualidade de água da UHE São Domingos (UHESD), no 

período compreendido entre junho de 2017 (Campanha 22) e julho de 2019 (Campanha 

29). O foco central dessa análise é a redução na assembleia de organismos 

fitoplanctônicos que ocorreu a partir da campanha 22a e que também esteve associada 

a outras modificações na qualidade de água, principalmente à redução dos níveis de 

oxigênio dissolvido. Foram propostas e discutidas as possíveis hipóteses que possam 

explicar o fenômeno bem como foram apresentadas algumas recomendações visando 

um aprimoramento do monitoramento ambiental e da gestão ambiental do 

reservatório. O documento ainda traz os resultados obtidos em uma visita “in loco” 

realizada na UHESD, no reservatório e nas áreas do entorno do reservatório, nos dias 22 

e 23 de janeiro de 2020. Finalmente, foi realizado um sobrevôo de VANT (drone) no final 

do braço do Rio Verde para investigar o progresso do assoreamento nesse local, 

possivelmente gerado pela construção e operação das PCHs a montante da UHESD e 

que poderia estar relacionado ao evento notificado pelo IMASUL através do Laudo de 

Constatação Nº LC 7384/2019. 
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3 - INTRODUÇÃO 
 

Milhares de reservatórios foram construídos pelo homem desde os tempos antigos. 

Entretanto, foi a partir dos anos 30, do século passado, que o homem passou construir 

as chamadas represas de maior porte (>100 km² área inundada).  Hoje, esses 

empreendimentos inundam centenas de milhares de quilômetros quadrados e 

armazenam alguns milhares de quilômetros cúbicos de água. Os principais 45 

reservatórios do mundo armazenam um volume igual a 2.355 km³ e cobrem uma área 

de, aproximadamente, 102.128 km², uma área maior do que o Lake Superior (ALS= 

82.414 km²), e um volume de água acumulado maior do que o Great Slave Lake (VGS= 

2.236 km³).  

O Brasil possui um dos maiores parques geradores de hidroeletricidade do 

mundo e a atividade impulsiona toda a economia do continente. O maior peso relativo 

à produção de energia elétrica via hidreletricidade, na América do Sul, reflete, em 

grande parte, a matriz energética do Brasil. O país possui atualmente mais de 1.300 

usinas geradoras de energia hidroelétrica, espalhadas por todo o território (Tab. 1).  

 

Tab. 01 – Categoria de potência, número de usinas e potência instalada das principais centrais 
hidroelétricas do Brasil.  

 Categoria 

de Potência 

(MW) 

 

Número 

Potência 

instalada no 

Brasil (MW) 

UHE >30  217 98.581 

PCH 1 -30 426 5.184 

CGH < 1 699 712 

Total  1342 104.477 

Fonte: https://cbie.com.br/artigos/quantas-usinas-geradoras-de-energia-temos-no-brasil/  

 

Os reservatórios artificiais podem ter múltiplas funções: abastecimento de água, 

irrigação, navegação, prevenção de enchentes, pesca e aquicultura, lazer e turismo. 

Entretanto, a maioria tem sido construída, visando, prioritariamente, à produção de 

hidreletricidade.  

https://cbie.com.br/artigos/quantas-usinas-geradoras-de-energia-temos-no-brasil/
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A sociedade moderna necessita de energia. Portanto, os países que dispunham 

de abundância de recursos hídricos logo perceberam que era uma boa política investir 

em hidreletricidade: Canadá, Rússia, França, EUA e Brasil.  

É evidente que, assim como todas as formas de produção de energia elétrica, os 

reservatórios têm um impacto ambiental que não pode ser menosprezado. Com o 

tempo, as exigências ambientais têm limitado fortemente a construção de mega 

centrais hidroelétricas. Hoje existe, portanto, uma tendência a aumentar o 

aproveitamento hidroelétrico em projetos de pequeno a médio porte (potência 

instalada entre 15 e 300 MW e área inundada menor do que 200 km²). 

Reservatórios tropicais são sistemas complexos que sofrem de uma variedade de 

problemas ambientais. Estes sistemas representam um enorme desafio para a 

manutenção da sustentabilidade ambiental: grandes áreas desmatadas, ameaças a 

biodiversidade, queda na qualidade de água a jusante, alterações no ciclo hidrológico, 

aumento da erosão de margens, alterações nos fluxos migratórios de peixes, emissões 

de gases formadores do “efeito estufa”, disseminação de novas espécies exóticas, 

aumento da eutrofização, realocação e readaptação de populações tradicionais, queda 

na pesca comercial, conflitos entre os usuários, etc (Pinto-Coelho & Havens, 2016). 

Apesar de reconhecermos os impactos ambientais associados aos reservatórios 

artificiais, é importante ressaltar que esses lagos artificiais atuam como imensos 

coletores de eventos. Assim, nem todas as alterações tanto na qualidade das águas 

quanto na biota aquática (ex: fitoplâncton) podem ser atribuídas à construção desses 

lagos artificiais. Muitas vezes, os operadores dessas centrais hidroelétricas são 

injustamente responsabilizados por eventos nocivos tanto à qualidade de água ou à 

biota aquática quando na realidade a origem do problema poder estar associada a algum 

tipo de atividade humana que ocorre na bacia (agricultura, pecuária, mineração, 

urbanização, etc.). 

O presente estudo justifica-se na necessidade de uma análise dos dados de 

monitoramento da qualidade de água com foco especial na redução da comunidade 

fitoplanctônica e nas concentrações de oxigênio dissolvido observadas na UHESD.  
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4 - OBJETIVOS 

O presente estudo vista a analisar a possível queda na qualidade de água da UHESD 

a partir das seguintes fontes de informações: 

 
1) Os relatórios de 08 campanhas de monitoramento Limnológico e da Qualidade 

da Água (junho 2017 a julho de 2019) fornecidos pela Eletrosul (Tab. 2). 

 
Tab. 2 – Banco de dados limnológicos da UHESD utilizado nas análises do presente documento. 

 
Relatório No Período Documento Pgs 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

22 Junho de 2017 UHSD-PAQA-RE-RST-8-22ª 
Campanha-Jun.2017-
RST.Rev03 

60 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

23 Setembro de 
2017 

UHSD-PAQA-RE-RST-9-23ª 
Campanha-Set.2017-
RST_Rev02 

122 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

24 Dezembro 2017 UHSD-PAQA-RE-RST-10-24ª 
Campanha-Dez.2017-RST 

68 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

25 Março de 2018 UHSD-PAQA-RE-RST-11-25ª 
Campanha-Mar.2018-
RST.R3 

162 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

26 Junho 2018 UHSD-PAQA-RE-RST-12-26ª 
Campanha Jun.2018-RST.R4 

88 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

27 Outubro 2018 UHSD-PAQA-RE-RST-13-27ª 
Campanha-Out.2018-
RST.R2 

152 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

28 Dezembro 2018 UHSD-PAQA-RE-RST-14-28ª 
Campanha Dez.2018-
RST.R2 

89 

Rel. monit. qualidade de água 
na UHE S. Domingos 

29 Julho de 2019 14-UHSD-PAQA-29ª 
Campanha 
Jul.2019_Relatório Final 
Impresso 

207 

Cartograma com pontos de 
coleta para o monitoramento 
da qualidade da água 

1 Fevereiro 2015 UHSD-PAQA-MP-DEA-
PONTOS DE 
MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA-A3 

1 
cartograma 

Compilação dados campanhas 
água - UHSD 

1 01/12/2014 a 
31/07/2019 

Compilação dados 
campanhas água – UHSD 
(planilha MS-Excel) 

11 
planilhas 

Histórico Vazões afluência, 
defluência e nível do 
reservatório 
 

1 Jan 2017 a 
15DEZ2019 

Histórico HidroCalc_UHSD - 
2017-01-01 a 2019-12-
15_Resumo 
(planilha MS-Excel) 

1 planilha 
com 
1121 linhas 

Total 949 páginas 
12 planilhas com mais de 1500 linhas 
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2) Os dados brutos de qualidade da água compilados das campanhas 12ª até 29ª 

(2014 – 2019) para avaliação estatística. 

3) O Laudo de Constatação Nº LC 7384/2019, o qual cita que a partir do Programa 

de Monitoramento da UHESD houve importantes modificações na comunidade 

fitoplanctônica do reservatório assim como no oxigênio:  

 
“... foi constatada em análise aos relatórios de monitoramento da qualidade da água 

superficial, apresentados pelo empreendedor, a partir da 22ª campanha de 

monitoramento, queda brusca da comunidade fitoplanctônica, bem como para o 

parâmetro oxigênio dissolvido, que se apresentou inferior ao limite mínimo estabelecido 

pela legislação (Resolução Conama 357/05, Classe II), tendo sido esses valores em 

desconformidade observados em várias campanhas de monitoramento nas análises de 

água coletadas no reservatório do empreendimento, o que demonstra que está 

ocorrendo a diminuição da qualidade de água do reservatório no decorrer dos anos”. 

 

4) Visita técnica à UHE São Domingos 

A visita teve por objetivos: (a) a inspeção visual e coleta de informações limnológicas 

básicas; (b) obtenção de informações “in loco” com gestores e administradores do 

empreendimento e (c) sobrevoo com um VANT e vistorias “in loco” em algumas áreas 

consideradas e selecionadas para compilação dos usos do solo na bacia do reservatório.  

 

O presente estudo, em resposta ao Laudo de Constatação IMASUL Nº 

LC007384/2019, contem ainda análises estatísticas, gráficas e de cartogramas temáticos 

que podem justificar recomendações à Eletrosul voltadas à possíveis melhorias da 

gestão ambiental do reservatório que possam evitar, diagnosticar possíveis causas, 

mitigar ou remediar eventuais quedas na qualidade de água no reservatório.  
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5 - ÁREA DE ESTUDOS 

A UHESD situa-se na porção leste do estado do Mato Grosso do Sul, ao longo do 

Rio Verde, tributário da margem direita do rio Paraná. A represa é constituída por dois 

eixos (compartimentos limnéticos) já que é formada pelo barramento dos rios Verde e 

São Domingos (Fig. 1, Tab. 03). 

A barragem conta com 32 metros de altura, forma um reservatório com área de 

aproximadamente 19 quilômetros quadrados e volume de água acumulada de 131 

milhões de metros cúbicos. O reservatório situa-se nos municípios de Água Clara e Ribas 

do Rio Pardo (MS). 

A UHESD dista cerca de 180 km da capital Campo Grande e 53 km de Água Clara 

(MS). 

Terreno arenoso e a nova técnica de construção 

A UHESD adotou uma técnica inovadora que consiste no revestimento em manta 

de polietileno de alta densidade (PEAD), dando um aspecto exclusivo à obra. Essa 

técnica foi usada tanto no canal, de 400 metros de comprimento por 6 metros de 

profundidade bem como em todo o barramento. Essa técnica viabilizou a construção do 

reservatório em terreno arenoso, característico da região.  

O empreendimento recebeu autorização para entrar em operação em junho de 

2013. A usina conta com duas unidades geradoras com capacidade instalada total de 48 

megawatts (MW), suficiente para atender ao consumo de aproximadamente 550 mil 

habitantes. O escoamento da energia é feito por uma linha de transmissão (138 kV) de 

53 quilômetros até a Subestação Água Clara, pertencente à Enersul, conectando a usina 

ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 
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Tab. 03 – Ficha técnica da UHE São Domingos (Fonte: Eletrosul). 

FICHA TÉCNICA 

IDENTIFICAÇÃO                   
Nome da Usina                UHE SÃO DOMINGOS S     Empresa    Eletrosul 
  Potência Instalada (MW)   48,00 
LOCALIZAÇÃO                   
Município                       
M.D. 

Ribas do Rio 
Pardo  

        
M.E. Água Clara   Estado      MS 

Curso d'água   Rio Verde   Latitude         20°05’ S   Longitude   53°10’ W 
Sub-Bacia / Código   PARANÁ         
Bacia / Código   PARANÁ        
DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS               
VAZÕES CARACTERÍSTICAS          
Vazão MLT (m³/s)   123   Vazão Sanitária (m³/s)   4,78 
Vazão Firme 95% (m³/s)  93   Período do Histórico Completo  1.931 a 2.006 
Vazão Mínima Média Mensal (m³/s)  81   Área de Drenagem do Barramento (km²) 10.100 
VAZÕES EXTREMAS          
Vazão Máxima de Projeto (m³/s) (10.000 
anos) 881        
Vazão Máxima de Desvio (m³/s) (50 anos) 540        
RESERVATÓRIO                   
NAs DE MONTANTE      ÁREAS INUNDADAS    
NA Máximo Excepcional (m)  345,00   No NA Máximo Excepcional (km²)  18,60 
NA Máximo Normal (m)  344,95   No NA Máximo Normal (km²)  18,60 
NA Mínimo Normal (m)   343,95   No NA Mínimo Normal (km²)  17,20 
NAs DE JUSANTE      VOLUMES     
NA Máximo Excepcional (m)  316,10   No N.A. Máximo Normal (hm³)  131,30 
NA Máximo Normal (m)  310,89   No N.A. Mínimo Normal (hm³)   
NA Mínimo Normal (m)   309,76   Útil (hm³)    14,85 
        Abaixo da Soleira Livre do Vertedouro (hm³) 38,69 
BARRAGEM PRINCIPAL                 
CARACTERÍSTICAS           
Tipo    Terra        
Comprimento Total da Crista (m)  1.800        
Altura Máxima (m)   32,00        
Cota da Crista (m)   348,00        
VERTEDOURO         TOMADA D'ÁGUA       
CARACTERÍSTICAS  COMPORTAS   CARACTERÍSTICAS  COMPORTAS 

Tipo Superfície  
Tipo               
Segmento    Tipo                                 Gravidade   Tipo 

Vagão e 
Ensecadeira 

Capacidade (m3/s)                 881,26  Largura (m)9,00    Altura (m)                            Acionamento óleo hidráulico 

Cota da Soleira (m)                335,34   Altura (m)     9,86    Comprimento Total (m) 25,00     
Largura 
(m) 5,25 

Comprimento Total (m)          28,40         Altura (m) 5,25 
CANAL/TÚNEL DE ADUÇÃO/DESARENADOR   CONDUTO FORÇADO       
CARACTERÍSTICAS     CARACTERÍSTICAS    
Comprimento (m)              600,00      Tipo de Desarenador  Diâmetro Interno (m)   5,25 
Seção       Número de Unidades   2 
Base (m)          20     Comprimento   2x 48,65 
Arco (m)            
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       CASA DE FORÇA       
     CARACTERÍSTICAS    
      Tipo    Abrigada 
       Unidades Geradoras   2 
        Largura (m)   16,40 
        Comprimento (m)   67,40 
TURBINAS         GERADOR         
Tipo   Kaplan    Potência Nominal Unitária (MVA)  26,67 
Quantidade   2    Tensão Nominal (kV)   13,8 
Potência Nominal Unitária (MW) 24,62    Rotação Nominal (rpm)   257,10 
Vazão Nominal Unitária (m³/s) 81,5    Fator de Potência   0,90 
Rotação Síncrona (rpm) 257,1    Rendimento Máximo (%)   98 
Rendimento Máximo (%) 94         

ESTUDOS ENERGÉTICOS       SISTEMA DE TRANSMISSÃO     
Potência da Usina (MW) 48,00    Tensão (kV)   138 
Energia Firme (MW médios)  32,81    Extensão (km)   53,00 
Queda Bruta Máxima (m) 35,15    Local de Conexão     SE Água Clara 
Queda Líquida de Referência (m) 33,27              ENERGISA 
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Fig. 01 – Cartograma ilustrando a área de estudo formada pelos dois braços principais da UHE São Domingos (MS), com a indicação dos pontos de coletas do Programa de 

Monitoramento da Qualidade da Água.  
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6 - METODOLOGIA 

6.1 – Análise de dados secundários 

O presente estudo foi centrado em uma análise limnológica das séries de dados 

tanto na escala temporal quanto na escala espacial, com o intuito de responder às 

observações realizadas pela IMASUL. Foram usadas ferramentas gráficas e estatísticas, 

bem como uma abordagem bibliográfica. 

Maior ênfase foi dada nas variáveis transparência, clorofila-a, pH, condutividade 

elétrica, oxigênio dissolvido, nitratos, nitritos, sólidos totais, turbidez e fósforo total, 

disponibilizadas pela Eletrosul e que são reconhecidas na literatura como tendo uma 

influência direta na estruturação da comunidade planctônica.   

 Realizou-se uma análise SIG quantitativa, incluindo uma carta temática com os 

principais usos do solo na bacia hidrográfica da UHESD.  

Os padrões eventualmente encontrados foram confrontados com informações 

existentes na literatura obtidas em outros ambientes similares. 

 

6.2 – Visita à UHESD  

Realizou-se uma visita técnica de 2 dias à região da UHESD. Essa visita teve por 

objetivos: (a) a inspeção visual e coleta de informações limnológicas básicas em seis (06) 

pontos de coletas (Tab. 09), onde foram analisados os parâmetros temperatura, 

transparência, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e amostras qualitativas e 

quantitativas de fitoplâncton, os quais foram enviados a especialistas com reconhecida 

competência em taxonomia de cianobactérias e algas fitoplanctônicas; (b) obtenção de 

informações “in loco” que poderão ser relevantes para aprimorar as recomendações 

finais do estudo e (c) sobrevoo com um drone (VANT) em algumas áreas consideradas e 

selecionadas para realizar a compilação dos usos do solo na bacia do reservatório.  
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7- RESULTADOS 

7.1 - Análise de dados da Qualidade da Água  

(dados secundários) 

Em resposta à notificação da IMASUL sobre a redução da riqueza e das 

densidades totais observadas nos organismos fitoplanctônicos, bem como alterações na 

qualidade das águas do reservatório, observadas a partir da 22ª campanha de 

monitoramento, refletidas principalmente no oxigênio dissolvido, foi realizada a 

presente análise crítica dos relatórios dos Programas de Monitoramento da Qualidade 

da Água Reservatório UHESD pós Enchimento.  

 

Análise dos Dados Limnológicos da UHESD 

Os dados de qualidade da água compilados das campanhas 12ª até 29ª (2014 – 

2019) foram avaliados estatisticamente. Para ordenar esta avaliação os dados 

compilados foram separados em três grupos.  

O primeiro grupo (Grupo Estratificação) foi constituído pelos dados estratificados 

coletados na coluna de água (superfície, meio e fundo) nos locais do reservatório (RSD2, 

RV4, RVBAC) e a jusante da barragem (RV7).  

O segundo grupo (Grupo de Compartimentação) foi constituído pelos dados de 

superfície em todos os locais de amostragem (RSD1, RSD2, RV3, RV4, RTM5, RTM6, RV7, 

RVBAC) classificados pelo período de coleta (seca e chuva).  

O terceiro grupo (Grupo sazonal) foi constituído pelos dados separados entre as 

épocas de seca e chuva. Os dados de volume de chuva para o município de Água Clara 

(MS) foram obtidos do banco de dados regional (CEMTEC, 2020) e ajustados aos 

registrados pela estação meteorológica da UHESD, durante os dias que foram realizados 

os monitoramentos no reservatório. 

Para todos os grupos, foi realizado o teste de normalidade de Shapiro Wilk, como 

recomendado por Torman et al. (2012), determinando-se que os dados limnológicos das 

campanhas estudadas não possuem uma distribuição normal, sendo que foi utilizado o 

modelo não-paramétrico de ANOVA para esta avaliação. 

  



  17/69 
 

Grupo Estratificação 

Os valores de oxigênio dissolvido correspondentes às campanhas em estudo nos 

locais de amostragem onde foi avaliada a coluna de água no reservatório mostraram 

quedas visíveis nas amostras de fundo (Tab. 04; Fig. 02). 

 

Tab. 04- Concentrações de oxigênio dissolvido nas campanhas 15 a 29. Em vermelho, os valores 

de oxigênio dissolvido, em amostra na coluna de água, abaixo do limite permissível pela 

Resolução 357/CONAMA para águas da Classe II (valores menores de 5 mg/L).  

Campanha  
Locais de Amostragem UHESD 

RSD2- 
Sup. 

RSD2- 
Meio 

RSD2- 
Fundo 

RV4- 
Sup. 

RV4- 
Meio 

RV4- 
Fundo 

RVBAC- 
Sup. 

RVBAC- 
Meio 

RVBAC- 
Fundo 

15 5,50 4,80 3,90 7,00 5,40 5,00 4,40 5,10 5,00 

16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5,70 5,70 4,50 

19 7,79 5,48 4,61 7,98 7,54 3,25 7,98 6,72 0,00 

20 7,79 5,48 4,61 7,98 7,54 3,25 7,98 6,72 0,00 

21 5,87 3,63 2,90 6,03 4,48 3,91 5,45 5,00 3,12 

23 6,13 0,88 0,00 6,25 1,89 0,00 5,58 3,71 0,00 

24 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,00 4,30 0,00 

25 4,81 3,88 3,72 4,92 4,43 3,11 4,53 3,21 0,00 

26 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4,27 3,59 3,80 

27 5,88 4,80 3,92 5,68 5,10 5,49 5,88 4,80 4,31 

28 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,88 5,41 0,00 

29 8,44 5,24 5,09 6,13 4,96 4,06 6,89 5,18 5,06 

 

É possível observar que nas campanhas 19ª (set/2016) e 20ª, a queda brusca 

(OD=0,0 mg/L) aconteceu no nível fundo do local RVBAC. Posteriormente, na campanha 

23ª, este padrão repetiu-se nos locais RSD2, RV4 e RVBAC, todas elas nas amostras de 

fundo, com valores menores à norma nas amostras realizadas no meio da coluna de 

água (Tab. 04).  

Nas campanhas 24ª, 25ª e 28ª aconteceu novamente a queda do oxigênio 

dissolvido nas amostras de fundo (Fig. 02 e Tab. 04). Destaca-se que na campanha 25ª 

todos os locais apresentaram valores inferiores à norma da CONAMA para águas 

superficiais de Classe II (OD > 5 mg/L).  

Contudo, vale ressaltar que a Resolução Conama 357/05 (2005) dispõe de valores 

e limites sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos 

de águas superficiais, sem mencionar nada sobre amostras de água a diferentes 
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profundidades. Além disso, é comum que águas em um corpo lêntico percam 

concentração de oxigênio com o aumento da profundidade, isto devido à diminuição de 

luz (queda na atividade fotossintética) nas camadas mais profundas apresentando 

diferença com as águas da camada superficial (Wetzel & Likens, 2000; Tundisi et al., 

2008; Pimenta, Albertoni, Palma-Silva, 2012). 

É possível observar que os valores de pH na coluna de água no ponto RVBAC 

mostram que pode existir alguma relação entre a queda do oxigênio dissolvido na 

campanha 23ª até 28ª e a diminuição do pH a valores menores de 6, principalmente nas 

campanhas 25ª e 28ª (Fig. 02).  

Também é possível destacar (Fig. 02) que o volume (altura pluviométrica) de 

chuva nos dias da coleta de dados nos monitoramentos correspondentes apresenta 

relação com a queda de oxigênio. Assim, nos dias chuvosos foram registrados valores 

elevados de oxigênio dissolvido e durante os dias sem chuva as quedas mais 

significativas deste parâmetro (OD = 0,0 mg/L).  

 

 

Fig. 02.- Variação da concentração de oxigênio dissolvido e pH na coluna de água, e volume de 

chuva na UHESD durante as campanhas 12ª – 29ª. 
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Com relação às características de um reservatório como o da UHESD em estudo, 

Bufon & Landin (2007) mencionam que a mudança desde um sistema lótico (rio) para 

um lêntico (reservatório) pode resultar no acréscimo das taxas de sedimentação, assim 

como mudanças nas características físicas e químicas da água, incluindo estratificação 

térmica, diminuição da turbulência, redução da qualidade da água (Thornton 1990) e 

interferir com a dinâmica de nutrientes. Segundo Wetzel & Likens (2000), um 

reservatório possui características e funções biológicas que se assemelham a um 

ambiente lótico. Pelo que, a influência do rio poderia ser responsável pelos padrões 

longitudinais observados em um reservatório.  

Nesse sentido, Pimenta, Albertoni & Palma-Silva (2012), mostram que 

reservatórios em cascata, como é o caso da UHESD com as PCHs construídas a montante, 

experimentam grandes variações no fluxo de água do rio através do ano, sendo forçados 

a reduzir sua geração de energia durante as temporadas de seca. Com menos fluxo de 

água, o tempo de retenção da água no reservatório diminui, reduzindo a ocorrência de 

estratificação térmica e a formação de camadas anóxicas nas camadas mais profundas 

do reservatório.  

 

Análise Estatística – ANOVA (Grupo Estratificação) 

Com relação aos dados estratificados coletados na coluna de água nos locais 

RSD2, RV4, RVBAC (reservatório) e na jusante da barragem (RV7), foi realizada a análise 

ANOVA não-Paramétrico de comparação múltipla de amostras independentes por 

grupos, seguindo o teste de Kruskal-Walis para médias, recomendado por Afonso & 

Pereira (2019), usando para esta avaliação estatística o programa Statistica 8 - StatSoft.  

Os dados foram agrupados segundo a profundidade (superfície, meio e fundo) 

em que foram coletadas as amostras durante cada campanha realizada desde 2014 até 

2019. 

Para todas as variáveis selecionadas não foi encontrada nenhuma diferença 

significativa (p<0,05) entre as profundidades (Fig. 03 e Fig. 04). Porém, os valores de 

oxigênio dissolvido mostraram que existe diferença entre os dados da superfície com os 
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do meio e fundo. Porém não existe diferença entre os dados do meio e fundo da coluna 

da água.  

 

Fig. 03.- Análise estatística dos parâmetros limnológicos na coluna de água compilados 

(campanhas 12ª a 29ª) UHESD. Transparência (a); Clorofila-a (b); pH (c); Condutividade elétrica 

(d); Oxigênio dissolvido (e). ANOVA não paramétrica - Kruskal Walis. * representa diferença 

significativa (p<0,05). 

 

 

Fig. 04.- Análise estatística dos parâmetros limnológicos na coluna de água compilados 

(campanhas 12ª a 29ª) UHESD. Nitrato (a); Nitrito (b); Sólidos Totais (c); Turbidez (d); Fósforo 

Total (e). ANOVA não paramétrica - Kruskal Walis. 

 

Também foi realizado o teste de Correlação de Spearman Rank Order para dados 

não paramétricos para determinar se existe relação entre os parâmetros limnológicos 
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do grupo estratificação (coluna de água) e o volume de chuva nos dias em que foram 

realizadas as amostragens de qualidade da água. Como resultado, observou-se que há 

uma relação direta entre a ocorrência de chuva e o aumento da concentração de 

oxigênio dissolvido nos níveis de profundidade meio e fundo na UHESD (0,47821, 

p<0,05), assim como foi encontrada correlação (0,456474; p<0,05) entre os dados de 

oxigênio dissolvido e pH no mesmo grupo de dados. 

 

Grupo Estratificação - Análise Multivariada 

Posteriormente, foi realizada uma análise multivariada para dados não 

paramétricos NMDS (Escalonamento Multidimensional Não Métrico). Foi usado o índice 

de similaridade Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957), no programa estatístico PAST 3.26. O 

escalonamento multidimensional (MDS) é um meio de visualizar o nível de similaridade 

de casos individuais de um conjunto de dados (Mead, 1992). Em ecologia e biologia, o 

uso do modelo NMDS e a dissimilaridade de Bray – Curtis, é uma estatística usada para 

quantificar a dissimilaridade composicional entre dois locais diferentes, com base nas 

contagens de cada local (Ricotta & Podani, 2017). 

Segundo Clarke (1993) e Cox & Cox (2001), o NMDS é uma abordagem indireta 

de análise de gradiente que produz uma ordenação baseada em uma matriz de distância 

ou dissimilaridade. Este método tenta representar, o mais próximo possível, a 

dissimilaridade em pares entre objetos em um espaço de baixa dimensão. O NMDS é 

construído tentando manter essas dissimilaridades na mesma escala dos dados 

originais. Então, quanto mais próximos os pontos, mais similares entre si eles são (Cox 

& Cox, 2001).  

Para executar esta análise, foi necessário elaborar uma tabela com os dados 

compilados da UHESD classificando estes em função da profundidade em que foram 

coletados na coluna de água (superfície:1; meio:2; fundo:3). Desta maneira a análise 

NMDS separou os dados nesses três grupos, verificando o grau de dissimilaridade entre 

eles.  
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O esperado para qualquer reservatório é que exista diferença entre os grupos 

uma vez que a estratificação dos parâmetros na coluna de água é um padrão típico e 

esperado.  

 

Fig. 05 - Análise de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS) dos dados coletados 

na coluna de água da UHESD durante o período 2014 – 2019. Pontos em azul (superfície), 

vermelho (meio) e negro (fundo). NMDS - Índice de Similaridade Bray-Curtis. 

 

No modelo NMDS extraído no presente estudo (Fig. 05), é possível observar que 

os dados agrupados por nível de profundidade aparecem superpostos e juntos, sem 

dissimilaridade aparente no gráfico, o que sugere que não existem diferenças entre os 

dados usados nessa análise e que englobam todos os parâmetros, na coluna de água, 

em todos os locais de amostragem estudados, tanto no reservatório como no rio a 

jusante da barragem.  

 

Grupo Compartimentação (Só dados de superfície) 

Os dados de oxigênio dissolvido nas amostras de água superficial 

correspondentes às campanhas em estudo nos locais de amostragem na UHESD 

mostraram valores superiores a 5,0 mg/L na maioria dos locais de amostragem (Tab. 05, 

Fig. 06). Os menores valores foram registrados no local RVBAC, durante as campanhas 

15ª, 25ª e 26ª.  
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O pH nas amostras de água superficial está relacionado ao oxigênio dissolvido, 

mostrando um padrão de curva semelhante (Fig. 06). Estas variações superficiais, como 

mencionado por Wetzel & Likens (2000) e Bufon & Landin (2007), podem estar 

relacionadas à influência de ambos os braços (rio São Domingos e rio Verde) no 

reservatório, gerando mudanças nas características físicas e químicas da água.  

Outro fator que pode estar influenciando as concentrações superficiais do 

oxigênio dissolvido seriam as duas PCHs no rio Verde, operando a montante da UHESD 

desde 2017. Este efeito foi mostrado por Pimenta, Albertoni & Palma-Silva (2012), para 

reservatórios em cascata, nos quais experimentam grandes variações no fluxo de água 

do rio através do ano, especialmente na temporada seca.  

 

Tab. 05- Lista de locais de amostragem por campanha que apresentaram valores de oxigênio 

dissolvido em amostra de água superficial abaixo do limite permissível pela CONAMA para águas 

da Classe II. Destaque em vermelho para os valores menores de 5 mg/L.  

 

  

RSD1 RSD2-S RV3 RV4-S RTM5 RV6 RV7 RVBAC-S

15 6,7 5,5 5,6 7 6,3 5,8 5,7 4,4

25 5,25 4,81 5,1 4,92 5,31 5,71 4,88 4,53

26 --- --- --- --- --- --- --- 4,27

27 5,59 5,88 5,49 5,68 4,7 5,49 5,98 5,88

Campanha
Locais de Amostragem UHESD
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Fig. 06 - Variação das concentrações superficiais de oxigênio dissolvido (em azul) e do pH (em 

laranja) na UHESD durante as campanhas 12ª a 29ª. 

 

Grupo Sazonal (seca -chuva) - Análise Estatística 

A análise realizada foi a ANOVA não paramétrica de comparação múltipla de 

amostras independentes por grupos, seguindo o teste de Kruskal-Walis para médias, 

recomendado por Afonso & Pereira (2019), sendo realizado teste estatístico no 

programa Statistica 8 - StatSoft. Para essa análise, foram usados os dados de qualidade 

da água superficial nos locais RSD1, RSD2, RV3, RV4, RVBAC (reservatório) e a jusante da 

barragem (RTM5, RV6, RV7).  

Os dados foram agrupados segundo o período de chuva-seca de cada campanha 

realizada desde 2014 até 2019. Para quase todos os parâmetros avaliados não foi 

encontrada diferença significativa (p>0,05) entre os dados coletados nas estações de 

chuva e seca (Fig. 07 e Fig. 08). No entanto, os valores de oxigênio dissolvido (Fig. 07-e) 

foram menores significativamente (p<0,05) na época de chuvas do que na seca.  
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Fig. 07 - Análise estatística dos parâmetros limnológicos na água superficial (campanhas 12ª – 

29ª) UHESD. Transparência (a); Clorofila-a (b); pH (c); Condutividade elétrica (d); OD (e). ANOVA 

não paramétrica - Kruskal Walis. * representa diferença significativa (p<0,05).  

 

De modo oposto, a turbidez (Fig. 08-d) e o fósforo total (Fig. 08-e) apresentaram 

valores superiores significativamente (p<0,05) nas chuvas se comparados aos seus 

valores registrados na seca.  

 

 

 

Fig. 08 - Análise estatística dos parâmetros limnológicos na água superficial (campanhas 12ª a 

29ª) UHESD. Nitrato (a); Nitrito (b); Sólidos Totais (c); Turbidez (d); Fósforo Total (e). ANOVA não 

paramétrica - Kruskal Walis. ANOVA não paramétrica - Kruskal Walis. * representa diferença 

significativa (p<0,05). 
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Grupo Sazonal (seca -chuva) - Análise Multivariada 

A análise multivariada não paramétrica NMDS, usando o Índice de Similaridade 

Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957), no programa estatístico PAST 3.26, foi também 

aplicada aos dados superficiais agrupados por estação do ano (seca e chuva). Em 

ecologia e biologia, o uso do modelo NMDS e a dissimilaridade de Bray – Curtis é uma 

estatística usada para quantificar a dissimilaridade composicional entre dois locais 

diferentes, com base nas contagens de cada local, separando os dados em grupos, sendo 

que quanto maior a distância entre esses grupos maior o grau de dissimilaridade e assim 

maior a diferença entre eles (Ricotta & Podani, 2017). 

Para executar esta análise foi necessário elaborar uma tabela com os dados 

compilados da UHESD classificando estes em função da sazonalidade das campanhas 

realizadas (chuva e seca).  

O esperado seria que após a análise estatística multivariada – NMDS o gráfico 

gerado mostrasse dois (02) grupos (seca e chuva) separados, onde a distância entre eles 

determinaria o grau de semelhança. Quanto mais distantes os grupos (grau de 

dissimilaridade) maior a diferença entre eles. É esperado que todo reservatório exiba 

uma certa sazonalidade e, portanto, que exista alguma diferença nos dois grupos 

sazonais. 

  

 

Fig. 09- Análise de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS) da água superficial da 

UHESD durante as temporadas de chuva e seca, no período 2014 – 2019. Pontos em azul 

(chuvas), vermelho (seca). NMDS - Índice de Similaridade Bray-Curtis. 
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No modelo NMDS acima (Fig. 09) é possível observar que os dados agrupados 

segundo a estação do ano (seca e chuva) aparecem superpostos e juntos, o que sugere 

que não existe diferença entre os dados coletados, para todos os parâmetros, em 

relação à época do ano (chuva e seca). 
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Conclusão  

A queda do oxigênio dissolvido na UHESD, abaixo do limite permissível pelo 

CONAMA (Classe II) ocorreu principalmente nas amostras de fundo, com maior 

incidência no local RVBAC. Cabe ressaltar que dentro da coluna de água de um corpo 

lêntico a concentração de oxigênio diminui conforme aumenta a profundidade, isto 

devido à redução na atividade fotossintética (queda no ingresso da luz) nas camadas 

mais profundas, apresentando diferença com as águas da camada superficial (Wetzel & 

Likens, 2000; Tundisi et al., 2008; Pimenta, Albertoni, Palma-Silva, 2012). 

Esta queda foi acompanhada pela diminuição do pH também no nível fundo 

deste local.  

Também foi identificada uma relação direta com o volume das precipitações no 

momento da coleta das amostras na UHESD. As quedas de oxigênio dissolvido poderiam 

estar relacionadas com o período sem chuva no reservatório no momento de cada 

monitoramento. Tundisi et al. (2008) mostraram que a hidrologia, clima e tempo de 

retenção promovem a circulação da água (vertical e horizontal) no reservatório e 

provavelmente um forte efeito sobre a distribuição de material dissolvido e particulado. 

Por este motivo as condições especiais de seca prolongada que a região sofreu durante 

os anos 2016 – 2018 podem ter alterado a circulação da água no reservatório e afetado 

a estratificação deste. 

Outro fator que pode estar alterando a concentração de oxigênio dissolvido na 

coluna de água é a construção, alagamento e operações das PCHs no rio Verde (a partir 

de 2017) a montante da UHESD.  

A falta crítica de dissimilaridade e a virtual ausência de diferenças significativas 

entre os três grupos (profundidade, compartimentação e sazonalidade) sugere uma 

homogeneidade muito acentuada nos dados limnológicos, registrados em todas as 

campanhas estudadas, o que não é esperado para um reservatório como o da UHESD, 

que é formado por dois braços diferentes (Rio Verde e São Domingos) e que apresenta 

usos diferenciados na sua bacia de captação (pecuária, monocultivos de Eucaliptos, 

etc.). 

Se por um lado a extrema homogeneidade limnológica poderia ser em parte 

justificada pela falta de estratificação do reservatório, e a ausência de diferenças 

horizontais na qualidade de água poderia ser explicada pela baixa ocupação humana na 
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bacia, por outro lado (o que não é completamente verdadeiro), a virtual ausência de 

sazonalidade nas amostras é algo muito mais difícil de justificar tendo por base a clara 

sazonalidade do padrão climático regional. 

Com relação à falta de estratificação do reservatório, recomenda-se que seja 

incluída nas campanhas de qualidade da água a medição, metro a metro, dos seguintes 

parâmetros limnológicos: oxigênio dissolvido, pH, condutividade e temperatura.  

Quanto à ausência de sazonalidade, recomenda-se um registro dos dados de 

pluviometria nos dias das coletas, utilizando-se dados que melhor representem a 

UHESD. 

 

7.2 - Composição do Fitoplâncton na UHSD  

(dados secundários) 

Para a realização desta análise, foram utilizados os dados quantitativos da 

comunidade fitoplanctônica contidos nos Relatórios de Monitoramento da Qualidade 

da Água Reservatório da UHSD pós Enchimento, correspondentes às campanhas 22ª 

até 29ª (jun-2017 até jul – 2019). Assim, foi elaborada uma planilha de dados 

consolidando os valores de abundância (organismos/mL) de espécies de fitoplâncton no 

período antes mencionado (Tab. 07).  

Inicialmente, foi realizada a transformação dos dados de abundância aplicando 

o logaritmo neperiano em cada dado (Fig. 10). É possível observar que as abundâncias 

em cada estação de amostragem foram baixas em todas as campanhas, exceto na 

campanha 29ª. Nesta campanha o local RV4 (braço Rio Verde) e RV7 (na jusante da UHE) 

tiveram abundâncias visivelmente maiores. Por outro lado, o local RVBAC apresentou 

zero (0) espécies fitoplanctônicas nas campanhas 24ª e 25ª.  
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Fig. 10- Abundância de espécies fitoplantônicas na UHESD por campanha de monitoramento 

(2017 – 2019). Cada cor representa um local de amostragem (reservatório: RSD2, RV4, RVBAC; 

jusante da UHE: RV7). 

O perfil observado do número de espécies fitoplanctônicas (riqueza específica) 

identificadas durante as campanhas estudadas não teve o mesmo padrão dos valores 

das abundâncias registradas. É possível observar que o número de espécies identificadas 

aumentou progressivamente em cada local de amostragem a partir da campanha 25 

(Fig. 11), com exceção do local RV7 (jusante da barragem), que diminuiu 

consideravelmente o número de espécies, sendo que na campanha 29ª foi identificada 

só uma (01) espécie de fitoplâncton na amostragem. O ponto RVBAC apresentou 

aumento no número de espécies até a campanha 27, redução para apenas duas espécies 

na campanha 28 e, após isso, um aumento considerável na campanha 29.  
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Fig. 11 - Número de espécies fitoplantônicas na UHESD por campanha de monitoramento (2017 

– 2019). Cada cor representa um local de amostragem (reservatório: RSD2, RV4, RVBAC; jusante 

da UHE: RV7). 

Usando como base os dados de abundância e o número de espécies 

fitoplanctônicas, foi calculado o Índice de Shannon-Winer (H’), que representa o grau de 

diversidade específica e heterogeneidade das espécies de fitoplâncton registradas nos 

pontos de amostragem. Desta maneira, foi calculado o H’ para cada local de 

amostragem (reservatório: RSD2, RV4, RVBAC; rio Verde: RV7) durante as campanhas 

22ª – 29ª (Fig. 12).  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

RV
BA

c

RS
D2 RV

4

RV
7

RV
BA

C

RV
BA

c

RS
D2 RV

4

RV
7

RV
BA

C

RV
BA

c

RS
D2 RV

4

RV
7

RV
BA

C

RV
BA

c

RS
D2 RV

4

RV
7

RV
BA

C

jun/17 set/17 dez/17 mai/18 jun/18 out/18 dez/18 jul/19

22 23 24 25 26 27 28 29

ín
di

ce
 d

e 
Sh

an
no

n-
W

in
ne

r

Ponto de Amostrgem  /campanha

Indice de Shannon-Winner

 

Fig. 12 - Diversidade de Shannon-Winer (H’) da comunidade de fitoplâncton da UHESD por 

campanha de monitoramento (2017 – 2019). Cada cor representa um local de amostragem 

(reservatório: RSD2, RV4, RVBAC; jusante da UHE: RV7). 
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Os resultados observados acima mostram a variabilidade da biodiversidade (H’) 

das espécies de fitoplâncton. Dessa forma, a diversidade no local RV7 sempre foi 

superior aos valores registrados no reservatório, com exceção da campanha 29º, 

quando foi encontrado um grande número de organismos, mas de uma mesma espécie 

(H’ = 0).  

Na última campanha (29ª) os locais RSD2 e RV4 apresentaram valores de 

biodiversidade superiores a 2 nats/indivíduo, e o local de confluência de ambos rios 

(RVBAC) apresentou diminuição da diversidade (H’ = 1,8 nats/indivíduo).  

Valores superiores a 2 podem ser considerados como de biodiversidade normal, 

enquanto os valores de H’ menores de 2 são considerados como de diversidade baixa 

(Pla, 2006). Segundo Chao & Shen (2003), os valores de biodiversidade específica (H’) 

estão diretamente relacionados aos valores de riqueza de espécies, o que poderia se 

vincular com a qualidade do ecossistema avaliado.  

 

 

Fig. 13- Distribuição porcentual da abundância de classes de fitoplâncton no reservatório da 

UHESD durante as campanhas 22ª – 29ª.  

 

A distribuição porcentual das espécies de fitoplâncton, agrupadas por classes 

taxonômicas (Fig. 13), mostra que a Chlorophyceae representa a classe de maior 

abundância no reservatório (80%). Nesta classe, o táxon com maior registro foi 

Chlorococcales sp. Este táxon, segundo Torgan & Hentschke (2011), representa um 

grupo heterogêneo e mais representativo do fitoplâncton, que exibe respostas 

Cyanobactéria; 3,327%

Bacillarophyceae; 
6,671%

Chlorophyceae; 
80,092%

Dinophyceae; 9,820%

Euglenophyceae; 0,002% Zygnemaceae; 0,087%
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adaptativas similares em relação às concentrações de nutrientes e luz e exerce um papel 

fundamental na produção primária.  

As espécies da classe Dinophyceae, segundo Cardoso & Torgan (2007), suportam 

variações ambientais leves, preferindo locais bem oxigenados.  

As outras classes registradas: Bacillarophyceae, Cyanobacteria, Zygnemaceae e 

Euglenophyceae, tiveram baixa presença e não representam risco para o ecossistema.  

As cyanobactérias são organismos procarióticos capazes de fixar carbono através 

da fotossíntese, fazendo parte da comunidade fitoplanctônica e contribuindo, deste 

modo, com grande parte da produtividade primária e do fluxo de energia em 

ecossistemas aquáticos (Ferrão-Filho et al., 2009).  

Com relação à comunidade de cyanobactérias registradas nos programas de 

monitoramento avaliados (campanhas 22ª até 29ª), pode-se observar que estas 

microalgas só foram identificadas nas campanhas 22ª e 29ª. Durante as outras 

campanhas realizadas (23ª – 28ª) não foi registrada a presença de indivíduos 

pertencentes à classe cyanobacterias. Assim, segundo a Tab. 06, o gênero Aphanocapsa 

sp. apresentou a maior abundância nesta classe, especificamente no ponto de 

amostragem RV4 (2.816,6 cel/ml). Por outro lado, no local RV7 (jusante da barragem) 

não se identificou presença desta classe de microalgas. Os outros locais de amostragem 

apresentaram valores extremadamente baixos (Tab. 06). 

 

Tab. 06 - Abundância de espécies (ind/mL) observadas no reservatório da UHESD, 

correspondente às campanhas 22ª e 29ª (jul/2017 e jul/2019). 

 Campanhas 

Cyanobacterias (espécies) 
22 29 

RVBAC RSD2 RV4 RV7 RVBAC 

Synechococcus sp. 21,9 0 0 0 0 

Anabaena planctonicum 0 7,9 0 0 0 

Aphanocapsa sp 0 0,7 2816,6 0 17,3 

 

A presença das cianobactérias em um corpo d’água é muito comum e está 

associada a um conjunto de fatores ambientais (concentração de N e P, temperaturas 

elevadas e luz). No entanto, ao contrário da maioria dos outros grupos de organismos 

fitoplanctônicos, as cianobactérias podem formar extensas florações, gerando queda 
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abrupta na qualidade de água e graves problema de toxicidade (Sá et al., 2010; Nogueira 

et al., 2011).  

A CETESB (2013) alerta que a presença de cianobactérias em densidade acima de 

10.000 céls./mL, formando natas (scums) sobre a água, desencadeia a necessidade de 

iniciar a avaliação de toxinas na água. Segundo Falconer (1999), as espécies de 

cianobactérias identificadas como produtoras de hepatotoxinas estão incluídas nos 

gêneros: Microcystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e Cylindrospermopsis.  

 

 

Fig. 14.- Distribuição porcentual da abundância dos gêneros de cianobactérias no reservatório 

UHESD - campanhas 22ª e 29ª. 

 

A espécie com maior proporção de abundâncias relativas registrada na UHESD 

(Aphanocapsa sp.) não é considerada tóxica pela literatura consultada. Esse gênero 

representou 98,96% do total de cianobactérias encontradas (Fig. 14). Por outro lado, é 

possível observar que o gênero Anabaena (gênero considerado com potencial tóxico) 

somente foi encontrado no braço São Domingos (RSD2) e apresentou abundância baixa 

(7,9 cel/ml; Tab. 06; Tab. 07) e baixa porcentagem de abundância desta microalga 

(0,28%; Fig. 14). Portanto, essa ocorrência não representa riscos ambientais.  

A biodiversidade encontrada no local RSD2, com a maior presença desta 

cyanobacteria foi considerada apropriada (H’=2,3 nats/indivíduo; Fig. 12). Além da 

Anabaena, também existem outros 10 gêneros de microalgas neste mesmo local (Fig. 

14; Tab. 07).  

Sob estas condições ecológicas, e somado a pouca presença de nutrientes na 

água, as microalgas do gênero Anabaena, registradas no local RSD2, formariam parte da 

Synechococcus sp.; 0,76%
Anabaena planctonicum; 0,28%

Aphanocapsa sp; 98,96%

CYANOBACTERIA
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comunidade fitoplanctônica, cumprindo funções ecossistêmicas neste local, sem 

representar risco de toxicidade para o ecossistema aquático da UHESD. Contudo, é 

recomendável continuar monitorando a presença de cianobactérias e concentração de 

nutrientes neste reservatório para evitar a formação de florações tóxicas indesejadas. 

Os dados do monitoramento da comunidade fitoplanctônica usados na presente 

análise estão na Tab. 07 abaixo.  
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Tab. 07 – Composição do fitoplâncton na UHESD entre as campanhas 22 (junho de 2017) e Campanha 29 (julho de 2019). 

  campanhas 22 23 24 25 26 27 28 29 

  data amostrgem jun/17 set/17 dez/17 mai/18 jun/18 out/18 dez/18 jul/19 

  Ponto de amostragem RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC 

Cyanobactéria 

Synechococcus sp. 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anabaena 
planctonicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 

Aphanocapsa sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0,7 2816,6 0 17,3 

Bacillarophyceae Bacillarophyceae sp 0 9,7 0,6 5,2 30,3 0 52,2 1,9 0,9 0 0 1 1,9 1,9 1 1 0,7 5633,3 0 0,8 

Chlorophyceae 

Asterococcus sp 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 3,1 5,6 2,9 5,1 2 0,7 0 0 0,8 

Ankistrodesmus sp 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlorococcales sp 0 0 5,2 10,3 0 0 0 0 0 0 0 4,1 62,9 2,9 8,2 0 0 8449,9 54717 0 

Coelastrum sp 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eutetramorus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,9 1 2 0 0,7 0 0 0 

Golenkinia radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816,6 0 0 

Sphaerocystis sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 5,6 1 6,1 0 0 0 0 0 

Kirchneriella lunaria 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816,6 0 0 

Selenastrum sp 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dinophyceae Dinophyceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 8449,9 0 0,8 

Euglenophyceae Euglena sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1 0 0 0 0 0 0 

Zygnemaceae 

Bambusina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0,8 

Cosmarium sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0,8 

Closterium setaceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Closterium sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 

Euastrum gemmatum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 

Gonatozygon sp 0 0 0 0 0 0 1,9 0,9 0,9 0 1 0 1,9 0 0 0 14,4 17,8 0 12 



  37/69 
 

  campanhas 22 23 24 25 26 27 28 29 

  data amostrgem jun/17 set/17 dez/17 mai/18 jun/18 out/18 dez/18 jul/19 

  Ponto de amostragem RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC RVBAc RSD2 RV4 RV7 RVBAC 

Gonatozygon 
acuelatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 

Hyalotheca sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 

Spondylosium sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 

Staurastrum 
planctonicum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,7 0 0 0 

Staurastrum 
brasiliense 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Staurastrum 
penicilliferum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 

Staurodesmus 
cuspidatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 

Staurodesmus sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 

Staurodesmus valigus 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total densidade (org/ml) 21,9 9,7 6,4 16 30,3 0 55 5,5 4,5 0 6,8 18,4 84,4 13,6 22,4 3 30,1 31004,4 54717 34,1 

 
número de espécies 1 1 3 3 1 0 3 5 5 0 3 5 9 8 5 2 11 10 1 8 
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7.3 - VISITA À UHESD 
 

O objetivo central da vistoria “in loco” foi o de identificar os principais usos do 

solo e sua possível influência sobre as características limnológicas da represa da UHESD. 

Um segundo objetivo foi percorrer os diferentes compartimentos do lago no intuito de 

identificar possíveis fatores ambientais que possam estar relacionados com a redução 

observada no fitoplâncton. Desse modo, foram visitados com detalhes 50 diferentes 

pontos tanto nas proximidades da represa (27 pontos) quanto dentro do seu espelho de 

água (23 pontos) (Tab. 08, Fig. 15).     

A relação dos pontos controle descritos na Tab. 08 e os trajetos percorridos 

representados na Fig. 15 foram importantes para a quantificação dos diferentes usos do 

solo. Os inúmeros pontos de “paliteiros” demarcados no espelho de água servirão para 

uma estimativa da área ocupada pelos remanescentes de vegetação nativa que ficaram 

submersos na represa, sendo importante para estimar, por exemplo, a demanda de 

oxigênio da biomassa submersa.  

Foram percorridas diversas sedes de fazendas e realizadas entrevistas (com o 

expresso consentimento) com vários proprietários, seus arrendatários ou os respectivos 

responsáveis das propriedades. Nessas ocasiões, foram anotadas informações sobre o 

tamanho da propriedade e suas principais atividades agropecuárias. Foram tomadas 

fotografias representativas das diferentes paisagens encontradas, tais como diferentes 

tipos de manejo de pastos. 

Foram ainda anotadas as coordenadas dos principais entroncamentos 

rodoviários utilizados para ter acesso às estradas vicinais, de pontes e de outros pontos 

de interesse (açudes, tipos diferentes de pastos, etc.).  

No dia 23 de janeiro percorreram-se com barco todos os principais 

compartimentos da represa da UHESD: (a) eixo central da represa, (b) braço do rio São 

Domingos, (c) braço do rio Verde e (d) braço do rio Araras. Nessa inspeção foram 

anotados os principais aspectos relevantes tais como: espaços do espelho de água 

ocupados por remanescentes da vegetação nativa (paliteiros), macrófitas submersas, 

rotas de dessedentação de animais e fenômenos erosivos ou de assoreamento. 
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Fig. 15 – Trajetos e pontos visitados na orla e no espelho de água da UHE São Domingos, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020.
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Tab. 08 – Relação dos pontos visitados na orla e no espelho de água da UHESD nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020 pela equipes da RMPC – Meio Ambiente 
Sustentável e da Eletrosul.  

           

Coordenadas 

  

  Data Hora Fotos 
Nome Local  
Entrevistado 

Uso do Solo LAT LONG Observação 

1 22/01/2020 08:45   

Fazenda São 
Bento Resp: 

Gilberto 
Manoel da Silva 

Gado  
300 cab. 
Mogno 

Eucalipto 

7782239.10 m S 272107.28 m E 
 Ponto controle: 
sede da fazenda 
São Bento 

2 22/01/2020 09:00 

  

Resp: Sebastião 
Rodrigues 

Pesca e horta 7783908.30 m S 272141.41 m E 
Ponto controle: 
Sitio Sr. Sebastião 
Rodrigues.  

3 22/01/2020 09:16 

 

Açude para 
captação de 

água 

Captação de 
água 

7784217.77 m S 272878.82 m E 
Ponto controle: 
Açude para 
captação de água. 
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4 22/01/2020 09:23 

 

Plantas 
daninhas - área 

degradada 
Pasto 7784602.45 m S 272901.46 m E 

Indicadores de 
pastos 
degradados: 
Pragas: Camboata 
(bolinhas 
vermelhas); Pinha 
rastreira do mato; 
Malva branca; 
Ciganinha 
Propriedade de 
Vicente vereador.  

5 22/01/2020 09:40 

 

Fazenda Irmão 
Ottoni 

(Ribeirãozinho 
1) Resp; Cirso 

Aparecido 
Rodrigues 

(arrendatário) 

Gado  
100 Cab.  

7785395.78 m S 272474.47 m E 

Ponto Controle: 
sede da Fazenda 
dos Ottoni. 
Capacidade 300 
cabeças de gado. 
Apresenta 
problemas de falta 
de pasto pela seca. 

6 22/01/2020 10:00   

Fazenda 
Ribeirãozinho 2 
Resp: Cláudio 

Otoni 

Pacuária 
extensiva 

7785354.50 m S 273654.86 m E 
Ponto controle: 
sede da Fazenda 
fundada em 1900. 

7 22/01/2020 10:29   
Estrada acesso 
para fazenda 

Acesso 7786452.26 m S 275590.98 m E 
Ponto Controle: 
árvore de Barú. 
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8 22/01/2020 10:33 

 

Pasto Infestado 
ciganinha 

Pasto 7787248.85 m S 275362.00 m E 
Pasto degradado. 
Ao lado da 
estrada. 

9 22/01/2020 10:37 

 

Pasto Forma 
Nova  

Pasto 7788596.70 m S 274822.74 m E 
Pasto recém 
formado. 
Braquiaria. 

10 22/01/2020 10:42 

 

Fazenda 
Ribeirão Alegre 

Gado - Cría 7789272.48 m S 274637.45 m E 
Sede da fazenda, 
ao lado do córrego 
Ribeirãozinho. 

11 22/01/2020 10:56   
Fazenda Beira 
Rio - Portaria 

Pecuária 7788492.10 m S 272629.92 m E 

No final do 
Alagado: Pasto 
braquiarão - 
Forma Nova. 
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12 22/01/2020 11:00 

 

Fazenda Beira 
Rio - Portaria 

Pacuária 
extensiva 

7788280.66 m S 272558.85 m E 
Ponto controle 
acesso Faz. Beira 
Rio. 

13 22/01/2020 11:20 

 

Fazenda Beira 
Rio - Casa   

Resp: Marcelo 
Dias Pires 

Pecuária 
extensiva 

gado 800 cab. 
7788041.51 m S 272340.65 m E 

 Sede da Fazenda 
Beira Rio. 

14 22/01/2020 11:42 

 

Entrada 
Estrada para 

Usina SD 

Acesso 
rodoviário 

7782713.35 m S 277266.49 m E 

Ponto Controle: 
Ingresso da 
estrada para a 
usina UHE SD e a 
fazenda São 
Bento. 
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15 22/01/2020 11:55 

 

Portaria Usina 
Acesso 

rodoviário 
7781093.68 m S 272513.07 m E 

 Ponto controle: 
acesso à UHE SD. 

16 22/01/2020 13:40 

 

Fragmento de 
Mato 

Vegetação 
Nativa 

7780628.99 m S 268483.52 m E 
Ponto Controle: 
fragmento de 
vegetação nativa. 

17 22/01/2020 13:50 

 

Pasto formação Pasto 7780730.17 m S 265443.11 m E 
 Ponto Controle: 
pasto em 
formação 
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18 22/01/2020 14:15 

 

Ribeirão Arara 
Ponte rio 

Araras 
7781508.08 m S 

260603.14 m 
E72/ 

Ponto Controle: 
Ponte sobre o 
córrego Arara 

19 22/01/2020 14:25 

 

Fazenda Lontra 
- Pasto novo 

recém formado 
Pasto 7780730.17 m S 265443.11 m E 

Ponto Controle: 
Pasto braquiaria 
curto - comido 
pelo gado. 

20 22/01/2020 14:40   Fazenda Lontra 
Pecuária 
extensiva 

7785275.10 m S 264036.62 m E 
Ponto controle: 
Casas. 

21 22/01/2020 14:51 

 

Erva Mindicula 
- Pasto em 

campo úmido/ 
arenoso 

Pasto 7786915.79 m S 263001.98 m E 

Ponto Controle: 
capim usado para 
segurar a erosão. 
Pasto não bom 
para gado (baixo 
rendimento) 
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22 22/01/2020 15:07 

 

Braço Rio 
Verde 

UHE SD     
Área 

assoreada 
7787216.99 m S 263360.13 m E 

Ponto controle:  
área assoreada, 
paliteiros ==> voo 
do drone 

23 23/01/2020 08:19 

 

Campo 
eucalipto-safra 

Monocultivo 
de Eucalipto 

7759181.89 m S 268245.22 m E 

Ponto controle: 
Vários hectares de 
eucalipto cortado 
e empilhado, do 
lado da estrada 
que leva para a 
barragem da UHE. 

24 23/01/2020 08:30 

 

Campo de 
Eucalipto - 

cultivado em 
pé 

Monocultivo 
de Eucalipto 

7770320.70 m S 268826.41 m E 

Ponto controle: 
Cultivo de 
eucalipto em 
ambos lados da 
estrada. 
Aproximadamente 
2-3 km de estrada 
com cultivos, em 
pé. 
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25 23/01/2020 08:45 

 

Rio Tamanduá 
Ribeirão 

Tamanduá 
7779525.38 m S 271057.61 m E 

Ponto controle: 
Ribeirão 
Tamanduá na 
ponte da estrada 
que leva para a 
barragem da UHE 

26 23/01/2020 

 

08:51 

 

  

Represa - 
Vertedouro 

VUHE São 
Domingos 

(Vertedouro) 
7780423.70 m S 271986.87 m E 

Ponto controle: 
vertedouro na 
barragem da UHE 
São Domingos 

27 23/01/2020 11:04 

 

Local de 
embarque  

UHE São 
Domingos 

Embarcadouro  
7780756.29 m S 272057.14 m E 

Ponto controle: 
Embarcadouro no 
reservatório 
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28 23/01/2020 11:35 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7788161.01 m S 270743.96 m E 
Paliteiros no braço 
São Domingos 

29 23/01/2020 11:35 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7788727,492 m S 270577,943 
Paliteiros no braço 
São Domingos 

30 23/01/2020 11:38 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro  

7789436,449 m S 269774,436 
Paliteiros no braço 
São Domingos 
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31 23/01/2020 11:40 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro  

7789965,724 m S 269996,993 
Paliteiros no braço 
São Domingos 

32 23/01/2020 11:41 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

 UHE São 
Domingos 
(Paliteiro 

7790401,477 m S 270029,601 
Paliteiros no braço 
São Domingos 

33 23/01/2020 11:51   RDSD1   7790844.09 m S 269656.60 m E 

Ponto de 
amostragem no 
final do braço São 
Domingos - P1 

34 23/01/2020 12:09 

 

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7788161,007 m S 270743,96 m E 
Paliteiros no braço 
São Domingos 
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35 23/01/2020 12:15   Margem 
UHE São 

Domingos 
(Paliteiro)  

7787191,016 m S 270870,336 
Margem no braço 
São Domingos 

36 23/01/2020 15:10   
Entrada do 

Canal de 
Adução 

UHE São 
Domingos     

(Ponto 
Amostragem  

Água)  

7780566.01 m S 272148.88 m E 

Ponto de 
amostragem no 
reservatório UHE 
São Domingos - no 
ingresso do canal 
da usina antes das 
boias vermelhas - 
P8 

37 23/01/2020 15:13   
Final do braço 

do Ribeirão 
Araras 

UHE São 
Domingos     

(Ponto 
Amostragem  

Água)  

7782534.78 m S 261928.97 m E 

Ponto de 
amostragem no 
braço do Ribeirão 
Araras - Final do 
braço  

38 23/01/2020 15:31   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7783821,993 m S 268219,331 m E 
Paliteiros no braço 
Rio Verde 

39 23/01/2020 15:39   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7785104,71 265507,095 m E 

Paliteiro no braço 
do Rio Verde na 
interseção do 
braço no Ribeirão 
Araras 
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40 23/01/2020 15:49   RVRMPC 

UHE São 
Domingos     

(Ponto 
Amostragem  

Água)  

7787193.91 m S 263643.62 m E 

Ponto de 
amostragem no 
braço do rio Verde 
- Final do braço. 
Amostragem de 
Fitoplâncton. 
Ponto de 
amostragem 
gerado durante a 
vistoria.  

41 23/01/2020 16:16   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7784376,081 m S 264219,045 m E 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 

42 23/01/2020 16:18   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7783867,697 m S 263755,098 m E 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 

43 23/01/2020 16:20   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

  
S 20030527        

W 053264652 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 

44 23/01/2020 16:22   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

UHE São 
Domingos 
(Paliteiro)  

7783005,079 m S 262617,749 m E 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 
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45 23/01/2020 16:28   RARMPC 

UHE São 
Domingos     

(Ponto 
Amostragem  

Água)  

7782534.78 m S 261928.97 m E 

Ponto de 
amostragem no 
braço do Ribeirão 
Araras - frente 
numa área 
perturbada e 
assoreada. Ponto 
de amostragem de 
Fitoplâncton 
gerado durante a 
vistoria.   

46 23/01/2020 16:51 

 

CERCA   7783399,964 m S 262998,504 m E 
Cerca de área 
protegida no braço 
do ribeirão Araras 

47 23/01/2020 16:53   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

  7783575,975 m S 263123,603 m E 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 

48 23/01/2020 17:03   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

  7784455,858 m S 264600,335 m E 
Paliteiro no braço 
no Ribeirão Araras 

49 23/01/2020 17:05   

Remanescente 
de Vegetação 

Submersa 
(Paliteiro) 

  7784517,454 m S 265360,469 m E 
Paliteiro no início 
do braço no 
Ribeirão Araras 
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Tab. 09 – Medidas “in situ” tomadas nos pontos de coletas limnológicas na UHESD, em 23 de janeiro de 2020, pela equipe da RMPC – Meio Ambiente 
Sustentável em conjunto com a equipe da Biolaqua, empresa que realiza o monitoramento da qualidade da água na UHESD.  
 

     
Coordenadas 

     
Fitoplâncton 

  
Código Data Hora Clima LAT LONG Prof. (m) Temp (C) Transp (m) 

OD 

(mg/L) 

Cond. 

(uS/cm) 
QUAL QUANT 

1 RDSD1 23/jan/20 10:58 Chuvoso 7790844.09 m S 269656.60 m E 3,0 27,0 0,8 nd 16 x x 

2 PRSD2 23/jan/20 11:39 Chuvoso 7785017.00 m S 271097.00 m E 11,5 29,9 1,3 nd 18 x x 

3 RVBAC 23/jan/20 14:17 Nublado 7780566.01 m S 272148.88 m E 5,5 31,8 2,6 7,1 19 x x 

4 RVRMPC 23/jan/20 15:00 Nublado 7787193.91 m S 263643.62 m E 3,5 29,8 1,3 6,4 21 x x 

5 RARMPC 23/jan/20 15:36 Nublado 7782534.78 m S 261928.97 m E 2,5 29,2 1,0 6,8 20 x x 

6 INSP MARG 23/jan/20 16:51 Nublado 7783399.96 m S 262998.50 m E 0,0 29,7  nd nd 15 x   
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A visita às propriedades do entorno da represa da UHESD revelou a 

predominância da atividade de pecuária extensiva de corte. As propriedades possuem 

áreas entre 200 e 800 hectares, com plantel variando de poucas dezenas a 800 cabeças 

de gado. Todas as propriedades visitadas dedicam-se à pecuária bovina de corte, muito 

embora se diferenciem quanto à finalidade comercial predominante: cria, recria ou 

engorda de bovinos.  

Embora o uso do solo seja claramente a pecuária, observou-se diferenças 

pronunciadas quanto ao estado das pastagens. Há muitas pastagens degradadas, com 

grande prevalência de ervas daninhas (pinheiro do cerrado, ciganinha, malva branca e 

escura), pastagens com princípio de focos erosivos, principalmente nos corredores de 

dessedentação que dão acesso à represa. Por outro lado, também existem inúmeras 

pastagens em bom estado, algumas delas recém-formadas ou em processo de 

recuperação.  

Notou-se, ainda, a existência de talões de monocultivos de Eucaliptos que 

ocupam, em alguns casos, mais de 1000 ha. No entanto, a grande maioria dos 

monocultivos dessa planta de porte arbóreo não atingem a orla da represa e estão 

relativamente afastados do reservatório (> 1 km).  

Com todas as informações de campo levantadas, será possível fazer uma carta 

de usos do solo atualizada para toda a bacia hidrográfica da UHESD, que será 

apresentada posteriormente pela Eletrosul.  

As observações feitas e os resultados das medidas de temperatura, 

transparência da água, condutividade elétrica e oxigênio confirmaram o estado trófico 

do reservatório e as principais características de qualidade de água já mencionadas do 

item (5.1).  

O reservatório caracterizou-se por valores baixos de condutividade elétrica (< 25 

µS/cm) e por valores não muito elevados da transparência da água (< 1,5 m), exceto na 

estação RVBAC, o que coincide com os dados do monitoramento que vem sendo feito 

na represa.  

Não notamos em nenhum ponto do reservatório elevadas concentrações de 

fitoplâncton. Análises qualitativas do zooplâncton mostraram a baixa densidade de algas 

aliada com uma clara dominância de copépodes, calanóides e cladóceros de grande 
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porte, Diaphanosoma sp., o que sugere um ambiente ainda pouco afetado pela 

eutrofização (Fig. 16). 

Foram tomadas amostras qualitativas e quantitativas de organismos 

fitoplanctônicos nos principais compartimentos da represa e as amostras foram 

enviadas para o Laboratório de Ficologia do Departamento de Botânica da UFMG (Profa. 

Dra. Alessandra Giani) (Tab. 09).  
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Fig. 16 – Exame qualitativo do zooplâncton da UHESD. Amostras RARMPC (acima) e RVBAC 
(abaixo).  
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7.4 - SOBREVÔO DE DRONE 

A pedido da Eletrosul, foi feito o reconhecimento aéreo de uma área afetada 

pelo assoreamento no final do braço do Rio Verde. O vôo durou 7min57seg, a uma 

altitude média de 120 metros. A distância máxima percorrida do ponto de partida foi 

535 metros. Foram tomadas 95 fotos (Fig. 17). O vôo foi feito com o VANT Mavic Pro. O 

software de navegação DGI Go 4 (ambiente Android) foi usado. O controle remoto foi 

acoplado a um Smartphone Motto G.  

Após todas as fotos válidas serem baixadas no ambiente Windows, elas foram 

tratadas com o software Photoimpact X3-Corel versão 13.00 com a finalidade de 

evidenciar as plumas de assoreamento existentes na região estudada. 

O sobrevôo executado permitiu identificar não somente áreas assoreadas, mas 

também plumas submersas que sugerem um progresso rápido e uma dinâmica 

acentuada nos processos de transporte de sedimentos a montante (Figs. 18 a 21).   

  

Fig. 17 – Telemetria e resumo do sobrevôo com um VANT (Drone Mavic Pro) no final do braço 
do rio Verde, em 22 de janeiro de 2020, para evidenciar “plumas” de assoreamento submersas 

no espelho de água da represa.
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Fig. 18 – Exemplo de foto aérea tomada com o VANT (Mavic Pro) no final do Braço Rio Verde, UHESD, em 22 JAN 2020. Original: RMPC. 
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Fig.- 19 – Exemplo de foto aérea tomada com o VANT (Mavic Pro) no final do Braço Rio Verde, UHESD, em 22 JAN 2020. Original: RMPC. 
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Fig- 20 – Exemplo de foto aérea tomada com o VANT (Mavic Pro) no final do Braço Rio Verde, UHESD, em 22 JAN 2020. Original: RMPC. 
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Fig- 21 - Exemplo de foto aérea tomada com o VANT (Mavic Pro) no final do Braço Rio Verde, UHESD, em 22 JAN 2020. Original: RMPC. 
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

O presente estudo pode comprovar que houve de fato uma redução estrutural 

do fitoplâncton (densidades, riqueza e diversidade) bem como das concentrações de 

oxigênio dissolvido a partir da campanha 22ª (fundo). O presente estudo também 

identificou, a partir da campanha 25ª, uma gradual volta às condições existentes antes 

da campanha 22ª. Segundo estudos limnológicos (Wetzel & Likens, 2000; Tundisi et al., 

2008; Pimenta, Albertoni, Palma-Silva, 2012), tanto a concentração de oxigênio 

dissolvido como a abundância de espécies fitoplanctônicas podem ter valores reduzidos 

nas camadas mais profundas de corpos de água lênticos (lagos e reservatórios) devido à 

diminuição do ingresso de luz através da coluna de água, apresentando-se diferentes 

das águas da camada superficial. Assim, os valores de oxigênio dissolvido podem ser 

menores que 5 mg/L. 

Os resultados desse estudo identificaram uma grande homogeneidade dos 

dados limnológicos tanto em termos de ausência de estratificação vertical, quanto em 

termos de diferenças entre os compartimentos horizontais e verticais do reservatório. 

Foi observada, ainda, uma virtual ausência de sazonalidade nas principais variáveis 

limnológicas.  

O estudo apresenta uma série de análises estatísticas que comprovam que o 

programa de monitoramento não detectou possíveis padrões espaço-temporais na 

qualidade de água, sugerindo assim ser o reservatório um ambiente altamente 

homogêneo.  

A redução do fitoplâncton é um outro fator ecológico que merece igualmente 

uma análise mais aprofundada a partir de algumas hipóteses que podem justificar o 

fenômeno: 

1. Contaminação com xenobionte de origem alóctone (vindo de fora do sistema). 

2. Contaminação com xenobionte de origem autóctone (vindo dos paliteiros p. 

ex.). 

3. Eutrofização 

4. Metodologia do monitoramento 

5. Mudanças climáticas 

6. Assoreamento 
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Em relação à hipótese (1), a confecção de uma carta atualizada dos usos do solo 

onde as principais fontes de poluição pontual ou difusas possam ser identificadas é de 

fundamental importância. Entretanto, a virtual ausência de heterogeneidade espacial 

entre os pontos de coleta sugere que o reservatório esteja livre de entradas pontuais 

significativas de poluentes ou contaminantes. 

A extensa área ocupada por remanescentes da vegetação florestal, ou seja, área 

formada pelos paliteiros (florestas ripárias) identificada na visita técnica pode ser um 

fator importante na produção autóctone (hipótese 2) de substâncias potencialmente 

tóxicas ao fitoplâncton (H2S e outros produtos originários pelo metabolismo anaeróbico 

que frequentemente pode estar associado aos paliteiros).  No entanto, é pouco provável 

que a vegetação submersa tenha interferido na redução do fitoplâncton observada na 

22ª campanha, tendo decorrido mais de 5 anos (2013 a 2017) após o enchimento da 

represa. E ainda considerando o fato de que o fitoplâncton e as condições limnológicas 

a ele associadas estavam muito favoráveis até a 21ª campanha.  

A eutrofização (hipótese 3) é um fenômeno frequentemente associado à 

redução da diversidade do fitoplâncton e ao aparecimento da dominância de 

cianobactérias. No entanto, esse fenômeno é caracterizado por um forte aumento das 

densidades das espécies dominantes e por um aumento notável da clorofila-a e dos 

nutrientes essenciais tais como nitrogênio e fósforo, o que efetivamente não aconteceu 

em nenhuma das campanhas limnológicas realizadas na UHESD. Apesar de ser um fator 

que não exerce uma importância relevante no presente caso, áreas que possam estar 

sofrendo um incipiente processo de eutrofização, tais como o braço do rio Araras, não 

estão incluídas no monitoramento regular da qualidade de água do reservatório. 

Questões metodológicas (hipótese 4) podem interferir muito nos resultados 

tanto das análises físico-químicas quanto das análises de fitoplâncton, como por 

exemplo a escolha dos locais de coletas, a frequência das amostragens, a escolha das 

profundidades de coleta, demais protocolos de coleta, armazenamento e fixação 

(preservação) das amostras. No caso específico do fitoplâncton, a escolha da 

metodologia das identificações e contagem dos organismos deve ser ajustada aos locais 

pesquisados, sendo que esses ajustes constarão em relatório a ser enviado 

posteriormente pela Eletrosul, e o pessoal envolvido nessas análises deve ter a 

qualificação apropriada. A ausência de padrões sazonais e espaciais observada tanto nos 
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dados de fitoplâncton quanto nos dados sobre qualidade de água vista nos resultados 

pode, por exemplo, indicar que a escolha dos pontos de amostragem deveria ser revista. 

Uma possível revisão dos pontos será apresentada em relatório a ser enviado 

posteriormente pela Eletrosul. 

O clima (hipótese 5) está mudando em todo o globo e não seria estranho se 

mudanças climáticas tais como secas mais prolongadas ou períodos com intensas chuvas 

influenciassem nos padrões de monitoramento de um reservatório. No presente estudo, 

foram dadas sugestões de que mudanças na pluviosidade podem ter exercido algum 

tipo de influência nos padrões atípicos dos dados limnológicos encontrados (Vide Fig. 

02).  

O aumento do aporte alóctone de sedimentos vindos a montante (hipótese 6) 

pode ser um importante fator a considerar em relação aos resultados do fitoplâncton. 

Aumentos dos sedimentos em suspensão na água, de colóides inorgânicos e sólidos 

dissolvidos afetam o clima luminoso na coluna de água e impedem ou prejudicam a 

entrada de radiação fotossinteticamente ativa - PAR (430-700 nm). Esse fato tem efeitos 

imediatos na estrutura do fitoplâncton. O incipiente (mas nítido) processo de 

assoreamento observado pelo sobrevôo de drone (vide item 7.4) na porção final do 

braço do rio Verde merece um estudo mais aprofundado pelos gestores da represa.  

Finalmente, cabe ressaltar que a ausência de monitoramento ambiental no rio 

Araras pode estar contribuindo para exagerar o caráter de homogeneidade limnológica 

dos dados secundários disponíveis. 

 

RECOMENDAÇÕES 

Para a continuidade do programa de monitoramento ambiental da UHESD, o 

presente documento sugere: 

(a) Inclusão das seguintes variáveis limnológicas associadas ao metabolismo 

anaeróbico que possa estar interferindo no fitoplâncton: potencial REDOX e 

concentrações de gás sulfídrico; 

(b) Fazer uma análise crítica de toda a metodologia empregada no programa de 

monitoramento da qualidade da água UHE São Domingos, particularmente em 

relação à comunidade planctônica; 
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(c) Aumentar a sensibilidade das análises de nitrato e de clorofila-a e feofitina.  

(d) Passar a monitorar as variáveis que possam estar relacionadas com o processo de 

assoreamento em todos os pontos de monitoramento, tais como: cor, perfis de 

radiação PAR na coluna de água, sólidos orgânicos, inorgânicos em suspensão e 

dissolvidos; 

(e) Passar a monitorar o braço do rio Araras; 

(f) Corrigir as unidades de turbidez de UTN para NTU; 

(g) Corrigir as unidades de latitude (UTM Sul Zona 22); 

(h) Passar a usar os índices de diversidade de Shannon junto com o de Simpson; 

(i) Realizar um estudo de estratificação vertical na coluna de água com a inclusão de 

medição, metro a metro, dos seguintes parâmetros limnológicos: oxigênio 

dissolvido, pH, condutividade e temperatura.  
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