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RESUMO  

Tendo em vista os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 em relação à preservação de um 

ambiente ecologicamente equilibrado para todos, percebe-se a importância de manter cursos d’água em 

qualidade adequados ao seu respectivo uso. Uma das formas de analisar a qualidade da água é através do uso 

de bioindicadores, como a avaliação da presença e concentração de coliformes termotolerantes, além da 

contagem e da identificação de macroinvertebrados bentônicos. Dentro desse panorama, tem-se o ribeirão 

Espírito Santo, situado a noroeste da cidade de Juiz de Fora, MG. O mesmo é responsável pelo abastecimento de 
uma parcela significativa da cidade e é afluente pela margem direita do rio Paraibuna, um importante corpo 

hídrico pertencente à grande bacia do rio Paraíba do Sul. Partindo disso, o trabalho visa avaliar a qualidade da 

água e do sedimento em três pontos estratégicos do ribeirão, utilizando de análises microbiológicas de 

coliformes termotolerantes e de possíveis bactérias patogênicas, assim como, da identificação de 

macroinvertebrados bentônicos nos trechos do corpo d’água em questão. Através dos resultados é possível 

perceber uma concordância entre os altos valores de coliformes, a baixa riqueza de bactérias tolerantes a 

temperatura de 37ºC e de macroinvertebrados, além da classificação dos pontos em alterados e impactados, o que 

sinaliza uma possível poluição e contaminação orgânica dos trechos em estudo. Aponta-se, portanto, a 

importância da utilização dos indicadores biológicos em água e sedimento para identificar, controlar e monitorar 

ambientes degradados, impactados, ou com intensa interferência antrópica, principalmente quando este é 

utilizado para abastecimento de determina região. Sendo assim, vê-se a necessidade da continuação dos estudos 

biológicos para um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG. 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Constituição Federal de 1988, art. 225, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações”. Dentre os direitos 

citados pela constituição, encontra-se o acesso a água, em quantidade e qualidade adequadas a um 

determinado uso. Partindo de tal afirmação, ressalta-se que o estudo da qualidade da água é de extrema 

importância ao ambiente e à saúde humana, permitindo também a caracterização e a análise de tendências em 

bacias hidrográficas (WILLIAMS et al., 2016; ANA, 2018). Estes estudos contribuem para subsidiar uma 

gestão adequada em corpos d’água, fazendo prevalecer os direitos da Constituição de 1988. 

Uma das formas de analisar a qualidade da água é através do uso de bioindicadores importantes, como a 

avaliação da presença e concentração de coliformes termotolerantes. Estudos relacionados a esse tema 
mostraram que o aumento da presença destas bactérias afeta negativamente a saúde humana (WILLIAMS et 

al., 2016). Sabe-se que os micro-organismos patogênicos são os principais causadores de doenças relacionadas à 

veiculação hídrica, possuindo em sua maioria origem entérica, animal ou humana e transmissão via feco-oral, 

estes micro-organismos podem ser ingeridos por meio de água ou alimentos contaminados (AMARAL et al., 

2003; THOMAZI et al., 2016). 

De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) os coliformes termotolerantes, objetos 

desse estudo, são bactérias gram-negativas e que tem como característica marcante a presença da enzima 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituição-federal-de-1988
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β-galactosidase, além disso, possuem o poder de fermentar a lactose em altas temperaturas. A principal 

representante desse grupo é a Escherichia coli, tal bactéria está presente no trato gastrointestinal de mamíferos e 

de aves (THOMAZI et al., 2016). 

Outra forma de biomonitoramento é através da contagem e da identificação de macroinvertebrados presentes 

na água doce, sendo estes importantes resultados para a avaliação da saúde do rio, fornecendo assim, 

informações importantes sobre o estado de qualidade do corpo d’água (ARSLAN et al., 2016; BARBOLA et al., 

2011). Os macroinvertebrados aquáticos bentônicos e nectônicos são influenciados por estruturas geográficas 

locais e regionais, como a vegetação, a concentração de oxigênio, a profundidade da coluna d’água, a 

disponibilidade de alimentos, a composição do substrato, entre outros (OLIVEIRA et al., 2005; HEINO, 2009). 

O estudo dessa comunidade, de acordo com Barbola et al. (2016), ajuda a subsidiar tomadas de ações que 

tenham como objetivo final a conservação da biodiversidade local e regional. 

Para o monitoramento dessa comunidade de macroinvertebrados límnicos, foram desenvolvidos indicadores 

bióticos, que segundo dados de Uherek et al. (2014), produzem resultados cientificamente válidos e repetitivos 

de monitoramento ambiental, com custos mais reduzidos, que aumentam a eficiência das análises e que 

simplificam as informações. O sistema Biological Monitoring Working Party System (BMWP) é um dos 
exemplos de indicadores bióticos utilizados no Brasil e que consideram a sensibilidade dos invertebrados à 

poluição. Nesse indicador, as famílias recebem, de acordo com sua sensibilidade à poluição orgânica, uma 

pontuação de 1 (muito tolerante) a 10 (muito sensível) e, no final, os valores são somados em cada trecho 

estudado. Valores superiores a 100 indicam fluxos limpos, já pontuações menores que 10 estão associados a 

fluxos altamente poluídos (MASON, 2002). 

No rol de cidades que possuem lançamentos de esgotos e de efluentes industriais in natura, encontra-se o 

município de Juiz de Fora. A cidade localiza-se no interior de Minas Gerais e possui como um dos principais 

cursos d’água o ribeirão Espírito Santo. Tal corpo d’água está presente em uma boa parte do município e 

abastece uma parcela significativa da população. 

OBJETIVO 

O trabalho visa avaliar a qualidade da água e do sedimento em três pontos estratégicos na bacia do ribeirão 
Espírito Santo em Juiz de Fora - MG, utilizando-se de análises microbiológicas de coliformes termotolerantes e 

de isolamento de possíveis bactérias patogênicas, assim como, da identificação de macroinvertebardos 

bentônicos nos trechos da bacia em questão.  

MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

A bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo (BHRES) encontra-se na região noroeste da cidade de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais, Brasil. A mesma possui como curso d’água principal o ribeirão Espírito Santo, afluente 

pela margem direita do rio Paraibuna, um importante corpo hídrico pertencente à grande bacia do rio Paraíba do 

Sul, conforme indicado pela Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (2018). 
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Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do ribeirão Espírito Santo e de seus pontos de amostragem (P1, P2 e 

P3). Fonte: Adaptado de Pinto et al. 2014 e Pinto et al. 2016. 

 

Ainda de acordo com a Companhia de Saneamento da cidade, o ribeirão é responsável por abastecer cerca de 
40% do município de Juiz de Fora. Sua captação ocorre diretamente no curso d’água e se direciona a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Walfrido Machado Mendonça. Seu segundo uso é industrial e em terceiro plano vêm 

atividades de irrigação de pequenas culturas e atividades agropecuárias (CESAMA, 2018). 

Segundo dados de Faria et al. (2003), em meados do século XIX, a BHRES era basicamente ocupada por 

lavouras de café. Entretanto, devido à intensa industrialização ao qual a cidade estava sendo submetida, as 

plantações foram abandonadas e a bacia começou a ser ocupada por pastagens e por áreas de regeneração da 

vegetação arbórea. Atualmente, a bacia é caracterizada por ser predominantemente rural, com 98,24% da sua 

área composta por pastagens, silvicultura e mata (PINTO et al., 2014). 

Apesar de seu percentual rural, a área estudada tem altas susceptibilidades à erosão superficial, devido à sua 

acentuada declividade e grande cobertura de pastagens (PINTO et al.,2014). Fato esse que revela uma grande 

preocupação em implementar medidas mitigadoras que preservem o recurso hídrico que compõe a cidade. A 
bacia também possui um longo trecho no distrito industrial do município de Juiz de Fora. Esse trecho 

corresponde ao significativo percentual de área construída na bacia e impacta, possivelmente, a qualidade e a 

quantidade das águas do ribeirão Espírito Santo. 

A coleta discutida nessa pesquisa foi realizada em período seco, no dia 05 de julho de 2016. Os trechos 

escolhidos para o estudo apresentam usos e ocupações próprias. O primeiro ponto de amostragem localiza-se em 

área predominantemente rural, com resquícios de pastagem e de florestas (P1). O segundo ponto está localizado 

à jusante da captação de água da ETA da cidade (P2) e o terceiro está inserido à jusante do lançamento de 

efluentes industriais do distrito industrial de Juiz de Fora (P3) (Figura 1). 

AVALIAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO  

A análise física e visual da área em questão torna-se importante para caracterizar e complementar o estudo do 

ambiente. Para isso utilizou-se o Protocolo de Avaliação Rápida (CALLISTO et al., 2002), caracterizando o 

espaço segundo as condições do uso e ocupação das margens, da erosão, assoreamento, extensão da mata ciliar, 

cobertura vegetal, remansos e seu estado de conservação, além das condições da água e do sedimento. 
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A aplicação do protocolo se dá pela atribuição de pontos em relação às condições ecológicas descritas acima. 

A soma total dos 22 parâmetros classifica então o trecho em “Normal” (pontuação acima de 60), “Alterado” 

(pontuação entre 41 e 60) ou “Impactado” (de 0 a 40 pontos). 

COLETA E ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

O procedimento de coleta e preservação das amostras para as análises de qualidade da água seguiram a 

NBR 9897 e NBR 9898. As análises de turbidez foram realizadas no Laboratório de Qualidade Ambiental 

(LAQUA), seguindo os procedimentos da APHA (2012).  

COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

As análises microbiológicas consistiram na quantificação de coliformes totais e Escherichia coli (E. coli)e no 

isolamento de possíveis bactérias patogênicas. As amostras foram coletadas em garrafas de vidro de 1L 

esterilizadas e processadas no LAQUA no dia referente à coleta.  

A quantificação dos coliformes totais e E. coli ocorreu pelo método COLILERT (INDEXX, U.S.A.), com 

diluições de 25% e 50%. O método consiste na mistura do reagente especifico COLILERT, em 100 mL da 

amostra, transferência para as cartelas Quanti-Tray (INDEXX, U.S.A.), lacrar com auxílio de uma seladora e 

incubar a 37ºC por 24h. A quantificação dos coliformes totais foi realizada a partir da contagem de cavidades 
grandes e pequenas positivas, estas de coloração amarela. Já a quantificação da E. coli foi realizada pela 

contagem de cavidades grandes e pequenas que florescem quando exposto a luz UV a 365 nm. As contagens de 

coliformes totais e E. coli se deram de acordo com a tabela de Numero Mais Provável (NMP), ambas 

proporcionais com os fatores de diluição.  

O isolamento das possíveis bactérias patogênicas foi realizado a partir da filtração das amostras com auxílio 

de uma bomba de filtração e da observação do seu crescimento em meio agar Brain Heart Infusion (BHI). Em 

cada ponto foi filtrado 100mL da amostra em membranas estéreis com poros de 0,45 μm de diâmetro, em 

concentrações de 100% e duplicatas de 50%, sendo encubadas a 37ºC por 24h. Após o crescimento bacteriano os 

morfotipos foram contabilizados e descritos com base no brilho, cor, textura, forma e tamanho. 

COLETA E ANÁLISE DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados a partir do sedimento presente no fundo do ribeirão, com 
auxílio de uma draga de Petersen (0,0189m2). Em cada ponto obteve-se três amostras, uma em cada margem 

(direita, esquerda e no centro) do curso d'água. Ainda em campo as amostras foram lavadas em uma peneira de 

malha (0,21 mm) e transferidas para sacos plásticos com adição de álcool 70% para fixar e conservar os 

organismos. No LAQUA, as amostras foram triadas em uma bandeja translúcida e identificadas até o nível de 

família com auxílio de uma lupa e da chave taxonômica (MUGNAI, 2010). Todos os organismos contabilizados 

foram acondicionados em frascos de vidro e conservados em álcool 70%. 

As análises da comunidade de macroinvertebrados se deram pelo cálculo dos índices ecológicos Riqueza (S), 

abundância (total e relativa), Equitabilidade ou uniformidade (J), além dos índices de diversidade como o de 

Shannon - Wiener (H’) e Simpson (D). As análises foram feitas no software livre Past®.  

Outro método de análise utilizado foi o índice BMWP, que consiste na classificação quanto à tolerância à 

poluição orgânica a partir da atribuição de pontuação para os macroinvertebrados identificados até o nível de 

família. Os pontos variam de 1 a 10, sendo que quando maior a pontuação, maior a sensibilidade dos organismos 
a poluição e quanto menor a pontuação indica organismos mais tolerantes a ambientes com contaminação 

orgânica (JUNQUEIRA et al., 2000). A qualidade da água é então determinada pela faixa de valores 

pré-estabelecidos, sendo que valores > 81 considera-se a água “excelente”, entre 61-80, “boa”; entre 41-60, 

“regular”; entre 26-40, “ruim” e < 25, “péssima”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DO AMBIENTE  

Os resultados obtidos neste trabalho classificaram os pontos 1 e 2 como alterados, com pontuação 46 e 52 

respectivamente segundo o Protocolo de Avaliação Rápida (CALLISTO et al., 2002). Já o terceiro ponto com 

pontuação 34, foi enquadrado como impactado.  

Principalmente no ponto 3, foi observado a presença de um odor fétido na água, indicativo de ocorrência de 

decomposição anaeróbia nesse ambiente. Visualmente há uma intensa interferência antrópica no decorrer do 
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ribeirão, principalmente no ponto 2, com depósito de lixo em suas margens. Pode-se observar uma piora dos 

resultados quando comparado ao estudo anterior de Pilate et al. (2017), no qual todos os pontos mantiveram-se 

dentro dos parâmetros de ambientes alterados, e com três dos quatros pontos estudado, acima de 50 pontos.  

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA  

QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES 

O uso das bactérias do grupo de coliformes termotolerantes é muito utilizado na avaliação da qualidade da 

água, pois estes são indicativos de contaminação por fezes humana ou de animais e possuem potencial de 

transmitir doenças (SPERLING, 2014). Para os pontos de captação de água em mananciais superficiais, a 

Portaria MS nº 2914, Art. 31º estabelece o monitoramento de E.coli mensalmente e de cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidiumspp, caso a média geométrica anual de E. coli seja igual ou maior que 1.000 em 

100mL. 

A quantificação de coliformes totais para ambas as diluições, 25% e 50%, extrapolaram o limite de contagem 

do método que é 1011,2 (Tabela 1), o que indica uma necessidade de maior diluição das amostras. Isso se deve 

ao possível lançamento de esgoto in natura no corpo hídrico ou pelo carreamento de matéria orgânica das 

margens para o leito (ABREU & CUNHA, 2017). 

Tabela 1: Concentração de Coliformes Totais, número mais provável de coliformes (NMP) em 100 mL com diluições 

de 50% e 25%. 

Pontos 
Coliformes Totais 

(50%) 
Coliformes Totais 

(25%) 

1 1011,2* 1011,2* 

2 1011,2* 1011,2* 

3 1011,2* 1011,2* 

*Limite máximo detectado pelo método COLILLERT (IDEXX, U.S.A). 

Em relação aos valores de E.coli, todos os pontos em ambas as diluições obtiveram valores muito acima do 

adequado, estabelecido pela legislação em relação à balneabilidade. De acordo com a Resolução CONAMA 

nº 274/2000, a partir de 2000 de E. coli em 100 mL, as águas já são consideradas como impróprias para banho.  

Para outros usos como irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo, e à proteção das comunidades aquáticas, seguindo as diretrizes da COPAM/CERH-MG nº 1/2008, 

os valores deveriam ser iguais ou menores que 200 E. coli em 100 mL de amostra. Pode-se observar que os 

valores encontrados neste trabalho (Tabela 2) estão muito acima do estabelecido.  

A legislação estabelece um número de amostragem maior para a determinação desses parâmetros, do que a 

amostragem utilizada neste estudo, os valores elevados encontrados reforçam a necessidade de serem realizadas 

novas amostragens e o monitoramento desta área. A preocupação em monitorar esta área se deve ao fato de E. 

coli ser abundante em fezes humanas e de animais, tendo esta, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas 

naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente (CONAMA nº 274/2000). Destaca-se a 

importância do ponto 1 como manancial de água para consumo humano, contrapondo o elevado grau de 

contaminação do mesmo, podendo acarretar em riscos. Caso essa contaminação persista ao longo dos meses é 

indicado a análise de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidiumspp (BRASIL, 2011). 

Tabela 2: Concentração de E. coli, número mais provável de coliformes (NMP) em 100 mL nas diluições de 50% e 

25%. 

Pontos 
E-coli 
(50%) 

E-coli 
(25%) 

1 34.500 38.360 

2 192.120 219.720 

3 174.080 72.760 
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ISOLAMENTO DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS 

As amostras de água foram filtradas e incubadas no meio BHI a 37 ºC no intuito de tentar isolar possíveis 

bactérias patogênicas, uma vez que se sabe que micro-organismos patogênicos apresentam crescimento próximo 
a temperatura de 37oC, temperatura média do corpo humano. Os resultados encontrados estão descritos na 

Tabela 3, em suas respectivas diluições.  

Tabela 3 - Morfotipos bacterianos isolados em meio BHI, em concentrações 25% 50% (duplicata A e B) e 100% de 

amostra. 

Ponto 100% 50% A 50% B 25% Total 

   1 3 2 2 2 9 

   2 4 3 2 4 13 

   3 3 2 3 4 12 

 

Foi observado e contabilizado o crescimento bacteriano através de unidades formadoras de colônias (UFC), e 

estas foram agrupadas por características macromorfológicas como textura, cor, superfície, elevação, borda e 

tamanho. Foi possível notar similaridade na contagem de UFC entre as diluições de um mesmo ponto e também 

entre diferentes pontos. Em cada ponto foi observado poucos morfotipos bacterianos, de 4 a 5 tipos.  

Quando comparado ao estudo anterior de Pilate et al. (2017), onde foram isolados um total de 30 morfotipos, 

é possível observar uma diminuição de crescimento variado. Neste estudo foram isolados um total de 8 

morfotipos crescidos em todos os pontos, mesmo com o acréscimo da diluição de 25%, o presente trabalho 

apresentou um baixo número de morfotipos isolados. Essa pouca variedade de espécies e/ou restrição do 

crescimento das mesmas pode ter sido influenciado pela piora das condições físicas do ambiente, observadas 

através do Protocolo de Avaliação Rápida. Como as duas coletas foram realizadas em períodos secos, quando há 
diminuição do volume de água e maior concentração de substâncias, a pluviosidade provavelmente não foi o 

único parâmetro que interferiu nos resultados.  

A turbidez da água é causada por sólidos em suspensão, estes são representados, dentre outros, por partículas 

coloidais (VIEIRA, 2017). Uma turbidez elevada pode favorecer a presença de micro-organismos, já que os 

sólidos suspensos tendem a formar uma barreira protetora para os organismos, dificultando até mesmo o 

processo de desinfecção, ocorrido para o tratamento das águas em Estações de Tratamento de Água (ETA) 

(AGUIAR et al., 2002). Águas com turbidez maior que 1 UNT sinalizam a presença de coliformes 

termotolerantes (TOMAZONI et al., 2015; MASINI & NEVES, 1987).  

Naturalmente, pelo fato do estudo anterior apresentar valores menores de turbidez (Tabela 4) em comparação 

à pesquisa atual, esperava-se um aumento do crescimento microbiano. Contudo, este padrão de aumento na 

concentração de micro-organismos em relação a maior turbidez é demonstrado em estudos de diversidade 

microbiana, quando as condições de crescimento são próximas à temperatura ambiente e não é estabelecido 
fatores de seletividade no isolamento dos micro-organismos (DOMINGUES et al., 2007). O presente trabalho 

tem o intuito de selecionar possíveis patógenos das amostras, sendo usado como parâmetro seletivo o 

crescimento microbiano a 37º C. 

A presença de nutrientes também é um fator que influencia a comunidade microbiana, sua diversidade e 

abundância, levando a competição de bactérias pelo nutriente disponível (CÉSAR et al., 2005). A 

disponibilidade de nutriente pode ser uma das prováveis razões para explicar a queda do grupo de bactérias que 

crescem em temperatura restrita, como observado nesse trabalho, sendo estas desfavorecidas na competição por 

nutriente com outros micro-organismos nativos mais adaptados a condição observada. 

Tabela 4 - Turbidez em UNT referentes às coletas de Outubro de 2016 e Julho de 2017. 

  Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Out/2016 30,9 31,8 44,3 

Jul/2017 34,2 36,4 43,6 
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ANÁLISE DE MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS 

Na Tabela 5 pode-se verificar todas as famílias identificadas nos três pontos, os valores atribuídos pelo índice 

BMPW a cada uma delas e o somatório final de cada ponto. Ao todo foram identificados 1155 organismos 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Identificação taxonômica, quantidade de indivíduos e somatório do índice BMWP. 

 

De acordo com o índice BMWP (JUNQUEIRA et al., 2000), é possível classificar a água de excelente a 

péssima atribuindo valores 1 a 10 para as famílias, de forma crescente da com maior para menor tolerância a 
poluição. Pode-se observar que os três pontos obtiveram pontuação muito abaixo de 25, que é o que classifica a 

água em condições péssimas. Nitidamente todos eles possuem grande quantidade de organismos da família 

Chironomidae, que apresenta tolerância a poluição.  

Ao comparar os resultados de riqueza (Tabela 6) com outro corpo hídrico da mesma região e de mesma 

classe, como é o caso do córrego São Pedro (STEPHAN, 2007), observa-se uma baixíssima riqueza de apenas 3 

famílias no total, com um total de 26 no córrego. Pode-se explicar essa baixa riqueza e abundância de alguns 

macroinvertebrados bentônicos, pela tendência dos mais tolerantes se tornarem dominantes, como é caso dos 

Chironomidae, enquanto os indivíduos mais sensíveis se tonam raros ou ausentes (ABÍLIO et al., 2007).  

É discrepante a dominância de Chinomidade, principalmente nos pontos 2 e 3, seguido dos Oligochaetas; 

ambos com alta tolerância e indicativos de poluição orgânica. De acordo com Marques et al. (1999) apud 

Callisto et al. (2001), os Chironomidae são uma importante ferramenta para controle e biomonitoramento em 

bacias com intensa atividade antrópica. Aliado a isso, o odor ao redor dos pontos coletados que foi caracterizado 
na avaliação do ambiente, está diretamente relacionado com a decomposição de matéria orgânica, que implica na 

queda dos valores de oxigênio próximo ao sedimento, devido à elevada turbidez, que impede a penetração da luz 

em zonas mais profundas e, consequentemente, reduz as taxas de fotossíntese, favorecendo os organismos 

tolerantes como os encontrados. 

Tabela 6: Índices ecológicos calculados S = riqueza; H' = Diversidade de Shannon; D = Dominância de Simpson; J = 

Similaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táxons Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
Scores 

BMWP

Molusca 

Bivalvia 0 2 0 -

Annelida 

    Hirudinida 0 0 1 -

    Oligochaeta 4 4 58 1

Arthropoda 

    Incecta

 Chironomidae 14 258 803 2

Ceratopogonidae 6 0 0 4

Elmidae 5 0 0 5

Abundância Total 29 264 862

Soma BMWP 12 3 3

Índices Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

S 4 3 3 

H’ 1,254 0,1037 0,2555 

D 0,3246 0,9626 0,8723 

J 0,9045 0,09437 0,2325 
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CONCLUSÃO  

Através dos resultados é possível perceber uma concordância entre os altos valores de coliformes, a baixa 

abundância de bactérias tolerantes a temperatura de 37ºC e a baixa riqueza de macroinvertebrados, além da 
classificação dos pontos em alterados e impactados, o que sinaliza uma possível poluição e contaminação 

orgânica do trecho em estudo.  

O estudo ainda enfatiza a importância dos indicadores biológicos em água e sedimento para identificar, 

controlar e monitorar ambientes degradados, impactados, ou com intensa interferência antrópica, principalmente 

quando usadas para abastecimento de determinada região. 

É necessário um maior número de amostragens de forma que os resultados possam ser validados de acordo 

com a legislação. O armazenamento desses dados é de suma importância já que é um estudo de comparação 

também temporal. Partindo disso, vê-se a importância da continuação desse estudo, a fim de se obter um banco 

de dados com informações biológicas para um dos ribeirões mais importantes da cidade de Juiz de Fora – MG.  
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