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A Bacia do Formoso vem sofrendo mudanças intensas de usos do solo 

nos últimos 30 anos. Com base nos dados gerados pelo Projeto Formoso Vivo e 

a caracterização de paisagem apresentada neste relatório, podemos destacar a 

tendência de substituição de áreas de pecuária por áreas de agricultura nos 

últimos anos. O mapa gerado e as análises de paisagem nesta primeira etapa do 

monitoramento são fundamentais para servir de linha de base para o 

monitoramento de longo prazo e planejamento de ações futuras.  

Bioindicadores 

 

 

 

 

 

 

A Bacia do Formoso tem sido algo de diversos estudos envolvendo 

seleção de bioindicadores, com destaque aos trabalhos sobre peixes (Projeto 

Peixes de Bonito) e macroinvertebrados. Em geral os trabalhos têm 

demonstrado que a substituição de vegetação nativa por outros usos no entorno 

dos ambientes aquáticos vem causando diminuição de espécies especialistas de 

florestas (exemplo algumas libélulas) e aumento de populações de peixes 

exóticos em córregos de áreas urbanas. Além disso, alguns estudos têm 

demonstrado mudanças de comportamento de peixes, causado por aumento de 

atividades de recreação e potenciais efeitos de pisoteamento de comunidades de 

macroinvertebrados.  

Os resultados do Programa Observágua para peixes e macroinvertebrados, 

incluindo coletas em 40 amostrais, demonstraram algumas espécies apresentam 

poder de indicação e podem ser incorporadas num amplo programa de 

biomonitoramento. De modo geral, os dados de peixes adicionam evidencias 

que os córregos nas áreas urbanas apresentam populações de peixes exóticos, 

entretanto estes parecem estar restritos a estes trechos. No caso de 

macroinvertebrados, nossos resultados mostram que Odonata pode ser um 

grupo indicador de mudanças de usos do solo na região, inclusive estamos 

desenvolvendo métodos moleculares que podem ajudar no uso do grupo como 

indicadores. Os resultados de macroinvertebrados mostraram aumento de 

abundância de alguns grupos em pontos na área urbana, particularmente de 

larvas de Chironomini (Diptera: Chironomidae) o que pode estar associado ao 

enriquecimento orgânico destes trechos.  

 



Qualidade de 

Água – Variáveis 

físicas e químicas 

Os dados de oxigênio, pH e condutividade da água estão dentro da 

variação considerada normal para sistemas aquáticos de classe de águas 

salobras: CONAMA II. Devido suas características cársticas, a condutividade 

dos rios da Bacia do Formoso é geralmente elevada. Não encontramos 

evidências claras de impactos antrópicos nestas variáveis.  

Integridade de 

habitat 

 

 

Em geral os dados de habitat foram relativamente altos, demonstrando 

certa integridade das zonas ripícolas da região. Entretanto, detectamos alguns 

valores baixos principalmente em áreas com baixa quantidade de vegetação 

nativa. Destacamos também valores mais baixos de métricas em córregos na 

área urbana, particularmente dos itens: degradação da margem e baixa retenção. 

Nossas análises também demonstraram relação entre uso do solo do entorno e a 

integridade local. Isto significa que metas devem ser direcionadas para manejo 

do entorno dos pontos, o que inclui ações de restauração. Como os resultados 

apontam para relações apenas entre estas variáveis, modelagens específicas são 

necessárias para avaliar prioridades de conservação e manejo que devem ser 

feitas para orientar e priorizar ações.  

Monitoramento d 

hidro-

sedimentológico 

 

 

Os resultados da avaliação hidrosedimentolóica demonstrou diferenças 

na porcentagem de material de granulométrico ao longo da bacia. Alguns 

pontos foram caracterizados por granulometria inferior a 0,250mm, ou seja, 

classificados como areia muito fina, silte e argila, fator que demonstra que estes 

locais tendem a permanecer turvos por mais tempo quando sofrem agitação. O 

mapeamento destas áreas é fundamental para entender melhor a dinâmica de 

turvação das áreas, o que tem implicações importantes para o turismo da região. 

Monitoramento 

de metais pesados 

 

Foram coletados sedimentos e fauna para analises de metais 

biodisponíveis (Cd, Cu, Zn, Mg, Mn, Cr) em 40 pontos amostrais. Com base 

nos valores orientadores para solo da CETESB (2014) e artigos (ver referências 

neste relatório), os resultados obtidos indicaram que a maioria das 

concentrações obtidas está dentro dos níveis aceitáveis. Para sedimento em 

sistemas aquáticos, não há referência oficial no Brasil, mas há valores 

prováveis e limiares de efeitos. Neste caso, a concentração de cadmio obtida 

para a biota aquática, em geral, está acima do desejado, inclusive foram os 

maiores valores obtidos. Por exemplo, para Odonata o maior valor foi de 15,6 

mg/kg e para o peixe (Characidium sp.) com concentração de 8,33 mg/kg. O 



desejado era que estivesse abaixo de 0,5 mg/kg. Não sabemos a origem deste 

metal na bacia do Formoso. As concentrações obtidas para os sedimentos 

aquáticos estão, em geral, dentro dos limites aceitos para solos e para se 

materiais dragados em águas doces e salinas/salobras (Resolução CONAMA 

N° 454). No entanto em alguns poucos pontos de amostragem, as concentrações 

deste metal nos sedimentos estão ligeiramente acima dos valores de referência, 

que variam de 0,5mg/kg (Cetesb, 2014) para solos, e de 0,6mg/kg 

(RESOLUÇÃO CONAMA N° 454) para sedimentos dragados. 

Agroquímicos 

 

Foram coletadas amostras de sedimentos em 10 pontos da bacia para 

análise das seguintes substâncias padrão: Cipermetrina, Endosulfan Total (A + 

B + Sulfato), L-Cialotrina, Permetrina e Glifosato. Os resultados de substancia 

padrões de agrotóxicos não indicaram valores elevados nos sedimentos dos 

pontos analisados. Este resultado, embora positivo para a região comparando 

com outras áreas de agricultura no Brasil e suas fronteiras, deve ser visto com 

muito cautela, pois os dados são muito restritos espacialmente e 

temporalmente. Neste sentido, recomendamos uma forte aliança entre órgãos 

envolvidos em monitoramento de água, equipe do Projeto, prefeitura e 

proprietários rurais para um amplo estudo sobre compostos químicos nas águas 

do Rio Formoso para confirmar e talvez expandir as analises de metais e 

agrotóxicos exemplificadas neste estudo preliminar. Sem dúvida, todos 

desejamos que a bacia do Rio Formoso seja um modelo de baixo impacto 

ambiental conciliado com produção agrícola e turismo sustentável. 

Espécies 

ameaçadas 

Foi encontrada uma espécie de Odonata listada como criticamente 

ameaçada na lista da IUCN: Elga newtonsantosi. Este resultado fortalece a 

importância da conservação da região. Como é uma espécie rara, ainda não 

temos dados populacionais, mas a equipe do projeto espera ampliar o numero 

de registros nas próximas coletas.  

Espécies exóticas e 

invasoras 

Detectamos a ocorrência de espécies de peixes exóticos nos córregos 

urbanos (Poecilia reticulata) e também espécies de moluscos Melanoides 

tuberculatus Müller, 1774 (Gastropoda: Thiaridae). No caso do peixe, ele 

parece estar restrito a trechos nas áreas urbanas, já no caso dos moluscos, estes 

possuem potencial de dispersão muito grande, inclusive foram encontrados em 

diversos pontos na bacia.  



Introdução 

 
   

O Programa Observ’água representa um esforço conjunto entre a Fundação 

Neotrópica do Brasil, Prefeitura Municipal de Bonito, Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul e demais Universidades (Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, Universidade 

Federal da Grande Dourados - UFGD e Universidade de São Paulo - USP) para construir um 

sistema modelo de biomonitoramento das águas, tendo em vista a importância de Bonito no 

cenário regional e nacional. A execução do Programa busca ainda complementar as demandas 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), que identificou a necessidade de 

monitorarmos as águas dos rios e córregos de nosso município.  

Acreditamos que, em médio-longo prazo, teremos uma base de informação consistente 

que permitirá a tomada de decisão por parte da iniciativa privada (turismo e agropecuária) e 

poder público, em busca do uso sustentável dos recursos naturais da bacia do rio Formoso. 

Essas informações também serão importantes para implementação de programa de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PSA) - mecanismo de compensação, financeira ou não, aos 

proprietários que mantém áreas naturais com bom estado de conservação em suas 

propriedades, garantindo a produção e manutenção dos serviços ambientais para toda a 

sociedade - identificando os locais dentro da bacia hidrográfica com maior qualidade 

ambiental e as que carecem de um cuidado maior no tocante da conservação. 

Os dados apresentados neste relatório são correspondentes a primeira fase do 

Programa e representam um grande avanço para o monitoramento das águas da Bacia do 

Formoso, pois esta é a primeira iniciativa que: i) abrange um elevado número de pontos, 

incluindo um claro gradiente de usos do solo, ii) inclui uma abordagem em múltiplas escalas 

de caracterização ambiental, iii) inclui uma ampla gama de indicadores físicos, químicos e 

biológicos.  

Dentre as perspectivas do sistema de monitoramento, consideramos a necessidade de 

avançar no monitoramento participativo, envolvendo atores locais e voluntários. A equipe do 

programa está amadurecendo uma proposta de inclusão do monitoramento de turbidez 

seguindo uma abordagem de ciência cidadã. Vale destacar, que o sistema necessita de um 

desenho específico para responder questões envolvendo turbidez na região, pois para se ter 

evidências de causas e efeitos (diferenciando parcelas de origem antropogênicas e naturais) 

relacionadas a turbidez da água, necessitamos de um desenho amostral no formato BACI 

(antes, depois, controle, impacto), considerando momentos de distúrbios críticos, como as 



chuvas na região.  Entendemos que após esta caraterização geral da bacia, poderemos ampliar 

o sistema para atender questões pontuais como estas. 

A primeira fase foi fundamental para subsidiar os próximos passos do programa de 

monitoramento, incluindo custos-beneficios, seleção de indicadores, hipotetizar potenciais 

relações de causas e efeitos, refinamento de protocolos, etc. Mais importante do que os dados 

apresentados neste relatório, é o inicio de um Programa ambicioso de monitoramento das 

águas visando subsidiar sua gestão. Neste contexto, a equipe do Programa Observ’água 

claramente deu um passo importante para fundamentar o desenvolvimento de um programa de 

longa duração que possa ser acoplado com um sistema de gestão eficiente.  

Apresentamos no presente relatório os resultados alcançados nesta primeira fase de 

coleta de dados. Estamos certos de que a continuidade das amostragens, triagem e análise de 

dados serão de grande valia para a gestão ambiental e turística do Município, a fim de se 

manter o município de Bonito como referência no ecoturismo e na preservação ambiental. 
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Capítulo 1. 

PROGRAMA OBSERVÁGUA – MONITORAMENTO ADAPTATIVO DA BACIA DO 

FORMOSO 
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Santana; Dr. Francisco Valente Neto; MSc. Elaine Correa; MSc Carolina F. Bellodi; Dr. 

Nicholas Kaminski; Dr. Jose Manuel Ochoa Quintero; Dr. Anderson Ferreira; Dr. Juliano José 

Corbi; Dr. Franco L. Souza.  

 

Modelo Conceitual do Programa Observ’água  

Bonito tem se destacado no cenário nacional e internacional pela sua beleza cênica e 

pelos seus atrativos de turismo de natureza associados aos ambientes aquáticos. Seu sistema 

de turismo de natureza e outras atividades desenvolvidas na região demandam um sistema de 

monitoramento integrado de águas de elevada eficiência e que oriente tomadas de decisão 

para sua conservação e uso sustentável.  

O monitoramento ambiental é essencial para orientar a gestão das águas, sendo um 

passo integrante do processo de gestão participativa e sistemática para viabilizar tomadas de 

decisão frente às múltiplas demandas deste recurso fundamental e crítico para humanidade.  

 O Brasil possui um amplo sistema de monitoramento das águas coordenado pela 

Agencia Nacional das Águas e diversas agências estaduais. Em geral, o monitoramento de 

águas no Brasil depende da ampliação do nosso conhecimento científico sobre biodiversidade 

e dinâmica de funcionamento dos sistemas, estabelecimento de ferramentas de análise, de 

bancos de dados, do envolvimento de pesquisadores, padronização de protocolos, estratégias 

de monitoramento acopladas a tomadas de decisão, além da ampliação da participação 

popular. Neste contexto, é essencial o desenvolvimento de iniciativas regionais de 

monitoramento voltados para subsidiar tomadas de decisões locais.  

 

 

 

 

 

 



 

Box 1. Monitoramento adaptativo 

O monitoramento no contexto da gestão adaptativa é entendido como um 

sistema de gestão em que o desenvolvimento de um modelo conceitual, conjunto de 

questões, desenho experimental, coleta dos dados, análises, interpretações e tomadas de 

decisões estão conectadas por passos interativos (Figura 1). O sistema de 

monitoramento adaptativo evolui em resposta a novas informações, novas questões e 

desenvolvimento de novos protocolos, mas isto não pode distorcer ou quebrar a 

continuidade e integridade da série temporal do monitoramento. Além do aspecto 

técnico, o sistema de monitoramento adaptativo envolve o aspecto político de gestão de 

biodiversidade, destacando a participação democrática com responsabilidades entre as 

esféricas públicas e sociedade civil. Um sistema de monitoramento bem arquitetado e 

implantado deve: (i) produzir informações sobre tendências de aspectos chaves da 

biodiversidade; (ii) alertar antecipadamente sobre problemas que depois de 

estabelecidos podem ser difíceis ou muito caros de reverter; (iii) gerar evidência 

quantificável sobre sucesso (e.g., recuperação de espécies após manejo) e insucesso de 

conservação; (iv) destacar maneiras de tornar o manejo mais efetivo; e (v) oferecer 

informação sobre o retorno do investimento em conservação. Mais informações, ver: 

Lindenmayer et al. (2011). 

 

Figura 1. Esquema geral descrevendo o funcionamento de um sistema de monitoramento adaptativo. 

Adaptada de Lindenmayer et al. (2011). 



Dentro deste cenário, o Programa Observ’água, coordenado pela Fundação 

Neotrópica do Brasil com apoio de diversos parceiros, visa criar e articular uma ampla 

infraestrutura colaborativa para monitorar os sistemas aquáticos do Planalto da Bodoquena, 

com foco inicial na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, dando subsídios para sua gestão. 

A proposta se diferencia das experiências existentes por inovar em aspectos científicos, 

tecnológicos e de gestão de forma integrada dentro de uma lógica de monitoramento 

adaptativo de excelência para resultados (conforme princípios do Gespublica 

www.gespublica.gov.br).  

De modo geral, os resultados do Programa Observ’água são expressos em 

indicadores que passaram por um criterioso processo de seleção, baseado em fundamentos de 

racionalidade, implantação e desempenho (Bonada et al., 2006). Os indicadores estão sendo 

integrados à objetivos e metas, o que permitirá uma efetiva inclusão dos dados sobre 

integridade ambiental no processo de gestão adaptativa e sistemática em diferentes escalas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Programa Observ’água está sendo desenvolvido no formato de redes, criando e 

integrando subsistemas de monitoramento que possuem como denominador comum 

indicadores de integridade ambiental de sistemas aquáticos. Cinco objetivos serão transversais 

aos subsistemas e escalas e servirão como articuladores:  

Box 2. O que é indicador? 

 “Um indicador em estudos de biodiversidade e planejamento 

ambiental é um componente ou uma medida do fenômeno ambientalmente 

relevante usado para descrever ou avaliar condições ambientais, mudanças 

ambientais ou um conjunto de objetivos”. Fenômenos ambientalmente 

relevantes são pressões, estados e respostas, como definidas pela  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Heink & 

Kowarik, 2010). 



 

 

Princípios do Programa Observágua (Adaptados de McGeoch et al., 2012) 

 O Observ’água deverá ser desenvolvido de forma alinhada e complementar a outros 

sistemas de monitoramento nacionais e internacionais; 

 O Observ’água reconhece que o monitoramento requer múltiplas escalas e níveis e 

que os seus objetivos devem, quando possível, ser ajustados hierarquicamente. Assim, 

abordagens padronizadas facilitam a agregação da informação em múltiplas escalas; 

 O Observ’água reconhece a importância de múltiplos saberes e deve adotar princípios 

de gestão participativa em todas as suas fases;  

 Objetivos, hipóteses e metas claras e relevantes para gestão da biodiversidade e água 

devem ser estabelecidas e alinhadas com o escopo, desenho, implantação, análises e 

sínteses desejadas pelo Observ’água; 

 O Observ’água deve ser elaborado com base em saberes e práticas científicas, 

dirigido por perguntas integradas em diferentes escalas; 

 O Observ’água deve ser elaborado com base em princípios claros de custo-

efetividade, incluindo racionalidade, implementação e desempenho na seleção de 

indicadores; 

 Análises e sínteses do Observ’água devem considerar claramente a conexão entre 

resultados gerados e tomadas de decisão, incluindo especial preocupação com a forma 

de comunicação para não especialistas;  

 O Observ’água deve ser avaliado regularmente; 

Conservar 
componentes da 
biodiversidade e 

água 

Manter integridade 
de ecossistemas e 

bens e serviços 
ambientais 

Reduzir ameaças e 
pressões a 

biodiversidade 

Fazer uso 
sustentável da 

biodiversidade e 
água 

Fazer gestão de 
excelência em 

biodiversidade e 
água 



 O Observ’água não necessariamente exclui outros programas em andamento com 

abordagens de curta duração ou com objetivos não alinhados com gestão da 

biodiversidade, e, quando possível, deve integrar estas iniciativas;  

 O Observ’água deve ser desenvolvido de forma participativa e, quando possível, 

envolvendo formas voluntárias; 

 
 
Sistemas de indicadores e objetivos transversais 

Com base nos cinco objetivos transversais, a equipe responsável pelo planejamento do 

Observ’água definiu temas baseados nas seguintes características: alinhamento com 

iniciativas regionais e globais; pressões para biodiversidade; disponibilidade de dados; 

possibilidade de parcerias; e integração de dados. Cada tema visa avaliar uma dimensão da 

integridade ambiental de modo que o conjunto de indicadores fornecerá um panorama geral a 

respeito do cumprimento dos objetivos transversais em diferentes escalas. 

 

 

  

  

Box 3. Objetivos transversais: por que eles são importantes? 

O Observágua se propõe a seguir a abordagem de gestão adaptativa e sistemática de 

biodiversidade, portanto deve ter como elementos norteadores seus objetivos e 

metas.  Nesta abordagem, os objetivos transversais são essenciais, pois sendo comuns a 

todas as escalas do sistema, eles servirão para articular diferentes iniciativas e 

organizações. Entretanto, para um pleno funcionamento do sistema, o ideal é que os 

atores envolvidos nas organizações definam também metas atreladas aos objetivos. Por 

exemplo, os atores envolvidos com a gestão de uma determinada atividade (por exemplo, 

turística), para atingir o objetivo “Conservar Componentes da Biodiversidade”, podem 

estabelecer como uma das metas: promover aumento de 10% na população de 

determinada espécie ameaçada registrada na área de influencia de sua atividade. Dado 

este claro objetivo e meta, ela poderá monitorar a população do grupo. Os objetivos 

transversais foram baseados nos objetivos gerais da Convenção Internacional de 

Biodiversidade, permitindo que o Observágua possa vir a ser um instrumento efetivo 

para monitorar parte dos compromissos brasileiros com a referida convenção, 

particularmente as metas 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 19 de Aichi. Outra vantagem dos 

objetivos transversais é a facilitação do processo de escalonamento e agregação de 

indicadores nas diferentes escalas. Por exemplo, a variabilidade intrínseca dos dados 

locais (e.g., proveniente de dados populacionais de diferentes espécies em diferentes 

pontos) dificulta comparações gerais em escalas superiores. Neste caso, para avaliar o 

objetivo “Conservar componentes da biodiversidade na escala de biomas”, poderemos 

integrar os diversos dados de tendências de espécies locais em um índice padronizado 

(exemplo, ver Índice Planeta Vivo).  



O sistema foi refinado e todos os indicadores foram descritos e seus protocolos 

estabelecidos após discussões com a equipe de coordenação do Programa (ver protocolos no 

capítulo 2). A primeira etapa de desenvolvimento do Observ’água foi o treinamento da 

equipe tanto em termos conceituais como operacionais. O treinamento envolveu 2 reuniões de 

planejamento de coletas e 1 coleta em situ orientada por especialistas (Ver foto em capitulo 

2).  No caso de indicadores de outros subsistemas (e.g., Monitoramento de atividades 

turísticas), sua inclusão e integração no Observ’água dependerão de articulação com 

organizações e atores responsáveis, portanto não foram detalhados neste documento. 

 

Objetivos transversais e focos de avaliação do Observ’água 

Foco da Avaliação Justificativa Fonte: 

CDB e ANA 

Informações a 

serem avaliadas 

Executor/ 

Potencial 

Parceiro 

Tipo de 

indicador 

Usos do solo na Bacia 

da Formoso 

A principal causa de perda 

de biodiversidade no 

planeta é a conversão de 

áreas naturais em outros 

usos 

Transformação de áreas 

naturais e habitats 

críticos em outros usos. 

Tendências gerais de 

mudanças de usos do 

solo na bacia 

Grupo de GEO 

da Fundação 

Neotrópica do 

Brasil 

Pressão 

Bioindicadores de 

integridade ambiental 

Informações in situ são 

essenciais para avaliação 

da efetividade de 

conservação das 

águas.  Além disso, 

métricas biológicas podem 

ser usadas como 

indicadores de qualidade 

de água  

Indicadores de 

biodiversidade stricto 

sensu. Exemplo: 

comunidades de peixes e 

macroinvertebrados 

UFMS, 

Laboratório de 

Ecologia 

Estado 

Qualidade de Água – 

Variáveis físicas e 

químicas 

 A qualidade de água é dos 

serviços ambientais 

considerados essenciais.  

Análise de Qualidade de 

Água, baseado em 

critérios normativos 

(CONAMA) 

UFMS, 

Laboratório de 

Ecologia 

Pressão e Estado 

Integridade da zona 

ripícola 

Zona Ripícola é 

fundamental para 

manutenção de serviços 

ambientais, conectividade 

de paisagens, fluxo 

gênico, habitats aquáticos 

e terrestres  

Análise de Integridade 

Ambiental por meio da 

aplicação de índice 

desenvolvido pela 

Agencia Ambiental dos 

EUA e adaptado para 

realidade local  

UFMS, 

Laboratório de 

Ecologia e FNB 

Pressão e Estado 

Monitoramento 

hidrossedimentológico 

O monitoramento de 

processos ecossistêmicos 

tais como dinâmica 

sedimentologica e 

descargas liquidas e 

sólidas são fundamentais 

para entender o 

funcionamento dos 

sistemas aquáticos e 

potenciais impactos 

antrópicos 

 

Quantificar a descarga 

líquida nos pontos de 

amostragem; 

Quantificar a descarga 

sólida em suspensão; 

Quantificar a descarga 

sólida de fundo 

Laboratório de 

UCDB 

Pressão e Estado 



Foco da Avaliação Justificativa Fonte: 

CDB e ANA 

Informações a 

serem avaliadas 

Executor/ 

Potencial 

Parceiro 

Tipo de 

indicador 

Monitoramento de 

metais pesados 

Metais pesados constituem 

um risco para 

biodiversidade e saúde 

humana 

Avaliação da quantidade 

de Cobre, Zinco, 

Magnésio, Manganês, 

Cadmio e Chumbo nos 

sedimentos da bacia 

USP, UCDB e 

UFMS 

Pressão 

Monitoramento de 

agrotóxicos 

Agrotóxicos constituem 

um risco para 

biodiversidade e saúde 

humana 

Avaliação de potenciais 

agrotóxicos usados na 

região como 

Diflubenzurom, 

Benzoilureia, 

Diclorofenoxiacético, 

Trietanolamina, 

Fenoxiaceticos, 

Benzoato de Eamectina, 

Glifosato, Tordon 

USP, UCDB e 

UFMS 

Pressão 

Tendência de espécies 

ameaçadas 

Dado o risco de perda de 

espécies, o monitoramento 

de espécies listadas como 

ameaçadas é fundamental 

para subsidiar planos de 

ação 

Dados populacionais de 

espécies selecionadas a 

partir dos dados 

coletados 

UFMS, 

Laboratório de 

Ecologia 

Estado 

Tendência de espécies 

invasoras 

Invasão por espécies é 

considerada uma das cinco 

maiores causas de erosão 

de biodiversidade no 

planeta. Projeções recentes 

têm indicado que espécies 

continuaram invadindo 

áreas protegidas 

aumentando riscos de 

extinção de espécies 

nativas.  

Dados populacionais de 

espécies selecionadas a 

partir dos dados 

coletados 

UFMS, 

Laboratório de 

Ecologia 

Pressão 

 

 
Árvore de decisão: gestão das águas e monitoramento  

No âmbito da gestão surge uma questão fundamental: o monitoramento é sempre 

requerido para melhoria da gestão e tomadas de decisão? Em outras palavras, em quais 

situações o monitoramento é essencial considerando relações de custo-benefício? 

Consideramos que a árvore de decisão, adaptada de McDonald-Madden et al. (2010), pode ser 

usada para auxiliar nesta resposta. Ela inclui uma série de passos que auxiliam os envolvidos 

na gestão da bacia a tomarem decisões de como usar o Observ’água no âmbito da gestão e 

manejo local.  



 

 

 

 

 

 



O Observ’água concilia dois componentes de uma temática amplamente debatida em 

gestão: o sistema é de pesquisa ou monitoramento? Estes dois componentes são geralmente 

vistos como exclusivos e tem gerado alguns conflitos nos sistemas de gestão existentes. 

Frases como: “isto é pesquisa e não esta diretamente relacionada com tomadas de decisão; o 

monitoramento não ilumina diretamente a gestão da região; gastamos muito tempo e dinheiro 

fazendo monitoramento, mas nunca usaremos os resultados; um dia estes dados serão 

importantes, mas não sabemos bem quando” são comuns entre os atores envolvidos com 

gestão ambiental. Este desentendimento é parcialmente justificável, pois na pesquisa o 

principalmente interesse é no entendimento de relações de causa e efeito ou padrões e 

processos subjacentes e no monitoramento para gestão o foco é na rotina de avaliação de 

sistemas dando suporte para tomadas de decisão. No Observ’água o modelo adotado concilia 

esta falsa dicotomia, pois apresenta um núcleo primário de indicadores que podem ser usados 

tanto para formulação de perguntas científicas quanto de gestão (algumas ainda 

imprevisíveis), pois apresenta como principal característica sua continuidade temporal e 

variabilidade de grupos e um conjunto de indicadores secundários e complementares que 

podem ser selecionados para monitoramento de objetivos e metas fortemente conectadas com 

demandas locais (exemplo, dados de empreendimentos).  
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Capítulo 2. 

LOCAL, DESENHO AMOSTRAL, TREINAMENTO DA EQUIPE E PROTOCOLOS 

DE CARACTERIZAÇÕES AMBIENTAIS. 

 

Dr. Fabio de Oliveira Roque (UFMS), Lívia Barbosa Giurizzatto (UCDB), Dr. Fernando 

Jorge C. Magalhães Filho (UCDB), Dra. Suzana Cunha Escarpinati (FNB), Francisco Valente 

(UEMS), Cristiano Garcia Rodrigues (FNB) e Rodolfo Portela (FNB) 

 

Introdução 

A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Formoso localiza-se na região central do município 

de Bonito no Estado de Mato Grosso do Sul e está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraguai. Compreendida entre as coordenadas 55°30’ de longitude Sul e 21° 22’ de latitude 

Oeste, ocupa uma área de aproximadamente 147.536 ha e perímetro de 190 km (Mato Grosso 

do Sul, 2005). O Rio Formoso com uma extensão de aproximadamente 100 Km, da nascente à 

foz, é um dos afluentes da margem esquerda do Rio Miranda, drenando áreas do Planalto da 

Bodoquena que tem como predomínio as rochas carbonáticas (Figura 1).  

Uma longa e complexa combinação de processos geológicos e evolutivos faz de seus córregos 

e rios, sistemas naturalmente atrativos e de elevada biodiversidade, com alto grau de 

unicidade e beleza cênica. Estudos mostram que o subsolo do planalto é formado por rochas 

calcárias puras, originadas há 550 milhões de anos e que o sistema de suas águas é 

caracterizado pelo fluxo e armazenamento de águas subterrâneas, exercendo forte controle da 

rede de drenagem superficial. A pureza e a antiguidade das rochas tornam as águas límpidas 

(Boggiani, 1999; Alvarenga, 2011). O calcário puro quando dissolvido na água absorve e 

decanta as poucas impurezas restantes, tornando as águas altamente cristalinas. Em alguns 

locais, a visibilidade debaixo da água chega a 60 m, uma das águas mais transparentes do 

mundo (Sabino & Andrade, 2003). 

 A Bacia do Rio Formoso está praticamente toda inserida no município de Bonito 

compreendendo mais de 27% dos córregos e rios do município e é sem dúvida uma das mais 

belas e mais sensíveis não somente do Estado de Mato Grosso do Sul, mas sim de todo o país. 

A área ocupada pela Sub-bacia do Rio Formoso é um mosaico de dois importantes hotspots 

brasileiros: o Cerrado (em uma maior proporção) e a Mata Atlântica (Myers et al., 2000), 

entretanto, o uso e ocupação do solo apresenta uma predominância de pastagens (54,08%), 

agricultura (2,79%), mineração (0,02%), área urbana (0,35%), mata (30,26%), cerrado 

(10,45%), áreas úmidas (1,79%), rios (0,23%) e lagos (0,03%) (Teruya Junior et al., 2009). 



 

 

Figura 1. Localização da sub-bacia Hidrográfica do Rio Formoso dentro da Bacia do Rio Paraguai e do Estado 

de Mato Grosso do Sul. 

Como primeiro passo para o desenvolvimento do Programa Observágua, foi realizada 

uma caraterização geral para cada uma das 12 microbacias (Figura 2). As microbacias da 

bacia hidrográfica do Rio Formoso, foram extraídas de forma automatizada, utilizando o 

algoritmo watershed (divisor de águas), do programa MapWindow. Como base foi utilizado o 

MDE (Modelo Digital de Elevação) do Projeto Topodata do INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), e posteriormente foi realizada a suavização e interpretação visual das 

microbacias com base nas cotas topográficas extraídas do mesmo modelo. 

 

Figura 2. Subdivisão das 12 microbacias dentro da sub-bacia Hidrográfica do Rio Formoso. 



 Foi realizada caracterização do uso do solo em toda a bacia hidrográfica, com base no 

estudo em toda a Bacia do Alto Paraguai (BAP), realizado pelo SOS Pantanal em parceria 

com a WWF-Brasil, a fim de inferir a porcentagem de cada tipo de uso e consequente 

alocação dos possíveis pontos de monitoramento (Figura 3). Esta caracterização também 

gerará informação para a avaliação de tendências de usos do solo da região, um dos 

indicadores do Programa Observágua. 

 

 

 

Figura 3. Cobertura Vegetal da Microbacia do Rio Formoso, e localização dos pontos de coletas. Legenda: aa- 

Água, Ac- Agricultura, Ap - Pastagem, Cs - Floresta Estacional Decidual Submontana, Fa- Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvial, Iu- Influência Urbana, Saf - Savana Arborizada com floresta galeria, Sas - Savana 

Arborizada sem floresta galeria, Sd - Savana Florestada, Spf - Savana Parque com floresta galeria, Sps - Savana 

Parque sem floresta galeria. 

 

 



Desenho amostral 

O desenho amostral do Programa de Observágua foi desenvolvido considerando 3 

critérios: 1) representatividade de um gradiente de usos da terra e cobertura vegetal na região 

(incluindo pontos em áreas urbanas, pecuária, agricultura e Mata nativa); 2) logística e 

acessibilidade; e 3) desenho da rede dendrítica dos sistemas aquáticos da sub-bacia do Rio 

Formoso. O desenho amostral foi realizado de forma hierarquizada. Primeiramente, 

selecionamos 128 pontos possíveis de monitoramento, respeitando os critérios supracitados 

(Figura 4). 

 

A B 

 

 

Figura 4: Ilustração mostrando a distribuição dos 128 possíveis pontos de monitoramento.  

 

 

Para capturarmos o uso de ocupação do solo para cada um dos 128 pontos de 

amostragem, nos utilizamos às classes de uso do solo apresentadas na Tabela 1. As categorias 

de uso e ocupação do solo foram sintetizadas a partir das classes do uso e ocupação do solo do 

mapa do vetor da Bacia do Alto Paraguai de 2010, o que, por sua vez, compreendem classes 

oficiais estabelecidas no Brasil (para descrições gerais das categorias, ver CI et al 2012., 

IBGE 2012). 

 

 



 

Tabela 1. Percentual de uso e ocupação do solo para cada um dos IDs (classes) extraídos da camada de uso e 

ocupação do solo. Informação para toda a Sub-bacia Hidrográfica do Rio Formoso e informação para a soma 

total dos buffers. 

 IDs – Descrição 
Sub-bacia 

Hidrográfica (%) 

Buffers 

(%) 

1 Influência Urbana 1,8 0,55 

2 Agricultura 9,6 7,35 

3 Pastagem 48,14 47,76 

4 Alteração Antrópica 3,67 1,68 

5 Savana Parque sem Floresta galeria (Campo) 4,07 3,56 

6 Savana Parque com Floresta galeria (Campo) 1,54 1,19 

7 Savana Arborizada sem floresta galeria (Cerrado) 1,67 1,82 

8 Savana Arborizada com floresta galeria (Cerrado) 1,11 0,72 

9 Savana Florestada (Cerradão) 0,84 0,69 

10 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 0,87 0,66 

11 Floresta Estacional Decidual Submontana 26,69 33,98 

 

  

Ao redor de cada ponto de amostragem foi gerado um buffer de 500 m, a partir do 

qual foi calculada a área ocupada por diferentes usos do solo. Utilizamos buffers circulares, 

pois estamos interessados em detectar impactos difusos tanto a montante como a jusante do 

ponto (Figuras 5 e 6). Todo o procedimento foi realizado com auxílio do Programa ArcGis. 



 

Figura 5. Esquema mostrando a metodologia utilizada para obtenção do percentual de uso e ocupação do solo 

para diferentes classes.  

 

 

Figura 6. Figura mostrando o percentual de uso e ocupação do solo para cada um dos IDs para cada um dos 

pontos de amostragem. IDs que representam diferentes tipos de vegetação nativa estão somados (IDs 5 – 11 – 

ver Tabela 1). 

 

  



A partir desta primeira seleção, a equipe contatou vários proprietários rurais, obteve 

autorizações para acessar as áreas e coletar material biológico, realizou visitas em in situ e 

finalizou o processo com reuniões temáticas com a equipe do projeto (Figuras 7 e 8). Como 

resultado final, foram selecionados 40 pontos passiveis de coleta, mantendo os mesmos 

critérios apresentados acima. 

 

Figura 7. Reunião de alinhamento do projeto entre a 

equipe da FNB e parceiros locais.   

Foto: Arquivo FNB 

 

 

Figura 8. Contato com proprietário Rural para 

explanação do projeto e solicitação de autorização para 

coleta em sua propriedade  

Foto: Arquivo FNB 

  

Locais amostrados 

 Abaixo, o mapa com a localização dos 40 pontos que compõem o desenho amostral 

realizado na primeira fase de execução do Programa de Monitoramento (Figura 9) (ver 

coordenadas no Anexo 1). A distribuição dos locais amostrados continua respeitando os três 

critérios supracitados (capturar um amplo gradiente de usos do solo na sub-bacia do Rio 

Formoso, incluindo desde pontos em áreas dominadas por agricultura e pecuária até áreas 

com predomínio de vegetação nativa; fácil acessibilidade; e considerar a dendricidade da 

hidrografia – Figura 10).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localização dos pontos de amostragem. 

 

 

Figura 10. Figura mostrando o percentual de uso e ocupação do solo para cada um dos IDs para cada um dos 40 

pontos de amostrados. IDs que representam diferentes tipos de vegetação nativa estão somados (IDs 5 – 11 – ver 

Tabela 1 



Treinamento da Equipe 

 Antes do início das coletas, a equipe de campo, formada por 6 biólogos, 1 gestor 

ambiental e um engenheiro florestal, recebeu instruções de segurança de trabalho e também 

foi treinada pelos professores Dr. Fabio de Oliveira Roque (UFMS), Dr. Anderson Ferreira 

(UFGD) e Dr. Fernando Jorge C. Magalhães Filho (UCDB) para realizar as coletas de 

material biológico, sedimentos e água, além de detalhes sobre preenchimento das fichas de 

campo (Figuras 11 e 12).  

 

 

Figura 11. Fotos mostrando a equipe em reunião no primeiro dia de campo. Reunião no laboratório da UFMS-

Bonito, Prof Dr Fabio de Oliveira Roque, explicando sobre a aplicação dos protocolos de coleta de dados. 

Foto: Arquivo FNB 

 

 

Figura 12. Equipe discutindo e preenchendo o questionário de integridade do trecho 

Foto: Arquivo FNB 

 

  



Protocolos 

 Em campo, a equipe caracterizou as condições locais de integridade de habitat usando 

protocolo desenvolvida pela EPA (Agencia Ambiental dos Estados Unidos) adaptado para as 

condições regionais.  

 Além do protocolo de caracterização ambiental a equipe aplicou protocolos 

padronizados de coleta de peixes, macroinvertebrados e sedimentos e água. Os protocolos 

estão disponíveis nos anexos deste capítulo e maiores detalhes sobre sua utilização podem ser 

elucidados nos capítulos posteriores deste relatório.  
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Anexo 1. Localização de cada um dos 40 pontos amostrados.  

 

Ponto Sub-bacia Córrego/Rio Latitude Longitude 

U1 Nascentes_do_Rio_Formoso Rio Formoso -21.253590° -56.560692° 

U2 Médio_Rio_Formoso Rio Formoso -21.174123° -56.449444° 

U4 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Bonito -21.135399° -56.486410° 

U5 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Bonito -21.129945° -56.480243° 

U6 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Bonito -21.127614° -56.461662° 

U7 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Restinga -21.113343° -56.514848° 

U8 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Restinga -21.126778° -56.478913° 

U9 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Saladeiro -21.109469° -56.473353° 

U10 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Saladeiro -21.126248° -56.461699° 

R01 Microbacia_Corr_Anhuma Afl. Córrego Serradinho -21.007505° -56.666888° 

R02 Microbacia_Corr_Anhuma Córrego Serradinho -21.024362° -56.616223° 

R03 Microbacia_Corr_Anhuma Não consta na Hidrográfia -21.029743° -56.616604° 

R04 Microbacia_Corr_Anhuma Córrego Anhumas -21.054316° -56.632593° 

R05 Microbacia_Corr_Taquaral Afl. do Córrego Taquaral -21.089131° -56.647624° 

R06 Microbacia_Corr_Taquaral Afl. do Córrego Taquaral -21.093850° -56.658540° 

R07 Microbacia_Corr_Taquaral Córrego Taquaral -21.107377° -56.633321° 

R08 Microbacia_Corr_Anhuma Córrego Anhumas -21.106697° -56.561533° 

R09 Baixo_Rio_Formosinho Rio Formosinho -21.192226° -56.515415° 

R10 Microbacia_Corr_São_João Afl do Córrego São João -21.197665° -56.400024° 

R11 Médio_Rio_Formoso Rio Formoso -21.173420° -56.445944° 

R12 Microbacia_Corr_Bonito Córrego Bonito -21.141702° -56.439545° 

R13 Microbacia_Rio_Mimoso Afl. do Rio Mimoso -21.005156° -56.503660° 

R14 Microbacia_Rio_Mimoso Afl. do Rio Mimoso -21.031288° -56.494191° 

R15 Microbacia_Rio_Mimoso Afl. do Rio Mimoso -21.033708° -56.475176° 

R16 Microbacia_Rio_Mimoso Córrego Barranco -21.072765° -56.474026° 

R18 Microbacia_Rio_Mimoso Afl. do Rio Mimoso -21.053112° -56.380444° 

R19 Microbacia_Rio_Mimoso Córrego Barranco -21.068932° -56.433079° 

R20 Nascentes_do_Corr_Alegre Afl. do Rio Formoso -21.309845° -56.587836° 

R21 Nascentes_do_Corr_Alegre Corr. Alegre -21.302035° -56.561153° 

R22 Nascentes_do_Rio_Formoso Rio Sucuri (Nascente) -21.266480° -56.559782° 

R23 Nascentes_do_Corr_Alegre Córrego Alegre -21.310519° -56.597153° 

R24 Microbacia_Corr_São_João Córrego São João -21.167883° -56.393973° 

R25 Microbacia_Corr_Retiro Afl. do Córrego  Retiro -21.0117 -56.3709 

R26 Microbacia_Corr_Retiro Afl. do Córrego Retiro -21.0218 -56.3861, 

R27 Microbacia_Corr_Retiro Afl. do Córrego Retiro -21.0201 -56.3499 

R28 Microbacia_Corr_Retiro Afl. do Córrego Retiro -21.0371  -56.3109 

R29 Microbacia_Rio_Mimoso Afl. do Rio Mimoso -20.9627  -56.5589 

R30 Microbacia_Rio_Formosinho Rio Formosinho -21.1707 -56.4437 

R31 Microbacia_Corr_Retiro Córrego Retiro -21.0485 -56.3029 



Anexo 2. Protocolo de Caracterização Ambiental 

 
Projeto: Sistema de Monitoramento integrado das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso. 

Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio Formoso 

Sub-bacia hidrográfica: Localidade N°.: 

Nome do Córrego: 

Data ___/___/____ Inicio (hs): Termino (hs): 

Coordenadas/datum – Lat. Altitude: 

Coordenadas/datum – Long. Declividade: 

Coletores:  

 

Estimador:  

 

 
Condições do tempo Agora  Ultimas 24 horas Houve algum tipo de chuva forte 

nos últimos 7 dias 

(  ) Sil. Quando?: _____ 

(  ) Não 

(  ) Sem informação 

Outro: ____________________ 

 Temporal (chuva forte) (  ) (  ) 

 Temporal (chuva forte e intermitente) (  ) (  ) 

 Chuva (chuva fraca e continua) (  ) (  ) 

 Chuva (chuva fraca e intermitente) (  ) (  ) 

 Cobertura de nuvens (  ) (  ) 

 Claro/ensolarado (  ) (  ) 

 Temperatura do ar   

 

 
Subsistema do Córrego 

Caracterização  Perfil  

(  ) Prerene Habitats conectados por 

fluxo superficial de água. 

 
(  ) Intermitente Habitat parcialmente 

conectado por fluxo 

superficial de água  
(  ) Sob influência de 

marés 

Habitats desconectados 

(lênticos) 
 

 

 
Habitats - % cobertura no trecho de 100m 

Leito rochoso consolidado % N (amostral) Observação 

Matacão - >256mm    

Cascalho - 2-256 mm    

Lodo - < 0,125mm    

Areia - 0,125- 2mm    

Orgânico    

Matéria orgânica particulada - < 0,125mm    

Madeira submersa    

Vegetação aquática    

Pacotes de Folhas    

Raízes de plantas terrestres    

 
Caracterização física / Qualidade da água – Segmento de 100m   

Tipo predominante do uso do solo do entorno Poluição Erosão Local 

 

Características da 

Bacia 

(  ) Floresta 

(  ) Cerrado 

(  ) Pastagem 

(  ) Industrial 

(  ) Agricultura 

(  ) Outro _________ 

(  ) Sem evidência 

(  ) Fontes evidentes 

Quais: ____________ 

(  ) Nenhuma 

(  ) Moderada 

(  ) Elevada 



Hidrográfica  (  ) Residencial _________________ __________________ 

 

Vegetação 

Riparia  

Predominância: (  ) Árvore     (  ) Arbusto     (  ) Gramíneas    (  ) Herbáceas  

Espécie dominante: _______________________________________ 

% Dossel (uma foto no meio do segmento e no centro do canal) N° foto: ______________ 

 

 

 

Características do 

segmento (100m) 

Largura média do segmento (m) (5 medidas uma a cada 20m) 

1° ______; 2°______; 3° ______; 4° ______; 5°______  

Profundidade média do segmento (m) (5 medidas uma a cada 20m) 

1° ______; 2°______; 3° ______; 4° ______; 5°______ 

Profundidade máxima: ________ 

Velocidade superficial média (m/s - 5 medidas) 

1° ______; 2°______; 3° ______; 4° ______; 5°______      

Presença de 

represamento 

(  ) Sim             

(  ) Não 

(  ) Montante   

(  ) Jusante 

Canalizado  

(  ) Sim           

(  ) Não  

Cobertura do 

Dossel 

(  ) Aberta  

(  ) Parcial 

(  ) Fechada 

Fotos do trecho  

(1 a cada 25m) 

Registrar o número da foto 

Foto 1______; Foto 2______; Foto 3______; Foto 4______; Foto 5______. 

Fotos dossel (1 a 

cada 25m) 

Registrar o número da foto 

Foto 1______; Foto 2______; Foto 3______; Foto 4______; Foto 5______. 

 

 

 

 

Características da 

água (4 medidas, 

uma a cada 25m) 

(Multiparameter 

Meter –  

H1 9829) 

 

Variável 1° medida 2° medida 3° medida 4° medida 

01 Temperatura °C ___________ ___________ ___________ ________

___ 

02 Condutividade µs
-1

 ___________ ___________ ___________ ________

___ 

03 pH ___________ ___________ ___________ ________

___ 

04 OD mg.L
-1

 ___________ ___________ ___________ ________

___ 

05 ORP mV ___________ ___________ ___________ ________

___ 

06 NH3-N ppm ___________ ___________ ___________ ________

___ 

07 Cl- ppm ___________ ___________ ___________ ________

___ 

08 NO
3- 

ppm ___________ ___________ ___________ ________

___ 

09 NO3—N ppm ___________ ___________ ___________ ________

___ 

10 TDS1 mg/L ___________ ___________ ___________ ________

___ 

11 Resistividade ___________ ___________ ___________ ________

___ 

12 Salinidade PSU ___________ ___________ ___________ ________

___ 

13 σ Água do Mar σ ___________ ___________ ___________ ________

___ 

14 Turbidez FNU ___________ ___________ ___________ ________

___ 

15 Pressão Atm. Hg ___________ ___________ ___________ ________

___ 
 

 

 

 

 

Características do habitat no trecho 



F1_Padrão de 

utilização do 

solo além da 

zona ripícola 

Floresta primária contínua /100 ha fragmento/ 10 há fragmento 6 (  ) 

Secundária Cecropia/ floresta secundária mista 5 (  ) 

Floresta secundária Vismia 4 (  ) 

Pasto 3 (  ) 

Culturas perenes 2 (  ) 

Culturas de ciclo curto/ solo exposto 1 (  ) 

F2_Largura 

da mata ciliar 

Floresta contínua 6 (  ) 

Floresta com largura entre 30 e 100m 5 (  ) 

Floresta com largura entre 5 e 30 m 4 (  ) 

Floresta com largura entre 1 e 5 m 3 (  ) 

Zona ripícola ausente, mas algumas espécies arbustivas e árvores pioneiras 2 (  ) 

Mata ciliar e vegetação arbustiva ausente 1 (  ) 

F3_Integridad

e da mata 

ciliar 

Zona ripícola intacta, sem rompimento na vegetação 4 (  ) 

Interrupções que ocorrem em intervalos de > 50m 3 (  ) 

Pausas frequentes com ravinas (barrancos) e cicatrizes a cada 50m 2 (  ) 

Profundamente marcada com barrancos ao longo da sua extensão 1 (  ) 

F4_Vegetação 

da zona 

ripícola de 10 

m de canal 

Mais de 90% de densidade de plantas não-pioneira árvores ou arbustos 4 (  ) 

Espécies pioneiras mistas e árvores maduras 3 (  ) 

Gramíneas mistas e árvores pioneiras esparsas e arbustos 2 (  ) 

Gramíneas e poucas árvores arbustivas 1 (  ) 

F5_Mecanism

o de retenção 

Canal com pedras e / ou antigos registros firmemente fixados no local 4 (  ) 

Rochas e / ou registros presente, mas filete com sedimento 3 (  ) 

Retenção de sólidos livre, que se deslocam com as cheias 2 (  ) 

Canal de silte areia solta, poucas obstruções no canal 1 (  ) 

F6_Canal 

/sedimentos 

Pouco ou nenhum alargamento. Sedimento resultante da acumulação 4 (  ) 

Algumas barreiras de cascalho grosseiros pedras e pouco silte 3 (  ) 

Sedimentos barreiras de pedras, areia e silte comum 2 (  ) 

Canal dividido em tranças ou riachos canal corrigido 1 (  ) 

F7_Estrutura 

de margem 

Margens inconspícuas 5 (  ) 

Margem estável, com rochas e solo firme, dominada por gramíneas, arbustos, árvores 

enraizadas 

4 (  ) 

Margem firme, mas levemente composto por gramíneas e arbustos 3 (  ) 

Margens de areia solta detidos por uma escassa camada de gramíneas e arbustos 2 (  ) 

Margens instáveis, facilmente perturbado, com solo ou areia solta 1 (  ) 

F8_Margem 

Sub recorte 

Pouco, não evidente ou restrito a áreas com árvores raiz suporte 4 (  ) 

Corte apenas nas curvas e nas constrições 3 (  ) 

Cortes freqüentes, subcotação das margens e das raízes.  2 (  ) 

Grave corte ao longo canal, os bancos em queda. 1 (  ) 

F9_Riacho 

(leito) 

Rocha de fundo de vários tamanhos embalados em conjunto, interstícios óbvio. 4 (  ) 

Rocha no fundo facilmente deslocado, com pouco sedimento 3 (  ) 

Fundo de sedimento, cascalho e areia, estável em alguns lugares 2 (  ) 

Uniformes fundo de areia e silte dissolutamente realizadas em conjunto, ausente 

substrato pedregoso. 

1 (  ) 

F10_Corrente

za e remanso, 

ou meandros 

Distintas, que ocorrem em intervalos de 5-7 x a largura do riacho 4 (  ) 

Irregularmente espaçadas 3 (  ) 

Longos remansos separando curtas correntezas, meandros ausentes. 2 (  ) 

Meandros e correnteza / remanso ausente ou fluxo corrigido 1 (  ) 

F11_Vegetaçã

o aquática 

Quando presentes, constituída por musgos e algas 4 (  ) 

Algas dominantes nos remansos, plantas vasculares ao longo da borda 3 (  ) 

Algas presentes, algumas plantas vasculares, alguns musgos 2 (  ) 

Algas rasteiras cobrem o fundo, plantas vasculares dominam o canal 1 (  ) 

F12_Detritos Consistindo principalmente em folhas e madeira, sem sedimento 5 (  ) 

Consistindo principalmente em folhas e madeira, com sedimento 4 (  ) 

Poucas folhas e madeira, detritos orgânicos finos, com sedimento 3 (  ) 

Sem detritos de madeira, grossas e finas de matéria orgânica, com sedimento 2 (  ) 

Sedimentos anaeróbios, detritos não grosseiros 1 (  ) 

 



Anexo 3. Protocolo para coleta e identificação de Macroinvertebrados aquáticos  

 

 Para a coleta de macroinvertebrados aquáticos, utilizaremos uma rede D (malha 

0,5mm) em diversos habitats, seguindo o protocolo multihabitat desenvolvido por Barbour et 

al. (1996). Serão incluídos os seguintes habitats: leito rochoso consolidado, matacão, 

cascalho, lodo, areia, matéria orgânica particulada, madeira submersa, vegetação aquática, 

pacotes de folhas, raízes de plantas terrestres, habitat não visualizável (por exemplo em 

grandes rios). Cada amostra consiste em 20 varreduras (subamostras) do leito em sentido 

montante com comprimento de 1 metro e largura de 30cm (igual à largura da rede). Assim, 

cada subamostra é composta por uma área de 0.3m2 e cada amostra abrangerá uma área de 

6m2. As subamostragens serão distribuídas proporcionalmente aos habitats presentes em um 

trecho de 30m de córrego/rio, que serão estimados visualmente. Habitats com proporção 

menor que 5% não serão amostrados. Se sobrar uma subamostragem, ela será realizada no 

habitat mais abundante. O material das 20 varreduras será combinado e preservado em uma 

solução de formalina 4% e, posteriormente, triado. O material biológico será identificado até 

o menor nível taxonômico possível, utilizando chaves de identificação especializadas. 

 

Desenho mostrando a distribuição das amostras ao longo de um trecho de 30 metros 

utilizando o protocolo de amostragem multihabitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Protocolo para coleta de peixe 

 

1) Preencher tabela de dados de campo. 

2) Colocar duas redes de bloqueio em segmentos de 25m e realizar o procedimento de coleta 

com as redes de arrasto e peneiras no trecho.  

3) Separar 10 indivíduos da espécie Characidium zebra, a mocinha. 

4) Fazer medições do comprimento (distancia desde a boca até pedúnculo), e peso vivo.  

5) Pegar amostras da nadadeira caudal e musculo para análise de DNA, colocar em Eppendorf 

com agua destilada. Congelar amostras no campus de Bonito. 

6) Fazer corte pequeno na zona ventral do peixe. Logo colocar cada indivíduo em potes de 

plástico com etiquetas, e finalmente em saco com formol 5% por 24h. 

7) Retirar do formol todos os indivíduos amostrados incluindo as amostras para analises 

histopatológico e colocar em álcool 70%.  

 

A 

 
B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho mostrando a distribuição das 

amostras ao longo de um trecho de 100 

metros – A; Esquema mostrando as 

estruturas morfológicas externas de um 

peixe - B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Protocolo para amostragem de substrato para análises de metais pesados e padrão. 

 

Protocolo para amostragem de substrato para análises de metais pesados 

Recomendação 1: Não utilizar amostrador de metal, ferro. Utilizar de tecido, alumínio ou 

plástico.  

Recomendação 2: Embalagens pode ser transparente.  

Recomendação 3: Amostras tem que ser armazenada em refrigerador. 

Recomendação 4: As amostras têm que ser secas. Estufa a 60°C.   

 

_Sedimento  

Amostra de 100g. Retirada de 5-10cm de profundidade.  

Evitar porção com muito deposito de areia 

 

_Solo 

Amostra de 100g. Retirada de 2-5cm de profundidade.  

Evitar porção com muito deposito de areia 

 

_Fauna 

1 indivíduo de predador no final do estágio larval (Megaloptera ou Odonata).  

Tem que se morto na geladeira e em água destilada.  

Quando seco deve ter um peso mínimo de 1g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. 

VAZÃO E SEDIMENTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO EM 

BONITO/MS 

 

Daniel de Lima Souza (UCDB), Lívia Barbosa Giurizzatto (UCDB) e Dr. Fernando Jorge C. 

Magalhães Filho (UCDB) 

 

Introdução 

A utilização dos recursos hídricos de maneira desordenada e decorrente, especialmente 

do aumento da demanda por água, assim como a poluição e contaminação desses recursos, 

vem se tornando rotineiro para o homem, trazendo grande prejuízo ambiental em varias 

regiões do Brasil. 

Deste modo, com base na importância da bacia do Rio Formoso para o sistema de 

abastecimento de água da cidade de Bonito, para a economia local e para o lazer da população 

local e de visitantes, torna-se essencial o estudo hidrossedimentológico, buscando definir os 

impactos causados pela sazonalidade na produção de sedimentos.  

O monitoramento destes fatores permite verificar quais impactos podem causar o 

arrasamento do canal do rio, impossibilitando a retirada de água para abastecimento; 

alterações na translucidez e alteração na qualidade das águas, avaliando e identificando 

possíveis agentes impactantes responsáveis pela produção de sedimentos nos períodos 

chuvosos e secos. 

Os objetivos deste trabalho consistiram em quantificar a descarga líquida nos pontos 

de amostragem; quantificar a descarga sólida em suspensão; quantificar a descarga sólida de 

fundo; estudar a produção de sedimentos na bacia; e estudar o efeito da sazonalidade do 

transporte de sedimentos. 

 

Área de Estudo 

Inserida no Município de Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil, a bacia hidrográfica do 

Rio Formoso ocupa uma área de aproximadamente 1.475,36 Km² e tem extensão aproximada 

de 100 km, da nascente até a foz, sendo um dos afluentes do Rio Miranda (Figura 1). 

 



 

Figura 1. Área de Estudo, Bacia do Rio Formoso inserida no Município de Bonito/MS. 

 

Os pontos de coleta foram definidos levando-se em consideração a facilidade de 

acesso a esses pontos, assim como a autorização dos proprietários, buscando avaliar a carga 

de sedimentos transportados na bacia do rio Formoso, deste modo os pontos foram locados no 

exutório das principais microbacias contribuintes e também no seu próprio exutório (Figura 

2). 

 

Figura 2. Área de estudo: hidrografia e pontos de coleta. 



Os pontos foram numerados de 1 a 5, no intuito de facilitar o detalhamento dos 

mesmos, mostrado na figura 2: 

Ponto 1: trata-se do Rio Formoso sem a contribuição das microbacias (21°10'13.40"S -  

56°26'11.37"O). A escolha deste local se deu pela necessidade de avaliar as descargas de 

sedimentos antes de receber as contribuições das microbacias que serão citadas a seguir. 

Ponto 2: localizado no exutório do Rio Formosinho com coordenadas 21°10'13.99"S - 

56°26'34.89"O, este ponto tem o intuito de avaliar a descarga de sedimentos da microbacia do 

Rio Formosinho. 

Ponto 3: Trata-se de um córrego urbano chamado de córrego Bonito, localizado próximo do 

seu exutório, nas coordenadas 21° 8'28.15"S - 56°26'23.49"O. A escolha deste local foi 

exclusivamente para avaliar a descarga de sedimentos produzidos no centro urbano. 

Ponto 4: Próximo ao exutório do Rio Mimoso com coordenadas 21° 04'12.51"S - 

56°22'54.63"O, sua localização busca avaliar a descarga de sedimentos da referida 

microbacia. 

Ponto 5: Com localização nas coordenadas 21° 5'24.17"S -  56°14'5.79"O, no exutório do Rio 

Formoso, este é o ponto próximo da confluência com o rio Miranda e busca avaliar a descarga 

de sedimentos após a contribuição de todas as microbacias citadas acima. 

 

Medição da descarga líquida 

Para medição da descarga líquida foi escolhido o método convencional do molinete 

hidrométrico (Figura 3), pois ele permite a determinação da vazão em tempo real através da 

caderneta de campo, dando sequência para a coleta de sedimentos em suspensão pelo método 

de integração vertical. Convencionalmente, o molinete hidrométrico é utilizado para medição 

de vazão em cursos hídricos, sejam eles naturais ou artificiais (canais), baseando-se em 

determinar a velocidade média do fluxo e a área da seção. 

O molinete fluviométrico é composto por uma hélice acoplada a um corpo metálico 

que se move verticalmente durante as medições em um jogo de hastes metálicas, podendo ser 

ajustado na profundidade desejada para a medição da velocidade na determinada vertical. 

A medição da descarga líquida foi realizada dividindo a seção transversal do corpo 

hídrico em várias verticais; a medição da velocidade em uma ou mais profundidades em de 

cada vertical foi efetuada, utilizando o molinete fluviométrico. Quando introduzido no corpo 

hídrico, o molinete é posicionado com a hélice contra o fluxo da água, a partir deste momento 

a hélice começa a girar e o equipamento começa a emitir pulsos elétricos a cada giro de 360°, 

esses pulsos elétricos são captados e contados pelo contador eletrônico de rotações (Figura 4), 



que acompanha o molinete fluviométrico, possibilitando o cálculo da velocidade do curso 

hídrico. 

 

 
Figura 3. Molinete Fluviométrico. Figura 4. Contador Eletrônico de Rotações. 

 

O contador registra todas as rotações do molinete, ajustado para emitir um pulso a 

cada revolução. Esses pulsos acionam um contador (eletromecânico ou eletrônico) acoplado a 

um cronômetro de contagem regressiva, com tempo podendo ser ajustado de acordo com o 

desejado para medição (normalmente 40 segundos). Ao posicionar o molinete na 

profundidade a ser medida, basta apertar um botão para iniciar o contador de pulsos e o 

cronômetro, após o termino do tempo pré-programado o contador para, indicando o total de 

rotações do molinete no período (ANA, 2009). 

Os molinetes possuem uma hélice a qual converte o movimento de translação do fluxo 

de agua em um movimento de rotação de uma hélice, que com o auxilio de um contador é 

determinado num intervalo de tempo o número de voltas da hélice num dado intervalo de 

tempo, é determinado à velocidade do fluxo com a “equação do molinete”. A “equação do 

molinete” é fornecida pelo fabricante do aparelho, esta equação é calibrada para cada 

molinete de forma individual e somente pode ser usada para o aparelho calibrado. (Carvalho, 

2008). 

 

Cálculos da vazão 

O processo numérico de cálculo da medição convencional de descarga líquida com 

uso do molinete pode ser calculado em tempo “real”. (Cardeneta de campo), permitindo uma 

verificação dos resultados da medição in loco. 

Para cálculo da vazão dos corpos hídricos foi utilizado o método da meia seção que é 

o mais utilizado pelos técnicos das entidades operadoras da rede hidrometeorológica, pois 



consiste no cálculo das vazões parciais por meio da multiplicação da velocidade média na 

vertical pelo produto da profundidade média na vertical e pela soma das semidistâncias às 

verticais adjacentes (vazão parcial determinada para cada região de influência de uma 

determinada vertical) (ANA, 2009). 

No método da meia seção, consideram-se os setores retangulares definidos pelas 

profundidades médias entre duas verticais adjacentes (Figura 5). A vazão parcial é calculada 

multiplicando-se a velocidade média na vertical pelo produto da profundidade da vertical pela 

soma das semidistâncias das verticais adjacentes. 

 

 

 

Figura 5. Ilustração do método da meia seção. Fonte: Back, 2006 
 

Métodos de amostragem dos sedimentos 

Os métodos ou técnicas de amostragem para sedimentos em suspensão são: pontual 

instantâneo, pontual por integração e integração na vertical ou em profundidade. 

 

Sedimentos em suspensão 

O método utilizado para amostragem de sedimentos em suspensão foi o método de 

amostragem por integração vertical, onde a amostra é coletada em determinado tempo, 

normalmente superior a 10 segundos, o que permite a determinação da concentração média 

mais representativa na seção transversal do corpo hídrico. 

A distribuição de sedimentos varia em toda a largura do rio e em profundidade, logo a 

amostragem foi feita em inúmeras verticais permitindo obtenção de valores médios em toda a 



seção. Vale ressaltar que as amostragens foram realizadas apenas em locais de água corrente, 

evitando amostras atrás de bancos de areia e pilares de pontes. 

Para amostragem de sedimentos em suspensão por integração na vertical, foi utilizado 

o amostrador US DH-48, um equipamento leve e utilizado para coleta de amostras de 

sedimentos em suspensão, em integração de profundidade, com uso de haste a vau, o 

equipamento pode amostrar a até 9 cm em relação ao leito. 

O amostrador consiste em um corpo de alumínio, com 24,25 cm de comprimento 

(menos o bico), que abriga uma garrafa pint de vidro. Com peso aproximado de 2 kg, 

incluindo o recipiente de amostra, uma válvula de latão que se estende horizontalmente da 

ponta do corpo do amostrador. Na lateral da cabeça do instrumento existe uma porta de 

exaustão por onde escapa o ar existente na garrafa enquanto a amostra é coletada. A haste a 

vau é fixada no topo do instrumento. A garrafa de amostra é fixada por uma mola de tensão 

existente no fundo do amostrador e selada por uma borracha de vedação que se encontra 

fixada na cabeça do instrumento. 

 

Sedimentos de fundo 

Segundo Carvalho (1994), não há um método ou instrumento adaptável a todas as 

condições de campo. No Brasil, o método mais utilizado é o indireto (por cálculo), usando 

fórmulas a partir de dados da medição de vazão, dados das análises do material coletado e 

parâmetros hidráulicos. 

O amostrador por medição indireta utilizado neste trabalho foi a draga tipo Petersen, 

de penetração vertical. A draga desce com as caçambas abertas e travadas pela alavanca, ao 

tocar o fundo do rio, a alavanca desarma, permitindo que a draga ao ser levantada se feche, 

coletando sedimentos de fundo. 

As amostras coletadas foram levadas para o laboratório de solos, para determinação da 

curva granulométrica. Para tanto as amostras foram secas em estufa a 105°C durante 48 horas. 

Passada às 48 horas as amostras foram pesadas e destorroadas, em seguida por agitação 

mecânica, foram peneiradas em uma série de peneiras Teyler com numeração de 5; 16; 32; 

60; 115; e 250, com diâmetro das peneiras variando de 4,0 mm até a mais fina com 0,063 mm. 

O peneiramento tem duração de aproximadamente 20 (vinte) minutos. 

 

 

 

 



Determinação da Produção de Sedimentos 

A produção total de sedimentos foi determinada pelo somatório da produção de 

sedimentos de fundo e a produção de sedimentos em suspensão, mostrado na equação a 

seguir: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑠𝑠 + 𝑌𝑠𝑓 

Onde, 

Yt = Produção total de sedimentos; 

Yss = Produção de sedimentos em suspensão; 

Ysf = Produção de sedimentos de fundo. 

 

Resultados 

 

Descarga Líquida 

Os dados de descarga líquida em cada ponto de medição de vazão analisado são descritos 

abaixo e mostrados na Tabela 2. 

 

Ponto 1: Rio Formoso – Hotel Cabanas, vazão medida no período de seca 4,03 m³/s e vazão 

de 6,60 m³/s no período chuvoso (Tabela 2). 

Ponto 2: Exutório do Rio Formosinho – vazão medida no período de seca 1,60 m³/s e vazão 

de 5,21 m³/s no período chuvoso (Tabela 2). 

Ponto 3: Exutório do Córrego Bonito – vazão medida no período de seca 0,46 m³/s e vazão de 

1,64 m³/s no período chuvoso (Tabela 2). 

Ponto 4: Exutório do Rio Mimoso – Agropecuária Sta Rita, vazão medida no período de seca 

0,81 m³/s e vazão de 2,74 m³/s no período chuvoso (Tabela 2). 

Ponto 5: Exutório do Rio Formoso – vazão medida no período de seca 10,17 m³/s e vazão de 

17,85 m³/s no período chuvoso (Tabela 2). 

 

Analisando os dados de vazão da Tabela 2, foi possível observar que, no período 

chuvoso a vazão no exutório do Rio Formoso teve um aumento de aproximadamente 60% em 

relação ao período de seca neste mesmo ponto. 

O grande aumento de vazão faz com que em algumas épocas, principalmente nos 

períodos de chuvas fortes, o curso hídrico transborde para fora da calha fluvial, favorecendo 

para o aumento na concentração de sedimentos em suspensão, responsáveis pela turbidez da 

água. 



 

Tabela 1. Dados de vazão comparando período seco e período chuvoso 

PONTOS DE 

MEDIÇÃO 

LOCALIZAÇÃO DOS 

PONTOS DE MEDIÇÃO 

COORDENADAS 

DOS PONTOS DE 

MEDIÇÃO 

VAZÃO (m³/s) 

Período 

(Seca) 

Período 

(Cheia) 

1 Rio Formoso - Hotel Cabanas 
Lat 21°10'13.40"S     

Long 56°26'11.37"O 
4,03 6,60 

2 
Rio Formosinho - Hotel 

Cabanas 

Lat 21°10'13.99"S       

Long 56°26'34.89"O 
1,60 5,21 

3 
Córrego Bonito - Córrego 

Urbano 

Lat 21° 8'28.15"S       

Long 56°26'23.49"O 
0,46 1,64 

4 
Rio Mimoso - Agropecuária 

Sta. Rita 

Lat 21° 4'12.51"S       

Long 56°22'54.63"O 
0,81 2,74 

5 Rio Formoso - Projeto Vivo 
Lat 21° 5'24.17"S         

Long 56°14'5.79"O 
10,17 17,65 

 

 Sedimentos de Fundo 

Os sedimentos de fundo analisados são mostrados na tabela 3, o peso dos sedimentos 

retidos nas peneiras foi comparado e classificado de acordo com a terminologia da ABNT. 

A classificação granulométrica indica os principais componentes minerais na amostra 

de fundo coletada. 

 Córrego Bonito 16/10/2015 – a amostra apresenta 22,7% de pedregulho, 34,88% de 

areia muito grossa, 34,15% de areia grossa, 6,05% de areia média, 0,91% de areia fina, 

0,41% de areia muito fina e 0,40% de material silte-argiloso. 

 Córrego Bonito 05/03/2016 – a amostra apresenta 43,85% de pedregulho, 26,41% de 

areia muito grossa, 13,21% de areia grossa, 8,73% de areia média, 5,81% de areia fina, 

1,23% de areia muito fina e 0,61% de material silte-argiloso. 

 Rio Formoso-Projeto Vivo 17/10/2015 – a amostra apresenta 11,74% de pedregulho, 

27,99% de areia muito grossa, 36,34% de areia grossa, 19,02% de areia média, 3,92% 

de areia fina, 0,40% de areia muito fina e 0,32% de material silte-argiloso. 



Tabela 2. Valores de sedimentos de fundo encontrados durante as amostragens realizadas. 

 

Local de Coleta 

Cadinhos Sedimentos retidos nas peneiras (g) 

Cadinho 

amostra 

úmida (g) 

Cadinho 

amostra 

seca (g) 

Cadinho 

Vazio (g) 

Amostra 

Seca (g) 
4mm 1,18mm 0,5mm 0,250mm 0,125mm 0,063mm 

Granulometria 

< 0,063mm 

A
M

O
S

T
R

A
S

 

Córrego Bonito 

16/10/2015 
1553,2 1297,9 302,3 995,6 228,7 347,3 340,0 60,2 9,1 4,1 4,0 

Rio Formoso-Projeto Vivo 

17/10/2015 
1463,3 1179,2 246,0 933,2 109,6 261,2 339,1 177,5 36,6 3,8 3,0 

Rio Mimoso-

Agropecuária Sta Rita 

17/10/2015 

1401,3 1313,49 245,9 1067,59 845,8 167,0 41,5 26,1 17,3 14,4 3,1 

Rio Formosinho-Hotel 

Cabanas 31/10/2015 
927,7 672,6 216,7 455,9 4,1 101,4 119,9 82,4 59,9 48,8 38,7 

Rio Formoso-Hotel 

Cabanas 01/11/2015 
961,3 526,1 233,0 293,1 0,3 7,8 39,3 38,5 50,1 71,6 86,3 

Rio Mimoso-

Agropecuária Sta Rita 

05/03/2016 

1709,5 1432,3 244,4 1187,9 641,2 360,3 118,3 46,5 14,4 3,6 1,7 

Córrego Bonito 

05/03/2016 
1685,8 1565,0 275,7 1289,3 565,4 340,5 170,3 112,6 75,0 15,9 7,9 



 

 Rio Mimoso-Agropecuária Sta Rita 17/10/2015 – a amostra apresenta 79,22% de 

pedregulho, 15,64% de areia muito grossa, 3,89% de areia grossa, 2,44% de areia 

média, 1,62% de areia fina, 1,35% de areia muito fina e 0,29% de material silte-

argiloso. 

 Rio Mimoso-Agropecuária Sta. Rita 05/03/2016 – a amostra apresenta 53,98% de 

pedregulho, 30,33% de areia muito grossa, 9,96% de areia grossa, 3,91% de areia 

média, 1,21% de areia fina, 0,30% de areia muito fina e 0,14% de material silte-

argiloso. 

 Rio Formosinho-Hotel Cabanas 31/10/2015 – a amostra apresenta 0,90% de 

pedregulho, 22,24% de areia muito grossa, 26,30% de areia grossa, 18,07% de areia 

média, 13,14% de areia fina, 10,70% de areia muito fina e 8,49% de material silte-

argiloso. 

 Rio Formoso-Hotel Cabanas 01/11/2015 – a amostra apresenta 0,10% de pedregulho, 

2,66% de areia muito grossa, 13,41% de areia grossa, 13,13% de areia média, 17,09% 

de areia fina, 24,43% de areia muito fina e 29,44% de material silte-argiloso. 

 

Pontos com maior porcentagem de material de granulometria inferior a 0,250mm, ou seja, 

classificados como areia muito fina, silte e argila, tendem a permanecer turvos por mais 

tempo, quando sofrem agitação. 
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Capítulo 4. 

RELAÇÕES ENTRE PAISAGEM, VARIÁVEIS DA ÁGUA E INTEGRIDADE DE 

HABITATS NA BACIA DO FORMOSO 
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 Introdução 

 A integridade dos ambientes aquáticos é bastante dependente do seu entorno. Em 

outras palavras, as atividades realizadas na bacia hidrográfica podem afetar a qualidade e 

quantidade de água nos sistemas aquáticos, além da sua biodiversidade. Para uma gestão 

apropriada da bacia hidrográfica, é fundamental entender as relações entre paisagem e 

condições ambientais dos corpos aquáticos (Allan, 2004; Kaufmann et al.; 1999; Hughes et 

al., 2006).  

 Córregos de pequenas proporções podem ser particularmente afetados por mudanças 

em suas zonas ripícolas ou por atividades realizadas dentro e no entorno (tanto a montante 

quanto juzante). Diversas variáveis físicas dos córregos podem ser afetadas por mudanças de 

usos do solo na bacia, como por exemplo, a complexidade de habitats, estabilidade do canal e 

a sedimentação. Além disso, propriedades da água (e.g. pH, condutividade) também podem 

ser alteradas, o que pode resultar em grandes impactos para biota  

 Como parte do Programa Observágua, estamos monitoramndo variáveis de paisagem 

no entorno dos pontos de coleta, variáveis da água e também de integridade de habitat. Neste 

relatório, apresentamos os dados preliminares coletados em 40 pontos de amostragem na 

primeira campanha do projeto.  

 

Método 

 O Programa adotou uma abordagem multiescalar de caracterização ambiental. 

Primeiramente foram caracterizados os usos da terra da bacia, seguido dos usos da terra no 

entorno de cada ponto selecionado (ver capítulo 2). Em campo, a equipe caracterizou as 

condições locais de intergridade de habitat usando protocolo desenvolvida pela EPA 

(Agencia Ambiental dos Estados Unidos) adaptado para as condições regionais a partir do 

Protocolo de Nessimian, 2011.  

 As seguintes variáveis de água foram amostradas em três trechos de cada estação de 

coleta com auxilio de Sonda “Multiparametros Meter – H1 9829”: pH, condutividade, 



oxigênio dissolvido, salinidade e turbidez. Além disso, cada estação foi avaliada a 

profundida, largura e o substrato foi caracterizado usando metodologia descrita nos anexos do 

capítulo 2.  

 

 

Análises 

 Para evidenciar potencias padrões gerais dos pontos de coleta, nós aplicamos analises 

de componentes principais (PCA), considerando todos os dados de variáveis de água e 

substrato. Além disso, avaliamos as relações entre variáveis de paisagem, integridade de 

habitat e variáveis de água por meio de regressões múltiplas e analises de redundância.  

 

Resultados 

 Foram amostrados 40 pontos na primeira campanha de coleta e 27 na segunda. Os 

resultados das caracterizações ambientais estão apresentados em anexo neste capítulo. Os 

resultados da análise de componentes principais evidenciaram baixa explicação da 

variabilidade dos dados pelos primeiros eixos gerados na primeira (Figura 1) e segunda 

campanha (Figura 3). 

          A análise de Regressão múltipla usando as variáveis de paisagem (% de usos do solo) 

tiveram baixo poder de explicação da integridade de habitat (Multiple R-squared: 0.2549; 

adjusted R-squared: 0.142; F-statistic: 2.257 on 5 and 33 DF; p-value: 0.0716). As análises de 

RDA também demonstraram que, embora alguns pontos estejam associados a determinados 

usos do solo, a relação entre eles com as variáveis de água mensuradas é relativamente baixa 

tanto na primeira campanha (R2=0.183; Adjusted R2= 0.06, Figura 2) quanto na segunda 

(p=0.58, F=0.80, R2=0.17; R2adj=-0.04, Figura 4). 

 

Comentários  

 Os dados de oxigênio, pH e condutividade da água estão dentro da variação 

considerada normal para sistemas aquáticos de classe de águas salobras: CONAMA II. 

Devido suas características carstícas, a condutividade dos rios da Bacia do Formoso é 

geralmente elevada. Não encontramos evidências claras de impactos antrópicos nestas 

variáveis.  

 Nossos resultados não demonstram claras relações entre as variáveis de paisagem 

mensuradas e as variáveis de água e integridade de habitat. Este resultado pode indicar que os 

trechos avaliados não estão sujeitos a fortes impactos causados pelo entorno das variáveis de 



água medidas.  Isto não significa que alguns pontos não estão impactos, mas apenas que não 

detectamos um padrão geral claro nos dados como um todo. Apenas considerando variáveis 

de água não é suficiente para uma avaliação sistêmica das condições dos córregos, é 

necessário também a inclusão de bioindicadores e dados de substâncias químicas.  

 

 

 
Figura 1. Análise de Componentes Principais (PCA) com todas as variáveis físicos e químicas da água e do 

índice de caracterização do hábitat mensuradas nos 40 pontos de Monitoramento na bacia do Rio Formoso, 

referentes a primeira campanha. Vetores vermelhos: variáveis físico-químicas (Temp=temperatura, pH, 

Condutividade, OD=oxigênio dissolvido, Sal=salinidade, Tur=turbidez), e do substrato (Caract =características 

do habitat, Roch=leito rochoso, Mat=matacão, Casc=cascalho, Lodo=lodo, Areia=areia, Org=orgânico, 

Part=matéria particulada, Mad=madeira submersa, Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes folhas, 

Raízes=Raízes de plantas terrestres). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, 

V=pontos riachos urbanos. 

 

 

 

 



 
 

Figura 2. RDA com base nas variáveis de paisagem, físicas e químicas da água mensuradas nos 40 pontos de 

Monitoramento na bacia do Rio Formoso, referentes a primeira campanha. Vetores cor azul: variáveis da 

paisagem em porcentagem de uso do solo (Agric=agricultura, Urb=influencia urbana, Past=pastagem, 

AltAntro=alteração antrópica, Flores=floresta). Variável cor vermelha: variáveis físico-químicas 

(Temp=temperatura, pH, Condutividade, OD=oxigênio dissolvido, Sal=salinidade, Tur=turbidez), e do substrato 

(Caract =características do habitat, Roch=leito rochoso, Mat=matacão, Casc=cascalho, Lodo=lodo, Areia=areia, 

Org=orgânico, Part=matéria particulada, Mad=madeira submersa, Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes 

folhas, Raízes=Raízes de plantas terrestres). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, 

V=pontos riachos urbanos. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3. Análise de Componentes Principais (PCA) com todas as variáveis físicas e químicas da água, 

mensurados nos 40 pontos de Monitoramento na bacia do Rio Formoso, referentes à segunda campanha. 

Variável cor vermelha: variáveis físico-químicas (Temp=temperatura, pH, Condutividade, OD=oxigênio 

dissolvido, Sal=salinidade, Tur=turbidez), e do substrato (Caract =características do habitat, Roch=leito 

rochoso, Mat=matacão, Casc=cascalho, Lodo=lodo, Areia=areia, Org=orgânico, Part=matéria particulada, 

Mad=madeira submersa, Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes folhas, Raízes=Raízes de plantas terrestres). 

Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos riachos urbanos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4. RDA com base nas variáveis de paisagem, e físicas e químicas da água mensuradas nos 40 pontos de 

Monitoramento na bacia do Rio Formoso, referentes à segunda campanha.  
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Anexo 1. Variáveis de uso e ocupação do solo, índice de caracterização do habitat e de variáveis físicas e químicas obtidas para cada um dos 40 

pontos amostrados pelo protocolo de caracterização ambiental. 
 

Ponto 
Influência 

Urbana 
Agricultura Pastagem 

Alteração 

Antrópica 
Mata 

Índice - 

Caracterização 

do Habitat 

Temp. 

(°C) 

Condutividade 

(µs-1) 
pH 

OD  

mg.L-1 

Salinidade 

PSU 

Turbide

z FNU 

U1 
  

52 
 

48 39 25,0500 424,5000 8,1500 35,4250 0,2000 6,8750 

U2 
  

58 
 

42 35 24.2 410,0000 8,1700 74,0000 0,2000 1.2 

U4 16,9702 
 

44 5 34 29 25,3325 530,7500 8,0125 26,2500 0,2700 10,4750 

U5 70,0262 
 

13 1 15 23 26,4050 634,7500 8,4200 25,5000 0,3100 21,1750 

U6 23,1628 
 

62 
 

15 36 24,8000 674,5000 8,0425 89,4750 0,3300 2,3500 

U7 6,3704 
 

75 
 

18 35 25,0000 680,3333 7,2667 25,3333 0,3133 1,5333 

U8 76,2784 
 

14 
 

9 30 25,5700 637,0000 8,3000 25,6000 0,3100 5,8750 

U9 15,4098 
 

73 0,0131 12 26 24,0000 557,7500 8,2825 25,8000 0,2700 7,1000 

U10 1,2118 
 

75 0,319 24 34 25,0850 546,0000 8,4875 25,8000 0,2600 4,6000 

R01 
 

17 78 
 

5 38 22,0350 434,5000 8,0950 25,7000 0,2200 42,4250 

R02 
  

56 
 

44 39 22,0100 445,2500 8,4850 25,8000 0,2100 22,1000 

R03 
  

69 1 30 42 25,0150 522,7500 7,8800 25,8000 0,2500 1,6500 

R04 
  

81 
 

19 36 23,2925 621,0000 7,3250 25,7000 0,3000 3,0600 

R05 
  

83 
 

17 36 24,6125 617,5000 8,0875 25,7000 0,3000 3,7250 

R06 
  

37 
 

63 44 23,7775 417,5000 8,2725 25,7250 0,1950 20,6000 

R07 
    

100 46 23,3950 405,5000 7,8050 91,0500 0,2000 2,3000 

R08 
  

56 
 

44 38 24,2675 542,0000 7,9950 25,8000 0,2600 7,5500 

R09 
  

50 
 

50 39 24,5400 532,7500 8,0775 85,5250 0,2600 2,3500 

R10 
  

37 10 52 31 23,6875 143,7500 7,5450 76,5500 0,0700 5,1250 

R11 
  

59 
 

41 35 24,4500 412,2500 8,2475 73,1250 0,2000 2,9250 

R12 
  

53 5 42 31 24,4725 594,7500 7,9825 73,9250 0,2900 5,0000 

R13 
   

37 63 33 24,0050 605,2500 8,3825 90,3000 0,2900 1,4750 

R14 
  

49 
 

51 28 25,4275 715,5000 7,5725 72,7200 0,3500 2,7250 



R15 
  

83 
 

17 37 26,1075 618,5000 8,5150 41,6250 0,3000 2,2000 

R16 
  

76 2 21 31 26,1875 603,7500 8,6875 42,0750 0,2900 1,4250 

R18 
  

99 
 

1 40 25,1567 248,6667 7,0833 37,9000 0,1200 16,1333 

R19 
  

58 
 

42 37 25,3800 563,0000 8,2350 45,6750 0,2700 14,5500 

R20 
 

84 9 
 

7 39 24,4250 303,6667 7,4000 36,9750 0,1400 21,5000 

R21 
 

56 31,73 
 

12 23 26,6750 205,2500 7,1850 34,7500 0,0875 7,8500 

R22 
 

49 22 
 

28 42 23,4750 451,0000 7,3900 34,0500 0,2225 0,1250 

R23 
 

12 62 
 

26 40 27,7250 192,2500 7,4250 34,9000 0,0875 2,0000 

R24 
  

30 5 65 29 25,9675 79,7500 7,1575 34,4500 0,0400 37,0000 

R25 
  

87,1916 
 

12,8084 30 18,2575 74 7,48 2,9525 0,0325 9,05 

R26 
  

79,336 
 

20,6641 28 15,7875 565,75 7,5175 3,06 0,2725 6,025 

R27 
  

76,4126 
 

23,5874 32 16,475 185,75 7,8375 3,07 0,09 4,925 

R28 
  

100 
  

18 19,3825 178,25 7,5725 
 

0,0775 20,9 

R29 
  

69,9005 
 

30,0996 36 16,7125 595,25 8,5175 
 

0,2875 1,275 

R30 
  

52,9916 
 

47,0084 44 18,64 517,75 8,3675 
 

0,2975 1,2875 

R31 
  

54,2633 
 

45,7368 28 17,275 401,75 7,7825 
 

0,1925 11,7 

 

 

Anexo 2. Variáveis de uso e ocupação do solo, índice de caracterização do habitat e de variáveis físicas e químicas obtidas para cada um dos 40 

pontos amostrados pelo protocolo de caracterização ambiental. 

Ponto 
Leito rochoso 

consolidado 
Matacão - 

>256mm 
Cascalho - 
2-256 mm 

Lodo - < 
0,125mm 

Areia 
0,125- 2mm 

Orgânico 

Matéria 

orgânica 

particulada 
- < 0,125mm 

Madeira 

submersa 

Vegetação 

aquática 

Pacotes 

de 

Folhas 

Raízes de 

plantas 

terrestres 

U1 40  30 
 

10  10   10  

U2   
 

5 90  5     

U4   60 
 

30 10 
 

    

U5   75 5 10  5 5  5 5 



U6   40 
 

50  5 
 

 5  

U7   5 5 10  5 10 5 60  

U8   90  10   
 

   

U9  40 30  20 5  5    

U10 20 10 10  40 5  5  10  

R01 15 
 

15 5 50 
 

 10  5  

R02 
 

60 10 20 
 

10  
 

 
 

 

R03 50 20 
  

10 5  5  5 5 

R04 
  

5 10 5 
 

50 10 5 10 5 

R05 15 5  5 10 10  2  50 3 

R06 40 
 

  60 
 

   
 

 

R07  70 10  10 5    5  

R08  40 20  5 15 5 5 10   

R09 80  10  5 5      

R10   80  15 5      

R11   
 

5 90 
 

5     

R12   80  10 5 0   5  

R13 80 5 5  5     5  

R14 70  20  8     2  

R15 80  10  5  5   
 

 

R16   60  30  5   5  

R18  30 40  20 10      

R19 10 10 60  20 
 

     

R20    10 20 15  10  15 30 

R21    20 15 5  
 

60   

R22    
 

60 5  15 20   

R23    10 10 
 

 
 

80 
 

 

R24    10 60 10  10  10  



R25   20 10 40   
 

 30  

R26 5  35  25  5 5  25  

R27 5 5 
 

 50 10 5 10  10 5 

R28 
 

 80 15 5  
  

 
 

 

R29 5  10 5 40  5 5  30  

R30  60 20  10  5 5    

R31  
 

10  70 10 5 5    



Anexo 3. Variáveis de uso e ocupação do solo para cada um dos 27 pontos amostrados pelo protocolo de caracterização ambiental. 

 

Pontos Remanescente Influência urbana Agricultura Pastagem Alteração antrópica Características do habitat 

R1 4.72 0 16.97 78.31 0 38 

R10 52.27 0 0 37.43 10.30 31 

R12 42.12 0 0 52.82 5.06 31 

R13 63.16 0 0 0.00 36.84 33 

R14 51.34 0 0 48.66 0 28 

R15 16.77 0 0 83.23 0 37 

R16 21.31 0 0 76.27 2.42 31 

R18 1.48 0 0 98.52 0 40 

R19 42.37 0 0 57.63 0 37 

R2 43.81 0 0 56.19 0 39 

R24 65.28 0 0 29.83 4.90 29 

R26 20.66 0 0 79.34 0 28 

R27 23.59 0 0 76.41 0 32 

R28 0.00 0 0 100.00 0 18 

R29 30.10 0 0 69.90 0 36 

R3 29.93 0 0 68.63 1.44 42 

R31 45.74 0 0 54.26 0 28 

R8 43.68 0 0 56.32 0 38 

V1 47.53 0 0 52.47 0 39 

V10 23.59 1.2118 0 74.88 0.32 34 

V4 34.47 16.9702 0 44.01 4.56 29 

V5 15.44 70.0262 0 13.23 1.31 23 

V6 14.89 23.1628 0 61.95 0 36 

V7 18.32 6.3704 0 75.31 0 35 

V8 9.34 76.2784 0 14.38 0 30 

V9 11.71 15.4098 0 72.86 0.013 26 



 

Anexo 4. Variáveis do índice de caracterização do habitat obtidas para cada um dos 27 pontos amostrados pelo protocolo de caracterização 

ambiental. 
 

Pontos 

Leito 

rochoso 

 

Matacão - 

>256mm 

Cascalho - 

2-256 mm 

Lodo - < 

0,125mm 

Areia 0,125- 

2mm Orgânico 

Matéria 

particulada 

- < 0,125mm 

Madeira 

submersa 

Vegetação 

aquática 

Pacotes 

folhas 

Raízes 

plantas 

terrestres 

R1 15 0 15 5 50 0 0 10 0 5 1 

R10 0 0 80 0 15 5 0 0 0 0 4 

R12 0 0 80 0 10 5 0 0 0 5 0 

R13 80 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 

R14 70 0 20 0 8 0 0 0 0 2 0 

R15 80 0 10 0 5 0 5 0 0 0 0 

R16 0 0 60 0 30 0 5 0 0 5 6 

R18 0 30 40 0 20 10 0 0 0 0 0 

R19 10 10 60 0 20 0 0 0 0 0 0 

R2 0 60 10 20 0 10 0 0 0 0 0 

R24 0 0 0 10 60 10 0 10 0 10 0 

R26 5 0 35 0 25 0 5 5 0 25 0 

R27 5 5 0 0 50 10 5 10 0 10 5 

R28 0 0 80 15 5 0 0 0 0 0 0 

R29 5 0 10 5 40 0 5 5 0 30 0 

R3 50 20 0 0 10 5 0 5 0 5 5 

R31 0 0 10 0 70 10 5 5 0 0 0 

R8 0 40 20 0 5 15 5 5 10 0 0 

V1 40 0 30 0 10 0 10 0 0 10 0 

V10 20 10 10 0 40 5 0 5 0 10 0 

V4 0 0 60 0 30 10 0 0 0 0 0 

V5 0 0 75 5 10 0 5 5 0 5 5 

V6 0 0 40 0 50 0 5 0 0 5 0 



V7 0 0 5 5 10 0 5 10 5 60 0 

V8 0 0 90 0 10 0 0 0 0 0 0 

V9 0 40 30 0 20 5 0 5 0 0 0 

 

 

 

Anexo 5. Variáveis físicas e químicas obtidas para cada um dos 27 pontos amostrados pelo protocolo de caracterização ambiental.  

 
 Pontos Temp. (°C) pH  Condutividade (µs-1) OD mg.L-1 Salinidade PSU Turbidez FNU 

R1 22.04 8.1 434.5 25.70 0.220 42.43 

R10 23.69 7.5 143.75 76.55 0.070 5.13 

R12 24.47 8.0 594.75 73.93 0.290 5.00 

R13 24.01 8.4 605.25 90.30 0.290 1.48 

R14 25.43 7.6 715.5 72.72 0.350 2.73 

R15 26.11 8.5 618.5 41.63 0.300 2.20 

R16 26.19 8.7 603.75 42.08 0.290 1.43 

R18 25.16 7.1 248.67 37.90 0.120 16.13 

R19 25.38 8.2 563 45.68 0.270 14.55 

R2 22.01 8.5 445.25 25.80 0.210 22.10 

R24 25.97 7.2 79.75 34.45 0.040 37.00 

R26 15.79 7.5 565.75 0.00 0.273 6.03 

R27 16.48 7.8 185.75 0.00 0.090 4.93 

R28 19.38 7.6 178.25 0.00 0.078 20.90 

R29 16.71 8.5 595.25 0.00 0.288 1.28 

R3 25.02 7.9 522.75 25.80 0.250 1.65 

R31 17.28 7.8 401.75 0.00 0.193 11.70 

R8 24.27 8.0 542 25.80 0.260 7.55 

V10 25.09 8.5 546 25.80 0.260 4.60 

V4 25.33 8.0 530.75 26.25 0.270 10.48 



V5 26.41 8.4 634.75 25.50 0.310 21.18 

V6 24.80 8.0 674.5 89.48 0.330 2.35 

V7 25.00 7.3 680.33 25.33 0.313 1.53 

V8 25.57 8.3 637 25.60 0.310 5.88 

V9 24.00 8.3 557.75 25.80 0.270 7.10 
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Introdução 

 

Atividades antrópicas podem resultar na geração e destinação de substâncias 

tóxicas nos ambientais aquáticos, particularmente nos sedimentos. Dentre estas 

substâncias, os metais e alguns tipos de agroquímicos são particularmente preocupantes, 

pois podem bioacumular nas cadeias tróficas, podendo acarretar danos à saúde humana.  

A aplicação de fertilizantes durante os diferentes estágios de cultivo agrícolas, aliado ao 

problema da devastação das matas ciliares, tem acarretado em diferentes graus, 

impactos sobre os recursos hídricos das áreas adjacentes a essas plantações, sobretudo 

através do processo de lixiviação do solo de áreas cultivadas com adubos químicos e 

defensivos agrícolas. Estudo feito por
 
Angelotti-Netto, et al. (2004), indicou que 

diferentes concentrações de metais como Cd, Pb, Cr e Ni, são encontradas em 

fertilizantes vastamente empregados nos cultivos agrícolas. 

 Em geral, os metais são oriundos de fontes naturais como lavagem geológica de 

solos e rochas, entretanto também podem ser oriundos de fontes antrópicas, como 

efluentes domésticos e industriais, pelo processo de mineração, pela aplicação de 

pesticidas na agricultura e através de precipitação em áreas com poluição atmosférica. 

Os seres vivos necessitam de pequenas quantidades de alguns de alguns metais, 

incluindo por exemplo, cobalto, cobre, manganês, molibdênio, zinco e ferro para a 

realização de funções vitais no organismo (Mertz, 1986). Em geral, os metais são 

essenciais aos seres vivos, entretanto, em níveis elevados podem ser tóxicos. Outros 

metais como o mercúrio, chumbo e cádmio, considerados metais tóxicos não possuem 

nenhuma função dentro dos organismos e a sua presença e bioacumulação nos seres 

vivos pode provocar graves doenças, sobretudo nos mamíferos, espécies posicionadas 

no nível mais alto da cadeia alimentar. O cádmio, por exemplo, é um metal não 

essencial e a caracterização das entradas de cádmio em sistemas aquáticos é considerada 

incompleta (Kostial 1986). 



No sistema de monitoramento da bacia do Formoso, estamos avaliando metais 

biodisponíveis (Cd, Cu, Zn, Mg, Mn, Cr), incluindo solo, sedimento e tecido animal. 

Além disso, avaliamos as seguintes substancias padrões: Cipermetrina, Endosulfan 

Total (A + B + Sulfato), L-Cialotrina, Permetrina e Glifosato. Estas substancias foram 

escolhidas, pois geralmente compõe agroquímicos que tem sido detectados em sistemas 

aquáticos no Brasil (Laabs et al., 2002; Albuquerque et al., 2016). 

 

Métodos 

Foram amostrados sedimento, solo e tecido de espécies de peixes e insetos em 

28 pontos amostrais. Para as coletas foram usados amostradores de plástico. As 

amostras foram congeladas úmidas ainda em campo e todo material foi acondicionado 

em embalagens de âmbar e armazenadas em freezer.   

As amostras de sedimento de aproximadamente 100g (~10cm de profundidade) 

foram retiradas do leito dos córregos, evitando porções com muito deposito de areia. As 

amostras de solo seguiram o mesmo procedimento descritos para amostras de 

sedimento, mas foram coletadas a distancia de aproximadamente x metros do leito dos 

córregos.  

Em cada ponto amostral foram coletados 5 indivíduos de predadores no final do 

estadio larval (Megaloptera, Odonata e peixe – Characidium sp). Os organismos foram 

mantidos vivos e, posteriormente, foram mortos por congelamento em freezer.  

A extração para a determinação de metais totais (Zn, Cd, Cu, Mg, Fe, Mn e Cr) 

seguiu a metodologia descrita por Santos (1999). Transferiu-se 2,0 g de sedimento para 

beckers de 100 mL, adicionou-se uma solução concentrada de 10 mL de HNO3. Após 4 

horas de aquecimento a 100 ºC retirou-se os beckers da placa de aquecimento e depois 

de breve resfriamento adicionou-se 5 mL de H2O2 a 30%. Após a digestão completa da 

matéria orgânica (extrato límpido), os extratos foram transferidos para balão 

volumétrico e 100 ml e analisados por espectrometria de absorção atômica 

convencional. 

No caso das larvas de insetos e dos peixes, a metodologia para a extração de 

metais foi a mesma descrita para os sedimentos, mas, em virtude da menor massa 

obtida, todo o conteúdo das extrações foi transferido para balão volumétrico de 50 ml.  

A coleta, extração e quantificação de agroquímicos foi realizada segundo técnica 

Soxhlet (1879), onde serão adicionados a 10 g de material em 150 mL de hexano, onde 



ocorrera o processo de extração por um tempo de 8 horas. Seguindo a metodologia de 

Del Grande (2003), em um rotaevaporador ocorreu o processo de evaporação, até o 

material atingir o volume de 1 mL. As análises foram realizadas em triplicatas por 

cromatografia gasosa com detector de captura de GC/ECD (detector por captura de 

elétrons). Para analise de agrotóxicos foram utilizados os seguintes protocolos: PA - 

Environmental Protection Agency - SW 846: Testing methods for evaluating solid 

wastes. EPA 3500C:2007 /EPA 8270D:2014 e para glifosato foi utilizado Glifosato 

USEPA 300.0/POP-EFQ032 

 

Resultados 

 

Foram analisadas 50 amostras (fauna e sedimento). Abaixo uma tabela que 

sumariza os resultados encontrados.  

 

Tabela 1. Resultados das analises de Zn, Cu, Cd, Mn, Mg, Cr e Fe para pontos amostrais na Bacia do Rio 

Formoso.  

Descrição Zn Cu Cd Mn Mg Fe Cr 

R7 96,00 25,29 0,77 185,55 1131,61 1229,68 na 

R1 (Characidium sp) 221,92 58,22 0,00 50,68 2002,05 347,95 na 

V9 -P2-S8 (solo) 10,14 6,27 0,18 353,90 1357,67 15014,66 na 

–R10 (solo) 41,01 7,86 0,00 297,98 696,97 8607,07 na 

Sedimento R12 (2) 16,36 11,58 0,16 135,28 1305,93 12342,61 na 

Sedimento R1 9,91 1,44 0,32 226,45 2591,87 29477,23 na 

(R24 Odonata) 55,81 0,00 6,98 53,49 2397,67 0,00 na 

(R24 Sedimento) 27,24 1,74 0,64 365,63 883,91 0,00 na 

(R20 Odonata) 1381,82 0,00 3,03 24,24 1940,91 0,00 na 

(R20 Sedimento) 26,20 14,70 1,70 1,60 2580,00 16,10 na 

(R27 Odonata) 424,02 0,00 0,49 145,10 648,53 0,00 na 

(R27 Sedimento) 11,95 2,58 5,74 293,50 994,26 0,00 na 

R14 (sedimento) 14,37 8,98 0,27 3145,83 36,49 4,24 na 

R14 (Characidium sp) 194,32 0,00 1,89 1567,30 75,68 0,00 na 

R4 (sedimento) 9,45 7,46 0,14 1459,22 112,80 6,11 na 

R4 (Characidium sp) 204,92 0,00 0,34 2013,39 52,54 0,00 na 

R26 (sedimento) 13,45 11,38 0,12 886,19 17,89 1,39 na 

R26 (Odonata) 95,64 9,36 0,43 1005,21 19,15 0,00 na 

R26 (mocinho) 361,25 0,00 3,75 5048,75 55,00 0,00 na 

R29 (sedimento) 7,95 4,69 0,51 42728,96 123,43 0,65 na 



R29 (Odonata) 194,07 0,00 5,93 1216931,36 135,59 0,00 na 

R29 (Characidium sp) 430,00 0,00 5,38 3906,92 69,23 0,00 na 

V9 V9 (Megaloptera) 118,15 11,29 0,81 1206,85 352,15 0,00 na 

V9 V9 (Odonata) 809,38 0,00 15,63 14528,13 5000,00 0,00 na 

V7 - V7 (sedimento) 6,97 2,06 0,66 118,01 5,26 na na 

V7 - V7 (Odonata) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na na 

R1 (sedimento) 20,70 10,02 0,66 307,68 5,42 na na 

R1 (Odonata) 89,58 0,00 0,42 21,25 0,00 na na 

R1 (Characidium sp) 169,63 0,00 0,59 25,54 0,00 na na 

R8 (sedimento) 10,81 10,81 0,43 35,05 8,33 na na 

R8 (Odonata) 82,89 0,00 7,89 0,00 0,00 na na 

R8 (Characidium sp) 228,00 0,00 2,00 43,60 0,00 na na 

R15 (sedimento) 16,83 10,83 0,98 206,59 3,68 na na 

R15 (Characidium sp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na na 

R19 (sedimento) 24,19 7,81 0,65 153,75 9,55 na na 

R19 (Characidium sp) 82,58 0,00 1,84 8,20 0,00 na na 

V2 - R18 (sedimento) 4,71 4,28 2,27 637,58 6,38 na na 

V2 - R18 (Characidium sp) 735,83 0,00 8,33 86,67 0,00 na na 

R28 (sedimento) 24,59 44,70 0,34 1572 na na 23,83 

1250 (sedimento) 7,23 3,50 0,23 134,15 na na 2,36 

R22 (sedimento) 2,29 0,00 0,30 5,72 na na 0,47 

V8R67 (sedimento) 14,81 3,95 0,95 297,62 na na 1,71 

Orestes (sedimento) 9,41 4,02 0,70 130,08 na na 2,77 

R30 (sedimento) 6,49 1,74 0,87 155,91 na na 3,68 

R23 (sedimento) 4,33 6,63 0,14 121,63 na na 4,86 

48 Novo (sedimento) 19,53 5,98 0,89 211,21 na na 3,41 

V6 72 (sedimento) 11,40 9,18 0,29 385,20 na na 0,00 

R25 (sedimento) 11,29 6,80 0,09 45,66 na na 1,73 

R16 (sedimento) 7,77 0,00 0,21 68,85 na na 0,00 

Emissário ETE (sedimento) 14,20 2,07 0,20 190,67 na na 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados de algumas substancias padrões em sedimento de 5 pontos amostrais na 

Bacia do Rio Formoso.  

 

Ponto Ensaio Unidades Limites de quantificação Resultados 

R8 Cipermetrina μg/Kg 1,7 ND 

R8 DDE μg/Kg 1,7 ND 

R8 Endosulfan (A+B+Sulfano) μg/Kg 1,7 ND 

R8 L-Cialotrina μg/Kg 1,7 ND 

R8 Permetrina μg/Kg 1,7 ND 

R19 Cipermetrina μg/Kg 1,7 ND 

R19 DDE μg/Kg 1,7 ND 

R19 Endosulfan (A+B+Sulfano) μg/Kg 1,7 ND 

R19 L-Cialotrina μg/Kg 1,7 ND 

R19 Permetrina μg/Kg 1,7 ND 

R15 Cipermetrina μg/Kg 1,7 ND 

R15 DDE μg/Kg 1,7 ND 

R15 Endosulfan (A+B+Sulfano) μg/Kg 1,7 ND 

R15 L-Cialotrina μg/Kg 1,7 ND 

R15 Permetrina μg/Kg 1,7 ND 

R12 Cipermetrina μg/Kg 1,7 ND 

R12 DDE μg/Kg 1,7 ND 

R12 Endosulfan (A+B+Sulfano) μg/Kg 1,7 ND 

R12 L-Cialotrina μg/Kg 1,7 ND 

R12 Permetrina μg/Kg 1,7 ND 

R9 Cipermetrina μg/Kg 1,7 ND 

R9 DDE μg/Kg 1,7 ND 

R9 Endosulfan (A+B+Sulfano) μg/Kg 1,7 ND 

R9 L-Cialotrina μg/Kg 1,7 ND 

R9 Permetrina μg/Kg 1,7 ND 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados obtidos para Glifosato em sedimento de 10 pontos amostrais na Bacia do 

Rio Formoso.  

 

Ponto Parametro Unidade VMP (1) LQ Resultado 

R19 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R08 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R29 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R31 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R24 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

V2 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R15 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R12 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R21 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

R9 Glifosato mg/Kg -_ _ 0,08 < 0,08 

 

Discussão 

Com base nos valores orientadores para solo da CETESB (2014) e artigos (ver 

referencias neste capítulo), os resultados obtidos indicaram que a maioria das 

concentrações obtidas está dentro dos níveis aceitáveis. Para sedimento em sistemas 

aquáticos, não há referência oficial no Brasil, mas há valores prováveis e limiares de 

efeitos. Neste caso, a concentração de cadmio obtida para a biota aquática, em geral, 

está acima do desejado, inclusive foram os maiores valores obtidos. Por exemplo, para 

Odonata o maior valor foi de 15,6 mg/kg e para o peixe (Characidium sp) com 

concentração de 8,33 mg/kg. O desejado era que estivesse abaixo de 0,5 mg/kg. Não 

sabemos a origem deste metal na bacia do Formoso. As concentrações obtidas para os 

sedimentos aquáticos estão, em geral, dentro dos limites aceitos para solos e para se 

materiais dragados em águas doces e salinas/salobras (Resolução CONAMA N° 454). 

No entanto em alguns poucos pontos de amostragem, as concentrações deste metal nos 

sedimentos estão ligeiramente acima dos valores de referência, que variam de 0,5mg/kg 

(Cetesb, 2014) para solos, e de 0,6mg/kg (RESOLUÇÃO CONAMA N° 454) para 

sedimentos dragados. 

As concentrações de cobre e crômio estão dentro dos padrões desejados pelas 

normas orientadoras. O zinco está dentro dos padrões aceitos para os valores obtidos 

nos sedimentos analisados. Mas, para alguns organismos analisados, os valores estão 

acima dos padrões de qualidade. Os valores mais elevados de metais obtidos para a 



biota aquática podem estar relacionados a pequena massa seca obtida desses organismos 

(geralmente abaixo de 0,1g) o que pode superestimar os valores de metais observados. 

Esse fato pode ser evidenciado pelas menores concentrações observadas para o 

sedimento aquático (geralmente com massas superiores a 2g).  

Para os metais manganês, magnésio e ferro não há valores de referência de 

qualidade para solos ou sedimentos dragados (RESOLUÇÃO CONAMA N° 454, DE 1º 

DE NOVEMBRO DE 2012). Os valores de magnésio e manganês são bem elevados nos 

sedimentos aquáticos do Rio Formoso, quando comparados a outros sedimentos de rios. 

Esses valores bem elevados podem estar relacionados as características naturais dos 

solos da região. De qualquer modo, vale ressaltar que esses metais são considerados 

essenciais aos seres vivos e, no geral, não são necessariamente tóxicos à biota aquática.  

Cabe destacar que os resultados dos valores de metais nos organismos aquáticos 

devem ser alvos novas avaliações, uma vez que estão biodisponíveis para a biota e não 

estão "quelados" no sedimento aquático. Novamente, não temos evidencias sobre as 

fontes e também dos valores orientadores para regiões carsticas, como a Bacia do 

Formoso. Vale ressaltar que ambientes aquáticos com valores ácidos de pH, podem 

tornar os metais mais disponíveis para a biota aquática, o que não é o caso dos rios 

cársticos da Bacia do Formoso. A disponibilidade de metais no meio aquático depende 

das propriedades químicas e físicas do meio como temperatura, pH e potencial redox. 

Para o sedimento aquático, os teores de matéria orgânica e a granulometria são fatores 

fundamentais para sua dinâmica (Santos, 1999). Sedimentos ricos em matéria orgânica 

tendem a complexar mais metais quando comparados a sedimentos com baixos teores 

de matéria orgânica. No entanto, estudos mais prolongados incluindo o monitoramento 

da biota aquática poderão proporcionar discussões mais robustas, principalmente 

considerando as peculiaridades da região cárstica da Bacia do Formoso. Considerando 

que uma das potenciais fontes de cádmio pode estar relacionada com atividades 

antrópicas como mineração e uso de agrotóxicos e fertilizantes, os resultados aqui 

apresentados devem servir como alerta para continuidade do monitoramento da bacia, 

buscando avaliar a origem desta fonte e vias de bioacumulação deste metal nas cadeias 

tróficas da região.  

Os resultados de substancia padrões de agrotóxicos não indicaram valores 

elevados nos sedimentos dos pontos analisados. Este resultado, embora positivo para a 

região comparando com outras áreas de agricultura no Brasil e suas fronteiras (e.g. 

Laabs et al., 2002; Hunt et al., 2016), deve ser visto com muito cautela, pois os dados 



são muito restritos espacialmente e temporalmente. Neste sentido, recomendamos uma 

forte aliança entre órgãos envolvidos em monitoramento de água, equipe do Projeto 

Sentinelas Ambientais, prefeitura e proprietários rurais para um amplo estudo sobre 

compostos químicos nas águas do Rio Formoso para confirmar e talvez expandir as 

analises de metais e agrotóxicos exemplificadas neste estudo preliminar. Sem dúvida, 

todos desejamos que a bacia do Rio Formoso seja um modelo de baixo impacto 

ambiental conciliado com produção agrícola e turismo sustentável.  
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Capítulo 6. 

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO RIO FORMOSO 

 

Anderson Ferreira (UFGD), Bruno Téllez Martínez (UFMS), Francisco Severo-Neto 

(UEMS) e Fabio de Oliveira Roque. 

  

Introdução 

Os peixes de água doce representam um grupo de vertebrados altamente 

diversificados na região Neotropical (Lowe-MCconnell, 1999). Nos últimos 30 anos, 

houve um crescente número de trabalhos sobre impactos de usos do solo nas 

comunidades de peixes no Brasil, com sugestões do uso do grupo como bioindicadores 

usando abordagens multimétricas (Karr, 1981, Casatti et al., 2006). Na região da 

Bodoquena, o projeto Peixes de Bonito, sobre coordenação do Dr. José Sabino, tem 

contribuído para construção de uma base sólida para o uso de peixes como 

bioindicadores, inclusive de distúrbios como a movimentação de visitantes nas águas 

(Casatti et al., 2010). Além disso, a região foi alvo de intensivas coletas para fins 

taxonômicos realizados pelo Dr. Otávio Froehlich.  

Considerando a importância dos peixes em termos de múltiplos serviços 

ambientais (e.g. turístico, ecológico, alimentar) e seu potencial uso como bioindicadores 

de condições de integridade ambiental, no Programa Sentinelas Ambientais esta sendo 

dada atenção especial para o grupo visando selecionar indicadores com critérios de 

custo-eficiência. O desenho amostral realizado pelo Sentinelas Ambientais permitirá 

avaliar a respostas dos peixes considerando um gradiente mais completo de usos da 

terra, uma vez que os trabalhos anteriores focaram em comparações categóricas de usos 

da terra.  

 

Método  

Em cada um dos pontos de coleta na rede hidrográfica da Bacia do Formoso, os 

peixes foram amostrados em trechos de 100 m em janeiro e outubro 2016, período 

chuvoso e seco respectivamente. Os peixes foram amostrados em trechos de 100 m. 

Neles foram colocadas redes de bloqueio de 5,0m de comprimento x 2,50 de altura e 

malha de 5mm a cada 25 metros, realizando duas passadas em cada subsegmento com 

redes de arrasto de 3,0 ou 4 m de comprimento x 2,00 ou 2,50 de altura, e malha de 

5mm. Além disso, foram usadas peneiras de forma complemetar (Castro et al., 2003). 



Os peixes foram fixados em formol 10% por 24 horas e transferidos para álcool 70%. A 

identificação foi feita segundo Britski et al. (2007) e consulta a especialistas. O material 

está depositado na Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.  

 

 

A  

B 

 

C 

 

  

Figura 1. Fotos mostrando a coleta para peixes. A: Instalação de rede, delimitando o trecho de coleta; B: 

Rede de arrasto; C. Material da Rede de arrasto, sendo colocada na bandeja, para triagem; D. Peneira, 

sendo utilizada, como método complementar de amostragem.  

 

Análise 

Para avaliar potenciais relações entre as espécies de peixes e os pontos amostrais 

foi aplicada análise multivariada de redundância (RDA), usando as variáveis de 

paisagem, físico-químicas e características do córrego como preditores. As análises 

foram conduzidas para as duas campanhas.  

 

Resultados  

Durante as duas campanhas de trabalho foram coletados 7082 indivíduos e 48 

espécies distribuídas em cinco ordens e 15 famílias. Na primeira foram amostrados 33 



riachos e identificadas 41 espécies distribuídas em cinco ordens e 12 famílias. Observa-

se que 87,2% das espécies pertencem às ordens Characiformes e Siluriformes (53,8% e 

33,3%, respectivamente) (Figura 2). As famílias mais abundantes foram Characidae (16 

espécies) e Loricariidae (oito espécies). Na segunda foram obtidas amostras de peixes 

em 25 pontos e identificadas 29 espécies distribuídas em 10 famílias e cinco ordens. 

Observa-se que 51,72% das espécies pertencem à família Characidae com 15 espécies 

coletadas (Figura 3). As espécies mais abundantes foram Odontostilbe pequira, 

Astyanax lacustres, Astyanax lineatus, Aphyocharax anisitsi, Astyanax asuncionensis, 

Coridoras aeneus, Characidium zebra e Serrapinus calliura (número de indivíduos: 

921, 559, 351, 314, 245, 238, 180 e 105 respectivamente) (Tabela 1). 

 

 

Figura 2. Número de espécies pertencentes às 12 famílias amostradas em 33 riachos da bacia do rio 

Formoso na primeira campanha, MS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Número de espécies pertencentes às 10 famílias amostradas em 25 riachos da bacia do rio 

Formoso na segunda campanha, MS. 

 

Astyanax sp. provavelmente trata-se de uma espécie nova e H. basilisko é uma 

espécie de cascudo de distribuição restrita à Serra da Bodoquena. 

Dentre as espécies amostradas P. reticulata e X. helleri são espécies exóticas e 

ocorreram basicamente em riachos urbanos. A presença de P. reticulata foi constatada 

como restrita para riachos urbanos amostrados em Bonito, MS (Casatti et al., 2010) e 

Cunico et al. (2006) relacionaram a grande abundância dessa espécie em riachos 

urbanos devido a maior concentração de fósforo e menor concentração de oxigênio 

dissolvido, porcentagem de saturação de oxigênio e profundidade. P. reticulata é uma 

espécie nativa da América Central, vivípara e de alta resistência a ambientes de baixa 

qualidade (Casatti et al., 2006) e mudanças climáticas bruscas (Chung, 2001), sendo 

assim foi difundida em vários países com o propósito do controle de larvas de 

mosquitos e é considerada uma espécie bioindicadora de ambientes impactados (Cunico 

et al., 2006; Casatti et al., 2010). 



 Xiphophorus helleri é nativa da América Central e do Norte muito difundida no 

ramo de aquarismo, onde é conhecido com peixe-espada. Não são raros os casos de 

introdução acidental envolvendo esta espécie e muitos países reportam os impactos 

negativos que sua introdução pode causar para a fauna local (Froese e Pauly, 2016). 

 Os resultados das análises de redundância, usando as variáveis químicas da água 

como dependentes e métricas de paisagem como preditores no período chuvoso (Figuras 

4 e 5) e de estiagem (Figuras 6 e 7), não explicaram a variação nas comunidades de 

peixes dos pontos amostrados. Portanto, nossos resultados não indicam clara relação 

entre as atividades de entorno e a comunidade de peixes. Dentre as explicações 

possíveis para este padrão, podemos destacar: 1) O gradiente de usos do solo estudado 

pode não ser forte o suficiente para gerar um padrão de distribuição claro na 

comunidade de peixes; 2) As espécies mais comumente encontradas na região não 

possuem ampla capacidade e deslocamento o que pode mascarar efeitos difusos dos 

usos do solo; 3) Impactos podem ocorrer numa escala diferente daquela usada em nosso 

desenho amostral. Embora o padrão não tenha sido explicado pelas variáveis analisadas, 

é importante ressaltar que as análises de RDA sinalizem certa tendência de separação 

dos córregos sob influência urbana e de pecuária dos córregos mais conservados.  

 

 



 

Figura 4. Análise de Redundância (RDA) período chuvoso, considerando peixes x variáveis físicas e 

químicas da água da Bacia do Rio Formoso, MS.  (Número de Permutações: 999; r-quadrado ajustado: -

0.02642375). Espécies de peixes amostradas: nome cor vermelha. Vetores cor azul: variáveis físico-

químicas (Temp=temperatura, pH, Condutividade, OD=oxigênio dissolvido, Sal=salinidade, 

Tur=turbidez), e do substrato (Caract =características do habitat, Roch=leito rochoso, Mat=matacão, 

Casc=cascalho, lodo, Areia = areia, Org=orgânico, Part=matéria particulada, Mad=madeira submersa, 

Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes folhas, Raízes=Raízes de plantas terrestres). Pontos amostrados 

cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos riachos urbanos.  

 

 



 
 

Figura 5. Análise de Redundância (RDA) período chuvoso, considerando peixes x variáveis de paisagem 

da Bacia do Rio Formoso, MS. (Number of permutations: 999, adj.r.squared [1] -0.026423). Espécies de 

peixes amostradas: nome cor vermelha. Vetores cor azul: variáveis da paisagem em porcentagem de uso 

do solo (Agric=agricultura, Urb=influencia urbana, Past=pastagem, AltAntro=alteração antrópica, 

Flores=floresta). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos riachos 

urbanos.  

. 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Análise de Redundância (RDA) período seco, considerando peixes x variáveis físicas-químicas 

e caraterísticas do substrato da água da Bacia do Rio Formoso, MS.  (Número de Permutações: 999; r-

quadrado ajustado: 0.03, r-quadrado =0.69, F=0.95, p=0.6). Espécies de peixes amostradas: nome cor 

vermelha. Vetores cor azul: variáveis físico-químicas (Temp=temperatura, pH, Condutividade, 

OD=oxigênio dissolvido, Sal=salinidade, Tur=turbidez), e do substrato (Caract =características do 

habitat, Roch=leito rochoso, Mat=matacão, Casc=cascalho, lodo, Areia = areia, Org=orgânico, 

Part=matéria particulada, Mad=madeira submersa, Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes folhas, 

Raízes=Raízes de plantas terrestres). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, 

V=pontos riachos urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Análise de Redundância (RDA) segunda campanha, considerando Peixes x variáveis de 

paisagem da Bacia do Rio Formoso, MS. (Número de Permutações: 999; r-quadrado ajustado: 0.04, r-

quadrado=0.24, F=1.22, p=0.11). Espécies de peixes amostradas: nome cor vermelha. Vetores cor azul: 

variáveis da paisagem em porcentagem de uso do solo (Agricult=agricultura, 

Influencia_urbana=influencia urbana, Pastagem=pastagem, Alteração_antrópica =alteração antrópica, 

Remanescente=floresta). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos 

riachos urbanos.  

 

Em geral nossos resultados adicionam mais suporte para proposição de Casatti et 

al. (2010) que, estudando córregos na região da Bodoquena, indicou Poecilia reticulata 

e Corydoras aeneus como potenciais indicadores de condições de córregos urbanizados.  

A continuidade do monitoramento é fundamental a avaliar os efeitos de mudanças de 

usos do solo na comunidade de peixes da Bacia do Rio Formoso, uma vez que este 

grupo é fundamental não apenas pelos serviços de manutenção, bens e provisão, mas 

também pelo valor cultural e turístico que estes organismos agregam para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Matriz da fauna das espécies de peixes amostradas nos riachos da bacia do rio Formoso, MS. 

FAMÍLIAS CAMPANHAS Total Geral 

Chuvoso Estiagem 

CHARACIFORMES       

Bryconidae 

   Brycon hilarii 262 

 

262 

Characidae 

   Aphyocharax anisitsi 6 314 320 

Aphyocharax dentatus 8 0 8 

Aphyocharax sp 0 68 68 

Astyanax asuncionensis 151 245 396 

Astyanax lacustris 325 559 884 

Astyanax lineatus 739 351 1090 

Astyanax sp 282 133 415 

Astyanax sp1 0 168 168 

Astyanax sp2 0 3 3 

Brachychalcinus retrospina 3 6 9 

Bryconops melanurus 33 3 36 

Creagrutus meridionalis 61 0 61 

Hyphessobrycon eques 37 18 55 

Jupiaba sp 45 0 45 

Moenkhausia bonita 504 0 504 

Moenkhausia oligolepis 7 10 17 

Moenkhausia sanctaefilomenae 16 0 16 

Odontostilbe pequira 70 921 991 

Phenacogaster tegatus 3 1 4 

Serrapinnus calliurus 27 0 27 

Serrapinus calliura 0 105 105 

Crenuchidae 

   Characidium zebra 110 180 290 

Curimatidae 

   Steindachnerina brevipinna 25 4 29 

Erythrinidae 

   Hoplerytrinus unitaeniatus 11 0 11 

Hoplias malabaricus 4 3 7 

Lebiasinidae 

   Pyrrhulina australis 1 0 1 

Prochilodontidae  

   Prochilodus lineatus 5 0 5 

CYPRINODONTIFORMES       

Poeciliidae 

   Poecilia reticulata 72 15 87 

Xiphophorus helleri 4 0 4 



PERCIFORMES       

Cichlidae 

   Aequedens plagiozonatus 24 0 24 

Crenicichla lepidota 6 13 19 

SILURIFORMES       

 Loricariidae 

   Otocinclus vittatus 0 85 85 

Rineloricaria lanceolata 0 27 27 

Callichthyidae 

   Coridoras aeneus 222 238 460 

Heptapteridae 

   Imparfinis schubarti 1 0 1 

Pimelodella taenioptera 8 32 40 

Rhamdia quelen 24 33 57 

Loricariidae 

   Ancistrus sp 98 79 177 

Hypostomus basilisko 96 62 158 

Hypostomus sp 55 3 58 

Hypostomus sp1 19 0 19 

Hypostomus sp2 4 0 4 

Otocinclus vittatus 4 0 4 

Rineloricaria lanceolata 14 0 14 

Rineloricaria sp 10 0 10 

Trichomycteridae 

   Ituglanis sp 1 0 1 

SYNBRANCHIFORMES       

Synbranchidae 

   Synbranchus marmoratus 5 1 6 

Total Geral 3402 3680 7082 
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Capítulo 7. 

MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS NA BACIA DO RIO FORMOSO 

 

MSc. Bruno Téllez Martínez (UFMS), Dr. Francisco Valente (UEMS); Dr. Fabio de 

Oliveira Roque (UFMS); Dr. Nicholas Kaminski (FNB); Esp. Juliana Andrade Santana 

(FNB) 

 

Introdução 

Diversos grupos são ecologicamente importantes em termos de serviços 

ambientais (macroinvertebrados, peixes, zooplâncton, fitoplâncton, macrófitas, etc) e 

possuem respostas previsíveis, em diferentes níveis de organização (molecular, celular, 

morfológica, indivíduos, populações e comunidades) a mudanças ambientais, podendo 

ser considerados potenciais bioindicadores no contexto do monitoramento. De modo 

geral, dentre estes grupos, os macroinvertebrados se destacam por apresentarem claras 

respostas a determinados impactos, podendo ser estabelecidas relações de causa-efeito 

em escala local, como também possuírem boa relação custo-eficiência. Em outras 

palavras, possuem comparativamente vantagens de implementação (por exemplo, 

facilidade de amostragem, processamento e possibilidade de padronização de 

protocolos) e desempenho, sendo amplamente utilizados no mundo em programas de 

monitoramento (Rosenberg & Resh, 1993; Bonada et al., 2006; Baptista 2008). 

Os macroinvertebrados aquáticos, objeto crescente de estudos científicos envolvendo 

impactos ambientais (ex. Bonada et al., 2006, Siqueira & Roque, 2010), constituem um 

grupo já incorporado em rotinas de monitoramento de qualidade de água de alguns 

órgãos ambientais brasileiros (ex. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

- CETESB, Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - IMASUL, Centro 

Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, Instituto Ambiental do Paraná - IAP). 

Considerando a importância dos macroinvertebrados e seu potencial uso como 

bioindicadores de condições de integridade ambiental, neste relatório, apresentamos os 

resultados da primeira campanha de monitoramento do Programa Observágua onde o 

desenho amostral realizado permitirá avaliar a respostas desses organismos 

considerando um gradiente de uso do solo. 

 

  



Método  

Em cada um dos 40 pontos de coleta na rede hidrográfica da Bacia do Formoso 

foi aplicado o protocolo de amostragem de macroinvertebrados aquáticos, em trechos de 

100 m em janeiro e outubro 2016, período chuvoso e seco respectivamente. Este 

protocolo foi desenvolvido por Nessimian et al, 2008, e aplicado em outros trabalhos de 

avaliação ambiental em córregos tropicais (e.g. Valente-Neto et al, 2016). A coleta 

explora diferentes micro-habitats (leito rochoso consolidado; matacão - >256mm; 

cascalho - 2-256 mm; lodo - < 0,125mm; areia - 0,125- 2mm; orgânico; matéria 

orgânica particulada - < 0,125mm; madeira submersa; vegetação aquática; pacotes de 

folhas e raízes de plantas terrestres), para conseguir uma amostragem representativa dos 

diferentes grupos taxonômicos presentes no trecho. 

 

 A  

                                                                             

B 

 

C 

Figura 1. Fotos mostrando a coleta de macroinvertebrados. A. membros de equipe coletando amostras 

para obtenção dos macroinvertebrados aquáticos; B. Amostras armazenadas em potes; e C. Triagem das 

amostras para a retirada dos exemplares de macroinvertebrados aquáticos. 

 



O material biológico coletado foi fixado em álcool 70%, acondicionado em 

sacos de plástico e transportado para o laboratório, onde foi lavado em água, sobre 

peneira com malha de 0,37 mm. Os animais retidos na peneira foram separados sob o 

microscópio estereoscópico, e fixados em álcool 70%. Depois foram identificados e 

enumerados sob microscópios estereoscópico, com o auxílio de literatura especializada 

e as chaves de identificação (Figura 2 A-B) publicadas recentemente no site do Projeto 

Levantamento e Biologia de Insetos aquáticos em Sistema lóticos do Estado de São 

Paulo – Biota FAPESP (http//sites.ffclrp.usp.br/aguadoce/guiaonline). Devido à 

dificuldade de identificação de alguns grupos (ex. indivíduos jovens e pequenos) e 

necessidade de consulta de especialistas, alguns macroinvertebrados foram identificados 

no nível de família e separados em morfotipos.  

A                                                                                            B 

Figura 2. A. Triagem e identificação de macroinvertebrados com microscópio estereoscópico. B. 

Identificação de macroinvertebrados com bibliografia de apoio.  

 

O material está sendo mantido na coleção zoológica da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, visando elaborar uma coleção de referência da região, de modo 

que possa subsidiar a continuidade do monitoramento. 

 

Análise dos dados 

Para diminuir a dimensionalidade das variáveis químicas da água e do substrato 

foi feita uma Analise de Componentes Principais (PCA) (Tabela 1). Foi aplicada uma 

Regressão Múltipla usando a riqueza e abundancia total de famílias, e uma análise de 

redundância (RDA, Legendre & Legendre, 2012). Foram construídos dois modelos de 

analises para examinar as contribuições relativas dos dados à variação da fauna de 

macroinvertebrados, riqueza e abundancia de famílias. Modelo a: como variável 



resposta fauna de macroinvertebrados (dados de abundância) vs cinco primeiros eixos 

da PCA como preditores (dados do substrato e as variáveis químicas da água), modelo 

b: variável resposta fauna de macroinvertebrados vs variáveis da paisagem entre os 

locais estudados. Sendo que a RDA é um método de ordenação linear restrito 

apropriado quando as variáveis exibem relações lineares com gradientes ambientais 

(McCune e Grace, 2002). Também aplicamos analises de regressão múltipla usando as 

variáveis dependentes riqueza e abundancia e variáveis da água e paisagem como 

preditoras.  

 

Resultados  

 Na campanha de trabalho foram coletados 2092 indivíduos, 18 ordens e 41 

famílias (Tabela 1). Observa-se que as famílias com maior valor de abundancia foram 

Hydropsychidae, Elmidae, Chironomidae, Thiaridae e Leptophlebiidae (361, 282, 232, 

223, e 203 respectivamente) (Figura 3), apresentando os maiores valores principalmente 

nos córregos urbanos.  

 
Figura 3. Número de espécies pertencentes às 22 famílias amostradas em 38 riachos da bacia do rio 

Formoso, MS. 

 

 Na ordenação das abundancias de acordo com a gradiente de porcentagem de 

remanescente, percebemos um padrão de substituição das espécies, com algumas 



famílias (Hidroptilidae, Planorbidae, Thiaridae, Leptophlebiidae, Chironomidae e 

Hydropsychidae) com maiores valores nos córregos com menores quantidades de 

remanescentes florestais. Famílias, como Mesoveliidae, Veliidae, Notonectidae, 

Gerridae, Leptohyphidae, Lampiridae e Lepidoptera foram mais abundantes nos 

córregos que apresentaram maiores valores de remanescentes de vegetação nativa 

(Figura 4).  

 

Figura 4. Ordenação das abundancias das famílias de macroinvertebrados amostradas em 38 riachos ao 

longo do gradiente do remanescente florestal da bacia do rio Formoso, MS. Barras pretas=abundância de 

cada família de macroinvertebrados. 

 

 A espécie exótica-invasora Melanoides tuberculatus Müller, 1774 (Gastropoda: 

Thiaridae) (Figura 5), esteve presente na maioria das amostras e em maior número de 

indivíduos nos pontos das áreas urbanas. Vale destacar que os maiores valores estão 

presentes nos córregos urbanos e com menor porcentagem de remanescente (Figura 4).  

 

 

 

 



 

Figura 5. Esquema mostrando a imagem da concha de Melanoides tuberculatus Müller, 1774 

(Gastropoda: Thiaridae). 

 

 Os resultados das Regressões múltiplas não foram significativos para a 

riqueza de famílias vs variáveis químicas da agua e substrato (F=2.736, R
2
=0.135, 

p=0.079), nem para as variáveis da paisagem (F=1.457, R
2
=0.0768, p=0.246). Também 

não houve relação entre abundancia total de famílias por ponto de coleta e as variáveis 

preditoras (F=1.52, R
2
=0.080, p=0.231; F=1.451, R

2
=0.076, p=0.247, respectivamente) 

(Tabela 3). 

Os resultados das analises de redundância mostram que as comunidades de 

macroinvertebrados aquáticos foram influenciadas pelas variações de pH, oxigênio 

dissolvido, condutividade, leito rochoso, madeira submersa e lodo (Tabela 1). Além 

disso, sinalizam uma tendência de separação entre os córregos urbanos e não urbanos. 

(Figuras 6). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Análise de Redundância (RDA) período chuvoso, considerando macroinvertebrados aquáticos 

x variáveis físicas-químicas e caraterísticas do substrato da água da Bacia do Rio Formoso, MS.  (Número 

de Permutações: 999; r-quadrado ajustado: 0.03, r-quadrado =0.16, F=1.29, p=0.02). Famílias de 

macroinvertebrados amostradas: nome cor vermelha. Vetores cor azul: componentes principais das 

variáveis físico-químicas (Temp=temperatura, pH, Condutividade, OD=oxigênio dissolvido, 

Sal=salinidade, Tur=turbidez), e do substrato (Caract =características do habitat, Roch=leito rochoso, 

Mat=matacão, Casc=cascalho, lodo, Areia = areia, Org=orgânico, Part=matéria particulada, 

Mad=madeira submersa, Veg=vegetação aquática, Folhas=pacotes folhas, Raízes=Raízes de plantas 

terrestres). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos riachos urbanos.  

 A RDA, usando as métricas de paisagem como preditores no período chuvoso 

(Figuras 6), não explicou a variação nas comunidades de macroinvertebrados dos 

pontos amostrados. Importante ressaltar que sinalizam certa tendência de separação dos 

córregos com influência urbana e menor porcentagem de remanescente dos córregos 

mais conservados (Figura 7). 



 

Figura 7. Análise de Redundância (RDA) período chuvoso, considerando macroinvertebrados aquáticos 

x variáveis de paisagem da Bacia do Rio Formoso, MS. (Número de Permutações: 999; r-quadrado 

ajustado: -0.01, r-quadrado=0.12, F=0.91, p=0.7). Espécies de peixes amostradas: nome cor vermelha. 

Vetores cor azul: variáveis da paisagem em porcentagem de uso do solo (Agricult=agricultura, 

Influencia_urbana=influencia urbana, Pastagem=pastagem, Alteração_antrópica =alteração antrópica, 

remanescente=floresta). Pontos amostrados cor preta: letras R=pontos riachos não urbanos, V=pontos 

riachos urbanos.  

 

 
Discussão 

 

 Em relação a avaliação ambiental da Bacia do Rio Formoso, nossos resultados 

de macroinvertebrados indicam que alguns pontos na área urbana podem estar 

enriquecidos organicamente, uma vez que detectamos elevadas quantidades de 

Chironomidae e Thiaridae particularmente em pontos a jusante da estação de tratamento 

de esgoto. 

 Vale destacar a ocorrência da espécie invasora Melanoides tuberculatus Müller, 

1774 (Gastropoda: Thiaridae) em vários pontos na Bacia do Formoso. O primeiro 

registro desta espécie no Brasil foi em 1967 no Estado de São Paulo (Giovanelli et al., 

2005). Este organismo pode viver em ambientes alterados, inclusive, em baixa 

concentração de oxigênio, têm reprodução por partenogênese, apresentam resistência à 

dessecação e são vivíparos. São hospedeiros de trematódeo e transmissores de 

paragonimíase, clonorquiase e centrocestíase em homens e animais. É comum encontrar 

elevadas abundâncias em áreas alteradas, causando mudanças na estrutura de 

comunidades, inclusive eliminando espécies nativas (Rader et al., 2003). Baseado em 



nossos resultados e na presença da espécie, seria necessário avaliar os possíveis 

impactos da espécie nas áreas estudadas pelo fato de ocorrer também em áreas não 

urbanas. 

 Não detectamos clara relação entre variáveis de paisagem e a comunidade de 

macroinvertebrados. Uma explicação potencial para este padrão é que os impactos 

difusos de diferentes usos do solo na bacia do Rio Formoso não são fortes para imprimir 

respostas desta comunidade. Resultado semelhante tem sido reportado em diferentes 

regiões do Planeta (Heino et al, 2015). Entretanto, considerando a substituição de 

espécies ao longo do gradiente estudada e altos valores de abundancia de Chironomidae, 

e da espécie Melanoides tuberculatus, sugerimos que alguns pontos de amostragem 

apresentam sinais de impacto, particularmente aqueles localizados na área urbana.  

 Finalmente, recomendamos que a continuidade do monitoramento com 

macroinvertebrados, uma vez que eles se mostraram potenciais indicadores de 

condições de impacto na área urbana, sendo fundamental uma serie de dados de longa 

duração para inferirmos sobre tendências das condições ambientais na Bacia do Rio 

Formoso.  

Tabela 1. Componentes principais da PCA feita para as variáveis do substrato e variáveis químicas da 

água dos pontos amostrados na bacia do rio Formoso, MS. 

Variáveis PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Característica do Habitat -0.1 0.31 0.47 -0.12 0.03 

Leito rochoso -0.32 0.08 0.18 0.12 0.27 

Matacão -0.05 0.08 0.27 -0.42 -0.49 

Cascalho -0.17 -0.3 -0.43 -0.14 -0.22 

Lodo 0.33 -0.28 0.06 0.18 -0.23 

Areia 0.18 0.13 -0.16 -0.15 0.62 

Matéria orgânica 0.24 0.02 0.29 -0.37 -0.09 

Matéria particulada 0.05 0.25 -0.05 0.38 -0.23 

Madeira submersa 0.33 0.39 0.04 0.06 0.09 

Vegetação aquática 0.14 -0.34 0.27 0.36 -0.02 

Pacotes folhas 0.14 0.31 -0.1 0.3 -0.11 

Raízes plantas terrestres 0.22 0.13 0.23 -0.01 -0.05 

Temperatura -0.2 -0.3 0.33 0.15 0.08 

pH -0.34 0.16 -0.16 -0.25 -0.04 

Condutividade -0.36 0.31 -0.08 0.14 -0.16 

OD -0.32 -0.18 0.3 0.03 0.22 

Turbidez 0.27 -0.16 -0.09 -0.32 0.15 

Variabilidade (%) 0.21 0.13 0.11 0.10 0.08 

% acumulada 0.21 0.34 0.45 0.54 0.62 



 

 

Tabela 2. Matriz da fauna das espécies de macroinvertebrados aquáticos amostradas nos riachos da bacia 

do rio Formoso, MS. 

Famílias Número de indivíduos 

Basommatophora 

 Planorbidae 83 

Bivalvia 

 Bivalvia 59 

Pulmonata  

Physidae 4 

Sorbeoconcha  

Hydrobiidae 53 

Decapoda  

Palaemonidae 15 

Coleoptera 

 Dryopidae 24 

Dytiscidae 26 

Elmidae 282 

Lampyridae 7 

Diptera 

 Chaoboridae 2 

Chironomidae 232 

Culicidae 2 

Dixidae 8 

Simuliidae 25 

Tipulidae 16 

Ephemeroptera 

 Baetidae 30 

Caenidae 20 

Leptohyphidae 12 

Leptophlebiidae 203 

Hemiptera 

 Belostomatidae 23 

Gerridae 16 

Mesoveliidae 8 

Nepidae 37 

Notonectidae 3 

Veliidae 3 

Hirudinea 

 Hirudinea 14 

Isopoda 

 Isopoda 4 

Lepidoptera 

 Lepidoptera 3 



Megaloptera 

 Corydalidae 31 

Mesogastropoda 

 Thiaridae 223 

Odonata 

 Gomphidae 22 

Libelluilidae 63 

Megapodagrionidae 4 

Oligochaeta 

 Oligochaeta 18 

Plecoptera 

 Perlidae 46 

Trichoptera 

 Ecnomidae 9 

Glossosomatidae 29 

Helichopsychidae 69 

Hydropsychidae 361 

Hydroptilidae 2 

Leptoceridae 1 

Total Geral 2092 

Tabela 3. Componentes principais da PCA feita para as variáveis do substrato e variáveis químicas da 

água dos pontos amostrados na bacia do rio Formoso, MS. PC: Componente Principal da Analises de 

Componentes Principais (PCA). 

Modelos No. 

variáveis 

Variáveis R² R² 

ajustado 

AIC 

de 

Akaike 

F p 

Riqueza de 

famílias vs 

químicas e 

substrato 

 

2 

 

PC2/PC6 

 

0.135 

 

-0.013 

 

83.682 

 

2.736 

 

0.079 

Riqueza de 

famílias vs 

paisagem 

2 
Remanescente 

/ Influência Urbana 
0.0768 -0.0286 86.1615 1.457 0.246 

Abundancia 

de famílias 

vs químicas 

e substrato 

2 PC1 / PC4 0.080 0.080 -0.077 1.52 0.231 

Riqueza de 

famílias vs 

paisagem 

2 Influência Urbana / 

Agricultura 

0.076 -0.028 2.971 1.451 0.247 
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Capítulo 8. 

LIBÉLULAS COMO INDICADORAS DE MUDANÇAS AMBIENTAIS NO 

PLANALTO DA BODOQUENA 

 

Dr. Francisco Valente-Neto (UEMS) e Dr. Marciel Rodrigues (UEMS) 

 

Introdução 

Libélulas são reconhecidas como bioindicadoras de mudanças ambientais. Em 

geral, a sua distribuição é afetada pela remoção da vegetação ripária, conversão de áreas 

naturais, urbanização, poluição e sedimentação. Apesar desse conhecimento, pouco se 

sabia sobre qual estágio de vida seria melhor utilizar como bioindicador. Larvas 

habitam sistemas aquáticos e são mais sésseis que adultos, enquanto esses habitam o 

ambiente terrestre e são muito móveis. Isso pode gerar uma expectativa que os 

diferentes estágios de vida podem responder de maneira diferente a mudança ambiental. 

Além disso, a resolução taxonômica (nível de identificação utilizado) pode ser 

dependente do estágio de vida. Para larvas de libélulas, a identificação no nível de 

espécie é muito difícil, por falta de chaves de identificação, larvas com estruturas pouco 

desenvolvidas ou quebradas. Por outro lado, para adultos, a identificação em espécie é 

mais facilitada. Em termos práticos, é muito mais fácil utilizar um bioindicador que 

indique um impacto efetivamente em um nível taxonômico maior (e.g. família ou 

gênero) do que outro que seja necessário identificar até espécie. Isso pode evitar 

desperdício de tempo, dinheiro e consulta a especialistas.  

Nesse sentido, Valente-Neto et al. (2016) conduziram um estudo no Planalto da 

Bodoquena avaliando essas questões (Figura 1). Primeiramente, eles avaliaram se 

variáveis ambientais em um gradiente de remoção de vegetação ripária afetariam a 

distribuição de larvas e adultos, passo fundamental para o biomonitoramento. Após esse 

passo, eles testaram o padrão de semelhança (congruência) na distribuição de larvas e 

adultos, de modo que para adultos utilizaram diferentes resoluções taxonômicas (gênero 

e espécie). A congruência é medida em porcentagem de correlação, de modo que 0 

indica completa diferença e 100 indica completa sobreposição.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Córregos e rios amostrados no Planalto da Bodoquena por Valente-Neto et al. (2016) e     

Rodrigues et al. (2016). 

 

Os resultados têm grandes implicações práticas para o uso de libélulas como 

bioindicadoras. A distribuição de larvas e adultos é afetado por condições ambientais 

similares, ou seja, eles ocupam locais com condições semelhantes. Isso foi um dos 

fatores responsáveis pela congruência em torno de 56% de larvas e adultos (Figura 2). 

Além disso, adultos identificados no nível de gênero e adultos identificados no nível de 

espécie (resolução taxonômica) são altamente congruentes (94%). Na perspectiva de 

biomonitoramento, considerando o custo-benefício do nível taxonômico e amostragem 

de larvas e adultos, os resultados sugerem que gêneros de adultos podem ser usados em 

programas de biomonitoramento.  

 



 

Figura 2. Congruência entre larvas e adultos (gênero e espécie). Figura modificada de Valente-Neto et al. 

(2016). 

 

As libélulas também são consideradas bons modelos para avaliar os efeitos de 

mudanças de paisagem, pois as espécies possuem diferenças comportamentais como 

habilidades de termorregulação e comportamentos reprodutivos e diferentes 

capacidades de dispersão, que selecionam e limitam a ocorrência de determinadas 

espécies em ambientes com modificações antropogênicas. 

Algumas espécies raras podem ser utilizadas como indicadoras de ambientes 

preservados. Essas espécies muitas vezes são restritas a ambientes com poucas 

alterações nos ambientes aquáticos e seu entorno. Considerando os mais de 120 pontos 

amostrados no Estado do Mato Grosso do Sul por Rodrigues (2016), principalmente na 

região da Serra da Bodoquena, algumas espécies que tiveram baixos registros de 

ocorrências foram identificadas como espécies indicadoras de áreas com pouca 

alteração na vegetação riparia. As espécies Mnesarete guttifera, Metaleptobasis 

lillianae, Neoneura bilinearis, Heliocharis amazona e Oxyagrion terminale são 

espécies com baixa ocorrência nos pontos amostrados e sempre associadas a áreas com 

pouca perda de vegetação nativa (Rodrigues et al. 2016). 

Outras espécies foram afetadas de forma conjunta por um gradiente de perda de 

vegetação, ou seja, apresentam um limiar ecológico. Rodrigues et al. (2016) mostraram 

que seis espécies de Odonata respondem a um mesmo gradiente de perda de vegetação. 

Essas espécies tiveram uma congruência de resposta entre 40 e 50% de perda de 

vegetação ripária sendo elas: Hetarina mortua, Epipleoneura venezuelensis, Enallagma 

novaehispaniae, Argia subapicalis, Argia smithiana e Argia modesta (Figura 3).  



A perda da vegetação afetou positivamente outro grupo de libélulas, ou seja, são 

espécies que são favorecidas em ambientes alterados. Essas espécies conseguem tolerar 

as modificações desses ambientes mantendo suas populações. Hetaerina rosea, Argia 

chapadae, Argia reclusa são exemplos de espécies que são encontradas em áreas com 

remanescentes de vegetação ripária alterada. 

Dessa forma, as libélulas possuem grande potencial para serem empregadas 

como bioindicadoras da remoção da vegetação ripária, de modo que, é possível utilizar 

adultos no nível taxonômico de gênero para essa finalidade. Isso melhora o custo-

benefício de um possível programa de biomonitoramento utilizando libélulas. 

 

 

Figura 3. Espécies que responderam ao gradiente de perda de vegetação ripária. Em preto as espécies que 

responderam negativamente e em vermelho as espécies que responderam positivamente ao gradiente de 

perda. Os pontos dentro do círculo em azul representa as espécies que responderam ao mesmo gradiente 

entre 40 e 60% de perda de vegetação ripária. Figura modificada de Rodrigues et al. (2016). 
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Capítulo 9. 

LIBÉLULAS: INVENTÁRIO E SEQUENCIAMENTO MOLECULAR COMO 

BASE PARA O BIOMONITORAMENTO EM BONITO 

 

Ricardo Koroiva, Marciel Elio Rodrigues e Francisco Valente Neto 

 

Introdução 

 Os insetos são um grupo com padrões de distribuição amplamente 

desconhecidos, devido à sua alta riqueza de espécies, dificuldades relacionadas à 

amostragem e à falta de especialistas. Em todas estas condições, as libélulas (Insecta: 

Odonata) constituem uma ordem que desempenha um papel importante como 

predadores, com vários insetos constituindo uma grande parte das suas dietas. Além 

disso, este grupo é um bom indicador da qualidade da água, considerando as diversas 

vantagens para sua utilização como seus indivíduos habitarem qualquer tipo de habitat 

aquático dulcícola e algumas espécies apresentarem limitação na habilidade de tolerar 

distúrbios ambientais. 

 Mesmo com taxonomistas importantes na história brasileira recente, o 

conhecimento sobre a distribuição e identificação das espécies é ainda limitada em toda 

a região Neotropical. Em Mato Grosso do Sul, estado originalmente coberto pela 

vegetação do Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Chaco, foram registradas 196 

espécies. Apesar deste número, as lacunas de informação são reconhecidas em muitas 

áreas no estado. Nos últimos cinco anos, vários projetos de pesquisa foram 

desenvolvidos na região de Bonito, fornecendo conhecimento sobre a biodiversidade e 

informações ecológicas sobre diversos organismos aquáticos (por exemplo, PELD 

Planalto da Bodoquena e Projeto Libélulas da Serra da Bodoquena). Esses projetos 

promoveram uma grande oportunidade para estender o esforço de amostragem de 

insetos aquáticos, especialmente para as libélulas. Até 2011, cerca de 68 espécies de 

libélulas foram registradas no Planalto Bodoquena, número este até então considerado 

subestimado devido a uma ampla área não amostrada.  

 Além da tradicional análise morfológica, desde o artigo seminal de Hebert e 

colaboradores, em 2003, o uso de ferramentas genéticas para a identificação de espécies 

tem se disseminado não apenas para a taxonomia, mas também para análises de 

biomonitoramento.  Este sistema chamado DNA Barcode, DNA Barcoding ou Código 

de Barras, consiste no sequenciamento do gene mitocondrial da Citocromo Oxidase I 



(COI, Cox 1 ou CO1) como base para a criação de um sistema global de identificação 

de espécies. O uso de sequenciadores de DNA de nova geração (“NGS”), tecnologia 

que permite o sequenciamento e análise de milhões de pares de bases em única de 

leitura, conjuntamente com o sistema de DNA Barcode tem sido avaliado com sucesso 

para o inventariado rápido de grupos como diatomáceas, insetos e anfíbios, com 

potencial aplicação em biomonitoramentos de rotina. No entanto, o uso desta técnica é 

condicionado pelo desenvolvimento de um banco de dados robusto para a espécies 

locais. 

 Assim, neste subprojeto tivemos como o objetivo de estabelecer uma lista de 

espécies presentes nos córregos amostrados em Bonito, além de construir uma 

biblioteca genômica de referência. Através destes dois bancos de dados, nós fornecemos 

subsídios para programas de biomonitoramento, com o conhecimento da composição da 

biodiversidade local, e a informação genética das espécies para futuras análises 

moleculares. 

 

Método 

 As coletas foram realizadas em córregos localizados no município de Bonito. 

Todos os espécimes coletados foram depositados na Coleção de Referência da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (CEUFMS) e posteriormente identificados 

em laboratório de acordo com Garrison et al. (2006, 2010), Heckman (2006, 2008) e 

Lencioni (2005, 2006). Para a classificação sistemática, seguimos Dijkstra et al. (2014) 

e para nomes científicos, seguimos a lista sinonímica de Garrisson & von Ellenrieder 

(2016). 

 Apenas um pequeno fragmento do espécime foi utilizado para extração do DNA 

das libélulas (perna mediana) permitindo uma posterior confirmação morfológica. É 

importante ressaltar que o DNA extraído dos espécimes está armazenado e mantido sob 

refrigeração.  

 



  

Figura 1. Mapeamento das etapas do DNA Barcoding (adaptado de barcodeoflife.org)  

  

 

  O DNA foi extraído com auxílio de kits de extração de DNA (ex. 

Qiagen) seguindo o protocolo do fabricante ou pelo método CTAB. As reações de PCR 

foram realizadas através de um protocolo padrão utilizando-se uma alíquota do DNA 

extraído, “primers” específicos para amplificação da região COI do mtDNA nas duas 

direções (veja Tabela 1), mix (tampão do PCR, Tris-HCl, pH 8.3, MgCl2, KCl, NP-40, 

Taq polimerase, dNTPs) e água mili-q. Os produtos amplificados foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose (1%), corado com GelRed ™ e analisados sob luz 

ultravioleta para a checagem da amplificação. A purificação do material foi realizada 

com polietilenoglicol (20%). O sequenciamento de DNA foi realizado por empresa 

especializada.  

 
Tabela 1. Primers utilizados para amplificação e sequenciamento das espécies. 

 
Nome do primer Referência Sequência 5´- 3´ 

LCO1490 Folmer et al. 1994 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 

HCO2198 Folmer et al. 1994 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA 

Odo_F1 Semotok (não publicado) ATTCAACHAATCATAARGATATTGG 

Odo_R1 Semotok (não publicado) TAAACTTCTGGATGYCCRAARAAYCA 

mLep_F1 Hajibabaei et al. 2006 GCTTTCCCACGAATAAATAATA 

Lep_R1 Hebert et al. 2004 TAAACTTCTGGATGTCCAAAAAATCA 

 

 Para catalogação aplicamos o método padronizado para incluir as informações 

no Barcoding of Life Data Systems (BOLD) cuja meta é consolidar uma base de dados 



com todas as sequências de mtCOI dos organismos do planeta Terra nos próximos 20 

anos com acesso livre a todos que se interessarem. Neste subprojeto estamos 

desenvolvendo todas as etapas de elaboração e aplicação do DNA Barcoding (Figura 1). 

As sequências foram averiguadas com o uso do Software Geneious 7.2.2 e serão 

depositadas em breve no GenBank 

  

Resultados 

 Através da coleta em 44 pontos, nós obtivemos o registro de 45 espécies de 

libélulas que foram depositadas na Coleção de Referência da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (CEUFMS). Estes representaram um acréscimo de 23 espécies para 

a Serra da Bodoquena e um novo registro para o Estado de Mato Grosso do Sul, 

Phyllogomphoides suspectus Belle, 1994 (Odonata: Gomphidae) (Tabela 2). Assim, 

temos agora o total de 112 espécies para a Serra da Bodoquena, o que representa cerca 

de 57% das espécies contabilizadas no estado.  

 Evidenciamos também a coleta de uma espécie listada como criticamente 

ameaçada na IUCN: Elga newtonsantosi. Esta espécie tem limitada informação sobre 

sua distribuição (número de locais), tamanho da população e capacidade de sobreviver 

em habitat reduzido (von Ellenrieder 2009). Do ponto de vista da conservação, o 

conhecimento sobre a distribuição de espécies ameaçadas é crucial para a gestão da 

biodiversidade, especialmente para o desenvolvimento e implementação de planos de 

conservação. 

 Até o momento realizamos o sequenciamento de 56 espécies presentes na Serra 

da Bodoquena (Tabela 3). Nosso banco de dados, que será incorporado em outros 

bancos internacionais (e.g. BOLD e GenBank), constitui no primeiro inventário 

molecular de insetos aquáticos para uma região específica do Brasil, fornecendo 

subsidio para programas de biomonitoramento e possibilitando o seu uso com os mais 

recentes métodos de monitoramento ambiental existentes (e.g. metabarcoding). 

 

Tabela 2. Inventário de espécies coletadas em Bonito, Mato Grosso do Sul. *, espécies com o primeiro 

registro na Serra da Bodoquena. 

 

Subordem Família Espécies 

Anisoptera Gomphidae Phyllogomphoides suspectus Belle, 1994 * 

 

 Phyllocycla sp Calvert, 1948 

  Progomphus sp2 Selys, 1854 

 

Libellulidae  



 

 Dythemis sterilis Hagen, 1861 

 

 Elasmothemis cannacrioides Calvert, 1906 * 

 

 Elga newtonsantosi Machado, 1992 * 

 

 Erythemis vesiculosa Fabricius, 1775 

 

 Erythrodiplax basalis Kirby, 1897 * 

 

 Erythrodiplax branconensis Sjöstedt, 1929 * 

 

 Erythrodiplax fusca Rambur, 1842 

 

 Erythrodiplax kimminsi Borror, 1942 * 

 

 Erythrodiplax lativittata Borror, 1942 * 

 

 Erythrodiplax ochracea Burmeister, 1839 

 

 Erythrodiplax umbrata Linnaeus, 1758 

 

 Macrothemis hemichlora Burmeister, 1839 

 

 Macrothemis sp Hagen, 1868 * 

 

 Miathyria marcella Selys in Sagra, 1857 

 

 Orthemis cultriformis Calvert, 1899 * 

 

 Orthemis discolor Burmeister, 1839 

 

 Perithemis mooma Kirby, 1889 

Zygoptera Calopterygidae Hetaerina mortua Hagen in Selys, 1853 * 

 

 Hetaerina rosea Selys, 1853 

 

Coenagrionidae Acanthagrion aepiolum Tennessen, 2004 

 

 Acanthagrion cuyabae Calvert, 1909 

 

 Acanthagrion gracile Rambur, 1842 

 

 Aeolagrion dorsale Burmeister, 1839 * 

 

 Argia chapadae Calvert, 1909 * 

 

 Argia croceipennis Selys, 1865 

 

 Argia hasemani Calvert, 1909 * 

 

 Argia indocilis Navás, 1934 

 

 Argia lilacina Selys, 1865 * 

 

 Argia modesta Selys, 1865 * 

 

 Argia mollis Hagen in Selys, 1865 * 

 

 Argia reclusa Selys, 1865 * 

 

 Argia smithiana Calvert, 1909 * 

 

 Argia subapicalis Calvert, 1909 * 

 

 Argia tamoyo Calvert, 1909 

 

 Enallagma novaehispaniae Calvert, 1907 

 

 Neoneura ethela Williamson, 1917 

 

 Neoneura sylvatica Hagen in Selys, 1886 

 

 Oxyagrion sulmatogrossense Costa, Souza & Santos, 

2000 * 

 

 Oxyagrion terminale Selys, 1876 * 

 

 Peristicta aeneoviridis Calvert, 1909 

 

 Telebasis griffinii Martin, 1896* 

 

 Tigriagrion aurantinigrum Calvert, 1909 * 

    



 

  Tabela 3. Lista de espécies de libélulas presentes na Serra da Bodoquena sequenciadas. 

 

Acanthagrion aepiolum Homeoura nepos 

Acanthagrion cuyabae Lestes bipupillatus 

Acanthagrion gracile Macrothemis flavencens 

Aeolagrion dorsale Macrothemis imitans imitans 

Argentagrion ambiguum Macrothemis sp1 

Argia croceipennis Miathyria marcella 

Argia hasemani Miathyria sp1 

Argia indocilis Micrathyria ocellata dentiens 

Argia mollis Micrathyria peseudhypodidyma 

Argia reclusa Micrathyria stawiarskii 

Argia smithiana Neoneura bilinearis 

Argia tamoyo Neoneura sylvatica 

Castoraeschna sp1 Nephepeltia aequisetis 

Coryphaeschna sp1 Orthemis cultriformis 

Cyanogomphus sp1 Orthemis discolor 

Diastatops obscura Oxyagrion sulmatogrossense 

Dythemis multipunctata Pantala flavescens 

Elasmothemis cannacrioides Pantala hymenae 

Ennalagma novaehispanae Perithemis Electra 

Erythemis carmelita Perithemis sp1 

Erythemis peruviana Perithemis thais 

Erythemis vesiculosa Phyllocycla sp1 

Erythrodiplax fusca Progomphus sp1 

Erythrodiplax lativittata Progomphus sp2 

Erythrodiplax paraguayensis Remartinia sp1 

Erythrodiplax umbrata Telebasis willinki 

Gynacantha sp1 Tigriagrion aurantinigrum 

Hetaerina rosea Zonophora sp1 
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Capítulo 10. 

EXPERIMENTO DE EXCLUSÃO DE MACROCONSUMIDORES EM 

CÓRREGOS CÁRSTICOS DO PLANALTO DA BODOQUENA 

 

Elaine Cristina Corrêa (UFMS) & Débora Quadros Moreira (UFMS) 

 

Introdução 

Eventos naturais de extinção em massa reduziram drasticamente a diversidade 

biológica do planeta, modificando a estruturação e funcionamento dos ecossistemas 

(Estes et al. 2011). Atualmente, estamos vivenciando o início de uma sexta extinção em 

massa (Wake & Vredenburg 2008). No entanto, as atuais extinções diferem das 

históricas por serem causadas principalmente por ações antrópicas e pela perda de 

animais de grande porte (e.g. predador de topo) (Estes et al. 2011). A perda desses 

animais afeta diretamente as interações tróficas ocasionando efeito cascata nos 

ambientes terrestres e aquáticos (Ripple et al. 2014). As consequências em longo prazo 

estão associadas a processos como dinâmica de doenças, sequestro de carbono, espécies 

invasoras e ciclos biogeoquímicos (Estes et al. 2011).   

Apesar dos desafios, muitos estudos ecológicos têm simulando 

experimentalmente a perda de espécie na natureza buscando entender o papel de 

espécies bioindicadoras e drasticamente a extinção de espécie (Estes et al. 2011). Em 

ambientes terrestres essa abordagem tem sido direcionada a defaunação - “floresta 

vazia” (Redford 1992), que avalia os efeitos da perda de consumidores nas comunidades 

vegetais, herbívora, predação de sementes e dispersão (Wright 2003; Wright et al. 

2007). Nos ecossistemas aquáticos de água doce, estudos têm detectado o papel dos 

macroconsumidores sobre a comunidade bentônica e processos ecológicos, avaliando 

assim efeitos mediados por predadores (top-down) e recursos (botton-up) que podem 

provocar mudanças na abundância e composição de espécie. As atuais perdas de 

espécies de peixes em água doce tem sido objeto de estudo em projetos de longa 

duração como, por exemplo, projetos norte americanos - National Ecological 

Observatory Network (NEON) e Stream Experimental Observatory Network 

(STREON). Tais preocupações se da pela mudança climática que tem afetado a 

precipitação, temperatura da água e hidrologia, causado fortes impacto sobre o sucesso 

reprodutivo de muitas espécies de peixes em várias partes do mundo (Utz et al. 2013).  



Em córregos neotropicais macroconsumidores influenciam diretamente a 

comunidade de invertebrados e processos ecológicos (Usio et al. 2001; Zhang et al. 

2004), indicando que muitas espécies podem atuar como espécie-chave no 

funcionamento dos ecossistemas aquáticos (Greathouse et al. 2006). Além disso, a 

exclusão de peixes tem induzido a cascata trófica que se da, tanto pelo consumo direto 

de suas presas, particularmente perifíton e invertebrados (Power 1990; Flecker 1996; 

Pringle & Hamazaki 1997), quanto pela modificação da matéria orgânica e dos 

sedimentos inorgânicos (Pringle & Blake 1994). Entretanto, pouco conhece sobre os 

efeitos da perda de peixes em cadeias alimentares onde a base apresenta formações 

cársticas. 

Sistemas cársticos são ecossistemas de água doce com uma interface entre águas 

superficiais e subterrâneas (Smith et al. 2003). Influenciando fortemente padrões de 

migração e composição de espécies (Smith et al. 2003; Barquin & Death 2004). Muitas 

das conversões de paisagens ocorrem em áreas próximas aos córregos, criando um 

habitat com diferentes níveis de integridade ambiental (Françoso et al. 2011), 

promovendo assim uma oportunidade para examinar como o uso da terra pode 

influenciar nas interações tróficas nesses ambientes. Nesse contexto, o objetivo desse 

estudo foi examinar o efeito dos macroconsumidores (peixes e camarões) na 

comunidade bentônica em diferentes níveis de cobertura florestal ao longo do Planalto 

da Bodoquena. 

 

Métodos 

Área de Estudo 

O estudo foi realizado em sete córregos (1ª a 2ª ordem) do Planalto da 

Bodoquena, Mato Grosso do Sul, Brasil. A região é formada por uma transição entre 

Cerrado e Mata Atlântica, dois biomas considerados hotspots em biodiversidade (Myers 

et al. 2000) e considera um dos mais extensos sistemas cársticos do Brasil (Sallun-Filho 

& Karmann 2007). A região está situada na bacia hidrográfica do Rio Paraguai e nas 

sub-bacias dos rios Miranda e Aquidauana, tendo como rios principais o Peixe, 

Miranda, Formoso, Formosinho, Perdido e Salobra. A região é composta 

majoritariamente por rochas calcárias, favorecendo a formação de cavernas, sumidouros 

e ressurgências (Filho et al. 2004). Muitas áreas adjacentes aos córregos do Planalto da 

Bodoquena têm sido convertidas para agricultura (soja e milho) e pasto criando 

diferentes habitats e níveis de integridade ambiental. 



A comunidade de macroconsumidoes em córregos da região é composta 

principalmente por peixes onívoros: Moenkhausia bonita Benine, Castro & Sabino 

2004; Odostostilbe pequira (Steindachner, 1882); Astyanax asuncionensis Géry 1972; 

Astyanax lineatus (Perugia, 1891); Xenurobrycon macropus Ribeiro & Myers 1945; 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824); Aequidens plagiozonatus Kullander 1984; 

Jupiaba acanthogaster (Eigenmann, 1911). Perifiticos:  Ancistrus sp. and Rineloricaria 

lanceolata (Günther, 1868). Insetívoros: Characidium zebra Eigenmann 1909; 

Characidium borellii (Boulenger 1895); Corydoras aeneus (Gill 1858); carnivoros: 

Crenicichla lepidota Heckel 1840 e Sybranchus marmoratus Bloch 1795. E uma 

espécie dominante de camarão Macrobrachium brasiliense.  

 

Desenho amostral 

 Para avaliar o efeito dos macroconsumidores aquáticos na comunidade 

bentônica foi realizado em cada córrego simultaneamente experimento de exclusão, 

composto por tratamentos pareados: i) 5 armadilhas de exclusão por meio de 

eletricidade e ii) 5 armadilhas de inclusão (controle) sem uso eletricidade. O 

experimento foi realizado na estação seca (maio/2015 – 10 dias) em trechos com baixa 

velocidade, evitando que a força da água causasse algum distúrbio durante o 

experimento (e.g. desprender as armadilhas do fundo dos córregos).  

 

Exclusão dos macroconsumidores  

Os experimentos que avaliam o efeito das espécies sobre processos ecológicos e 

interações tróficas têm empregado duas formas de inclusão-exclusão, sendo elas - 

gaiolas teladas e cercas elétricas. A primeira é confeccionada com malhas (e.g. 

normalmente de nylon) e evitam a passagem dos organismos a serem estudados, mas 

permitem a passagem dos organismos menores que a malha (Visoni & Moulton, 2004; 

Zhang et al. 2004). A metodologia de exclusão elétrica foi criada por Pringle & Blake 

(1994) e posteriormente utilizada em diversos trabalhos (e.g. Pringle & Hamazaki 1997; 

March et al. 2001; Moulton et al. 2004). As cercas elétricas evitam problemas como 

alteração da velocidade da água e sedimentação dentro e fora das cercas elétricas 

(Pringle & Blake 1994). Deste modo, o uso de cercas elétricas confere mais realismo ao 

experimento. 

Nesse estudo, as armadilhas elétricas foram confeccionadas a partir de caixas 

plásticas retangulares (20 cm x 20 cm largura x 10 cm altura) com perfurações nas 



laterais e fundos e foram preenchidas com pedras de mesmo tamanho para a 

colonização dos invertebrados e perfítons (Utz et al., 2013). O circuito elétrico passou 

através de dois anéis de metal gerados pelas cercas elétricas e alimentados com uma 

bateria de carro (Figura 1). Para amostrar as comunidades de macroconsumidores de 

cada córrego, os peixes foram coletados através de redes, usando três passadas em cada 

trecho do córrego (Figura 2). Além disso, avaliamos o efeito da exclusão dos 

macroconsumidores na deposição de cálcio, utilizando a mesma metodologia descrita 

acima (Figura 3). 

     

Figura 1. Armadilha elétrica no fundo dos córregos (direita) e controle (esquerda) no Planalto da 

Bodoquena, Mato Grosso do Sul. 

 

      

Figura 2. Coleta dos macroconsumidores (e.g. Ancistrus) através de redes em córregos do Planalto da 

Bodoquena, Mato Grosso do Sul. 

 

 

 

 



     

Figura 3. Filtros de fibra de vidro utilizados para quantificar a deposição de cálcio (direita) e remoção de 

biofilme para analise de clorofila (esquerda) ao longo de 15 dias no córrego Taquaral, Planalto da 

Bodoquena. 

 

Resultados  

Nossos resultados mostraram que ao longo do gradiente de perda de vegetação 

os macroconsumidores (peixes e camarão) reduziram a concentração de clorofila 

quando foram excluídos (Figura 4), mais não tiveram efeito na massa seca e na 

abundância de invertebrados (Figura 5). Além disso, os micro-habitats suportaram uma 

baixa diversidade de perifíton. O efeito dos macroconsumidores na comunidade 

bentônica não modificou ao longo do gradiente de perda de vegetação, sugerindo que a 

mudança do efeito do uso da terra pode não ser forte o suficiente para gerar respostas 

similares para as diferentes comunidades biológicas nos córregos cársticos do Planalto 

da Bodoquena. Além disso, nossos resultados suportam afirmar que os peixes possuem 

um papel chave na deposição de cálcio, e que a presença desses consumidores está 

diretamente envolvida nos processos geoquímicos nesses sistemas cársticos (Figura 6). 

 



 

Figura 4. Diferenças na concentração de clorofila entre o tratamento controle e elétrico. Os córregos são 

ordenados através do aumento da cobertura de mata riparia. 

 

 

Figura 5. Diferenças na abundância de invertebrados entre o tratamento controle e elétrico. Os córregos 

são ordenados através do aumento da cobertura de mata riparia. 

  



 

Figura 6. Diferenças na concentração de cálcio entre o tratamento controle e elétrico em três períodos de 

tempo. 
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