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A caracterização de bacias hidrográficas e o desenvolvimento de ferramentas para a 
gestão  sustentável  dos  recursos  hídricos  na  atualidade  avançam  em  direção  a 
abordagens interdisciplinares. O objetivo deste estudo foi integrar índices geográficos 
(fitogeográfico  e  geodemográfico)  e  índices  ecológicos  (riqueza  taxonômica, 
abundância, eqüitabilidade de Pielou e Diversidade de Shannon da comunidade de 
macroinvertebrados  bentônicos)  permitindo  utilizá-los  como  ferramentas  para 
diagnosticar a qualidade hídrica na bacia hidrográfica do rio das Velhas, afluente do 
rio São Francisco (MG). Para a caracterização ecológica foram utilizadas informações 
do  Programa  de  Biomonitoramento  da  Qualidade  das  Águas  desenvolvido  pelo 
Projeto Manuelzão/UFMG. As informações geográficas  foram manipuladas  com o 
auxílio de ferramentas de geoprocessamento, utilizando os dados relativos às bacias 
de  drenagem  das  estações  amostrais  do  Programa  de  Biomonitoramento.  Foram 
reunidas para a área de estudo imagens orbitais Landsat, possibilitando o cálculo do 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que transforma em valores a 
biomassa vegetal. Além disso, através da espacialização das informações censitárias, 
foi  possível  calcular  a  população humana da bacia  de drenagem de  cada estação. 
Desta  forma,  os  índices  ecológicos  foram  relacionados  aos  índices  geográficos, 
utilizando-se uma regressão simples. Houve relação significativa (p<0,05) entre os 
índices geodemográficos (tipo e tamanho populacional) com os índices ecológicos, 
porém, os índices fitogeográficos (biomassa e presença vegetacional) não. Acredita-se 
que por grande parte da bacia estar dentro do bioma cerrado (campos rupestres) pode 
estar influenciando o NDVI, uma vez que são áreas naturalmente de baixa biomassa 
vegetal. Estudos interdisciplinares são essenciais para uma melhor avaliação de bacias 
hidrográficas, permitindo melhor gerenciamento não somente dos recursos hídricos, 
mas de toda a paisagem da bacia.
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