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Resumo 

No estado de Minas Gerais, áreas sob vegetação de Mata Atlântica estão sendo gradativamente substituídas 

por culturas de eucalipto. O objetivo deste estudo foi verificar se a composição granulométrica e a porcentagem 

de matéria orgânica do sedimento de nascentes em áreas de Reserva Legal diferem de nascentes em áreas 

plantadas com eucalipto. A hipótese testada foi que nascentes em áreas de eucalipto apresentam diferenças na 

composição granulométrica e menor porcentagem de matéria orgânica quando comparada com nascentes em 

áreas de Reserva Legal. Para tanto, foram coletadas o sedimento de 20 nascentes, todas pertencentes à bacia do 

rio Paraíba do Sul, situadas no estado de Minas Gerais, Brasil. A análise de componentes principais (PCA) 

distinguiu as nascentes de Reserva Legal e daquelas em área com eucalipto em função da composição 

granulométrica do sedimento. Foi possível observar que as nascentes em áreas de Reserva Legal foram 

associadas com areia muito grossa, enquanto partículas de granulometria mais fina estiveram associadas às 

nascentes em área de eucalipto. Em relação à matéria orgânica, não foi observada diferença entre as duas áreas. 

O estudo enfatiza a importância da Reserva legal para mitigar potenciais impactos das plantações de eucalipto no 

sedimento das nascentes. 
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1. Introdução 

O sedimento dos ecossistemas aquáticos continentais é formado por uma grande variedade de materiais 

orgânicos e inorgânicos de origem autóctone e alóctone (CALLISTO e ESTEVES, 1996). A composição e 

distribuição do sedimento de uma nascente são determinadas em grande parte pela escala espacial e contexto 

geológico (WARD, 1992), que podem ser modificadas através da entrada de grande variedade de materiais 

orgânicos particulados (CARNEIRO et al., 2009). No entanto, a conversão e/ou redução das florestas naturais 

pode levar a uma mudança na composição granulométrica devido ao aumento na carga de sedimentos 

superficiais do solo e redução na entrada de matéria orgânica (HERNANI et al., 1999; GRAÇA et al., 2002; 

SILVA et al, 2011). 

Espécies do gênero Eucaliptus representam grande parte das áreas plantadas no mundo devido sua 

capacidade de crescer em solos de baixa fertilidade, rápido crescimento e ampla aplicabilidade de sua madeira 

(PINTO et al. 2004). Minas Gerais está entre os estados brasileiros com maior área plantada com espécies deste 

gênero, sendo grande parte destinada à produção de carvão vegetal, celulose e lenha (CELULOSE ONLINE, 

2009; ABRAF, 2010). A conversão das florestas nativas em uma cultura mais homogênea e espaçada como a do 

eucalipto pode reduzir significativamente a entrada (LARRAÑAGA et al., 2009) e a composição da matéria 

orgânica oriunda da vegetação natural para os sistemas aquáticos (GRAÇA et al., 2002) alterando a composição 

do sedimento das nascentes. 

Lawson et al. (1981) estudando bacias hidrográficas na Nigéria com diferentes tipos de uso da terra, 

verificaram um aumento significativo no escoamento superficial da água em solos com menor cobertura vegetal. 

Este processo altera a qualidade das águas, que recebem maior volume de sedimento, principalmente silte e 

argila, afetando a sustentabilidade ecológica e a possibilidade de uso desta água para o consumo humano 

(ISLAM e WEIL, 2000). Assim, o estudo da composição granulométrica assume papel importante, uma vez que 
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possibilita evidenciar diferenças fundamentais no sedimento de nascentes de áreas plantadas com eucalipto, 

podendo servir de embasamento científico para um melhor manejo ambiental nestas áreas. 

Neste sentido, o presente estudo buscou verificar se a composição granulométrica e porcentagem de matéria 

orgânica do sedimento de nascente em áreas de Reserva Legal diferem de nascentes em áreas plantadas com 

eucalipto. Acreditamos que nascentes em áreas de eucalipto apresentam diferença na composição granulométrica 

e menor porcentagem de matéria orgânica quando comparadas com nascentes em áreas de Reserva Legal, dado 

que a monocultura do eucalipto tende a reduzir heterogeneidade ambiental, refletindo no afinamento da 

composição granulométrica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo  

O estudo foi realizado em nascentes de quatro propriedades particulares, cuja silvicultura do eucalipto é 

predominante. Destas propriedades, três estão localizadas na zona rural do munícipio de Juiz de Fora e uma no 

município de Coronel Pacheco. Os pontos de amostragem escolhidos pertencem à bacia do rio Paraíba do Sul, 

situados no estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). 

 
Figura 1. Pontos de coleta nas sub-bacias hidrográficas do rio Paraíba do Sul, Minas Gerais, Brasil. 

 
    

 O clima da região estudada é classificado como CWA de acordo com a escala de Köppen (mesotérmico, 

com verões quentes e chuvosos e inverno frio e seco), com temperatura média anual de 19 °C e altitude em torno 

de 850 m (PJF, 2004). O tipo de solo predominante para a região estudada é classificado como Latossolo 

Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 1999).  

 

2.2 Amostragem 

Foram coletadas 20 amostras de sedimentos superficiais (0-10 cm) com amostrador de mão (área 0.01 m² e 

malha 250 μm) por 15 s. As coletas foram realizadas uma única vez nos meses de junho, julho, agosto e 

setembro de 2017, correspondentes ao período de estiagem. 

As amostras foram armazenadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório de Invertebrados bentônicos da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (LIB/UFJF) onde se procederam às análises do estudo. 

 

2.3 Granulometria e matéria orgânica 

As amostras foram colocadas em bandejas brancas, em local protegido e secas em temperatura ambiente.  
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Para caracterização granulométrica, 120g do material de cada amostra foi separado e peneirado em agitador 

de peneira (SOLOTEST), por tempo padronizado de 30 min em um conjunto de peneiras de teste analítico 

(malha de 2 mm a 75 µm) e classificadas em cinco frações: areia muito grossa (1 mm < x < 2 mm), areia grossa 

(500µm < x< 1mm), areia média (250 µm <x < 500 µm), areia fina (150 µm < x < 250 µm), areia muito fina (75 

µm < x < 150 µm) e silte/argila (< 75 µm)  de acordo com o procedimento recomendado pela norma técnica 

NBR 7181/1982 (ABNT, 1982). O material de sedimento para cada fração de tamanho foi pesado em balança de 

precisão (SHIMADZU AUY220) com saldo analítico 0,001 g.  

Parte do sedimento coletado (3 g) de cada amostra foi separada e incinerada em mufla a 550ºC por 4 horas 

para determinação do teor de matéria orgânica através da diferença entre o peso das amostras antes e depois da 

queima. 

 

2.4 Análises dos dados 

 Para ordenar as nascentes das áreas de estudo em relação às frações granulométricas e porcentagem de 

matéria orgânica, utilizamos a Análise de Componentes Principais (PCA). As variáveis que mais contribuíram 

para a formação dos eixos 1 e 2 foram selecionadas pela análise de correlação de Pearson (r>0.7). A PCA foi 

realizada no programa R (CORE TEAM, 2009). 

 

3. Resultados 

 Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 66% da variação dos dados (Figura 2). O primeiro eixo 

explicou 51.67% da variação e foi negativamente correlacionado com a areia grossa, areia média, areia fina, 

areia muito fina, silte e argila e nascentes em áreas plantadas com eucalipto e positivamente correlacionado com 

areia muito grossa. O segundo eixo explicou 15.90% dos dados e foi negativamente correlacionado com areia 

muito grossa, areia média, areia fina, e positivamente correlacionado com areia muito fina, silte e argila, matéria 

orgânica e as nascentes em áreas de Reserva Legal. 

 
Figura 2: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais das nascentes em áreas plantadas com 

eucalipto e áreas conservadas nas sub-bacias hidrográfica do rio Paraíba do Sul, sudeste do Brasil. AMG: areia muito 

grossa; AG: areia grossa; AM: areia média; AF: areia fina; AMF: areia muito fina; SilArg: silte e argila; MO: 

matéria orgânica. 
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4. Discussão 

O carreamento, a entrada e a deposição de sedimentos de menor tamanho devido ao uso da terra estão entre 

os impactos mais importantes sobre os sistemas aquáticos em todo o mundo (WANTZEN, 2006). França et al. 

(2006), estudaram a composição granulométrica e sua relação com o uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica do Rio da Velhas, Minas Gerais e observaram que as frações granulométricas mais grossas são 

predominantes nos ambientes classificados como naturais, enquanto que as frações mais finas são abundantes em 

trechos alterados.  

No presente estudo, foi possível observar que as nascentes em áreas de Reserva Legal foram associadas com 

areia muito grossa, enquanto nascentes em área de eucalipto estiveram associadas às partículas de granulometria 

mais fina. Este resultado corrobora com a nossa hipótese inicial, que a monocultura do eucalipto tende a reduzir 

a heterogeneidade ambiental, refletindo no afinamento da composição granulométrica, devido ao carreamento de 

partículas de menor tamanho como silte e argila para as nascentes. De acordo com Dudgeon (2008) as taxas de 

erosão são maiores em áreas tropicais submetidas à redução da cobertura vegetal, fornecendo altas cargas de 

sedimentos finos nas águas correntes, o que provoca o seu assoreamento. A erosão do solo intensifica o 

assoreamento, reduzindo o volume de água o que provoca prejuízos e implicações ao agricultor e a 

biodiversidade local (EMBRAPA, 2004).  

Segundo Hammes (2002) o aumento na carga de sedimentos finos nos corpos d’água afeta a respiração dos 

peixes, provocando o entupimento das brânquias, e, conforme a natureza dos efluentes, altera a composição da 

fauna que habita o fundo de ambientes aquáticos, de onde pouco se deslocam. A variedade e o tipo de substrato 

são responsáveis pela disponibilidade de hábitats, microhábitats, alimentos e proteção da fauna em ecossistemas 

aquáticos, e assim pode determinar os padrões de distribuição dos organismos. Desta forma, a composição do 

substrato é considerada como um dos principais fatores responsáveis pela estrutura e distribuição da fauna 

aquática (EMBAPA, 2004). 

Nossos resultados mostram que a matéria orgânica não esteve associada á uma área especifica. De certa 

forma, as áreas plantadas com eucalipto não reduzem a entrada de matéria orgânica nos sistemas aquáticos 

(GRAÇA et al., 2002). No entanto, a qualidade desta matéria orgânica que entra nas nascentes pode ser baixa, 

especialmente em nitrogênio e fósforo (COSTA et al., 2005). Segundo Larrañaga et al. (2009), sistemas 

aquáticos em áreas de eucalipto estão sujeitos a uma redução qualitativa da entrada de matéria orgânica, uma das 

principais causas da redução da biodiversidade aquática nestas áreas. 

 

5. Conclusão 

Nossos resultados sugerem que o uso da terra pode alterar a granulometria do sedimento, evidenciando a 

importância de estudos sobre o tema, pois buscam compreender as consequências da alteração da cobertura nos 

ecossistemas aquáticos. 
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