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1.0 – RESUMO

O documento apresenta um estudo crítico do programa de monitoramento da
qualidade da água do reservatório da usina hidroelétrica de São Domingos – UHE – SD,
um empreendimento da Eletrosul. O estudo está embasado em dois pilares: (1) um
estudo anterior, realizado pela RMPC – Meio Ambiente, que analisou os resultados do
monitoramento de qualidade de água e do fitoplâncton de pelo menos oito campanhas
de monitoramento da qualidade de água, ou seja, da campanha 22 (junho de 2017) à
campanha 29 (julho de 2019) e ainda relatórios e simulações da fase de pré-enchimento
e (2) Laudo de Constatação Nº LC 7384/2019 emitido pelo Instituto de Meio Ambiente
de Mato Grosso do Sul – IMASUL que alertou sobre uma possível redução, considerada
anormal, de riqueza de espécies e de densidades totais observada na comunidade
fitoplanctônica. O presente estudo está dividido em três eixos temáticos: (1) análise das
metodologias de coleta, preservação e análise laboratorial de variáveis físico-químicas
com indicações de melhorias nos métodos analíticos utilizados; (2) coleta, identificação
e contagem de uma série amostral do fitoplâncton na UHE- SD coletadas em janeiro de
2020 e sua comparação com os dados pré-existentes sobre a comunidade
fitoplanctônica e (3) estudo sobre os diferentes usos do solo em três níveis do entorno
da UHE – SD, bem como da sua área de influência, com comentários sobre o
posicionamento e eficácia da rede amostral em detectar influências alóctones que
possam estar comprometendo a qualidade de água do reservatório. O estudo finaliza
com um capítulo contendo conclusões e recomendações que visam tão somente
colaborar para que a empresa prestadora dos serviços de monitoramento ambiental, a
gestora da hidroelétrica e as autoridades ambientais possam aprimorar a gestão
ambiental do reservatório.
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3.0 - INTRODUÇÃO
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.
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 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 a 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.).
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O presente estudo justifica-se tendo por base na constatação, a partir dos
relatórios de monitoramento ambiental da UHE São Domingos, que houve uma queda
brusca da comunidade fitoplanctônica bem como redução nas concentrações de
oxigênio dissolvido.

4.0 - OBJETIVOS
O presente estudo visa analisar, rever e eventualmente recomendar melhorias ou
alterações nas diversas metodologias usadas no programa de monitoramento da
qualidade da água na UHE São Domingos-Eletrosul tanto em relação às variáveis
abióticas quanto bióticas.
A proposta irá usar dados de pelo menos oito campanhas de monitoramento da
qualidade de água, ou seja, da campanha 22 (junho de 2017) à campanha 29 (julho de
2019) e relatórios e simulações da fase de pré-enchimento.
A análise aqui proposta irá abordar os seguintes tópicos:
1) Análise da metodologia de campo empregada na coleta, armazenamento das
variáveis abióticas e biológicas em função do estado da arte atualmente utilizado
em estudos similares.
2) Análise da metodologia analítica usada em laboratório para mensuração das
variáveis abióticas e bióticas em função do estado da arte atualmente utilizado
em estudos similares.
3) Coleta e análise da comunidade fitoplanctônica em coletas realizadas em janeiro
de 2020.
4) Atualização dos padrões de usos do solo e atividades antrópicas na bacia
hidrográfica da UHE-São Domingos e comentários sobre a eficácia da distribuição
espacial dos pontos amostrais em função das possíveis entradas alóctones no
reservatório.
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5.0 - ÁREA DE ESTUDOS
A Usina Hidrelétrica São Domingos situa-se na porção leste do estado do Mato
Grosso do Sul, ao longo do Rio Verde (Tab. 1), tributário da margem direita do rio Paraná.
A represa é formada por três eixos (compartimentos limnéticos), formados pelos braços
dos rios Verde, Araras e São Domingos (Fig. 1).
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 UHE dista cerca de 180 km da capital Campo Grande e 53 km de
Água Clara (MS).
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. 01 – Ficha técnica da UHE São Domingos: localização, hidrologia, reservatório e dados de
produção de energia. Fonte: Eletrosul.

FICHA TÉCNICA
IDENTIFICAÇÃO
Nome da Usina UHE SÃO DOMINGOS
S

Empresa
Potência Instalada (MW)

LOCALIZAÇÃO
Município
Ribas do Rio
M.D.
Pardo
M.E. Água Clara
Curso d'água
Rio Verde
Sub-Bacia / Código
PARANÁ
Bacia / Código
PARANÁ
DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS
VAZÕES CARACTERÍSTICAS
Vazão MLT (m³/s)
123
Vazão Firme 95% (m³/s)
93
Vazão Mínima Média Mensal (m³/s)
81
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
NA Máximo Excepcional (m)
345,00
NA Máximo Normal (m)
344,95
NA Mínimo Normal (m)
343,95
NAs DE JUSANTE
NA Máximo Excepcional (m)
316,10
NA Máximo Normal (m)
310,89
NA Mínimo Normal (m)
309,76
BARRAGEM PRINCIPAL
CARACTERÍSTICAS
Tipo
Comprimento Total da Crista (m)
Altura Máxima (m)
Cota da Crista (m)
ESTUDOS ENERGÉTICOS
Potência da Usina (MW)
Energia Firme (MW médios)
Queda Bruta Máxima (m)
Queda Líquida de Referência (m)

Estado
Latitude

20°05’ S

Eletrosul
48,00

Longitude

Vazão Sanitária (m³/s)
Período do Histórico Completo
Área de Drenagem do Barramento (km²)

ÁREAS INUNDADAS
No NA Máximo Excepcional (km²)
No NA Máximo Normal (km²)
No NA Mínimo Normal (km²)
VOLUMES
No N.A. Máximo Normal (hm³)
No N.A. Mínimo Normal (hm³)
Útil (hm³)
Abaixo da Soleira Livre do Vertedouro (hm³)

MS
53°10’ W

4,78
1.931 a 2.006
10.100

18,60
18,60
17,20
131,30
14,85
38,69

Terra
1.800
32,00
348,00
48,00
32,81
35,15
33,27

SISTEMA DE TRANSMISSÃO
Tensão (kV)
Extensão (km)
Local de Conexão

138
53,00
SE Água Clara
ENERGISA
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Fig. 1 – Cartograma ilustrando a área de estudo formada pelos dois braços principais da UHE São Domingos (MS), com a indicação dos pontos de coletas.
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6.0 - METODOLOGIA
O presente estudo irá revisar e comentar a metodologia de coleta, análise e
processamento de dados que vem sendo usada no monitoramento da Qualidade de
Água na UHE São Domingos (Água Clara, MS).
O monitoramento ambiental do reservatório é feito pelo Laboratório BiolacquaAmbiental, Av. Pres. Ernesto Geisel, 1257, Jardim Jacy, Campo Grande (MS), CEP 79006820. E-mail: biolaqua@uol.com.br . O laboratório é acreditado pela norma ISO 17.025
(ABNT, CRL 1304).
A equipe de trabalho acompanhou as coletas de campo realizadas pela equipe da
Biolacqua no dia 23 de janeiro para verificar a localização dos pontos de coletas, os
protocolos de coleta, armazenamento de amostras e as medidas “in situ” de
transparência da água, oxigênio dissolvido, turbidez e condutividade elétrica.
A análise foi centrada em uma base de dados limnológicos formada por oito
campanhas limnológicas obtidas no monitoramento limnológico da UHE São Domingos
realizadas entre junho de 2017 e julho de 2019. Essa base de dados está descrita na
tabela abaixo (Tab. 2).
A lista das variáveis empregadas no monitoramento da qualidade de água da UHE
São Domingos pode ser vista abaixo (Tab. 03).
Em relação aos itens acima, iremos, sempre que possível, abordar os seguintes
aspectos: (a) revisão da literatura pertinente, (b) comparação dos métodos empregados
no monitoramento da UHE São Domingos com os métodos atualmente usados em
outros estudos similares de monitoramento da qualidade de água no Brasil. Também
será verificado quais as informações presentes nos documentos ou em outras fontes e
que eventualmente não foram consideradas nos relatórios das campanhas, mas que
poderiam melhorar a compreensão do fenômeno da redução do fitoplâncton observado
no reservatório.
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Tab. 02 – Lista das variáveis limnológicas usadas nas diferentes estações de coletas em ambientes lóticos (rios) e lênticos (reservatório) no programa de
monitoramento da qualidade de água da UHE São Domingos*. A localização dos pontos pode ser vista na Fig. 1, acima.

RESERVATÓRIO

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Variáveis Limnológicas

Clorofila-a
Coliformes Termotolerantes,
Condutividade Elétrica
DBO (5 dias)
Déficit de Oxigênio Dissolvido
Densidade de Cianobactérias
DQO
Fósforo Total (como P-PO4)
Nitrogênio Inorgânico Total
N-Nitrato
N-Nitrito
Nitrogênio Total
Nitrogênio total Kjeldahl
Oxigênio Dissolvido,
pH
Profundidade Média

Setor 1
(RV4 – RSD2 - RVBAC)
S-M-F

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RIO
Setor 2
(RSD1 - RV3)

Setor 3
(RTM5 - RV6)

Setor 4
(RV7)

X
X
X
X
X
ND
X
X
ND
X
X
X
X
X
X
ND

X
X
X
X
X
ND
X
X
ND
X
X
X
X
X
X
ND

X
X
X
X
X
ND
X
X
ND
X
X
X
X
X
X
ND
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Saturação de Oxigênio Dissolvido
Sólidos totais
Temperatura da água
Temperatura do ar
Tempo de residência*
Transparência
Turbidez
Comunidade Fitoplanctônica
Cobre
Zinco

X
X
X
X
X
X
X
ND
ND

X
X
X
X
ND
X
X
ND
X
X

X
X
X
X
ND
X
X
ND
ND
ND

X
X
X
X
ND
X
X
X
X
X

ND: não disponível.
(*) - Empresa responsável pelo monitoramento ambiental da qualidade da água: Laboratório Biolacqua-Ambiental, Av. Pres. Ernesto Geisel, 1257,

Jardim Jacy, Campo Grande (MS), CEP 79006-820. E-mail: biolaqua@uol.com.br . O laboratório é acreditado pela norma ISO 17.025 (ABNT, CRL
1304).
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7.0 - RESULTADOS
7.1 - Metodologia de campo para coleta, armazenamento de amostras
Foi avaliada a metodologia de coleta de campo usada pela empresa BioLaqua
Ambiental, no monitoramento da qualidade da água no reservatório UHESD durante as
campanhas 22ª a 29ª (junho 217 – julho 2019).
A equipe da RMPC também fez uma pesquisa dos protocolos analíticos utilizados
pela Biolacqua junto a uma outra empresa, considerada de excelência, e que atua há
vários anos no mercado brasileiro: Merieux NutriSciences. Essa empresa está localizada
à Rua Aujovil Martini, 177 e 201 - Dois Córregos/Piracicaba - CEP: 13420-833, Tels:0800
707 0729 ou (19) 3417 4700. E-mail: ambiental.br@mxns.com. Essa empresa é
também acreditada na ISO 17.025 (ABNT, CRL 0172)
A empresa BioLaqua utiliza, para a maioria dos parâmetros abióticos e bióticos
incluídos no programa de monitoramento avaliado, protocolos de coleta de campo
sugeridos pelo Manual “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater - APHA (2018)”. Esse manual desfruta de reconhecida excelência na área
de qualidade de água sendo usado pela agência ambiental do governo americano
(Environmental Protection Agency – EPA) e pela maioria dos laboratórios que atuam no
segmento de monitoramento de qualidade de água em todo o globo.
As análises comparativas entre os métodos utilizados no monitoramento da UHESD, a literatura e ainda os métodos usados por um laboratório de excelência
internacional e que atua no país (Merieux-NutriSciences) encontram-se sumarizados na
Tab. 03.
Observamos, por exemplo, a necessidade de ajustes no protocolo de mensuração da
transparência da água, bem como no correto posicionamento da embarcação nos
pontos de coleta. Houve dúvidas quanto a correta localização do ponto RVBAC que, na
ocasião, estava muito próximo da zona litorânea do reservatório.
Observamos que a equipe do Biolacqua usa uma sonda multi-parâmetros da marca
Horiba, série W20, que é considerada como sendo um instrumento de excelente
qualidade já que entrega dados de oxigênio dissolvido, temperatura, pH e condutividade
elétrica bastante confiáveis.
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Acreditamos ser importante, no entanto, aumentar os tempos de leitura do oxigênio
dissolvido em cada uma das profundidades consideradas.
Para o processamento das amostras destinadas à análise de clorofila-a, a melhor
solução é a filtração das amostras coletadas ainda no mesmo dia de coleta o que
provavelmente não foi o caso. A maioria dos protocolos recomendados (vide, por
exemplo, Tang et al., 2018; Lin et al., 2005; Arar, 1997, APHA, 2018), recomendam ainda
o congelamento rápido (-20oC) da amostra filtradas (em filtros GF-C de fibra) em até 6
horas após a coleta; deve ainda ser evitado o contato com a luz e haveria a necessidade
de usar grandes volumes de água em ambientes oligotróficos (1-2 L por alíquota).
Para a determinação da densidade de cianobactérias, o protocolo internacional
recomenda o uso do Método Utermöhl (Utermöhl, 1958; Nogueira, Gama-Junior &
D’Alessandro, 2011), que recomenda a coleta de campo com rede de fito de 25 m e
imediatamente fixadas. A empresa não menciona o uso de rede de fito nem o tipo de
frasco utilizado para o acondicionamento das amostras quantitativas de cianobactérias.
Para a amostragem do restante da comunidade fitoplanctônica, o protocolo
recomendado segue o método descrito por Uthermöhl (1958) e APHA (2018).
Recomendando o uso de rede de fito de 25 mm, fixação com lugol acético (quantitativo)
e formaldeído 2% (qualitativo) e armazenada em frasco âmbar (Wetzel and Likens,
2000). A empresa só realizou a fixação com lugol e não menciona o tipo de frasco
utilizado.
Durante a visita e acompanhamento da amostragem verificamos que a empresa
BioLaqua realiza a coleta de amostras em locais próximos da costa do reservatório e
próximo de paliteiros. Os métodos antes citados recomendam a coleta de amostras em
locais com a maior circulação de água e livre de obstáculos.
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7.2

Metodologia analítica
Na análise da metodologia analítica de laboratório, a empresa BIOLaqua utiliza, para

muitos dos parâmetros abióticos e bióticos no programa de monitoramento
avaliado,protocolos de análise laboratorial sugeridos na “Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater – APHA”, proposto pelo governo americano e
aplicado internacionalmente.
Igualmente como no caso da amostragem de campo, os parâmetros clorofila-a,
cianobactérias e fitoplâncton tiveram metodologias que apenas parcialmente
observaram os protocolos internacionais e aqueles usados pelo laboratório MerieuxNutriSciences. (Tab. 03).
No caso do parâmetro clorofila-a, a empresa realizou a extração dos pigmentos
usando etanol e a análise com espectrofotômetro UV, método proposto por Nush
(1980). A bibliografia cientifica recomenda realizar a extração em frio usando acetona
90%, e analisada pela técnica de cromatografia liquida (HPLC), um método proposto por
Arar (1997). Está técnica previne a degradação da amostra e a falsa leitura de outros
pigmentos além da clorofila-a. Outra opção seria a determinação por fluorímetro de alta
precisão, seja “in situ” ou no laboratório. O equipamento ideal pode ser visto em SMWW
10.200 H. Chlorophyll 3. Fluorimetric determination (Tab. 03).
A análise das cianobactérias usando a Câmara de Sedgewick Rafter não é
recomendada por não permitir a sedimentação da amostra de cianobactérias. Esta
câmera é apenas recomendada para amostras de fitoplâncton com altas densidades de
células.
O Método Utermöhl (Utermöhl, 1958; Lin et al., 2005; Nogueira, Gama-Junior &
D’Alessandro, 2011; Tang et al., 2018) usando um microscópio óptico invertido Zeiss
Axiovert 25, com aumento de 400x, é o mais recomendado para ambientes oligotróficos
tal como é a UHE-SD.
Na análise da comunidade fitoplanctônica, a metodologia analítica utilizada foi
semelhante à recomendada na bibliografia científica. Porém, as diferenças acima
assinaladas nas metodologias de amostragem e de preservação da amostra, bem como
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a possível capacitação inadequada dos técnicos que atuam na identificação e nas
contagens dos organismos fitoplanctônicos podem ter sido fatores responsáveis pelos
resultados obtidos e que levaram o IMASUL a emitir o laudo alertando sobre as baixas
densidades e riquezas específicas encontraras em várias ocasiões. Nesse documento,
apresentaremos, mais adiante, uma crítica mais detalhada sobre as análises de
fitoplâncton do programa de monitoramento da UHE-SD (item 7.3).
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Tab. 03 - Lista de variáveis e a metodologia usadas no programa de monitoramento da qualidade de água da UHE São Domingos-Eletrosul (ref: campanha
29, Junho de 2019). Comparação com métodos sugeridos pela literatura internacional e usados pelo Laboratório Referência Merieux-Nutrisciences
(Piracicaba, SP). Em laranja, estão assinalados os métodos nos quais recomendamos melhorias.
Parâmetros
usados nas
campanhas

Metodologia usada por BioLaqua
(no relatório da 29ª campanha)
Método
Analítico

Clorofila a

Metodologia
de
Preservação

Extração em etanol - Filtração
Espectrofotométrico, imediata,
Nush 1980
refrigeração
a 4oC

Metodologia
Internacionalmente utilizada
Método
Analítico
Extração em frio
com Acetona 90%,
HPLC - Método
proposto por Arar
1997

Metodologia
de Preservação

Comentário

Filtração
imediata no
campo (no
barco), filtrado
deve ser
congelação 20ºC e
colocado em
um frasco
escuro. Coleta
de mínimo 1
Litro de
amostra. Evitar
excesso de
contato com a
luz

O uso de acetona
previne o acréscimo
dos produtos da
degradação da
clorofila (clorofila b
e carotenoides). O
frasco escuro e
coberto com papel
alumínio para evitar
a fotossíntese.
Manter congelado
pelo maior tempo
possível. Filtrar pelo
menos 1 litro de
água em ambientes
oligotróficos.
Uma boa opção
seria
a
determinação por
meio
de
um
fluorímetro de alta

Metodologia Lab.
Merieux-NutriSciences
Método
analítico

Limite
Quantificação

Unidade

SMEWW 10200 H
SMWW 22a edição
2012

1

µg/L

Determinação de
Clorofila por
Fluorimetria
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precisão, seja “in
situ”
ou
no
laboratório.

Coliformes
SMEWW 9223 B Termotolerantes Enzyme Substrate
Coliform Test

Refrigeração SMEWW 9223 B –
Refrigeração <
< 10oC
Teste Coliforme por 10ºC
substrato de
Enzimas

Condutividade
Elétrica

Medida no campo
com sonda multiparâmetros.

Refrigeração
a 4oC

Sonda multiparâmetros
calibrada Condutividade
elétrica

Análise em
campo

DBO (5 dias)

SMEWW 5210 B –
5-Day BOD Test

Refrigeração
a 4oC

SMEWW 5210 B –
Teste DBO 5 dias

Frasco de vidro
1Lt escuro e
refrigerado a
4ºC

As características
ideais do
equipamento
podem ser vistas
em SMWW 10.200
H. Determinação de
Clorofila por
Fluorimetria
Este método
enzimático também
é usado para
determinar
coliformes fecais
A leitura deste
parâmetro no
campo usando este
equipamento,
previne degradação
da amostra no
transporte e
preservação

SMEWW 9223
AeB
A.- Coliformes
totais
B.- Escherichia Coli

10 - 24420

NMP/100mL

SMEWW 2510 B
Condutividade
Método de
Laboratório
Instrumentos de
condutividade
independentes

1

µS/cm

SMEWW 5210 B
Teste DBO 5 dias
Medição do OD
com eletrodos nas
garrafas de
incubação

2

mg/L
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Déficit de
Oxigênio
Dissolvido

Cálculo

Cálculo

Densidade de
Cianobactérias

SEDGEWICK‐RAFTER

DQO

SMEWW 5220 D –
Adição de
Closed Reflux,
H2SO4 até
Colorimetric Method pH < 2,
refrigeração
a 4oC

Adição de
lugol

Método Utermöhl
(Utermöhl, 1958),

SMEWW 5220 D –
Método
Colorimétrico de
Refluxo Fechado

Preservação
com Lugol
acético para
análise
quantitativa de
densidades; e
com formol
para análise
qualitativa de
diversidade

A contagem de
cianobactérias
requer pessoal
devidamente
capacitado tanto no
aspecto da correta
determinação
taxonômica, quanto
no correto preparo
das amostras e uso
da metodologia
adequada (ao local
de estudos) para a
contagem dos
indivíduos. O
método de
Utermöhl tem
várias opções de
cubetas de
diferentes volumes.
Frasco de vidro, Realizar a
refrigeração a
amostragem e
4ºC
preservação de
forma rápida para
evitar corrupção da
amostra

SMEWW 10200 A-F
Contagem de
Cianobactérias
Sedimentação em
Câmara de
Utermöhl
Microscópio
Invertido.

3

Os resultados
normalmente
são
expressos em
células/mL,
No entanto,
seria
também
adequado
calcular o
biovolume
do
fitoplâncton.

SMEWW 5220 D
Teste de DQO
Método
Colorimétrico –
Fluxo fechado

5

mg/L
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Fósforo Total
(como P)

SMEWW 4500 P D Método de cloreto
estanoso

Adição de
H2SO4 até
pH < 2,
refrigeração
a 4ºC

SMEWW 4500 P D – Adição de
Método de cloreto H2SO4 até pH <
estanoso
2, refrigeração
a 4o C

O método do
fósforo total requer
uma equipe e
laboratório com
capacitação
adequada para essa
análise. O melhor
método tradicional
por via
espectrofotométrica
é o proposto por
Murphy & Riley
(1962).

SMEWW 3120 B
Metais em água
por Espectroscopia
por emissão de
Plasma
Espectroscopia de
emissão atômica
com plasma
indutivamente
acoplado

10

µg/L

0,5

mg/L

Em ambientes ultraoligotróficos como a
UHE-SD, é desejável
usar a
Espectroscopia por
emissão de Plasma

Nitrogênio
Cálculo
Inorgânico Total

SMEWW 4500 N-A
Método
Condutimétrico de
Nitrogênio
Inorgânico

Frasco de
polietileno ou
vidro.
Refrigeração a
4oC.
Preservação: 48
hs. antes de
todo o nitrito
virar nitrato

Limite de detecção Determinação de
é de 0,01 mg/L nitrogênio
orgânico por
potenciometria
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Nitrato (como
N)

SMEWW 4500 NO3
E – Método de
redução pelo
Cádmio.

Refrigeração
a 4oC

SMEWW 4500 NO3
E - Método de
redução pelo
Cádmio.

Nitrito (como N) SMEWW 4500 NO2
B – Método
colorimétrico

Refrigeração
a 4oC

SMEWW 4500 NO2
B - Método
colorimétrico

Nitrogênio Total Cálculo

Adição de
H2SO4 até pH
< 2,
refrigeração
a 4oC
Adição de
H2SO4 até pH
< 2,
refrigeração
a 4oC

SMEWW 4500-N
NITROGÊNIO

Análise em
campo

Sonda multiAnálise em
paramêtros
campo
calibrada - Oxigênio
Dissolvido

Nitrogênio total
Kjeldahl

SMEWW 4500
Norg C –
Método SemimicroKjeldahl

Oxigênio
Dissolvido

Medida no campo
com sonda multiparâmetro.

SMEWW 4500
Norg C –
Método SemimicroKjeldahl

Frasco de
polietileno ou
vidro.
Refrigeração a
4oC.
Preservação: 48
hs. antes de
todo o nitrito
virar nitrato
Frasco de
polietileno ou
vidro.
Refrigeração a
4ºC.
Preservação
dura 48 hs.
Antes de todo o
nitrito virar
nitrato
Adição de
H2SO4 até pH <
2, refrigeração
a 4ºC

Método apresenta
uma faixa entre
0,05 a 1,0 mg NO3+
NO2-N/L

Adição de
H2SO4 até pH <
2, refrigeração
a 4ºC
Existem vários
sensores de
oxigênio dissolvido
disponíveis nas

Determinação de
Nitratos por
Espectrofotometria
no UV-Vis

0.5

mg/L

SMEWW 4500 NO2
B
Método
Colorimétrico

0,02

mg/L

Determinação de
Nitrogênio
Orgânico por
potenciometria

0.5

mg/L

SMEWW 4500
Norg C, NH3 E
Método Semi
micro Kjeldahl

0,4

mg/L

SMEWW 4500 O G
Método de
eletrodo de

0,1

mg/L
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SM 4500 O G –
Sensor de
membrana
polarográfica.

Sensor de
membrana
polarográfica
(SMEWW 4500-H)

diferentes sondas
multi-parâmetro.
Recomendamos o
uso de sensores
óticos (SMWW
4500-H) ao invés
dos tradicionais
sensores de
membrana
(galvânicos ou
polarográficos) por
serem menos
confiáveis e
perderem a
calibração muito
facilmente.
Os sensores de
membrana
(polarográficos) são
afetados por H2S,
uma substância
comum em águas
eutróficas. Esse tipo
de sensor também
requer um tempo
maior para sua
estabilização de
leituras (3-5 min) o
que é raramente
observado pelos
seus operadores.

membrana
polarográfica.
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pH

Medida no campo
com sonda multiparâmetros.
SMEWW 4500 H+B Método
Eletrométrico

Profundidade
Média

Medida direta.

Saturação de
Oxigênio
Dissolvido

Medida no campo
com sonda multiparâmetro.

Análise em
campo

Sólidos totais

SMEWW 2540 B Sólidos totais, com
secagem a 103105oC.

Refrigeração
a
4oC

Temperatura da SMEWW 2550 –
água
Medida no campo
com sonda multiparâmetros.

Análise em
campo

Análise em
campo

SMEWW 4500 H+B
- Método
Eletrométrico

Análise em
campo

SMEWW 4500 H B
Método
Eletrométrico

Ecobatímetro
profundidade

Análise em
campo

Nd

nd

nd

Sonda multiparamêtros
calibrada Saturação de
oxigênio
(sensor
polarográfico)
SMEWW 2540 B –
Sólidos totais, com
secagem a
103-105oC

Análise em
campo

SMEWW 4500 O G
Método de
eletrodo de
membrana

0

%

SMEWW 2540 B e
E
B.-Sólidos Totais
secos a 103 –
105ºC

5

mg/L

1 a 50

°C

Sonda multiparamêtros
calibrado Temperatura da
água

Frascos de
vidro
borosilicato ou
fluoropolímeros
(1 L).
Refrigeração a
4oC por até
48Hr.

Vide acima
observação para
OD.

E.- Sólidos fixos e
voláteis inflamados
A temperatura da
SMEWW 2550 B
água na coluna deve Métodos de campo
ser medida com um e Laboratório
termístor “in situ”,
ou seja,
diretamente na
profundidade
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desejada. O ideal é
que essa medida
seja feita
simultaneamente a
mensuração do OD.
Temperatura
do ar

SMEWW 2550 –
Sonda multiparâmetros

Análise em
campo

Sonda multiparamêtros
calibrada Temperatura do ar

Transparência

Disco de Secchi

Análise em
campo

Disco de Secchi

nd

Análise em
campo

Obs: disco metálico, Disco de Secchi
pintado de modoi
alternado nas cores
preto e branco, com
peso suficiente para
permanecer na
posição vertical em
reservatórios com
correnteza maior
como é o caso da
UHE-SD.
O operador deve ter
treinamento para o
correto manuseio
do instrumento. No
dia da coleta
observamos que o
operador não
estava familiarizado
com o modo correto

nd

°C

---

cm
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de medir a
transparência.

Turbidez

SMEWW 2130 B –
Método
“Nephelometric”

Refrigeração
a 4ºC

SMEWW 2130 B –
Método
“Nefelométrico”

Refrigeração a
4ºC

Evitar horários ao
final da tarde ou
medidas de
transparência sob
condições adversas
tais como muito
vento, chuvas
fortes.
Realizar a leitura da SMEWW 2130 B
turbidez “in situ”,
Método
ainda no campo, de “Nefelométrico”
preferência para
evitar mudanças na
temperatura,
sedimentação de
seston e pH,
variáveis que
podem interferir
nessa análise. A
preservação pode
alterar os resultados
da turbidez. Usar a
unidade de modo
correto, ou seja,
NTU.

0,1

NTU
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Comunidade
Fitoplanctônica

Método Preconizado Fixação com Utermöhl, 1958;
por Wetzel & Likens lugol
Wetzel &Likens,
(1991)
(fitoplâncton) 2000
e
Fixação:
formaldeido
4%
(zooplâncton)

Análise
quantitativa =
garrafa Van
Dorn e fixar a
amostra com a
solução de
Lugol acético
1% (evitar
formaldeído) e
armazenar
numa garrafa
escura (âmbar).

Densidade do
fitoplâncton método descrito por
Uthermöhl (1958) e
APHA (1995).
Contagem de
indivíduos e
biomassa específica
pelo método
descrito por Edler
(1979) e Wetzel &
Likens (2000).

Análise
qualitativa =
varreduras
horizontais e
verticais com
rede para
plâncton de 20
mm; coletar
amostras por
triplicata e fixar
com lugol
acético,
armazenando
em garrafas de
polietileno.

Identificação e
classificação de
comunidades de
fitoplâncton pelo
método Sieburth
(1978).
Frequência método
proposto por Dajoz
(1973). Diversdade
Shannon-Wiener
(Shannon and
Weaver, 1963).
Ver acima, as
observações para
cianobactérias.
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Cobre

SMEWW 3125 BInductively Coupled
Plasma/Mass
Spectrometry (ICPMS)

Adição de
HNO3 até pH
< 2,
refrigeração
a 4oC

SMEWW 3125 B –
Espectrometria de
Plasma/Massa
Inductivamente
Acoplada (ICP-MS)

Adição de HNO3
até pH < 2,
refrigeração a
4o C

SMEWW 3120 B

0,005

mg/L

Zinco

SMEWW 3125 B Inductively Coupled
Plasma/Mass
Spectrometry (ICPMS)

Adição de
HNO3 até pH
< 2,
refrigeração
a 4oC

SMEWW 3125 B Espectrometria de
Plasma/Massa
Indutivamente
Acoplada (ICP-MS)

Adição de HNO3
até pH < 2,
refrigeração a
4o C

SMEWW 3120 B

0,01

mg/L

SMWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2018); nd: não disponível.
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7.3- COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA (JANEIRO DE 2020)
UHE São Domingos (MS)

7.3.1 - AMOSTRAS ANALISADAS
Foram coletadas 06 amostras em diferentes pontos do reservatório de São
Domingos (Tab. 04)

Tab. 04 – Locais, datas e horários das coletas das amostras de fitoplâncton na UHE São
Domingos – UHE-SD em janeiro de 2020.
Coordenadas
Código

Data

Hora

Clima

LAT

LONG

Fitoplâncton
QUAL QUANT

1 RDSD1

23/01/20 10:58 Chuvoso 7790844.09 m S

269656.60 m E

x

X

2 PRSD2

23/01/20 11:39 Chuvoso 7785017.00 m S

271097.00 m E

x

X

3 RVBAC

23/01/20 14:17 Nublado 7780566.01 m S

272148.88 m E

x

X

4 RVRMPC

23/01/20 15:00 Nublado 7787193.91 m S

263643.62 m E

x

x

5 RARMPC

23/01/20 15:36 Nublado 7782534.78 m S

261928.97 m E

x

x

23/0120 16:51 Nublado 7783399.96 m S

262998.50 m E

x

6 INSP MARG

7.3.2 - ANÁLISE QUALITATIVA
Identificação dos principais táxons de fitoplâncton
Para a identificação das espécies de fitoplâncton (microalgas e cianobactérias),
utilizou-se um microscópio óptico Olympus BX40. Cada amostra foi examinada em
lâminas para a identificação das principais espécies.
As medidas taxonômicas foram feitas em diâmetro celular, comprimento versus
largura, e relação comprimento/largura.
O sistema de classificação adotado foi o de Castro et al. (1993) para Cryptophyta,
Huber-Pestalozzi (1941) para Chrysophyta; Joosten et al. (2006), Komarek &
Anagnostidis (1999) e Komarek & Anagnostidis (2005) para Cyanoprokryota
(Cyanobacteria); Komárek et al.(1983) para Chlorophyta e Popovsky et al. (1990) para
Dinophyta; Laux e Torgan (2011) para Bacillariophyta.
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7.3.3 - ANÁLISE QUANTITATIVA
Contagem de indivíduos
Para a análise quantitativa das espécies, as amostras foram homogeneizadas por
um minuto e, posteriormente, colocadas para sedimentar em câmaras de Utermöhl
Hydro-Bios móveis, de 50cm e 100cm de altura, por no mínimo 24 horas. Após o período
de sedimentação, foi removido cuidadosamente o sobrenadante evitando a
ressuspensão e alteração da distribuição do material acumulado no fundo da câmara.
As espécies de fitoplâncton foram contadas no aumento de 400X, utilizando-se
um microscópio invertido ZEISS Axio Observer D1, seguindo o método de Utermöhl
(1958).
As contagens foram realizadas até atingir um mínimo de 100 indivíduos da
espécie dominante, contando-se no mínimo um transecto completo. Quando não havia
espécies dominantes, procedeu-se a contagem de toda a cubeta, atingindo-se no
mínimo 100 campos. Para a obtenção do número de indivíduos por mL foi multiplicado
o número de indivíduos contados por um fator de conversão.

7.3.4 – Resultados com comentários sobre as diferenças encontradas entre as
análises do fitoplâncton presentes no monitoramento ambiental e as análises
feitas pela equipe da UFMG

Para a elaboração da Fig. 02 foi utilizada informações contidas na Tab. 05 de
abundância de organismos fitoplanctônicos. Nessa figura, é possível observar que as
abundâncias no braço São Domingos foram baixas no local RSD1 (12,91 ind/mL; n=24
gêneros), ponto localizado à montante no braço do rio São Domingos, e aumentaram
consideravelmente na estação logo antes da barragem (RVBAC=298,67 ind/mL; n=27
gêneros).
No braço Ribeirão Araras a abundância foi muito maior logo no início deste braço
no UHESD (RAFIM=342,65 ind/mL; n=25 gêneros) diminuindo consideravelmente na
estação próxima do braço Rio Verde (RARMPC = 42,74 ind/mL; n=30 gêneros). Neste
caso, observa-se que a abundância diminuiu, mas o número de gêneros registrados
aumentou.
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No braço Rio Verde (RVRMPC = 124,06 ind/mL; n=26 gêneros) na interseção com
o braço Araras, as abundâncias aumentaram novamente (Fig. 02) e foram superiores às
registradas no braço São Domingos.
É importante ressaltar que em todas as estações avaliadas pela equipe da RMPC
em conjunto com a UFMG foi encontrado número maior de gêneros de organismos que
os registrados nas campanhas realizadas na UHESD desde o ano 2017 (campanhas 22ª 29ª)

Fig. 02- Abundância de organismos fitoplanctônicos coletados no dia 23 de janeiro de
2020 na UHE-SD.
As abundâncias das espécies fitoplanctônicas registradas na coleta do dia 23 de
janeiro de 2020 mostram que o local de amostragem RVBAC teve muito maior
abundância que o local RSD1 e que outros locais avaliados. Nos registros de abundância
das campanhas 22 a 29, o local RVBAC apresentava os menores valores (Fig. 02).
Os locais RAFIM e RARMPC correspondem a pontos de amostragem no ribeirão
Araras e o local RVRMPC um ponto de amostragem na interseção do braço rio Verde
com o braço ribeirão Araras. Locais estes que NÃO formam parte do programa de
monitoramento da UHE-SD. No entanto, devido aos resultados obtidos nesta coleta de
janeiro de 2020, sugerimos a sua inclusão em futuras campanhas.
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Tab. 05 - Densidades de organismos fitoplanctônicos em cinco pontos de coletas na usina
hidroelétrica de São Domingos (UHE-SD); amostras tomadas em 23 de janeiro de 2020 pela
equipe da RMPC – Meio Ambiente Sustentável.

FITOPLÂNCTON – UHE SÃO DOMINGOS
COLETA REALIZADA EM 23/JANEIRO/2020
ANÁLISE QUANTITATIVA - MÉTODO DE UTERMÖHL
Classe/gênero
Classe Cyanophyceae
Aphanocapsa delicatissima
Dolichospermum planctonicum
Geitlerinema amphibium
Pseudanabaena mucicola
Pseudanabaena galeata
Planktolyngbya limnetica
Synechocystis aquatilis
TOTAL
Classe Bacillariophyceae
Asterionella sp.
Eunotia sp.
Fragilaria tenera
Frustulia sp.
Navicula sp.
Nitzchia sp
Nitzchia closterium
Synedra ulna
Pinnularia sp.
TOTAL
Classe Mediophyceae
Cyclotella sp.
TOTAL
Classe Cryptophyceae
Cryptomonas sp.
Cryptomonas brasiliensis
Cryptomonas curvata
Cryptomonas erosa
Cryptomonas marssonii
Rhodomonas lacustris
TOTAL
Classe Chlorophyceae
Acutodesmus dimorphus
Ankira sp.

RSD1

Estações amostrais
RAFIM
RVBAC RVRMPC
ind/mL

RARMPC

0,00
0,00
2,51
0,16
0,00
0,00
0,00
2,67

0,92
0,00
0,92
0,92
0,92
0,00
1,84
5,51

0,00
0,00
3,37
0,00
3,37
0,00
2,25
8,98

0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,79

0,00
0,51
2,57
0,77
5,15
0,26
0,00
9,27

0,00
1,10
0,47
0,00
0,31
0,79
0,00
0,00
0,79
3,46

0,00
2,76
3,67
0,00
0,00
0,92
0,00
0,00
0,00
7,35

0,00
2,25
10,11
6,74
0,00
4,49
1,12
0,00
1,12
25,82

0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,40
0,40
1,59

2,06
0,26
1,80
0,26
0,26
0,77
0,00
0,00
0,00
5,41

0,16
0,16

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16

11,94
7,35
0,00
19,29
118,50
17,45
174,54

0,00
0,00
0,00
50,53
132,49
39,30
222,31

3,17
2,77
0,00
2,77
39,63
21,40
69,74

3,60
0,26
0,00
3,35
0,00
0,00
7,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,19

0,26
0,00
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Chlorococcales
Chlamydomonas sp.
Desmodesmus opoliensis
Eutetramorus planctonicus
Kirchneriella sp.
Monoraphidium contortum
Monoraphidium griffithii
Monoraphidium
tortile
Scenedesmus ecornis
Schroederia sp.
Tetraedron minimum
TOTAL
Classe Trebouxiophyceae
Chlorella vulgaris
Dictyosphaerium pulchellum
Oocystis lacustris
TOTAL
Classe Klebsormidiophyceae
Elakatothrix gelatinosa
TOTAL
Classe Zygnematophyceae
Closterium gracile
Closterium leibleinni
Closterium setaceum
Cosmarium bipunctatum
Cosmarium regnellii
Cosmarium pyramidatum
Cosmarium sp.
Gonatozygon sp.
Gonatozygon aculeatum
Hyalotecha sp.
Mougeotia sp.
Spirogyra sp.
Staurastrum planctonicum
Staurodesmus sp.
TOTAL
Classe Euglenophyceae
Euglena sp.
Lepocinclis acicularis
Trachelomonas hispida
Trachelomonas volvocina
Trachelomonas rugulosa
TOTAL
Classe Synurophyceae
Mallomonas caudata

3,61
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16

82,68
3,67
0,00
4,59
0,00
6,43
0,00
8,27

0,00
0,00
0,00
15,72
4,49
2,25
1,12
1,12

9,51
0,00
0,40
16,64
0,79
0,79
3,96
3,57

8,50
0,00
0,00
0,00
0,51
0,51
0,00
1,80

0,00
0,00
0,16
4,40

0,00
3,67
0,00
109,32

0,00
0,00
0,00
24,70

0,00
1,98
0,00
38,83

0,26
1,03
0,00
12,87

0,00
0,00
0,00
0,00

19,29
0,00
0,00
19,29

1,12
1,12
1,12
3,37

0,00
0,40
0,40
0,79

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,25
2,25

1,98
1,98

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,16
0,16
0,00
0,31
0,16
0,00
0,00
0,16
1,10

1,84
0,00
0,00
0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,76

0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
1,12
1,12
0,00
4,49

0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40

0,26
0,00
0,51
0,00
1,80
0,00
0,26
0,26
0,26
1,29
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63

0,16
0,00
0,31
0,16
0,16
0,79

0,00
0,00
0,92
2,76
0,00
3,67

0,00
0,00
0,00
4,49
0,00
4,49

0,00
0,00
0,00
4,76
0,00
4,76

0,00
0,00
0,00
2,06
0,00
2,06

0,16

20,21

2,25

5,15

1,29

34/59
TOTAL

0,16

20,21

2,25

5,15

1,29

Classe
Dinophyceae
Gymnodinium sp.

0,00

1,84

0,00

0,00

1,03

TOTAL

0,00

1,84

0,00

0,00

1,03

Tab. 06 - Densidades totais dos principais grupos de organismos fitoplanctônicos em cinco
pontos de coletas na usina hidroelétrica de São Domingos (UHE-SD); amostras tomadas em 23
de janeiro de 2020 pela equipe da RMPC – Meio Ambiente Sustentável.
CLASSES

RSD1

RAFIM

RVRMPC

RARMPC

5,51
7,35
0,00
174,54
109,32
19,29
0,00
2,76
3,67
20,21
1,84

RVBAC
Ind/mL
8,98
25,82
0,00
222,31
24,70
3,37
2,25
4,49
4,49
2,25
0,00

Cyanophyceae
Bacillariophyceae
Mediophyceae
Cryptophyceae
Chlorophyceae
Trebouxiophyceae
Klebsormidiophyceae
Zygnematophyceae
Euglenophyceae
Synurophyceae
Dinophyceae

2,67
3,46
0,16
0,16
4,40
0,00
0,00
1,10
0,79
0,16
0,00

0,79
1,59
0,00
69,74
38,83
0,79
1,98
0,40
4,76
5,15
0,00

9,27
5,41
0,00
7,21
12,87
0,00
0,00
4,63
2,06
1,29
1,03

Total Geral

12,88

344,49

298,66

124,03

43,77
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Fig. 03 - Diversidade de Shannon-Winer (H’) da comunidade de fitoplâncton da UHESD coletadas
no dia 23 de janeiro 2020.

Usando ainda como base os dados de abundância da Tab. 05 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.
O índice de biodiversidade (H’) (Fig. 03) mostra que a diversidade do fitoplâncton
na cabeceira do braço rio São Domingos foi elevada (RSD1= 3,6 nats/ind) e diminuiu para
2,9 nats/ind o local próximo à barragem (RVBAC). Esta diminuição não prejudicou o grau
de diversidade já que continua sendo maior do que 2 nats/individuo.
Os valores de diversidade do fitoplâncton no braço Araras (RAFIM = 3,12
nats/ind; RARMPC = 4,1 nats/ind) e no rio Verde intersecção com o braço Araras
(RVRMPC=3,31 nats/ind), foram apropriados e elevados, o que nos sugere estes locais
possam ser considerados como pontos de amostragem em futuras campanhas de
monitoramento na UHE-SD.
Estes pontos de amostragem, segundo os critérios de Pla (2006), possuem uma
biodiversidade normal para apropriada. Segundo Chao & Shen (2003) 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.
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Quando comparamos os resultados de biodiversidade (H’) do local RVBAC obtidos
durante as campanhas 22ª a 29ª (H’ = 2 nats/ind) com os registrados na coleta do dia 23
de janeiro (H’ = 2,8 nats/ind) observamos que este último foi superior.

Fig. 04 - Distribuição das densidades médias (ind/ml) das principais classes de organismos
fitoplanctônicos coletados em 5 pontos de coletas no dia 23 de janeiro de 2020 na UHE-SD.

A distribuição percentual das classes de organismos fitoplanctônicos na coleta
do dia 23 de janeiro de 2020 (Fig. 04), mostra um maior número de classes do que
aqueles registrados durante as campanhas 22ª – 29ª do programa de monitoramento
da UHE SD. Nesta coleta, foram registradas 11 classes diferentes enquanto que no total
das campanhas acima mencionadas foram registradas 6 classes.
Destacam-se, na Fig. 04, as classes Cryptophyceae e Chlorophyceae. Essas classes
com maior registros de taxa e densidades médias representam gêneros que indicam
ambientes onde a integridade ambiental está sendo mantida satisfatoriamente (Bicudo
et al., 2009). O mesmo pode ser afirmado considerando a baixa abundância (Tab. 06) e
o baixo percentual de cianobactérias (3,51%; Fig. 04), o que não representa risco para o
ecossistema.
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A CETESB (2013) alerta que quando exista a constatação da presença de
cyanobactérias em densidade acima de 10.000 céls./mL, formando natas (scums) sobre
a água, é recomendado iniciar a avaliação de toxinas na água. Segundo Falconer (1999),
as espécies de cyanobactéria identificadas como produtoras de hepatotoxinas estão
incluídas nos gêneros: Microcystis, Anabaena, Nodularia, Oscillatoria, Nostoc e
Cylindrospermopsis. Na coleta do dia 23 de janeiro não foram registradas espécies de
cianobactérias dos gêneros citados por este autor (Tab. 05).
Os resultados obtidos na coleta do dia 23 de janeiro de 2020, reforçam a
integridade deste reservatório como um corpo de água oligotrófico. Assim como, não
coincidem com os registrados nas campanhas (2017-2019) nas quais a superioridade
percentual dos organismos fitoplanctônicos foi da classe Chlorophyceae (80%). O
percentual de organismos da classe cianobactéria coincidem em ambos os momentos
de registro mencionados acima.
Este resultado pode sugerir que a metodologia de identificação das espécies de
fitoplâncton nas campanhas 22-29 (2017-2019) não teve o rigor científico das análises
realizadas pelo Laboratório de Botânica da UFMG, sob a responsabilidade da Profa. Dra.
Alessandra Giani. Também pode-se deduzir destes resultados que a metodologia de
coleta e preservação das amostras no campo possa também ter interferido nos
resultados finais. Estas hipóteses podem responder a diferença encontrada nos
resultados da coleta do dia 23 de janeiro com os registrados no histórico de campanhas
das comunidades fitoplanctônicas no UHESD.
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7.4 - PADRÕES DE USOS DO SOLO NA ZONA DE INFLUÊNCIA DA UHESÃO DOMINGOS.
7.4.1- INTRODUÇÃO
O estudo do uso e ocupação do solo permite unir diversos tipos informações que
podem, em seu conjunto, indicar o grau de preservação ou alteração da área estudada.
Sua importância está atrelada principalmente na identificação de fontes ou potenciais
fontes de alterações no meio ambiente. Além disso, permite conhecer a ocupação da
paisagem contribuindo para diversos estudos e também consiste em buscar
conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou, quando não utilizado
pelo homem, a caracterização de tipos de categorias de vegetação natural que reveste
o solo, como também suas respectivas localizações. De forma sintética, a expressão “uso
da terra ou uso do solo” pode ser entendida como sendo a forma pela qual o espaço
está sendo ocupado pelo homem (ROSA, 2007, apud LEITE et al., 2012).
O sensoriamento remoto juntamente com softwares do Sistema de Informações
Geográficas (SIG) possibilita a obtenção de dados de forma rápida, confiável e repetitiva,
em diferentes faixas espectrais e escalas, permitindo uma ligação entre as informações
(ROSA, 1996, apud LEITE et al., 2012). O conhecimento e o monitoramento do uso e
ocupação da terra é essencial para a compreensão dos padrões de organização do
espaço.
Nessa seção apresentamos um relatório da elaboração do cartograma de uso e
ocupação da bacia à montante ao reservatório da UHE São Domingos - MS, referente ao
contrato firmado entre a empresa Dharma Jr Consultoria Ambiental e a empresa Ricardo
Motta Pinto Coelho RMPC – PJ , a pedido da TEMA – Tecnologia, Engenharia e Meio
Ambiente, visando encontrar possíveis fontes de contaminação que poderiam estar
afetando a queda de fitoplâncton existentes na bacia.
Visando manter os custos no patamar mínimo possível, a empresa TEMA atuou
em parceria com a empresa RMPC uma vez que esta última fez a inspeção de campo na
UHE SD, uma condição essencial para o desenvolvimento desse relatório.
Segundo o contrato firmado a contratada (Dharma Jr) executou o serviço tendo
partido da base de dados e informações disponibilizada pelo contratante.
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7.4.2 – OBJETIVOS

O objetivo geral desse estudo foi o de identificar possíveis fontes de poluição
buscando justificar a diminuição da comunidade fitoplanctônica no reservatório da
usina. Para tanto, o trabalho foi dividido em 6 tópicos descritos a seguir:
a)

Elaboração do limite da bacia onde encontra-se o reservatório da UHE São
Domingos-MS;

b)

Elaboração do mapa de uso e ocupação da bacia à 2 Km do reservatório;

c)

Elaboração do mapa de uso e ocupação da bacia à 5 Km do reservatório;

d)

Elaboração do mapa de uso e ocupação da bacia à 10 Km do reservatório;

e)

Estimativa da vegetação submersa no reservatório (“paliteiros”)

f)

Eficácia do posicionamento dos pontos de coletas de amostras de
qualidade da água tendo em vista a possível entrada de material alóctone.

7.4.3 - TRABALHOS DESENVOLVIDOS
Para elaboração dos mapas solicitados pela contratante, primeiramente foi
determinado o limite da bacia estudada utilizando o banco de dados da SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission) de Água Santa - MS, fornecido pela EMBRAPA (2020) e
também a extensão ArcHydro do ArcGis 10.3. Posteriormente, realizou-se a classificação
de uso e ocupação do solo através da imagem do satélite LandSat 8, órbita 224 ponto
74, de 21/09/2019 obtidas no site do INPE, por meio da ferramenta de classificação do
ArcGis. Criou-se então um buffer de 5 Km e 2 Km a partir da orla do reservatório
fornecido pela contratante, para a verificação da classificação foram empregados
pontos identificados em campo pelo contratante e pontos obtidos do Google Earth para
complementar.
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7.4.4 - MAPAS ELABORADOS

Foram gerados: o limite da bacia hidrográfica do reservatório (Fig. 05), que
corresponde à toda a área que pode contribuir por meio do escoamento superficial para
este reservatório.
A bacia hidrográfica da UHE – São Domingos estende-se por cinco municípios do
estado do Mato Grosso do Sul (Fig. 5), e ocupa uma área aproximada de 10.100 km²:
Os seguintes municípios possuem território na bacia hidrográfica da UHE SD:
1. Figueirão
2. Camapuã
3. Paraíso das Águas
4. Água Clara
5. Ribas do Rio Pardo

O estudo foi conduzido em três níveis, que compreendem a delimitação da área que
compreende uma região à 2 km, 5 km e 10 km da orla do reservatório para as quais
foram elaborados mapas de uso e ocupação do solo (Figs. 6,7 e 8).
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Fig. 05 - Mapa de localização do reservatório na bacia hidrográfica. Fonte: Dharma Jr, 2020.

42/59

Fig. 06 - Mapa de uso e ocupação do solo à 2 Km do reservatório da UHE São Domingos Fonte: Dharma Jr, 2020.
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Fig. 07 - Mapa de uso e ocupação do solo à 5 Km do reservatório da UHE São Domingos. Fonte: Dharma Jr, 2020.
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Fig. 08 - Mapa de uso e ocupação do solo à 10 Km do reservatório da UHE São Domingos Fonte: Dharma Jr, 2020.

.
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Fig. 09 - Mapa dos limites e pontos de trabalho. Fonte: Dharma Jr, 2020.
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Os pontos levantados em campo pelo contratante e outros pontos adicionais
obtidos por meio do Google Earth foram sobrepostos aos mapas classificados e
confrontado o resultado obtido na classificação com a realidade de campo (Fig. 09).
Foi realizada a classificação supervisionada no ArcGis para a obtenção dos mapas
de uso e ocupação do solo. Para a validação desta classificação, foram empregados
pontos de controles fornecidos pelo contratante e pontos obtidos no Google Earth, a
classificação obteve um desempenho de 73,39% de acerto sendo a matriz de confusão
apresentada abaixo (Tab. 7). Pode-se observar que as maiores confusões se deram na
identificação da classe de solo exposto, devido às características espectrais muito
semelhantes.
Tab. 07- Matriz de classificação supervisionada. Fonte: Dharma Jr, 2020.
Realidade
Classificação
Pastagem

Floresta
Plantada

Mata

Solo exposto

Água

Pastagem

10

2

0

0

0

Floresta Plantada

1

7

0

0

0

Mata

2

0

29

0

1

Solo exposto

3

0

0

3

0

Água

2

0

4

0

15

A matriz de classificação supervisionada apresenta a distribuição dos pontos de
controle classificados correta e incorretamente pelo classificador. Uma matriz de
classificação ideal deve apresentar os valores da diagonal principal maiores, pois indica
os contos que foram corretamente classificados, os valores excluídos à diagonal
principal indicam que houve confusão entre as classes, tal confusão se deve, neste caso,
à semelhança na resposta espectral entre as classes, principalmente com a classe
pastagem, que na área estudada apresenta algumas regiões com pastagem bem
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degradada, onde o solo se encontra exposto, regiões onde a pastagem apresenta
arbustos que neste caso se confunde com a classe mata.
Assim houve uma porcentagem de acerto de 83% para a classe Pastagem, 88%
para a classe Floresta Plantada, 91% para a classe Mata, 50% para a classe Solo Exposto
e 71% para a classe Água. Dessa forma, pode-se considerar o resultado da classificação
excelente, visto que, como visto na tab. 07, os dados da matriz de classificação não
acarretam erros que comprometam a análise quanto ao carreamento superficial.
7.4.5- USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA BACIA
A partir da elaboração dos mapas e informações da área de estudo repassadas
pelo contratante, foram identificados os seguintes principais usos da bacia: (1)
Pastagem, incluindo pastagens plantadas e vegetação rasteira; (2) Floresta plantada
(eucalipto e/ou pinus); (3) Solo exposto, incluindo regiões em estágios iniciais de plantio
e (4) Mata.
O contratante solicitou à contratada que observasse possíveis centros urbanos
presentes na bacia, além da atividade de carvoejamento. Foi possível identificar pela
imagem, além da casa de máquinas da UHE, alguns galpões, dispersos na bacia, sendo
irrelevantes na classificação de uso e ocupação da mesma. Quanto ao carvoejamento,
não foi possível a identificação pelas imagens de satélite.
O programa utilizado na elaboração dos mapas foi o ArcGis 10.3, por meio deste,
foi possível a quantificação das áreas classificadas, para cada mapa elaborado (2 Km, 5
Km e 10 Km), partindo-se da delimitação do reservatório repassado pela contratante,
como apresentado nas tabelas abaixo.
Os resultados apresentados, a seguir, mostram que o grau de cobertura dos
possíveis impactos ambientais gerados pelas diferentes classes de usos do solo descritas
a seguir não está sendo coberto de modo eficiente pela rede de pontos de
monitoramento da qualidade de água. O braço do rio Araras deve ser contemplado com
a inclusão de um ponto de coletas, como será visto adiante.
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Tab. 08 - Quantificação dos usos e ocupação da área estudada para mapa à 2 Km do
reservatório. Fonte: Dharma Jr, 2020.
Classificação

Área (Km2)

Pastagem

89,5

%
61,0

Floresta Plantada

20,81

14,2

MataAs
Solo exposto
Água
Total

15,19
6,28
14,99
146,77

10,3
4,3
10,2
100,0

Tab. 09 - Quantificação dos usos e ocupação da área estudada para mapa à 5 Km do
reservatório. Fonte: Dharma Jr, 2020.
Classificação

Área (Km2)

Pastagem

185,19

Floresta Plantada

68,76

Mata
Solo exposto
Água

23,63
17,72
18,98

21,88
7,52
5,64
6,04

314,28

100,00

Total

%
58,93

Tab. 10 - Quantificação dos usos e ocupação da área estudada para mapa à 10 Km do
reservatório. Fonte: Dharma Jr, 2020.
Classificação

Área (Km2)

Pastagem
Floresta Plantada
Mata
Solo exposto
Água

403,14
118,7
53,47
32,94
21,85
630,1

.

%
63,98
18,84
8,49
5,23
3,47
100,00
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Pecuária
O uso do solo predominante na bacia estudada é representado pelas pastagens
que ocuparam de 59 % a 64% da área de influência da UHE-SD, dependendo da distância
da represa (Tabs. 08, 09 e 10).
A pecuária, uso e ocupação identificado na bacia estudada, possui seu impacto
sobre o meio ambiente. Dejetos de animais representam uma fonte de contaminação
da água, uma vez que estes são ricos em nutrientes, como nitrogênio e fósforo.
Em ambientes aquáticos, o nitrogênio ocorre em diversas formas, sendo
nitrogênio molecular (N2), nitrato (NO3), nitrito (NO2), amônia (NH3). Na ausência de
nitrogênio molecular, o fitoplâncton utiliza o nitrito (forma mais abundante depois do
N2), podendo ser tóxico e causar lise celular (morte ou herbivoria).
Quanto ao fósforo, a USEPA (1971, apud Klein et al, 2012) apresenta que o nível
crítico de fósforo total na água não pode exceder 0,025 mg/L, além de concentrações
na faixa de 0,01 mg/L são suficientes para manutenção do fitoplâncton, e concentrações
na faixa de 0,03 a 0,10 mg/L, ou maiores, podem desencadear o seu crescimento
desenfreado, ou seja, a eutrofização.
Além disso, um manejo inadequado da bacia remete à degradação da mesma,
causando perda de fertilidade do solo, superpastejo e surgimento de plantas
indesejáveis.
Nas pastagens, quando há o surgimento de arbustos que atrapalham o
desenvolvimento do capim, a prática comum é utilizar herbicidas para exterminar esses
arbustos, sendo estes uma fonte de contaminação do solo e água.

Silvicultura
As florestas plantadas (eucaliptos) ocuparam de 14 a 21% da área de estudada,
dependendo da distância da represa (Tabs. 08, 09 e 10). Entretanto, o percentual
ocupado por essa categoria tende a ser menor em áreas mais próximas ao reservatório.
A visita técnica realizada pela equipe da RMPC constatou que a maioria das
florestas plantadas na região são constituídas por monocultivos de eucaliptos (pelas
imagens não é possível diferenciar os dois tipos).
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Os efeitos ambientais do plantio de eucalipto identificados na bacia para
fabricação de celulose são diversos como: erosão hídrica, por consumirem muita água
contribuindo para a diminuição do fluxo de rios e córregos; empobrecimento de
nutrientes do solo, como também seu ressecamento e desertificação, devido à extinção
de espécies vegetais.
Além desses efeitos, para o plantio, práticas de combate à formiga são comuns,
o qual utiliza-se produtos químicos para tal feito.
Devido às características dos solos brasileiros, empobrecidos e/ou erodidos, é
necessário realizar adubação e calagem destes. Os adubos comumente utilizados são
compostos de nitrogênio, fósforo e potássio, dentre eles, tem-se sulfato de amônio,
uréia, superfosfato simples e triplo, fosfato natural, cloreto de potássio e sulfato de
potássio.

Vegetação Nativa
O presente estudo indicou que as áreas ocupadas por matas nativas tendem a
aumentar à medida que se afasta da orla de represa (Tabs. 08, 09 e 10). Esse fato sugere
que as áreas mais próximas ao reservatório estão mais degradadas e sujeitas a diversos
tipos de impactos ambientais associados aos usos do solo acima relatados.

Solo exposto
Os percentuais relativos ao solo exposto foram baixos e variaram entre 4 e 5 %
(Tabs. 08, 09 e 10). O solo exposto resulta do manejo normal de pastos e de florestas
plantadas. Formas de manejo, tais como a formação de novos pastos ou corte de talões
de eucalipto resultam em solo exposto por determinados períodos de tempo.
Por meio das análises das imagens de satélite, ficou notório em alguns pontos
que o solo está exposto, principalmente próximo à orla do reservatório, com maior
intensidade especificamente em um braço do reservatório.
Essa exposição do solo intensifica o transporte de sedimentos, sendo um fator
limitante à comunidade fitoplanctônica, pois, a presença de material particulado na
água torna-a turva interferindo na passagem de luz, importante para a atividade
fotossintética do fitoplâncton. Portando, o grau de solos expostos na bacia pode
interferir diretamente na redução do fitoplâncton.
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Áreas com o solo exposto podem ter impactos relevantes na qualidade de água
de um reservatório por contribuírem com grande quantidade de sólidos em suspensão
e nutrientes para a massa de água especialmente durante o período chuvoso, o que
pode acelerar consideravelmente os processos de assoreamento e/ou eutrofização.
Partes mais a montante do braço do rib. Araras mostraram extensas áreas ocupadas por
solo exposto (Fig. 8).

Massas de Água
Os percentuais ocupados por massas de água variaram de modo expressivo
dependendo da distância da represa. Ao consideramos a distância de apenas 2 KM, a
área ocupada por massas de água chega a comprometer 10% da área total estudada
(Tab. 08). Esses percentuais caem respectivamente para 6% e 3%, a 5km e 10 km,
respectivamente (Tabs. 09 e 10). O elevado percentual ocupado pela categoria “águas”
na Tab. O8 refere-se á área ocupada pelo lago formado pela UHE SD (Fig. 06).
No caso das áreas a 5 KM e 10 KM, além da área alagada na UHE SD, a área
ocupada pelo reservatório de uma PCH localizada à montante, logo no final do braço do
rio Verde, também exerce uma considerável influência nos percentuais de cobertura
dessa categoria de usos do solo (Figs. 07 e 08).

Vegetação Submersa (paliteiros)
A pedido da contratante, foi quantificada a quantidade de vegetação terrestre
inundada presente dentro no reservatório. Essa área soma um total de XXXX Km² do
reservatório que está ocupado por algum tipo de vegetação submersa.

Os

remanescentes de vegetação terrestre submersos na represa podem ter impactos
significativos na qualidade da água, principalmente nos níveis de oxigenação, nos
produtos associados ao metabolismo anaeróbico, particularmente nos níveis de H2S,
CH4 e ácidos orgânicos.
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
No presente estudo, foram identificadas algumas fragilidades e lacunas tanto na
metodologia de coleta e preservação de amostras quanto na metodologia analítica das
variáveis consideradas no programa de monitoramento da qualidade de água da UHE
SD. Algumas dessas fragilidades podem inclusive justificar os valores reduzidos de
oxigênio dissolvido, clorofila-a, densidades, riqueza e índices de diversidade em espécies
do fitoplâncton; a redução nos valores dessas variáveis foi objeto do Laudo de
Constatação Nº LC 7384/2019 do Imasul/MS.
Na Tab. 03 e nos itens 7.1 e 7.2 são propostas algumas melhorias tanto na
metodologia de coletas quanto nos métodos analíticos usados no programa de
monitoramento da qualidade da água da UHE SD.
As análises feitas pela equipe da Profa. Dra. Alessandra Giani (Depto.
Botânica/UFMG) mostraram diferenças tanto na riqueza em espécies, quando nas
densidades e índices de diversidade fitoplanctônica. Os dados da UFMG mostraram
valores mais elevados em todos esses parâmetros estruturais da comunidade
fitoplanctônica. Recomendamos, portanto, uma ampla revisão de toda a metodologia
de coleta, preservação, identificação e contagem dos organismos fitoplanctônicos.
O estudo sobre os diferentes usos do solo foi conduzido pela Profa. Dra. Eliane
Vieira (UNIFEI, Itabira-MG) que coordena a empresa “start up” Dharma Jr Consultoria
Ambiental, dentro do programa de Incubadora de empresas da Universidade Federal de
Itajubá - UNIFEI, no Campus de Itabira (MG). Esse estudo, realizado na bacia hidrográfica
da UHE SD, mostrou um elevado grau de ocupação humana em todos os três níveis de
estudo considerados (2 KM, 5 KM e 10 KM, a partir da orla da represa).
A pecuária extensiva e os monocultivos de eucaliptos ocupam uma posição de
destaque entre as atividades humanas nessa região. Existem muitas citações na
literatura dando conta dos impactos dessas atividades na qualidade de água de lagos e
reservatórios. É necessário destacar, por exemplo, que o uso de defensivos, fertilizantes
e corretivos de pH solo é uma prática comum nessas duas atividades. Portanto,
recomendamos que o programa de monitoramento ambiental da qualidade da água
passe a incluir variáveis que possam medir tais impactos na qualidade de água no
reservatório.
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Os percentuais de solos expostos são uma outra categoria de usos do solo que
chamou a atenção nesse trabalho. E houve diferenças marcantes nessa categoria entre
os braços e compartimentos do reservatório. A identificação de áreas de assoreamento
realizada pela equipe da RMPC (sobrevoos de drone) em recente relatório (Jan 2020),
aliada aos padrões de solos expostos demonstram que é necessário acompanhar com
mais atenção a dinâmica de manejo das diferentes atividades humanas na bacia da UHE
SD (que é muito grande). É desejável acompanhar as manobras e operações das PCHs
situadas à montante, no rio Verde, tais como descargas de fundo ou varrições abruptas
de vazão. Nesse sentido, recomendamos a adoção de um monitoramento de alta
frequência de variáveis básicas (temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido,
turbidez e nitratos, por exemplo).
O estudo sobre os usos do solo fez também uma estimativa da área ocupada
pelos paliteiros (vegetação submersa) dentro da UHE SD (XXXX km²). Os “paliteiros”
ocupam extensas áreas nesse reservatório. Essas estruturas, além de causar um notável
impacto cênico e na paisagem lacustre, podem interferir severamente na qualidade de
água, uma vez que interferem na hidrodinâmica. Paliteiros contribuem ainda para
diminuir a circulação da massa de água, contribuindo para a redução dos níveis de
oxigenação da coluna de água, para o aumento das taxas de sedimentação de seston
(portanto, favorecendo o assoreamento).
Os remansos associados à presença de vegetação terrestre inundada em
represas contribuem ainda para o aumento do metabolismo anaeróbico e para
aumentos na emissão de gases formadores do “efeito estufa”, ou seja, CH4 e CO2.
Ao mesmo tempo, os paliteiros são biótopos ideais não somente para o
recrutamento de peixes (exóticos, inclusive), mas também de macrófitas, algas,
cianobactérias e ainda de alguns vetores de doenças de veiculação hídrica.
Paliteiros, além de contribuírem para a piora da qualidade da água, ainda podem
prejudicar a navegação, o turismo, a pesca desportiva e comercial e ainda todas as
atividades ligadas à aquicultura.
Recomendamos, portanto, a inclusão de pelo menos um ponto de amostragens
nas áreas ocupadas por paliteiros e um outro no braço do rio Araras, levando em
considerando as diferenças encontradas neste braço se comparado aos braços do rio
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Verde, São Domingos tanto nas análises de fitoplâncton como nos padrões de usos do
solo.
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