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1. RESUMO 

Este projeto de pesquisa tem visado a instalação de uma rede de 

monitoramento no Ribeirão Capivara que nasce na cidade de Araxá – MG, e 

deságua na represa de Nova Ponte no município de Perdizes – MG. Tal rede tem a 

finalidade de verificar as condições de qualidade e quantidade do ribeirão, visando 

estabelecer padrões normais e mudanças no mesmo. 

PALAVRAS CHAVE: Recursos hídricos, Monitoramento hídrico, rio Capivara.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Derísio (2007) mostra a importância da rede de monitoramento qualitativa 

para que se tenha uma noção da real condição de um determinado recurso hídrico, 

uma vez que tal rede quando realizada com frequência adequada possui a 

capacidade de mostrar mudanças singelas no regime normal do curso. Já Finnoti, et 

al, (2009) mostra a importância do monitoramento quantitativo aliado ao qualitativo, 

uma vez que a caracterização do objeto de estudo se relaciona com essas duas 

condições. A qualidade está diretamente relacionada à quantidade de um 

determinado curso hídrico. 

 

3. OBJETIVOS 

 Verificar as condições ambientais da microbacia do Ribeirão Capivara através 

de levantamentos de qualidade da água e de vazão.  

 Verificar os impactos ambientais da bacia através da metodologia de 

protocolo de avaliação rápida intitulado IIAM. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Os parâmetros físicos, químicos e biológicos relacionados a qualidade tem 

sido analisados com 5 pontos de coleta ao longo do Ribeirão. As amostras de água 

foram coletadas e levadas ao laboratório do UNIARAXA para análise de turbidez, 

sólidos suspensos e dissolvidos, condutividade elétrica, pH, Salinidade.  

Para o cálculo de quantidade vazão de água, realizou-se o levantamento dos 

dados de área de seção transversal juntamente com velocidade de escoamento. 

(Figura 1).  

Outra atividade que será desenvolvida relaciona-se com a verificação dos 

níveis de escoamento superficial para os diversos tipos de cobertura do solo na área 



 

 

da bacia. O índice pluviométrico na área da bacia será levantado com pluviômetros 

que já foram instalados pelo metodologia dos polígonos de Thiessen. 

 

 

  

 

 

Figura 1: Levantamento de dados para cálculo da área da seção transversal e velocidade 
de escoamento no Ribeirão Capivara em agosto de 2015. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em agosto de 2015 realizou-se a primeira coleta de água, levantamento da 

vazão nos pontos de coleta e instalação dos pluviômetros para monitoramento das 

precipitações.  

Os resultados preliminares relacionados à qualidade da água do Ribeirão 

Capivara podem ser visualizados no Quadro 1. 

Quadro 1: Resultados das variáveis limnológicas do Ribeirão Capivara em agosto de 2015. 

Pontos 
 

Turbidez 
NTU 

Sólidos 
Suspensos 

mg/L 

Sólidos 
dissolvidos 

mg/L 

Condutividade 
µS/cm 

Salinidade 
NaCl % 

pH 
 

P1 1,06 55 68,9 137 0,3 6,6 

P2 1,54 9 43,8 87,9 0,2 6,75 

P3 2,4 11 70,2 140,5 0,3 6,74 

P4 2,8 4 54,5 109 0,2 6,6 

P5 3 25 36,1 72,2 0,1 6,77 

Os resultados preliminares relacionados à quantidade de água (vazão) no 

Ribeirão Capivara vazão estão dispostos a seguir (Quadro 2). 

Quadro 2: Dados de vazão, áreas da seção transversal e velocidades de escoamento encontradas 
nos pontos de monitoramento. 

Pontos Área da seção transversal (m²) 
Velocidade de escoamento 

(m/s) 
Vazão (m³/s) 

P1 1,41 0,238 0,34 

P2 1,41 0,6035 0,85 

P3 6,07 0,425 3,35 

P4 7,3 0,69 5,037 

Obs: No P5 não houve levantamento de dados relacionados à vazão, neste ponto o rio devido a 

profundidade. 

 Verificou-se que a vazão do rio Capivara aumenta conforme a rede de 

monitoramento se expande, isso mostra que, com a adição de água no curso 

principal pelos seus tributários, o rio teria sua capacidade de autodepuração 

assegurada, se não houvesses os impactos ambientais verificados (lixo, fezes de 

animais, lançamento de efluentes) 



 

 

Os resultados preliminares relacionados ao índice de impacto ambiental 

macroscópico (IIAM) estão dispostos a seguir: 

Quadro 3: Resultados para protocolo de avaliação rápida. 

Ponto IIAM Classe Grau de proteção 

01 31 C Razoável 

02 33 C Razoável 

03 28 D Ruim 

04 29 D Ruim 

05 25 E Péssimo 

 

Em relação aos resultados iniciais para o período de seca levantados na rede 

de monitoramento instalada no rio Capivara, verifica-se que o rio possui um aumento 

gradativo da vazão o que faz com que o mesmo tenha sua capacidade de 

autodepuração assegurada, no entanto, essa capacidade é completamente 

comprometida pelo aumento da poluição e perda da qualidade ambiental que 

acompanha esse aumento da vazão. Tal fato pode ser verificado nos parâmetros de 

qualidade ambiental juntamente com o protocolo de avaliação rápida que mostra que 

os impactos ambientais macroscópicos aumentam com o aumento da vazão, ou 

seja, nos pontos à jusante. Tais considerações são apenas os resultados iniciais de 

um trabalho muito maior que está sendo desenvolvido e que, com certeza, não 

deverá ser finalizado apenas com essa iniciação científica.  
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