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RESUMO 

 

 

O presente estudo foi realizado na Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

do Caratinga –UPGRH-DO5, sub-bacia do Rio Doce em Minas Gerais, com o objetivo principal 

de realizar uma análise ambiental investigativa dessa unidade, que é um importante afluente do 

Rio Doce e tem apresentando significativa piora da qualidade de seus recursos hídricos em 

razão do lançamento de efluentes doméstico in natura nos corpos d’água, e fortes 

irregularidades no uso e ocupação do solo em razão da agropecuária. A pesquisa desenvolveu-

se ao longo de duas campanhas amostrais, a do período seco realizada em junho de 2017 e a do 

período chuvoso em fevereiro de 2018, que envolveram a coleta de amostras de água ao longo 

de 21 pontos distribuídos na UPGRH-DO5 onde monitorou-se variáveis físicas, químicas e 

biológica e calculou-se o IQA. Durante a segunda campanha aplicou-se o Protocolo de 

Avaliação Rápida (PAR) em pontos sobre o Rio Caratinga. Como resultado, as duas 

ferramentas apresentaram boa aplicabilidade para a unidade, pois ao passo que IQA permitiu 

conhecer as variáveis que mais afetavam negativamente a qualidade da água, o PAR revelou os 

aspectos ambientais que dominam as margens dos corpos hídricos avaliados. A relação entre 

os instrumentos forneceu diagnóstico de como o uso e ocupação do solo na bacia e o ambiente 

do entorno refletem na qualidade da água. Por fim, pelo emprego da técnica SOM (Self-

organized Map) reconheceu-se os pontos que se destoavam e o agrupamento desses em função 

das variáveis analisadas, a metodologia confirmou que para a porção da bacia pressionada pela 

urbanização, as variáveis que mais influenciaram de forma negativa a qualidade da água foram 

a Escherichia coli, a % de saturação de oxigênio e os teores de nitrato, fósforo e cloreto. Já para 

área de maior domínio agrícola e pecuário, as variáveis E. coli e nitrato responderam, na maioria 

dos casos, pela má qualidade observada. Sobre os aspectos ambientais evidenciados pelo PAR, 

dominam na região a ausência de mata ciliar nativa e a ocorrência de margens erodidas, além 

da ocupação do entorno por residências ou pastagens. Quanto a influência da variação da 

sazonalidade, observou-se que, no geral, houve uma piora da qualidade da água durante o 

período chuvoso. Quanto ao atendimento a legislações vigentes, em ambos os períodos a E. coli 

foi a variável que mais extrapolou os limites preconizados, sugerindo que a precariedade em 

serviços de saneamento básico responde como o problema principal da bacia. 

 

Palavras Chaves: Rio Caratinga, Qualidade de água, protocolo de avaliação rápida, mapas auto-

organizáveis de Kohonen. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

This study was conducted at Unit Planning and Management of Water Resources of the 

Caratinga -UPGRH-DO5, sub-basin of the Doce River in Minas Gerais, with the main purpose 

of performing an investigative environmental analysis of this unit, which is an important 

tributary of the Rio Doce and has a significant deterioration in the quality of its water resources 

due to the release of fresh domestic effluents in water bodies and strong irregularities in land 

use and occupation due to agriculture. The study was conducted over two sampling campaigns, 

the dry season held in June 2017 and the rainy season in February 2018, involving the collection 

of water samples over 21 points distributed in UPGRH-DO5 where physical, chemical and 

biological variables were monitored and the IQA was calculated. During the second campaign 

the Rapid Assessment Protocol (PAR) was applied in points on the Rio Caratinga. As a result, 

the two tools presented good applicability for the unit, because while IQA allowed to know the 

variables that most negatively affected the water quality, the PAR revealed the environmental 

aspects that dominate the water bodies' margins evaluated. The relationship between the 

instruments provided a diagnosis of how the use and occupation of the soil in the basin and the 

surrounding environment reflect on the quality of the water. Finally, by using the Self-organized 

Map (SOM) technique, we recognized the points that were disaggregated and the grouping of 

these according to the variables analyzed, the methodology confirmed that for the portion of 

the basin pressured by urbanization, the variables that most influenced the water quality was 

negative for Escherichia coli, the oxygen saturation percentage and the nitrate, phosphorus and 

chloride contents. As for the area of greater agricultural and livestock area, the E. coli and 

nitrate variables responded, in most cases, the poor quality observed. Regarding the 

environmental aspects evidenced by the PAR, the absence of native riparian forest and the 

occurrence of eroded margins, in addition to the occupation of the surroundings by residences 

or pastures, dominate in the region. Regarding the influence of the seasonal variation, it was 

observed that, in general, there was a worsening of the water quality during the rainy season. 

Regarding compliance with current legislation, in both periods, E. coli was the variable that 

extrapolated the recommended limits, suggesting that precariousness in basic sanitation 

services responds as the main problem of the basin. 

 

 

Keywords: Caratinga River, Water Quality, Rapid River Assessment Protocol, Kohonen Self-

organized maps. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em todo o mundo, os ambientes aquáticos são utilizados com diferentes finalidades, 

dentre as quais se destacam o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação e a 

navegação. A água representa, sobretudo, um recurso para consumo direto do homem ou fonte 

de alimentos (JORDÃO; MORÃES, 2002). 

Diante do reconhecimento da importância desse recurso e da necessidade de uma 

legislação mais clara em relação a ele, em 1934 o Código das Águas trouxe algumas diretivas 

para que o uso das águas se fizesse em acordo com as necessidades e interesse da coletividade 

nacional (BRASIL, 1934). 

Contudo, o que se percebe nas últimas décadas é o aumento da pressão sobre os recursos 

hídricos no mundo inteiro. Decorrente do aumento da população humana, da ocupação de 

grandes centros urbanos e do desenvolvimento econômico. Como consequência, as diversas 

formas de usos que vinham sendo dadas aos recursos resultaram em impactos negativos na sua 

qualidade e disponibilidade em algumas regiões, o que pressionou para a elaboração de leis 

mais restritivas em relação ao uso dos recursos hídricos. 

Nesse sentido, em 8 de janeiro de 1997 instituiu-se a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, que define os usos prioritários e responsabiliza estado e união pela gestão da água. A 

lei traz ainda diretrizes e instrumentos para a gestão desse recurso, definindo como um bem 

comum, dotado de valor econômico, mas que deve atender à sua função social (BRASIL, 1997). 

Esse mesmo instrumento define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Baseado nisso, o presente estudo concentra-se em 

realizar uma avaliação ambiental da Unidade e Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

do Rio Caratinga (UPGRH-DO5), sub-bacia do Rio Doce localizada no estado de Minas Gerais. 

A bacia do Rio Doce é uma bacia bastante degradada, tanto no meio urbano quanto no 

rural, com destaque no meio rural para as atividades agropecuárias, e no meio urbano para o 

despejo de efluentes sanitários. Não distante dessa realidade encontra-se a UPGRH DO5, uma 

unidade onde o setor agropecuário corresponde a cerca de 14% do PIB, com destaque na 

agricultura para a cultura do café e o arroz, enquanto na pecuária observa-se crescimento 

significativo na criação de búfalos (CBH-CARATINGA, 2016). 

De acordo com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), dentre os problemas 

ambientais identificados na Unidade do Rio Caratinga (DO5) destacam-se na área rural: a 

degradação das terras, a escassez e a das águas, a realização de queimadas, os desmatamentos 
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de morros e a destruição das nascentes para aumento da área de plantio. Enquanto na área 

urbana é grande a necessidade de melhoria no sistema de saneamento básico, destinação de 

resíduos sólidos, esgoto, bem como o trato mais sistêmico do uso e ocupação do solo (IGAM, 

2016). O IGAM realiza desde 1997 por meio do projeto Águas de Minas, a amostragem de água 

nas oito principais bacias hidrográficas de Minas Gerais. Na área de estudo dessa pesquisa 

concentram oito estações de monitoramento, o que levando em conta a extensão da DO5 sua 

importância e complexidade é um número considerado baixo. 

A realização do estudo na região se justifica pelo grau de degradação que a qualidade de 

seus recursos hídricos se encontram. Por entender que a bacia hidrográfica é a unidade 

integradora de todas as atividades que ocorrem em uma região, esse estudo busca investigar a 

qualidade da água por meio da aplicação de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) e da 

determinação de variáveis físicas, químicas e biológicos de suas águas que subsidiarão o cálculo 

do Índice de Qualidade das Águas (IQA). Na maioria dos estudos de monitoramento de 

qualidade de água superficial existe uma preocupação maior em levantar e descrever questões 

físicas, químicas e biológicas que água apresenta, possibilitadas pela mensuração de variáveis 

de qualidade, e pouco se atém as características dos trechos bem como aos níveis de 

conservação de suas condições naturais. Em vista a preencher essa lacuna, espera-se com a 

associação das duas ferramentas nesse estudo, IQA e PAR, gerar uma avaliação mais criteriosa 

da qualidade da água e uma melhor compreensão dos efeitos que o uso e ocupação do solo 

observados na UPGRH-DO5 exercem sobre a qualidade dos corpos hídricos em questão. 

Para a Agência Nacional de Água (ANA), uma das formas de classificar um corpo hídrico 

baseado em sua qualidade é através IQA, que por faixas de valores classifica a qualidade do 

corpo hídrico segundo 9 (nove) parâmetros – oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica 

de Oxigênio (DBO), nitrato, fósforo total, sólidos totais, turbidez, temperatura, potencial 

hidrogeniônico (pH) e E. coli. Já a ferramenta PAR foi desenhada no intuito de complementar 

o monitoramento ambiental de sistemas aquáticos. Considerada uma metodologia de baixo 

custo e fácil implementação, o PAR consiste basicamente num check list de parâmetros 

qualitativos, pré-selecionados no intuito de avaliar a qualidade ambiental da região de estudo. 

Para Lima et al. (2016) o PAR é uma importante ferramenta para a gestão dos recursos hídricos, 

para esse autor é necessário que o monitoramento ambiental se componha de técnica rápida, de 

baixo custo e fácil aplicação, para que efetivamente subsidie a tomada de decisão por parte de 

gestores, valorizando o uso desse tipo de protocolo. 
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À importância de realização dessa pesquisa, soma-se ainda a carência na realização de 

estudos que possam transmitir de forma mais detalhada a qualidade da água e os fatores naturais 

ou antrópicos associados à sua deterioração em uma bacia hidrográfica. Dessa forma, espera-

se como resultado gerar informações detalhadas que integrem qualidade da água, avaliada por 

meio do IQA e PAR, uso e ocupação do solo e demais aspectos que influenciem na qualidade 

ambiental da UPGRH-DO5. Acredita-se que esse estudo, além de contribuir para a avaliação 

da qualidade ambiental da unidade, poderá subsidiar ações mais assertivas por parte do poder 

público municipal e do próprio comitê de bacias, no sentido de propor ações para recuperação 

e preservação da qualidade desse corpo hídrico.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar um estudo ambiental investigativo pela aplicação de um Protocolo de Avaliação 

Rápida (PAR) e cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) na UPGRH-DO5, no intuito de 

verificar se o PAR, por tratar-se de metodologia mais facilitada, auxilia efetivamente no 

diagnóstico do corpo d’água e ainda se há relação entre as duas metodologias.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Caracterizar a bacia hidrográfica do Rio Caratinga em seus aspectos demográficos, 

geográficos, econômicos, sociais e ambientais; 

• Analisar as características ambientais da água por meio do monitoramento de variáveis 

físicas, químicas e biológicas mensuradas em duas campanhas de amostragem e 

verificar a influência da sazonalidade na qualidade das águas; 

• Realizar o cálculo do IQA para período seco e chuvoso, aplicar o Protocolo de 

Avaliação Rápida (PAR) e caracterizar qualitativamente alguns trechos do Rio 

Caratinga para posteriormente avaliar a relação entre o IQA, o PAR e o uso e ocupação 

do solo; 

• Realizar a análise multivariada aplicando a rede neural de Kohonen aos dados de 

monitoramento obtidos afim de verificar quais pontos amostrais mais se assemelham 

segundo o comportamento das variáveis mensuradas. 
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3 JUSTIFICATIVA  

O presente estudo é parte de uma linha de pesquisa que realiza estudo sobre a qualidade 

da água nas bacias do Rio Doce. As primeiras pesquisas foram iniciadas ainda na década de 80 

e dentre os estudos mais recentemente realizados têm-se: Rio Manhuaçu (SILVA, 2017), Rio 

do Peixe (NASCIMENTO et al., 2018), Rio Santa Bárbara (MARQUES, 2016), Rio Piranga 

(OLIVEIRA, 2016; FUKUZAWA, 2008; GOULART, 2008), Rio Matipó (REIS et al., 2017), 

Rio Oratórios (LACERDA & ROESER, 2014), Alto Rio Doce (GONTIJO et al., 2014) Rio 

Casca (GLÓRIA, 2014), Águas do Leste do QF (SILVA, 2010a), Rio Piracicaba (SILVA, 

2010B e LIMA, 2009). 

De acordo com o IBGE (2013), o Rio Doce foi considerado como um dos 10 rios mais 

poluídos do país segundo o índice Indicador de Desenvolvimento Sustentável (IDS), e 

colaborando para o cenário de degradação já existente na região, o rio recebeu em novembro de 

2015 mais de 40 milhões de m³ de lama oriunda do rompimento da barragem de fundão 

localizada em Mariana-MG. A lama percorreu o rio Gualaxo do Norte, na bacia do Rio Piranga, 

e toda a extensão do Rio Doce, desaguando no litoral do estado do Espírito Santo.  

A UPGRH-DO5 é uma das seis UPGRH da bacia do Rio Doce. Com população de 

aproximadamente 239.000 habitantes e abrangendo 29 municípios, a unidade DO5 está inserida 

numa região que segundo o estudo das tipologias de uso e ocupação do solo, encontra-se 

bastante deteriorada em relação aos seus ecossistemas naturais, donde mais de 75% desta 

UPGRH é ocupada por atividades agropecuária intermeadas por remanescentes florestais, 

restando menos de 20% de cobertura vegetal.  

De acordo com o Plano de Ação de Recursos Hídricos do Caratinga (ECOPLAN – 

LUME, 2010b) a bacia se desenvolveu dominantemente sobre o bioma da Mata Atlântica, o 

qual representa um dos maiores repositórios de biodiversidade do planeta, e é fortemente 

pressionada por atividades agropecuárias na localidade. A microrregião de Caratinga, por 

exemplo, se destaca como um dos polos produtores de café do estado, com produtividade média 

de 25 sacas de 60 quilos por hectare. 

No município de Caratinga encontra-se a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Feliciano Miguel Abdala. A reserva possui uma área de 957 hectares e corresponde a 72% da 

fazenda Montes Claros, composta por 80% de matas em bom estado de conservação e 20% de 

pastos abandonados e florestas em recuperação. Na reserva é abrigado um grande número de 

plantas endêmicas e animais ameaçados de extinção, dentre os quais o Muriqui-do-norte uma 

das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo (PRESERVE MURIQUI). 



17 

Embora a área urbana na bacia corresponda a cerca de 1% da ocupação dos solos, dentre 

as principais pressões ambientais na unidade encontra-se o lançamento de esgoto sanitários in 

natura em seus cursos d’água. A intensa atividade agropecuária também pressiona os recursos 

hídricos da região, haja vista a ocupação de mais de 75% do território. O setor responde por 

cerca de 14% do PIB. Assim, a justificativa desse estudo se pauta em melhor compreender os 

efeitos dessas pressões sobre a qualidade da água na DO5.  

Diante das questões levantadas, a proposta desse estudo é estabelecer um estudo mais 

detalhado estruturado pela aplicação de um Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) e 

determinação do Índice de Qualidade de Águas (IQA), obtidos respectivamente por observações 

em campo e medição de variáveis físicas, químicas e biológicas amostradas ao longo da DO5. 

Posteriormente, a associação das duas ferramentas empregadas (PAR e IQA) e o tratamento 

multivariado permitirá analisar a efetividade e potencial do PAR, enquanto ferramenta 

complementar da avaliação da qualidade da água, e os impactos oriundos do uso e ocupação do 

solo na bacia. Por fim, sugere-se que a realização desse diagnóstico irá contribuir para uma 

avaliação holística da situação de qualidade ambiental desse recurso hídrico. 

Ainda nesse sentido, espera-se que os resultados também gerem conhecimento aos 

gestores e tomadores de decisão sobre a situação ambiental da bacia em estudo, auxiliando na 

implementação de ações que promovam melhorias à qualidade dos recursos hídricos locais, e 

consequentemente, à bacia do Rio Doce. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE GESTÃO DA ÁGUA  

A bacia hidrográfica é tradicionalmente considerada como a unidade fisiográfica mais 

conveniente para o planejamento dos recursos hídricos (ROCHA; VIANNA, 2008). Para Porto 

& Porto (2008), a gestão dos recursos hídricos tomando como base o recorte territorial da bacia 

hidrográfica teve início na década de 90 em uma reunião preparatória para a Rio-92 em Dublin. 

Na ocasião, a Conferência Internacional sobre a Água e o Meio Ambiente gerou um documento 

que elenca uma série de princípios que, resumidamente, consideram a gestão integrada das 

bacias hidrográficas como uma oportunidade para preservação de ecossistemas e como uma 

prática essencial para manutenção de benefícios à sociedade com bases sustentáveis (WMO, 

1992). 

No Brasil é a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433, 

de 8 de janeiro de 1997, que incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hídricos, 

adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão. Diversas 

definições de bacia hidrográfica foram formuladas ao longo do tempo, no entanto, o que se 

percebe é uma grande semelhança entre elas na consideração deste recorte espacial, baseado na 

área de concentração de determinada rede de drenagem (TEODORO et al., 2007). 

No âmbito das definições, para Barrella et al. (2001), as bacias hidrográficas são um 

conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formadas nas regiões mais altas do 

relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando 

os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol freático. 

Concordante à definição proposta por esse autor, Tucci (1997) define bacia hidrográfica como 

sendo uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento 

para um único ponto de saída, compondo-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma 

rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no 

seu exutório. 

Para Teodoro et al. (2007), as definições que envolvem as subdivisões da bacia 

hidrográfica (sub-bacia e microbacia) apresentam abordagens diferentes e englobam fatores que 

vão do físico ao ecológico. Para o autor, sub-bacia e microbacia também estão incorporados na 

literatura técnico-científica, mas, diferentemente do termo bacia hidrográfica, não apresentam 

a mesma convergência conceitual. Para Faustino (1996), as sub-bacias são áreas de drenagem 

dos tributários do curso d’água principal, possuem áreas maiores que 100 km² e menores que 

700 km², enquanto que a microbacia possui toda sua área com drenagem direta ao curso 
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principal de uma sub-bacia, várias microbacias formam uma sub-bacia e possuem a área inferior 

a 100 km². 

Assim, a bacia hidrográfica pode ser então considerada um ente sistêmico, por permitir a 

realização dos balanços de entrada proveniente da chuva e saída de água através do exutório, 

permitindo ainda que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos 

sistemas hídricos (PORTO & PORTO, 2008). Os autores complementam ainda, que é sobre o 

território definido como bacia hidrográfica que se desenvolvem as atividades humanas. Todas 

as áreas urbanas, industriais, agrícolas ou de preservação fazem parte de alguma bacia 

hidrográfica. Pode-se dizer que assim sendo, no exutório de uma bacia estarão representados 

todos os processos que fazem parte do seu sistema, de maneira que o que ocorre no exutório é 

consequência das formas de ocupação do território e da utilização das águas que para ali 

convergem. 

No que tange às consequências da ocupação do território, para Rocha e Vianna (2008), o 

homem tem sido o agente acelerador dos processos de desequilíbrios da paisagem, 

principalmente pelas atividades do setor produtivo e das ações desenvolvidas diretamente nas 

bacias hidrográficas, o que tem levado a maior preocupação com a quantificação dos impactos 

negativos que a exploração antrópica provoca nas bacias hidrográficas, para adoção de medidas 

que minimizem os danos identificados. Para os autores, o planejamento para o uso e ocupação 

de uma bacia hidrográfica é uma necessidade emergente para sociedades com usos crescentes 

da água e ocupação desordenada. 

O planejamento integrado é a tendência atual no estudo de bacias hidrográficas e, sendo 

a bacia uma unidade integradora, é necessário que sua gestão também o seja. Integrar, nesse 

contexto, significa correlacionar as atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica com os 

impactos decorrentes; identificar usos conflituosos e fazer valer o definido no plano de gestão; 

identificar alterações ambientais dos corpos d’água e entender sua origem, se a contribuição de 

ordem natural ou antrópica. O monitoramento da qualidade das águas é, nesse contexto, uma 

ferramenta de apoio, que, aplicado de forma investigativa e integrado a outras ferramentas, pode 

fornecer respostas que permitirão suporte mais adequado às atividades de gestão da bacia 

hidrográfica. 

4.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS 

O Brasil é um país que em termos globais possui grande oferta de água, a questão crítica 

é a forma com que a distribuição dessa água ocorre no território. De acordo com a Conjuntura 

dos Recursos Hídricos do Brasil - ANA (2016), em média, dos 260.000 m³/s de água que 
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passam pelo território brasileiro, cerca de 79% estão localizados na bacia do rio Amazonas, 

sendo o restante, 21% da vazão média, distribuída para as demais bacias. Essa heterogeneidade 

na distribuição dos recursos hídricos somada à concentração da população brasileira nas zonas 

urbanas e à interferência das atividades antrópicas nos corpos d’água, convergem para 

intensificação da degradação hídrica, uma vez que nem sempre o crescimento urbano é 

acompanhado pela existência ou melhorias de serviços de saneamento básico (DAMASCENO 

et al., 2015). 

Sabe-se que a qualidade da água de uma determinada região resulta do uso e ocupação do 

solo e das condições naturais apresentadas por aquela bacia hidrográfica, de forma que a 

alteração da qualidade por fatores naturais, se origina basicamente da cobertura e composição 

do solo, enquanto os fatores antrópicos, relacionados ao usos e ocupação do solo na bacia, são 

influenciados principalmente pelos despejos sanitários ou industriais e a agropecuária 

(SANTOS et al, 2011; VON SPERLING, 2005). No tocante ao meio urbano, para Ruhoff e 

Pereira (2004), os principais sistemas relacionados a água deveriam envolver: a preservação do 

manancial; o controle das drenagens e das áreas marginais aos rios; e o saneamento básico. 

Complementarmente, Gastaldini e Souza (2014) apontam que entender a relação direta entre 

qualidade da água e condições ambientais da bacia possibilita detectar alterações provocadas 

por atividades antrópicas. 

A qualidade da água está relacionada à capacidade dessa substância em solver e 

transportar partículas, processos que ocorrem durante o ciclo hidrológico onde diversas 

impurezas são incorporadas às águas. As impurezas alteram o estado de pureza da água, dadas 

as características físicas, química e biológicas que apresentam, conferindo-a um novo estado de 

qualidade. A classificação do estado de qualidade da água depende do uso (feito ou previsto) 

para essa substância, por isso são estabelecidos padrões para cada classe de águas. Nos estudos 

de recursos hídricos, os principais guias orientadores são: o Padrão de Potabilidade (Portaria 

2.914/2011, do Ministério do Meio Ambiente) e o Padrão de corpos d’água e de lançamento 

(Resolução CONAMA 430/2011 do Ministério de Meio Ambiente que complementa e altera a 

CONAMA357/2005) (VON SPERLING, 2005). 

Legislação suporte nos estudos de recursos hídricos, a CONAMA 357/2005 (BRASIL, 

2005), estabelece limites aceitáveis para diversas variáveis na água, classificando o corpo 

hídrico de acordo com o seu uso. Enquanto que a Portaria 2.914 do Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2011) estabelece os limites aceitáveis para as variáveis relacionadas ao 

padrão de potabilidade por meio da fixação de normas, procedimentos e recomendações 

relativas ao controle da qualidade da água para abastecimento humano. 



21 

O conhecimento das variáveis físicas, químicas e biológicas de sistemas fluviais tem sido 

aliado de estudos investigativos da qualidade das águas. Contudo, não existe um indicador 

único de qualidade de água capaz de ser aplicado para avaliação de qualquer uso de um recurso 

hídrico, pois para cada uso é exigida uma qualidade. Assim, uma maneira de avaliar de forma 

mais objetiva e integrada as alterações de qualidade é reunindo diversas variáveis em índices 

que reflitam as variações conjuntamente (TOLEDO e NICOLELLA, 2002). A utilização de 

índices facilita o entendimento de um conjunto complexo de variáveis, transformando dados 

em informação mais acessível. Nesse estudo será utilizado o Índice de Qualidade das Águas – 

IQA, o mesmo adotado pelo Instituto de Gestão das Água Mineiras – IGAM. Para o presente 

estudo, a escolha se justifica pelo fato do IQA ser um índice amplamente utilizado, dada a sua 

representatividade decorrente das variáveis envolvidas, e, ainda, pelo desejo de comparar os 

resultados a serem obtidos nesse estudo com outros que utilizaram o mesmo índice. 

4.2.1 Índice de Qualidade das Águas 

Os Índices de Qualidade de Águas (IQA’s) vêm sendo utilizados largamente em 

programas de monitoramento por transmitirem de forma concisa e objetiva para autoridades e 

o público a influência que as atividades humanas provocam sobre a qualidade dos ecossistemas 

aquáticos (IGAM, 2016). No Brasil, o IQA foi criado a partir de uma adaptação feita pela 

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) de um estudo realizado em 1970 nos 

Estados Unidos pela National Sanitation Foundation. O Índice foi utilizando pioneiramente em 

1975 pela CETESB, sendo adotado pelos demais estados brasileiros nas décadas seguintes, 

tornando-se o principal índice de qualidade de águas utilizado no país. 

O IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade das águas brutas com finalidade de 

abastecimento público após tratamento. A cada um dos parâmetros é associado um peso (wi), 

Tabela 1, que foi fixado em função da sua contribuição para a conformação global da qualidade 

da água. A maioria dos parâmetros utilizados no cálculo do IQA são indicadores de 

contaminação causada pelo lançamento de esgotos sanitários (ANA, 2016). 

A criação do índice baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em 

qualidade de água, que indicaram as variáveis a serem utilizadas e os pesos associados. 

Inicialmente haviam sido sugeridas 35 variáveis, das quais 9 foram selecionados a compor o 

índice, a saber: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, potencial hidrogeniônico, 

demanda bioquímica de oxigênio, temperatura da água, nitrogênio total, fosfatos, turbidez e 

sólidos totais. Ainda, de acordo com a condição ou estado de cada parâmetro foram 

estabelecidas curvas de variação que posteriormente foram sintetizadas em um conjunto de 
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curvas médias e pesos relativos para os parâmetros. As curvas médias estão representadas na 

Figura 1 (CETESB, 2016). 

 

Tabela 1: Parâmetros do IQA e os pesos associados de acordo com a CETESB. 

Parâmetros de Qualidade da Água (CETESB) Pesos (w) 

Oxigênio Dissolvido (OD mg/L) 0,17 

Coliformes Termotolerantes (100 ml/NMP) 0,15 

Potencial Hidrogeniônico – pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5,20ºC 0,10 

Temperatura da água (ºC) 0,10 

Nitrogênio Total (mg/L NO3
-) 0,10 

Fosfatos (mg/L PO4
3-) 0,10 

Turbidez (NTU) 0,08 

Sólidos Totais (mg/L) 0,08 

Fonte: ANA (2016). 
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Figura 1: Curvas médias para cada parâmetro e o peso relativo associado a eles. 

Fonte: CETESB (2016) 

O IQA é obtido pelo produtório ponderado dos nove parâmetros, segundo a Equação 1: 

 

                                                                                                       (Equação 1) 

Onde: 

IQA = Índice de qualidade de Água, variando de 0 a 100; 

qi = qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade; 

wi = peso atribuído ao parâmetro, em função da importância na qualidade, entre 0 e 1; 

n = número de parâmetros que entram no cálculo do IQA. 
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A partir do cálculo efetuado pode-se determinar a qualidade das águas brutas, que é 

indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100, representado na Tabela 2. 

Tabela 2: Faixas do IQA. 

Faixas de IQA 

utilizadas nos seguintes 

Estados: AL, MG, MT, 

PR, RJ, RN, RS 

Faixas de IQA utilizadas 

nos seguintes Estados: 

BA, CE, ES, GO, MS, 

PB, PE, SP 

Avaliação da 

Qualidade da Água 

91 – 100 80 - 100 Ótima 

71 – 90 52 - 79 Boa 

51 – 70 37 - 51 Razoável 

26 -50 20 - 36 Ruim 

0 – 25 0 - 19 Péssima 

Fonte: ANA (2016). 

Na Tabela 3 são representadas as classes do IQA e seu significado sanitário. 

Tabela 3: Classe do IQA e seu significado sanitário. 

IQA 

Avaliação da 

Qualidade da 

Água 

Significado 

91 - 100 Ótima Águas apropriadas para tratamento 

convencional visando o abastecimento 

público. 
71 - 90 Boa 

51 - 70 Razoável 

26 -50 Ruim 2Águas impróprias para tratamento 

convencional visando o abastecimento 

público, sendo necessários 

tratamentos mais avançados. 
0 - 25 Péssima 

Fonte: ANA. 

4.2.1.1 Índice de Qualidade das Águas em Minas Gerais 

Em Minas Gerais, o monitoramento da qualidade das águas superficiais é realizado pelo 

IGAM por meio do Projeto Águas de Minas. O programa que está em execução desde 1997 

disponibiliza no Portal InfoHidro (ANA) uma série histórica da qualidade da água e atualmente 

conta com 588 estações de monitoramento distribuídas no estado (IGAM, 2016). O IGAM 

trimestralmente publica um relatório de qualidade das águas superficiais de minas. 

A Tabela 4 mostra os parâmetros e pesos utilizados no cálculo do IQA pelo IGAM em 

Minas Gerais. 
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Tabela 4: Parâmetros do IQA e pesos associados de acordo com o IGAM. *Em 2013 o IGAM 

substituiu o parâmetro Coliformes Termotolerantes por E. Coli. 

Parâmetros de Qualidade das Águas (IGAM) Pesos 

Oxigênio Dissolvido (OD mg/L) 0,17 

Escherichia coli (100 mL/NMP)* 0,15 

Potencial Hidrogeniônico – pH 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO5,20ºC 0,10 

Temperatura da água (ºC) 0,10 

Nitratos (mg/L NO3
-) 0,10 

Fosfatos Totais (mg/L PO4
3-) 0,10 

Turbidez (NTU) 0,08 

Sólidos Totais (mg/L) 0,08 

Fonte: IGAM (2016) 

4.3 VARIÁVEIS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO 

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

4.3.1 Temperatura 

A determinação das características da água mais importantes a serem consideradas em 

um estudo sobre qualidade de águas se dá em função de diferentes fatores, tais como o objetivo 

do monitoramento, o uso e ocupação do solo local, solo e geologia, exigências da legislação 

vigente, custos envolvidos, dentre outros (CALAZANS, 2015). Aos fatores envolvidos na 

escolha das variáveis, Strobl e Robillard (2008) acrescentam também o tipo do corpo de água 

em questão, os usos previstos e os objetivos do programa de monitoramento. 

A temperatura é uma variável que influencia vários parâmetros físico-químicos da água 

(ANA, 2016). Todos os corpos d’água apresentam variações de temperatura, pois essas são 

influenciadas por fatores como altitude, latitude, estações do ano, profundidade e fluxo 

(CETESB, 2009). A importância desse parâmetro no meio aquático se deve ao controle e 

influência que o mesmo exerce sobre parâmetros, como o oxigênio dissolvido, a condutividade 

elétrica, a viscosidade e a tensão superficial. 

O aumento da temperatura em águas superficiais geralmente está associado ao 

lançamento de efluentes, fator que ao modificar a condição natural do meio prejudica o ciclo 

de vida de espécies existentes, pois, do ponto de vista da biota aquática sabe-se que algumas 

espécies exigem um faixa “ótima” de temperatura para reprodução. A variação de temperatura 

em sistemas lóticos também pode ser indicativa de atividade microbiológica, isso porque o 

aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade das reações, em especial as 

bioquímicas de decomposição de compostos orgânicos. 
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Embora não seja definido um limite para a variável na CONAMA 357/05, a temperatura 

é um parâmetro sempre medido em estudos de monitoramento de recursos hídricos por refletir 

variações sazonais. 

4.3.2 Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

A condutividade elétrica é um parâmetro que expressa a capacidade de uma água em 

conduzir a corrente elétrica. De acordo com a CETESB (2009), o parâmetro depende de outras 

variáveis como as concentrações iônicas, temperatura e quantidade de sais na coluna d’água, 

sendo considerada por isso, uma medida indireta da concentração de poluentes na água. Águas 

naturais usualmente apresentam condutividade elétrica inferior a 100 µS/cm. Embora essa 

vaiável não componha o padrão de potabilidade no Brasil, a condutividade elétrica é um 

importante indicador de lançamento de efluentes dada sua correlação com a concentração de 

sólidos dissolvidos (LIBÂNIO, 2010). 

Embora o parâmetro não tenha limite estabelecido na CONAMA 357/05, para 

Boyd et al. (2003), altos valores de condutividade elétrica são influenciados por fontes não 

pontuais, como efluentes de áreas residenciais ou urbanas, águas de drenagem de sistemas de 

irrigação e escoamento superficial de áreas agrícolas. A utilização da condutividade elétrica 

como parâmetro de qualidade de água decorre da capacidade desse parâmetro em expressar a 

corrente elétrica gerada por sais dissolvidos e ionizados presentes no meio, fornecendo assim 

uma boa indicação das modificações na composição das águas (SOUZA; PINTO; MENDES, 

2012). 

Os Sólidos Totais Dissolvidos na água correspondem a presença de um conjunto de 

minerais dissolvidos nesse compartimento, como bicarbonato, carbonato, cloreto, magnésio, 

sulfato e outros. Embora também não apresente limites máximos definidos pela CONAMA 

357/05, a relação entre esse parâmetro e a turbidez, limitada na resolução em 100 NTU, fornece 

uma base para consideração de limites aceitáveis. Em condições naturais, a concentração dos 

Sólidos Totais Dissolvidos na água devem-se fundamentalmente ao tipo de solo que a água 

atravessa, e traduzem a quantidade de materiais que a mesma dissolveu nesse caminho. Em 

bacias urbanas fatores como a erosão e o lançamento de efluentes também respondem pelo 

aumente nas concentrações do parâmetro. 
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4.3.3 Turbidez e Sólidos Totais 

Para Libânio (2010), os parâmetros turbidez, sólidos totais e contagem de partículas, estão 

intimamente relacionados, contudo, apenas o primeiro compõe padrões de potabilidade 

nacionais e internacionais. A turbidez representa o grau de atenuação que um feixe de luz sofre 

ao atravessar uma amostra de água, essa atenuação decorre da presença de sólidos em suspensão 

e é expressa por unidade nefelométricas de turbidez (UNT) (ANA, 2016). O parâmetro 

apresenta aumento em períodos de chuva devido ao carreamento de sólidos para o corpo d’água 

por meio do escoamento superficial, principalmente em locais de solo exposto. O lançamento 

de efluentes Sanitários e industriais também provoca elevação da turbidez na água, e dentre os 

prejuízos decorrentes da elevação desse parâmetro encontra-se o aumento de gastos com 

coagulantes em estações de tratamento de água, a redução da fotossíntese de algas e da 

vegetação enraizada submersa, e a consequente supressão da vida aquática (CETESB, 2009). 

O parâmetro Sólidos Totais corresponde a toda matéria que permanece como resíduo após 

evaporação, secagem ou calcinação da amostra de água durante um determinado tempo e 

temperatura. Dentre os prejuízos decorrentes da alta concentração de sólidos em águas 

superficiais estão os danos aos peixes e à vida aquática, o assoreamento dos rios destruindo 

organismos que fornecem alimentos, e a capacidade de reter bactérias e resíduos orgânicos no 

fundo dos rios, promovendo decomposição anaeróbia (ANA, 2016). 

4.3.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O Potencial Hidrogeniônico (pH) é medido pela concentração de íons H+ e representa a 

intensidade da condição ácida ou alcalina do ambiente aquático. Por afetar o metabolismo de 

espécies no ambiente aquático, a Resolução CONAMA 357/05 estabelece que para proteção de 

vidas aquáticas o parâmetro deve estar entre 6 e 9 (BRASIL, 2005). Segundo Libânio (2010), 

valores de pH inferiores a 7,0, à temperatura de 25ºC, indicam condições ácidas, e superiores à 

7,0 condições alcalinas da água natural. Para esse autor, águas naturais de superfícies 

apresentam pH variando de 6,0 a 8,5, intervalo considerado adequado à manutenção da vida 

aquática. 

É um importante variável em estudos no campo do saneamento ambiental, que em 

determinadas condições contribui para a precipitação de elementos químicos tóxicos e em 

outras pode exercer influência sobre a solubilidade de nutrientes (CETESB, 2009). No geral, o 

parâmetro está associado a litologia da bacia hidrográfica e seu decaimento é comumente 

associado ao despejo de efluentes Sanitários. 
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4.3.5 Potencial De Oxi-Redução (ORP) 

A variável ORP representa o potencial redox, seu aumento indica ambiente mais oxidante 

e sua diminuição indica ambientes mais redutores. Dentro da limnologia, de acordo com Horne 

e Goldmam (1994), o potencial de oxi-redução mede a capacidade de um rio ou lago em se 

limpar ou decompor produtos residuais como plantas, animais mortos e contaminantes. Em 

estudos de monitoramento, a avaliação do parâmetro é importante, pois traduz uma condição 

de qualidade de rios. Muitos cientistas defendem a coleta dados do ORP além do Oxigênio 

Dissolvido, pela capacidade do parâmetro em fornecer informações adicionais sobre a 

qualidade da água e o grau de poluição, se houver. 

Basicamente a importância desse parâmetro se deve a estrita relação que possui com o 

oxigênio dissolvido. Cabe salientar que outros elementos podem trabalhar de forma semelhante 

ao oxigênio dissolvido quimicamente e contribuir para altos valores de ORP. Em termos de 

valores, o ORP pode ser maior ou menor que zero. Quando o ORP apresenta valores altos 

significa que há muito oxigênio presente na água, ou seja, as bactérias responsáveis pela 

decomposição da matéria orgânica, tecido morto e outros contaminantes podem trabalhar com 

mais eficiência. Assim, quanto mais altos o ORP, maior a qualidade do rio ou lago. De acordo 

com Lelis et al. (2015), em um sistema de águas purificadas a leitura deve ficar entre 200 e 

300mV. Para Goldman, valores de 300 a 500 milivolts (mV) refletem águas de boa qualidade.  

Por outro lado, valores baixos de ORP podem ser esperados para áreas que recebem aporte 

de efluentes sanitários e industriais. Quando o ORP está baixo, o oxigênio dissolvido é baixo. 

Nessas condições, alguns elementos metálicos e contaminantes podem ter sua toxicidade 

aumentada, e a matéria que não pode ser “decomposta” comprometendo a qualidade do rio. 

Cabe salientar que áreas alagadas podem apresentar naturalmente baixos valores de ORP. 

4.3.6 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) representa a quantidade de oxigênio 

demandada para oxidar a matéria orgânica presente na água por meio da decomposição 

microbiana aeróbica (ANA, 2016). A DBO (5,20) é considerada como a quantidade de oxigênio 

consumido durante um determinado período de tempo, 5 dias, numa temperatura de incubação 

específica, à 20ºC. Assim, a determinação da DBO se dá com base na diferença da concentração 

de OD em amostra de água no período de 5 dias à temperatura de 20ºC, sendo expressa em 

unidade de mg/L (LIBÂNIO, 2010). 
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Os maiores aumentos de DBO em águas naturais está associado a despejos de origem 

predominantemente orgânica. Um elevado valor de DBO pode induzir o esgotamento do 

oxigênio dissolvido na água provocando desaparecimento de algumas espécies aquáticas 

(CETESB, 2009). 

Do ponto de vista ambiental, a DBO é um parâmetro fundamental para o controle da 

poluição das águas por matéria orgânica. Para as águas naturais, o parâmetro representa a 

demanda potencial de oxigênio dissolvido que poderá ocorrer devido à estabilização de 

composto orgânicos biodegradáveis, e dada sua importância, a DBO é considerada no cálculo 

do Índice de Qualidade das Águas, sendo então padrão de classificação das águas naturais. 

De acordo com a CONAMA 357/2005, o limite permitido desse parâmetro para águas 

classe 2 é de até 5 mg/L de O2. A variável também é importante em estudos de autodepuração 

dos corpos d’água., fenômeno que decorre da associação de vários processos de natureza física 

(diluição, sedimentação e reaeração atmosférica), química e biológica (oxidação e 

decomposição) (VON SPERLING, 2005). 

4.3.7 Nitrato (NO3
-) 

Um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas aquáticos, o 

nitrogênio, tem importância na formação de proteínas, um dos elementos básico da biomassa. 

Embora o elemento esteja presente nos ecossistemas aquáticos sob várias formas, como nitrato, 

nitrito, amônia, íon amônio, óxido nitroso, nitrogênio molecular, nitrogênio orgânico dissolvido 

e outros, é a forma nitrato que, juntamente com íon amônio, representa as principais fontes de 

nitrogênio para os produtores primários, assumindo assim, grande importância nos 

ecossistemas aquáticos (ESTEVES, 1998). 

Para ANA (2016), dada a função nutriente que o elemento exerce no ambiente aquático, 

o seu lançamento em grandes quantidades nas águas, juntamente com outros nutrientes, como 

o fósforo, pode levar a eutrofização dos corpos d’água. O aporte antrópico de nitrogênio nesses 

ambientes pode ocorrer pelo lançamento de efluentes sanitários ou industriais, e também pelo 

escoamento da água das chuvas que drenam áreas agrícolas e urbanas. Já o aporte natural, 

geralmente se dá pela fixação biológica do elemento pelas algas e bactérias. Do ponto de vista 

de saúde pública, altos níveis de nitrato na água podem causar metemoglobinemia (síndrome 

do bebê azul). Para biota aquática, a forma amônia por exemplo, é tóxica aos peixes. 

De acordo com a CONAMA 357/2005, o limite máximo permitido para o parâmetro em 

águas classe 2 é de 10 mg/L. 
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4.3.8 Fósforo 

O fósforo, assim como o nitrogênio, também é um nutriente importante para ecossistemas 

aquáticos e altas concentrações desse elemento nos sistemas podem levar a eutrofização (ANA, 

2016). O fósforo, quase sempre na forma de fosfato, apresenta-se nos corpos d’água na forma 

orgânica ou inorgânica e particulada ou dissolvida, sendo o fosfato total o somatório de todas 

essas frações (LIBÂNIO, 2010). De acordo com a ANA (2016) o aporte desse elemento nos 

corpos d’água se dá principalmente pelo lançamento de efluentes sanitários, industriais e pela 

drenagem agrícola e urbana. Nos efluentes sanitários associa-se o aporte do nutriente a 

detergentes superfosfatatos e material fecal, enquanto nos industriais o aporte é associado 

efluentes de laticínios, indústrias fertilizantes e abatedouro. Tendo em vista a importância 

ambiental do controle desse parâmetro, a CONAMA 357/2005 define que o limite máximo 

permitido de fósforo total para águas classe 2 é de 0,1 mg/L P. 

4.3.9 Cloretos 

De acordo com Von Sperling (2005), cloreto é o ânion Cl- encontrado nas águas 

subterrâneas devido a composição das rochas e solo. Nas águas superficiais a principal fonte 

desse elemento são os esgotos sanitários, que apresentam concentrações que ultrapassam 

15mg/L. O limite estabelecido pela CONAMA 357/2005 é de 250 mg/L para águas de classe 

2. 

4.3.10 Coliformes Totais e Escherichia coli 

A avaliação de parâmetros biológicos nas águas naturais se deve à relevância quanto a 

possibilidade de transmitir doenças e na transformação da matéria orgânica no ciclo 

biogeoquímicos de vários elementos (LIBÂNIO, 2010). Para Von Sperling (2005), a difícil 

detecção de agente patogênicos em amostras d’água devido às baixas concentrações é um 

obstáculo que pode ser superado com o uso de microrganismos indicadores de contaminação 

fecal. 

O grupo dos coliformes é comumente utilizado como indicadores de contaminação fecal 

em virtude de fatores como: a grande quantidade com que se apresentam nas fezes humanas, a 

maior resistência frente à maioria das bactérias patogênicas intestinais por demandarem o 

mesmo tratamento de remoção que outros organismos patogênicos, e pela possibilidade de 

emprego de técnicas de detecção relativamente rápidas e econômicas (LIBÂNIO,2010). 
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O termo “coliformes totais” inclui uma infinidade de bactérias ambientais e de origem 

fecal capazes de sobreviver no ambiente aquático, fermentar lactose e produzir ácido ou aldeído 

em 24 horas à temperatura de 35 a 37ºC. Já no outro grupo de bactérias termotolerantes, 

encontra-se as bactérias capazes de produzir o ácido em 24 horas a temperatura mais elevada, 

esse grupo envolve o gênero E. coli. 

A E. coli tem sido utilizada como principal indicador de contaminação fecal de água e 

alimentos, por ser a única bactéria do grupo coliformes que se relaciona exclusivamente com 

vestígios de fezes (DRUMOND et al., 2018). A presença de E coli em amostras de água é 

indicativo da presença de outros patógenos causadores de enfermidades, estando relacionada 

ao lançamento de esgotos in natura ou carreamento de fezes de animal. Em 2013 o IGAM 

substitui o parâmetro Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) pelo E. coli (NMP/100mL) 

para cálculo do IQA. 

De acordo com a CONAMA 357/2005, para o uso de recreação de contato primário deve-

se observar a CONAMA 274/2000, e para os demais usos, não deve ser excedido o limite de 

1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos seis 

amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência bimestral. 

Com base nos parâmetros apresentados é importante ressaltar que mesmo que as variáveis 

de qualidade da água se apresentem e carreguem de forma independente significados 

ambientais, sendo por isso muito utilizadas nos estudos de monitoramento, é fundamental que 

a interação entre essas variáveis também seja um fator considerado em estudos investigativos 

da qualidade da água. Cabe salientar ainda a importância de se avaliar, em estudos de qualidade 

da água, outros aspectos inerentes aos cursos d’água, tais como estabilidade das margens, 

sedimentação do canal, presença de mata ciliares e outros capazes de fornecerem melhores 

interpretações dos resultados físicos, químicos e biológicos obtidos com o monitoramento. 

4.4 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

De acordo com Baptista e Santos (2016), uma melhor compreensão dos efeitos da ação 

antropogênica sobre os ecossistemas pode ser obtida através do monitoramento, o que o autor 

considera ser uma importante ferramenta para gestão de áreas naturais. Em seu estudo, realizado 

na Reserva do Paul Boquilobo em Portugal, esse autor buscou por uma técnica de 

monitoramento mais adequada a avaliar a qualidade da água em diferentes ambientes. Por meio 

do monitoramento de variáveis físicas, químicas e biológicas, e técnicas de biomonitoramento, 

verificou a baixa qualidade das águas superficiais do local e identificou como cada variável 

monitorada contribuiu para a situação apresentada pelo recurso hídrico em questão. 
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A implantação de programas de monitoramento da qualidade da água é um desafio que a 

muito vem sendo discutido. Behmel (2016) considera como um dos principais desafios, a 

implantação de um programa de monitoramento da qualidade da água capaz de gerar dados 

confiáveis que permitam às equipes gestoras de bacias hidrográficas pleno entendimento das 

informações obtidas, afim de que as equipes se apoiem nessas informações para a tomada de 

decisões mais assertivas para gestão das bacias. Ainda nesse sentido, esse autor reforça em seu 

estudo a necessidade de evolução dos programas de monitoramento locais ao longo do tempo, 

bem como para a necessidade de uma gestão cada vez mais participativa, no sentido de realizar 

uma abordagem mais holística e integrada. 

Vista a importância do monitoramento na determinação dos impactos gerados por 

atividades antropogênicas e na adequação da água para os diversos usos, o monitoramento 

executado em escala local gera grande contribuição para o gerenciamento em escala de bacia 

hidrográfica, dada a possibilidade do mesmo indicar tendências ao longo do tempo, situar de 

forma mais completa os impactos e suas interações dentro da bacia, e também por propiciar 

ações corretivas de forma mais apropriada (CHAPMAN et al., 2016). 

Para ANA (2017), o monitoramento pode ser entendido como o conjunto de práticas 

adotadas para acompanhar determinadas características de um sistema, norteadas por um 

objetivo. No caso do monitoramento da qualidade de águas naturais são acompanhadas 

alterações nas características físicas, químicas e biológicas, oriundas de fenômenos naturais ou 

decorrente de alterações antrópicas. Concordante a essa definição, para Pimenta et al. (2009), 

ao longo do tempo a incorporação de diferentes substâncias pelo sistema aquático, mesmo que 

de forma natural, tem afetado a qualidade da água e consequentemente sua finalidade de uso. 

Já no âmbito das contribuições humanas, para esse autor a alteração da qualidade se dá 

principalmente pelo lançamento de substâncias nos corpos hídricos, prática que compromete 

seriamente a qualidade das águas do mesmo. 

Em relação as metodologias envolvidas na prática de monitoramento de qualidade de 

água, a mais comum envolve a coleta de dados e de amostras de água em locais específicos 

(georreferenciados) realizada com uma periodicidade previamente estabelecida, de modo a 

gerar informações que possam ser utilizadas para a definição das condições de qualidade da 

água daquele período. A medição da vazão também é prática fundamental a ser associada ao 

monitoramento, a fim de determinar a carga de poluente afluente. Dessa forma, a prática de 

monitoramento, que a depender dos objetivos desejados pode variar segundo pontos 

selecionados, periodicidade de amostragem e parâmetros analisados, permite realizar uma 

avaliação mais adequada da qualidade da água (ANA, 2017). 
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De acordo com a World Meteorological Organization - WMO (2008), diversas são as 

abordagens para o monitoramento da qualidade da água. Porém, a mais comum delas envolve 

a distribuição estratégica de estações de amostragem com a realização de monitoramento a 

longo prazo ou pesquisas de curto prazo repetidas vezes. Quanto a localização das estações e 

das amostragens, a WMO sugere considerar os seguintes fatores: (A) Acessibilidade e tempo 

de viagem para o laboratório (Para amostras em deterioração); (B) pessoal disponível, 

financiamento, campo, laboratório e instalações de tratamento de dados; (C) Considerações 

inter-jurisdicionais; (D) Tendências populacionais; (E) Clima, geografia e geologia; (F) Centros 

de crescimento potencial (industrial e municipal); (G) Segurança do pessoal. Ainda de acordo 

com esse documento, a escolha das estações de amostragem deve estar relacionada aos usos 

atuais e previstos para água, aos padrões definidos para qualidade de rios, à acessibilidade e 

existência de estações de monitoramento (WMO, 2008). 

Para a frequência de amostragem, o principal fator relacionado é o objetivo do 

monitoramento (WMO, 2008). Silveira (2004), por exemplo, pondera que, em ambientes 

lóticos, a grande heterogeneidade ambiental encontrada é provocada principalmente pela 

variabilidade temporal das condições físicas do rio. De acordo com o autor, a dinamicidade 

conferida a esses sistemas fluviais se deve à variabilidade dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos, tornando esses sistemas estruturados pelo regime climático e pelos ambientes 

físicos e químicos com os quais interagem. 

Com o exposto, percebe-se que o monitoramento da qualidade das águas superficiais é 

ferramenta fundamental na gestão de recursos hídricos, contudo, a implementação de um 

programa de monitoramento de qualidade de águas não é tarefa trivial. A geração de dados 

confiáveis que permitam aos gestores de água embasamento para tomada de decisão envolve 

constante adequação do plano de monitoramento à realidade local. Além disso, são também os 

aspectos locais que deverão ser levados em conta na configuração de um programa de 

monitoramento, no que tange a seleção dos pontos, os parâmetros de qualidade considerados, e 

o período de realização. 

4.4.1 Estudos de monitoramento da qualidade da água na Bacia do Rio Doce 

Como apresentado, a qualidade da água de uma bacia hidrográfica está diretamente 

relacionada com as atividades que são desenvolvidas nesse território. Impactos de origem 

antrópica como falta de saneamento básico, disposição inadequada de esgotos industriais, 

ausência de matas ciliares, ocupações desordenadas e outros, são os principais fatores apontados 

em estudos como prejudiciais a qualidade da água em bacias urbanas; enquanto que na porção 
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rural, a piora na qualidade da água vem sendo vinculada às atividades agrícolas e pecuárias que, 

mal planejadas, têm resultado em erosão dos solos e contaminação das águas superficiais por 

metais e outros elementos. 

Ao realizar o levantamento de estudos de monitoramento da qualidade da água realizados 

na bacia hidrográfica do Rio Doce nos últimos dez anos, o presente estudo objetivou conhecer 

as principais pressões antrópicas identificadas ao longo da bacia, e percebeu-se que pressões 

distintas e majoritariamente de origem antrópica têm contribuído fortemente para a queda da 

qualidade das águas dos principais tributários e rios nas sub-bacias do Rio Doce. 

Goulart (2008) estudou a porção superior do rio Piranga e seus tributários, e embora não 

tenha realizado a determinação da qualidade biológica da água e sedimento no estudo, apontou 

que vários elementos incorporados ao esgoto doméstico e industrial estavam sendo despejados 

nas águas dos rios sem qualquer tratamento prévio, influenciando sua qualidade. 

Lima (2009) monitorou a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba e concluiu que a qualidade 

das águas sofre influência de atividades antrópicas como a produção de eucalipto, a siderurgia, 

a mineração de ferro, o lançamento de esgotos sanitários e garimpos, além da influência da 

formação litológica do local, onde elementos químicos disponíveis ao meio hídrico estavam 

entre as principais causas de problemas ambientais. Silva (2010b), ao estudar a parte média e 

inferior da mesma bacia, verificou que para a recuperação da mata ciliar, maiores cuidados com 

a criação de animais e tratamento de esgotos sanitários compreendiam medidas necessárias para 

a proteção do corpo hídrico em questão. Concluiu ainda que a composição das águas era 

fortemente influenciada pelo intemperismo e erosão de rochas arenosas e pela litologia, e que 

os altos níveis de coliformes fecais inviabilizavam o uso de contato primário de vários dos 

corpos d’água estudados, apontando no fim a necessidade de tomada de medidas mais restritivas 

de utilização nestas áreas. 

Nascimento et al. (2018) também realizou um estudo na bacia hidrográfica do Rio 

Piracicaba, uma análise ambiental da bacia hidrográfica do rio do Peixe – Quadrilátero Ferrífero 

(MG), onde caracterizou o uso e ocupação do solo e analisou as matrizes ambientais de água e 

sedimento de fundo. Os resultados levaram a autora a concluir que além da influência litológica 

nas concentrações obtidas para a maioria dos pontos, fatores como exposição dos substratos 

litológicos por atividades minerárias, lançamento de esgotos in natura, resíduos de atividade 

industriais e agropecuárias, têm contribuído para disponibilização de metais nos sedimentos da 

bacia. 

Lacerda & Roeser (2014) observou ao longo das margens do Rio Oratórios a substituição 

das matas ciliares por monoculturas e áreas desmatadas. Em diversos pontos das margens notou 
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também a ocorrência de processos erosivos. Segundo o autor, ao longo de todo o curso d’água 

foi observado a monocultura, a pecuária e a suinocultura. Acerca dos problemas ambientais das 

zonas urbanas apontou principalmente para aqueles causados em razão da falta de saneamento 

básico (problema comum também às regiões rurais). Por fim, os resultados das análises 

evidenciaram a contaminação do Rio Oratórios por efluentes sanitários e, possivelmente, por 

agrotóxicos. 

Glória (2014), analisou o Rio Casca e apontou que a maioria das variáveis avaliadas 

estavam diretamente relacionadas com a litologia e vegetação da região, e que tais condições 

eram respostas diretas da variação sazonal e da pressão das atividades antrópicas locais. 

Ressaltou ainda que as concentrações significativas de coliformes Totais e Termotolerantes 

obtidas ao longo desse corpo hídrico eram respostas da influência antrópica sobre as águas do 

Rio Casca. 

Reis et al. (2017), ao estudar a bacia hidrográfica do Rio Matipó, constatou a influência 

que a qualidade das águas dessa bacia sofria por diversas atividades, dentre as quais destacou a 

agricultura, a mineração, a pecuária e a urbanização. Essa última, marcada por ocupações 

desordenadas e sem planejamento, onde cerca de 90% dos municípios não utilizavam de 

nenhum tipo de tratamento para suas águas residuárias. 

Oliveira (2016) analisou empiricamente a paisagem na bacia hidrográfica do Rio Piranga 

e percebeu que a ausência de vegetação nativa e contradições no uso e ocupação de solo 

resultaram em exposição do solo em alguns pontos. Diagnosticou também a predominância de 

monoculturas no interior da bacia e grandes extensões de áreas para pastagem, o que acreditou 

ter acentuado a degradação ambiental na região. Ponderou que o impacto da atividade 

agropecuária somado ao uso inadequado dos solos refletiu diretamente nas análises que 

resultaram em altos valores para as variáveis analisadas, comprometendo os usos indicados para 

rios classe 2. A avaliação levou o autor a concluir que as variáveis que obtiveram valores 

elevados eram as diretamente relacionadas à ausência de mata ciliar e de tratamento de esgoto, 

tanto doméstico quanto industrial, e o consequente lançamento desses in natura nos corpos 

d’água. 

Marques (2016) estudou a bacia do Rio Santa Bárbara e em sua pesquisa levantou os 

principais fatores de pressão observados na bacia, associando-os a possíveis indicadores de 

degradação. Concluiu que a sazonalidade era um fator importante a ser considerado em função 

das variações de concentrações dos elementos e/ou variáveis analisadas. Dentre as quais destaca 

como mais significativas a E. coli, que prevaleceu como variável que não atendeu a legislação, 
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indicando assim, que a contaminação dos corpos d’água dessa bacia principalmente pelo 

lançamento de esgotos sanitários. 

Silva (2017), realizou um Diagnóstico Ambiental na bacia do rio Manhuaçu, concluiu 

que os impactos observados na bacia estão associados principalmente a poluição por atividades 

urbanas e de agricultura, ainda que essa última caracterize por familiar e de pequeno porte. 

Diagnosticou também que a bacia possui atividades industriais inexpressivas e, por fim, ao 

comparar os resultados obtidos no ponto localizado no Rio Doce com os dos demais pontos 

amostrados na bacia, verificou que Rio Manhuaçu apresentava qualidade de suas águas melhor 

que a observada após a confluência desse com o Rio Doce. 

Ainda no tocante às pressões ambientais, que contribuem para a piora da qualidade 

ambiental da bacia do Rio Doce, em novembro de 2015 com o rompimento da barragem de 

rejeitos de Fundão pertencente a mineradora SAMARCO S/A, o Rio Gualaxo do Norte recebeu 

toneladas de rejeitos que avançou até o Rio Doce. Santos (2018) realizou o monitoramento da 

bacia do Rio Gualaxo do Norte durante um ciclo hidrológico e concluiu que para a parte da 

bacia afetada pela lama, mesmo passados dois anos do rompimento da barragem as variáveis 

turbidez e sólidos totais ainda apresentavam valores elevados. Já em relação à parte não afetada, 

suas observações muito se assemelharam às feitas para outras sub-bacias do Rio Doce 

apresentadas anteriormente. A autora apontou como as possíveis fontes de degradação da 

qualidade da água as descargas de efluentes sanitários sem tratamento prévio e a poluição difusa 

advinda de área onde ocorrem atividades agrícolas. 

Os estudos apresentados nessa seção permitem observar que as principais pressões 

ambientais identificadas ao longo da bacia do Rio Doce são oriundas principalmente de 

atividades antrópicas, como agrícolas, pecuárias e industriais. Além dessas, a ocupação 

desordenada do uso do solo com a decorrente ocupação das margens de corpos hídricos 

somadas às condições precárias e/ou inexistentes de saneamento básico, também têm 

contribuído para um aporte cada vez maior de cargas poluidoras aos rios, comprometendo a 

qualidade da água e o consequente uso futuro do recurso, cuja qualidade atual se apresenta em 

desacordo ao que é preconizado pela legislação vigente. 

Cabe ressaltar que os estudos apresentados acima chegaram aos resultados demostrados 

pelo emprego de métodos tradicionais de monitoramento, com a realização de trabalhos de 

campo que tem como base a coleta de amostras e análises de propriedades físicas, químicas e 

biológicas das mesmas. Apenas a análise realizada por Oliveira (2016) no Rio Piranga consistiu 

numa abordagem que buscou avaliar a paisagem do entorno. Nos demais estudos, embora os 
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autores tenham destacado uma ou outra característica local, o foco era a análise das variáveis 

físicas, químicas e biológicas da água. 

4.5 PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) 

Os programas de monitoramento no geral muito têm se preocupado com aspectos 

específicos da qualidade da água, como a determinação de variáveis, e utilização de métodos 

consolidados e mais objetivos, de forma que a avaliação do ambiente no entorno do corpo 

d’agua, como as características de suas margens, a presença de micro habitats e outras 

características pouco tem sido feita pelo uso ou associação de métodos tradicionais e métodos 

qualitativos.  

A ocupação das bacias hidrográficas e consequentemente os distintos usos das águas 

alteram as características não somente dos corpos d’água em si, mas das margens e do entorno 

desse recurso, sendo então poucos os cursos d’água que ainda mantêm suas condições naturais 

preservadas (ALLAN, 1995).Para se realizar uma avaliação holística da qualidade das águas, é 

necessário dispor de uma metodologia que seja capaz de integrar variáveis representativas dos 

processos alteradores das suas condições naturais, bem como das respostas à ação dos estímulos 

externos, que podem variar (em escala) do nível individual ao ecossistêmico (BARBOUR; 

STRIBLING, 1995). Nesse cenário, surgem os Protocolos de Avaliação Rápida (PAR), 

inicialmente desenhados para ser ferramentas de baixo custo capazes de determinar a 

capacidade do rio para dar suporte à vida aquática, podem ser definidos como uma ferramenta  

que fora desenvolvida  no intuito de complementar o monitoramento ambiental dos sistemas 

aquáticos, por meio da qual será realizado o levantamento de dados qualitativos, que 

subsidiarão a elaboração de um diagnóstico ambiental do meio em que esse corpo hídrico se 

encontra. 

4.5.1 Histórico 

Nos Estados Unidos, até a década de 70, análises qualitativas eram a base dos estudos de 

monitoramento ambiental, contudo, em meados da década de 80 os órgãos ambientais 

perceberam a necessidade de estabelecer métodos qualitativos para avaliação de recursos 

hídricos, dada a demora e altos custos envolvidos na realização de pesquisas quantitativas. 

Assim, de acordo com Barbour et al. (1999), em 1986 foi iniciado um estudo das atividades de 

monitoramento de águas superficiais da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(EPA), que resultou no relatório “Surface Water Monitoring: A Framework for Change” (EPA, 

1987). O relatório além de enfatizar a necessidade de reestruturação dos programas de 
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monitoramento praticados trazia recomendações específicas para execução das mudanças 

sugeridas, dentre as quais se destacavam: 

• A elaboração de um guia de avaliações custo-efetivas para a identificação de 

problemas e de tendências de avaliação; 

• A aceleração, o desenvolvimento e a aplicação de técnicas de monitoramento 

biológico promissoras. (SILVEIRA, 2004). 
 

Em 1989, em resposta ao “Surface Water Monitoring: A Framework for Change” (EPA, 

1987), Plafkin et al. (1989) escreveu um documento estabelecendo os primeiros protocolos, que 

foram desenvolvidos pela “Divisão de avaliação e Proteção de Bacias Hidrográficas”, no intuito 

de fornecer dados básicos para fins de qualidade da água e gerenciamento de recursos hídricos 

(SILVEIRA,2004). 

Desde então, as discussões sobre a importância de critérios integrativos e o uso de 

ferramentas baseadas nesses critérios para a avaliação de recursos hídricos se intensificaram, 

países como Canadá, Alemanha, Austrália e Grã-Bretanha, tem utilizado PAR’s (RODRIGUES 

E CASTRO, 2008). No Brasil a utilização de protocolos de avaliação de ecossistemas ainda é 

restrita, pois a maior parte dos estudos focam no compartimento aquático e, apesar da crescente 

utilização dos protocolos em estudos de monitoramento, sua utilização no país é mais 

comumente vista em pesquisas acadêmicas de ensino superior. 

4.5.2 Protocolos de Avaliação Rápida no Brasil 

No Brasil uma modificação do protocolo da Agência de Proteção Ambiente de Ohio - 

EUA (EPA, 1997) é o Protocolo de Avaliação Rápida das Diversidades de Habitats em trechos 

de bacias hidrográficas. O modelo foi adaptado por Callisto (2002) aos estados de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro e tem sido utilizado por muitos pesquisadores da área de recursos hídricos. A 

depender do objetivo da avaliação, os protocolos podem apresentar outras subdivisões, contudo, 

na principal delas o protocolo subdivide-se em 2 partes, uma ocupada em avaliar as 

características físicas e a outra de comunidade aquática. 

Basicamente, os protocolos de avaliação rápida consistem num conjunto de 

procedimentos baseados em parâmetros pré-estabelecidos conforme a finalidade do estudo. No 

geral, envolvem observações em campo, que são registradas na forma de descrição e traduzidas 

por um sistema de pontuação ou de classificação dos ambientes (RIGOTTI et al., 2015). 

No protocolo mais comumente utilizado, a primeira parte, proposta por Callisto (2002) 

modificado de EPA (1987), é composta por 10 parâmetros que buscam avaliar a partir da 

caracterização dos trechos e com base em impactos de origem antrópica a qualidade do recurso 
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hídrico, onde cada um dos parâmetros é associado a uma pontuação (4, 2 ou 0), de acordo com 

o grau de degradação. Já a segunda parte, modificada por Hannaford (1997), busca avaliar o 

corpo hídrico com base nas condições do habitat e nos níveis de conservação das condições 

naturais, onde a pontuação (5, 3, 2 ou 0) é atribuída conforme grau de preservação observado. 

Ao final da avaliação, as pontuações são somadas e chega-se a classificação dos trechos 

avaliados em: Impactados (0-40), Alterados (41-60) e Naturais (> 61). O modelo de protocolo 

é apresentado no Anexo A desse estudo. 

Rigotti et al. (2015) e Pimenta, Gomes e Pena (2009) e Lima et al. (2016) consideram os 

protocolos como um método de avaliação rápida que busca caracterizar aspectos ecológicos, 

biológicos e sedimentológicos de um curso d’água aplicado in loco, o que é visto como uma 

vantagem do método frente a outros sistemas de avaliação.  

4.5.3 Utilização dos Protocolos de Avaliação Rápida 

A utilização de Protocolos de Avaliação Rápida é mais comum na pesquisa acadêmica na 

área de Recursos Hídricos (RODRIGUES et al., 2008). A seguir são apresentados estudos onde 

os protocolos foram empregados de diferentes formas, percebeu-se que os mesmos podem 

envolver: diferentes escalas de aplicação, propostas de adaptação de protocolos pré-existentes, 

associação com ferramentas estatísticas, distintos níveis de escolaridade dos aplicadores 

(estudantes, comunidade do entorno do corpo hídrico, pesquisadores), dentre outras. 

Rodrigues et al (2008), no estudo realizado no Parque Estadual do Itacolomi, aplicou o 

protocolo modelo de Barbour (1999) e verificou que como o protocolo modelo havia sido 

elaborado para uma área com características muito distintas de sua área de estudo, seria 

necessária uma adaptação, afim de torná-lo adequado à área de campos rupestres do cerrado. 

Dessa forma, promoveu treinamentos e oficinas aos aplicadores voluntários, selecionou uma 

área de “referência” de qualidade ambiental e aplicou o protocolo adaptado ao contexto de 

estudo. Dentre os principais resultados obtidos, destacou a importância da participação social 

no monitoramento de recursos hídricos, a necessidade de adequação dos protocolos e a 

consolidação desses como ferramenta de avaliação de qualidade ambiental. 

O estudo de Rodrigues et al (2008) é um dos trabalhados mais citados em estudos que 

envolve o PAR, dada a forma que a autora utilizou para abordar o tema e os desdobramentos 

de sua pesquisa. Rodrigues et al. (2008), por exemplo, reforçaram sobre a necessidade de 

adequação dos protocolos já existente dada a importância em adaptá-los às especificidades 

regionais e locais, já que as características dos corpos d’água se alteram em função de fatores 

como clima, relevo, geologia e vegetação. 
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Ainda em relação à adaptação de protocolos, Lobo, Voo e Abreu (2011) realizaram um 

estudo com aplicação do PAR na sub-bacia do Rio Pardinho – RS. Os autores objetivavam 

elaborar um protocolo que fosse eficiente, de fácil aplicação e capaz de refletir o impacto local. 

Para tal, aplicaram o protocolo proposto por Callisto et al. (2002) e obtiveram um alto desvio-

padrão entre as respostas obtidas para cada uma das 22 perguntas que compunham o 

questionário original, o que era esperado, visto que esse protocolo havia sido elaborado para 

uma bacia hidrográfica com características distintas da bacia do estudo. Posteriormente, o 

protocolo original foi reformulado, por meio de inclusão e exclusão de questões, a fim de deixá-

lo o mais representativo possível para a região de estudo. Assim, ao se calcular o desvio-padrão 

das respostas obtidas no novo protocolo e compará-las ao desvio-padrão obtido para o protocolo 

original, o autor concluiu que houve uma redução de 91,3% do desvio-padrão médio obtido 

anteriormente. Tal resultado demostrou que o novo protocolo proporcionou uma avaliação mais 

fidedigna do corpo hídrico em questão. 

Quanto à influência da sazonalidade na aplicação dos protocolos, os resultados do estudo 

de Oliveira e Nunes (2015), obtidos a partir da aplicação do PAR realizada em 4 campanhas 

distribuídas ao longo do ano no Rio Pequeno em Linhares (ES), revelaram, a partir do cálculo 

do desvio-padrão, que a sazonalidade não influenciou na pontuação obtida no PAR. O autor 

concluiu que o manancial estudado passa por fortes impactos antrópicos oriundos 

principalmente do uso e ocupação do solo, e alertou para a necessidade de adoção de medidas 

que visem a melhoria das políticas públicas de saneamento básico e da ordenação no usos e 

ocupação do solo, afim de minimizar os processos de degradação do corpo hídrico. 

No âmbito da associação dos protocolos com ferramentas estatísticas, Lima et al. (2016) 

realizou um estudo no córrego Caveirinha, Goiânia-GO, onde aplicou o PAR e realizou Análise 

das Componentes Principais (PCA). Segundo o autor, a metodologia possibilitou perceber a 

real interferência antrópica no córrego, além de permitir qualificar e quantificar o tipo e 

intensidade no uso do solo no entorno do leito responsável pela alteração nos parâmetros 

analisados, apontando para a necessidade de intervenção para a recuperação da área avaliada. 

Observa-se com a literatura as diferentes concepções que os Protocolos de Avaliação 

Rápida podem apresentar e, analisando os resultados dos estudos apresentados acima, percebe-

se também que o PAR tem se revelado uma ferramenta útil na avaliação complementar de 

ambientes fluviais. A utilidade dessa ferramenta se deve às diversas formas em que pode ser 

empregada, o que permite adequação da mesma para diferentes estudos e objetivos, motivo pelo 

qual os primeiros modelos de protocolos foram propostos. 
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4.6 ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

Diversos estudos confirmam a utilização de técnicas estatísticas multivariadas para 

avaliar um grande e complexo conjuntos de dados, ora visando a identificação de fontes 

poluidoras, ora subsidiando proposição de redes de monitoramento para gestão mais eficiente 

dos recursos hídricos. Em estudos de monitoramento da qualidade da água, técnicas estatísticas 

multivariadas e a análise exploratória de dados são ferramentas empregadas por permitirem a 

análise e interpretação de complexos conjuntos de dados, bem como a compreensão das 

variações temporais espaciais (TRINDADE, 2013). Nesse estudo, a técnica a ser abordada é a 

rede neural de Kohonen. 

A rede de Kohonen refere-se a um algoritmo desenvolvido por Teuvo Kohonen em 1982, 

que consiste num método capaz de fazer a organização dimensional de dados complexos em 

grupos conforme suas relações. Kohonen introduziu o conceito de mapas auto-organizáveis de 

características topológicas, mapas que preservam a topologia de uma organização 

multidimensional dentro de um novo arranjo de dimensões reduzidas de neurônios (SILVA, 

2007). 

De acordo com Maia (2014), o objetivo principal da rede é desenvolver e descobrir 

padrões relevantes e característicos dos dados de entrada (input), trata-se, visualmente, de um 

mapa auto-organizável capaz de reduzir a dimensão de determinado grupo de dados não-

supervisionados, mantendo a real representação no que se refere aos dados de input. Quanto 

aos dados de saída, dada a capacidade desse sistema em resolver problemas não-

supervisionados durante o treinamento, não é necessária a apresentação dos valores de saída da 

rede. 

Uma das principais vantagens do método é a facilidade de visualização e interpretação da 

rede gerada, dada a possibilidade de formação de conjuntos de amostras (grupos) de 

características semelhantes, ficando assim localizadas em neurônios vizinhos. De acordo com 

Silva (2007), o usuário do sistema pode assumir que todas as amostras posicionadas em um 

mesmo neurônio sejam consideradas semelhantes entre si de acordo com o aspecto avaliado. 

Quanto a estrutura da rede, embora permita arranjos com maiores dimensões, a rede de 

Kohonen com o arranjo mais usual consiste em uma única camada de neurônios tipicamente 

arranjados em um espaço bidimensional. Na Figura 2 está representado um esquema geral da 

rede de Kohonen. 
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Figura 2: Esquema geral da rede de Kohonen. 

Fonte: Silva (2007) 

Em relação a aplicação da técnica Self - Organizing Maps (SOM) em sistemas ambientais, 

como explanado por Astel et al. (2007), no geral estudos de qualidade da água de rios se 

baseiam na comparação dos resultados das variáveis físicas, químicas e biológicas mensurados 

com valores limites estabelecidos por legislações específicas. Na perspectiva do autor, a 

utilização de métodos quimiométricos se apresenta como uma abordagem mais sólida e 

confiável para interpretação e classificação dos resultados de monitoramento, uma vez que 

considera o sistema ambiental como multivariado e o trata. 

Astel et al. (2007) realizou um estudo no Rio Struma, região sul da Bulgária, com o 

objetivo de comparar a classificação das variáveis pela Análise de Cluster (CA) ou PCA com a 

classificação SOM para grandes conjuntos de dados ambientais não-simulados. De acordo com 

o autor, o desempenho simultâneo de vários métodos de classificação e projeção ambiental 

permitiu detectar não somente os fatores ocultos responsáveis pela estrutura dos dados de 

monitoramento para observações de curto ou longo prazo, mas também encontrar algumas 

características específicas dos locais de amostragem. Os resultados obtidos revelaram ainda a 

capacidade de resolução específica do SOM, comparado a de métodos mais tradicionais como 

cluster e PCA. 

Na região do Rio Doce, Gontijo et al. (2014) desenvolveu um estudo nas águas do leste 

do Quadrilátero Ferrífero, onde buscou encontrar possíveis relações entre carbono orgânico 

dissolvido (COD), metais e outros parâmetros físico-químicos, utilizando a rede neural de 

Kohonen como ferramenta para analisar esses dados geoquímicos multivariados na área 

estudada. E, afim de comparar e validar a importância e aplicabilidade da rede, realizou a 

análise das componentes principais (PCA) do mesmo conjunto de dados, como resultado 
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verificou semelhanças entre os dois métodos, revelando, segundo o autor, a capacidade da rede 

de Kohonen em explorar dados com robustez e confiabilidade. 

A utilização das ferramentas PCA e rede Neural de Kohonen também foi explorada por 

Santos (2018). O estudo foi realizado após o rompimento de uma barragem de rejeitos que 

atingiu o Rio Gualaxo do Norte (MG) e buscava analisar os dados de qualidade da água desse 

corpo hídrico. Com o intuito de verificar a existência de padrões não-supervisionados a partir 

de técnicas de análise exploratória multivariada, Santos (2018) empregou para a rede neural de 

Kohonen a mesma matriz tratada pela PCA. Os resultados obtidos, segunda a autora, foram de 

notável relevância, uma vez que indicaram as possíveis classes existentes nos dados de 

monitoramento, as quais denominou área afetada e área não afetada pelo rompimento da 

barragem. A análise exploratória nesse estudo, além de inferir os agrupamentos formados pelas 

amostras (por Kohonen), revelou quais variáveis mais influenciavam a composição dos mesmos 

(por PCA). 
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5 METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa desse estudo se pautou em avaliar a qualidade das águas da 

bacia do Rio Caratinga por meio da realização de trabalhos de campo que envolveram o 

levantamento e coleta de dados qualitativos e quantitativos.  

Ao longo desse capítulo serão descritos os principais métodos envolvidos na realização 

de cada etapa dessa pesquisa. 

5.1 ELABORAÇÃO DE MAPAS  

Para elaboração dos mapas, utilizou-se o software da ESRI® ArcGis Desktop 10.5. A 

localização dos pontos foi obtida a partir de um Global Position System (GPS), Garmim Etrex e 

as shapefiles. As bases para elaboração dos mapas da área de estudos foram obtidas junto a base 

de dados disponíveis em: CPRM, IBGE, ANA, Embrapa e CODEMIG. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

5.1.1 Definição e Caracterização dos pontos amostrados 

Dentre os desafios da área ambiental do país, o conhecimento sobre a qualidade das águas 

está entre os mais relevantes e emblemáticos. Informações esparsas ou inexistentes, ausência 

de redes de monitoramento adequadas em termos de frequência, variáveis e representatividade 

em número de pontos de amostragem dificultam um diagnóstico mais preciso sobre a realidade 

da condição da qualidade dos corpos hídricos brasileiros (ANA, 2011). 

Com base nessa realidade, para esse estudo foram selecionados 20 pontos para 

amostragem de água superficial, distribuídos ao longo da bacia do Rio Caratinga e da bacia 

incremental, abrangendo o trecho principal, tributários e o Rio Doce. A distribuição dos pontos 

foi feita de forma estratégica, elegendo pontos a montante e a jusante das principais 

comunidades e considerando fatores como representatividade dos pontos, a logística em campo 

e a acessibilidade aos pontos. Na Figura 3 estão apresentadas as principais vias de acesso à 

UPGRH-DO5. 
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Figura 3: Mapa das principais vias de acesso à bacia do Rio Caratinga. 

Fonte: A autora com base em dados do IGAM. 

O monitoramento de água superficial compreendeu duas campanhas amostrais, a estação 

seca e chuvosa, a fim de verificar a influência da sazonalidade nas variáveis analisadas. A 1º 

campanha de amostragem foi realizada no período seco, entre os dias 02 a 05 de junho de 2017 

e a 2º campanha foi realizada durante o período chuvoso, entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 

2018, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1: Dados referentes aos pontos amostrados durante a pesquisa. 

PONTO Corpo Hídrico amostrado Zona 

Longitude 

(UTM) 

Latitude 

(UTM) 

P01 Rio Caratinga (Córrego Tabuleiro) 23K 799947,99 7795533,05 

P02 Rio Caratinga em Santa Luzia 23K 799670,00 7803447,00 

P03 Rio Caratinga 23K 800172,00 7806907,00 

P04 Rio Caratinga no centro da cidade de Caratinga 23K 800080,16 7810463,45 

P05 Rio Caratinga à norte da cidade de Caratinga 23K 800518,22 7816298,95 

P06 Rio Caratinga antes de Ubaporanga 23K 803205,03 7825075,04 

P07 Rio Caratinga em Inhapim 23K 801590,00 7840599,00 

P08 Rio Caratinga 23K 805756,04 7857506,03 

P09 Rio Caratinga em Bananal de Baixo 24K 200595,01 7858381,02 

P10 Rio Caratinga próximo a Santa Rita 24K 209445,00 7867044,00 

P11 Foz do Rio Caratinga em Barra do Cuieté 24K 233832,00 7890095,00 

P12 Rio preto 23K 809613,00 7812786,00 

P13 Rio Preto em Imbé de Minas 24K 194761,00 7832217,00 

P14 Ribeirão Alegre 23K 801002,01 7845224,99 

P15 Afluente do rio Caratinga próximo a Santa Rita 24K 207842,00 7868541,00 

P16 Ribeirão Traíras próximo à Eng. Caldas 23K 812411,00 7877996,00 

P17 Ribeirão Traíras próximo a Tumiritinga 24K 193055,00 7901244,00 

P18 Rio Batatas 24K 213237,00 7900247,00 

P19 Ribeirão João Pinto em Conselheiro Pena 24K 239843,00 7878403,00 

P20 Rio Doce em Conselheiro pena 24K 240568,00 7879121,00 

P21 Rio Doce em Ipatinga 23K 764904,00 7844387,00 

Os pontos selecionados para a 1ª campanha foram os mesmos amostrados durante a 2ª no 

intuito de garantir maior confiabilidade na comparação dos dados dos dois períodos. Contudo, 

por questões de acessibilidade e logística em campo, durante a 2ª campanha não foi possível 

amostrar os pontos P13 e P21, anteriormente amostrados. Por outro lado, com o intuito de 

melhorar a representatividade da rede de amostragem, incluiu-se na 2ª campanha o ponto P14, 

um importante afluente do Rio Caratinga que não havia sido amostrado na 1ª. 

Na Figura 4 está representada a distribuição dos pontos de amostragem na malha 

hidrográfica da UPGRH-DO5. Durante a amostragem, para cada ponto de coleta foi realizado 

o registro das coordenadas no Global Position system – GPS, da marca Garmim, e o registro 

fotográfico. As coordenadas geográficas dos pontos e as imagens feitas nos locais de 

amostragem durante o período seco e chuvoso são apresentadas no Quadro 2 juntamente com 

uma sucinta descrição dos pontos correspondentes. 
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Figura 4: Mapa dos pontos amostrados na UPGRH-DO5. 

Fonte: A autora com base em dados do IGAM. 
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Quadro 2: Descrição dos pontos amostrados na UPGRH-DO5. 

Ponto 1 

Nome do rio: Rio Caratinga (Córrego Tabuleiro) 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 799947,99 Latitude: 7795533,05 

Observações: Casas no entorno do córrego, muitos resíduos sólidos na água e no entorno, 

lançamento de esgoto e mau cheiro. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 2 

Nome do rio: Rio Caratinga em Santa Luzia 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 799670,00 Latitude: 7803447,00 

Observações: Ponto de coleta a jusante de Santa Rita de Minas. Ausência de mata ciliar 

no entorno do corpo d’água, presença de gramíneas e eucaliptos. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 3 

Nome do rio:  Rio Caratinga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 800172,00 Latitude: 7806907,00 

Observações: Ponto de coleta a montante da cidade de Caratinga. Ocorrência de erosão 

nas margens e capim. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 4 

Nome do rio: Rio Caratinga no centro da cidade de Caratinga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 800080,16 Latitude: 7810463,45 

Observações: Ponto de coleta situado no núcleo urbano de Caratinga. Água com 

coloração e odor típico de esgotos. Entorno composto com capim, bananeiras e mamonas. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 5 

Nome do rio: Rio Caratinga à norte da cidade de Caratinga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 800518,22 Latitude: 7816298,95 

Observações: Ponto de coleta a jusante da cidade de Caratinga. Água com coloração 

cinza e presença de larvas. Entorno com predominância de capim e bananeiras. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 6 

Nome do rio: Rio Caratinga antes de Ubaporanga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 803205,03 Latitude: 7825075,04 

Observações: Entorno do rio marcado por pastagens e fezes de animais, no leito presença 

de espuma e de fezes animais. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 7 

Nome do rio: Rio Caratinga em Inhapim 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 801590,00 Latitude: 7840599,00 

Observações: Ponto de coleta a jusante da PCH em Inhapim. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 8 

Nome do rio: Rio Caratinga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 805756,04 Latitude: 7857506,03 

Observações: Presença de porcos nas margens do corpo d’água. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 9 

Nome do rio: Rio Caratinga em Bananal de Baixo 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 200595,01 Latitude: 7858381,02 

Observações: Trecho com mata ciliar nativa no entorno e pontos de erosão. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 10 

Nome do rio: Rio Caratinga próximo a Santa Rita 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 209445,00 Latitude: 7867044,00 

Observações: Trecho com mata ciliar nativa no entorno, presença de margens erodidas 

próximo ao ponto de coleta. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 11 

Nome do rio: Rio Caratinga em Barra do Cuieté (foz) 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 233832,00 Latitude: 7890095,00 

Observações: Trecho onde o Rio Caratinga apresentou maior largura e vazão, água com 

aspecto turvo, margens  erodidas, mata ciliar pouco densa e bancos de sedimentos no 

corpo d’água. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 12 

Nome do rio: Rio Preto (afluente) 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 809613,00 Latitude: 7812786,00 

Observações: Ponto de coleta próximo a Piedade de Caratinga, situado próximo a um 

ponto de captação de água da COPASA, presença de gado e fezes nas margens do corpo 

d’água. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 13 

Nome do rio: Rio Preto em Imbé de Minas 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 194761,00 Latitude: 7832217,00 

Observações: Ponto de coleta amostrado no período seco, próximo a uma cachoeirinha, 

presença de fezes de animais no entorno. 

Período Seco 

 

Ponto 14 

Nome do rio: Ribeirão Alegre (afluente) 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 801002,01 Latitude: 7845224,99 

Observações: Ponto amostrado no período chuvoso. Água apresentava aspecto turvo, 

entorno marcado por mata ciliar pouco densa e presença de uma residência próximo ao 

curso d’água. 

Período Chuvoso 
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Ponto 15 

Nome do rio: Afluente do Rio Caratinga próximo a Santa Rita 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 207842,00 Latitude: 7868541,00 

Observações: Trecho com pedras no leito, margens erodidas e mata ciliar pouco densa. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 16 

Nome do rio: Ribeirão Traíras próximo a Engenheiro Caldas 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 812411,00 Latitude: 7877996,00 

Observações: Ponto situado a jusante da cidade de Engenheiro Caldas, canavial próximo 

da margem misturado com mata ciliar. Presença de plásticos na água. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 17 

Nome do rio: Ribeirão Traíras próximo a Tumiritinga 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 193055,00 Latitude: 7901244,00 

Observações: Trecho assoreado, presença de urubus e cavalos nas margens, altura da 

coluna d’água fina, presença de mancha escura coberta por lodo. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 18 

Nome do rio: Rio Batatas 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 213237,00 Latitude: 7900247,00 

Observações: Trecho assoreado, margens erodidas, bancos de areia no corpo d’água. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 19 

Nome do rio: Ribeirão João Pinto 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 239843,00 Latitude: 7878403,00 

Observações: Ponto situado no núcleo urbano de Conselheiro Pena, água com aspecto 

barrento. 

Período Seco Período Chuvoso 

  

Ponto 20 

Nome do rio: Rio Doce em Conselheiro Pena 

Coordenadas (UTM): 24K Longitude: 240568,00 Latitude: 7879121,00 

Observações: Durante o período seco água apresentava aspecto mais límpido que no 

período chuvoso, quando se apresentou bastante turva. Presença de muitos galhos de 

árvore no leito e sobre as pedras. 

Período Seco Período Chuvoso 
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Ponto 21 

Nome do rio: Rio Doce em Ipatinga 

Coordenadas (UTM): 23K Longitude: 764904,00 Latitude: 7844387,00 

Observações: Ponto de coleta abaixo de um empreendimento de extração de areia. Nesse 

ponto o rio apresentou-se com aspecto muito turvo. 

Período Seco 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em fotografia de campo. 

5.3 AMOSTRAGEM 

A metodologia para a amostragem da água seguiu o Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras, fornecido pela Agência Nacional de Águas (ANA 2011). 

A coleta de água foi realizada em 20 pontos amostrais. Para armazenamento das amostras 

foram utilizados: um frasco de polietileno de 1000 mL para amostras destinadas a análise de 

cloreto e sólidos totais; frascos de vidro do tipo âmbar 1000 mL para amostras destinadas a 

análise de DBO; frascos de polietileno de 50 mL para amostras destinadas a análise de nitrato; 

garrafas plásticas de 500 mL para amostras destinadas a análise de fósforo; e bolsas plásticas 

estéries para coleta de amostras de águas destinadas a análises de coliformes totais e E. coli 

(Figura 5). 
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Figura 5: Frascos utilizados na coleta de amostras de água durante o trabalho de campo. 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

Para a coleta de água, com o uso de luvas limpas, imergiu-se os fracos diretamente nos 

corpos d’água (procedimento realizado sempre contra a corrente). Em casos onde não era 

possível retirar amostra diretamente no corpo d’água, devido às condições de acesso, a coleta 

foi feita por meio do lançamento de um balde preso a uma corda, e desse balde, após 

higienização e ambiente, preencheu-se os frascos de coleta. 

O Quadro 3 traz de forma sintetizada algumas recomendações adotadas para a 

preservação das amostras. 

Quadro 3: Descrição das técnicas de armazenamento e preservação de amostras para 

análises ex-situ. 

Parâmetro Recipiente 
Quantidade 

de amostra 

Formas de 

conservação 

Prazo de 

validade 

DBO Frasco Âmbar 1000 mL 
Caixa Térmica 

com gelo 
24 horas 

Sólidos Totais 

e Cloreto 
Frasco de Polietileno 1000 mL 

Caixa Térmica 

com gelo 
- 

Nitrato Frasco de Polietileno 50 mL 
Caixa Térmica 

com gelo 
24 horas 

Fósforo Garrafa Plástica 500 mL 
Caixa Térmica 

com gelo 
- 

Coliformes 

totais e E.coli 
Colilert 100 mL 

Caixa Térmica 

com gelo 
24 horas 

Fonte: A autora com base em ANA (2011). 

5.4 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DA 

QUALIDADE DA ÁGUA 

A fim de atender a proposta geral desse estudo determinou-se variáveis físicas, químicas 

e biológicas da qualidade através de análises realizadas in-situ e ex-situ. As variáveis abordadas 

nessa pesquisa referem-se àquelas consideradas no cálculo do IQA: temperatura, pH, nitrato, 
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turbidez, sólidos totais, DBO, fósforo total, cloreto e E. coli. E outras, tais como: potencial de 

oxi-redução, oxigênio dissolvido, condutividade, resistividade, % de saturação de oxigênio, 

pressão atmosférica e coliformes totais. 

5.4.1 ANÁLISES IN SITU 

Para obtenção da condutividade elétrica, ORP, pH e sólidos totais dissolvidos, foi 

utilizado o Multiparâmetro Portátil da Myron L. Company, Ultrameter II, 6P (Figura 6a). Os 

parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido e pressão foram obtidos com a Sonda HACH 40 D 

HQ eletrodo LDO101 (Figura 6b). E com o uso do Turbidímetro Portáttil 2100Q da HACH obteve 

a turbidez (Figura 6c). 

Figura 6: Equipamentos utilizado para análises realizadas in situ. 

 A) Multiparâmetro Portátil da Myron L. Company, Ultrameter II, 6P. B) (Sonda HACH 40 D HQ 

eletrodo LDO101). C) Turbidímetro Portáttil 2100Q da HACH.) 

Fonte: A autora. 

5.4.2 ANÁLISES EX SITU  

Para as análises de água realizadas em laboratório, seguiu-se a metodologia descrita no 

Standard methods for the examination of water and wastewater (APHA, 2012). As 

metodologias empregadas e o local de realização das análises estão sintetizadas no Quadro 4. 
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Quadro 4: Métodos padronizados adotados para análise de amostras. 

Parâmetro Unidade 
Método 

utilizado 
Local de Análise 

DBO mg/L 
5210 B (APHA, 

2012) 

Laboratório de Saneamento 

Ambiental (EM/UFOP) 

Fósforo Total mg/L 
2320 B (APHA, 

2012) 

Laboratório de Saneamento 

Ambiental (EM/UFOP) 

Sólidos Totais 

(ST) 
mg/L 

2540 B (APHA, 

2012) 

Laboratório de Saneamento 

Ambiental (EM/UFOP) 

Cloretos mg/L 
4500-Cl-B 

(APHA, 2012) 

Laboratório de Saneamento 

Ambiental (EM/UFOP) 

Nitrato mg/L HACH 8171 
Laboratório de Saneamento 

Ambiental (EM/UFOP) 

Coliformes 

totais e E. coli 

NMP/100 

mL 

Colilert 9223 B 

(APHA, 2012) 

Laboratório de Microbiologia 

e Bioprospecção Tecnológica  

(LMBT /UFOP) 

Fonte: A autora com base em APHA (2012). 

5.5 CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Para o cálculo do IQA os dados coletados foram lançados em uma planilha obtida junto ao 

IGAM, a mesma utilizada pelo órgão em estudos de monitoramento de corpos d’águas no projeto 

Águas de Minas. A planilha consiste num arquivo do tipo “.xls”, o programa realiza o cálculo do 

IQA com base nos pesos e correções que o IGAM estabelece a cada uma das 9 variáveis que são 

adotadas conforme importância para a qualidade da água. O valor final obtido é associado a uma 

classe de qualidade, “Excelente”, “Boa”, “Razoável”, “Ruim” ou “Péssima”. Neste estudo, o 

software utilizado para o cálculo do IQA foi o Excel da Microsoft® Office 2016. 

5.6 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) 

Como a conformação dos PAR’s pode variar conforme bacia ou região, a literatura aponta 

para a necessidade de conhecer previamente o local de estudo a fim de melhor selecionar os 

pontos a se aplicar o protocolo. Assim, nesta pesquisa, de posse dos resultados e observações 

feitas durante a 1ª campanha de amostragem, definiu-se os pontos onde o protocolo seria 

aplicado na 2ª campanha. 

O Protocolo de avaliação Rápida (PAR) aplicado na bacia foi o adaptado por Callisto et 

al. (2002). Optou-se por aplicá-lo em oito trechos previamente definidos ao longo do Rio 

Caratinga a fim de caracterizá-los qualitativamente (P01, P02, P03, P04, P05, P06, P09 E P11). 

A escolha dos pontos considerou fatores como a acessibilidade, a localização (montante, jusante 

e no centro urbano da cidade de Caratinga) e os tipos de influências (como antrópica e 

agropecuária). 
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A aplicação foi realizada no período de 15/02/18 a 17/02/18 por 5 pesquisadores da área 

ambiental com diferentes formações acadêmicas: 1 Biólogo, 2 Engenheiros Ambientais, 1 

Químico e 1 Mineralogista. Cada pesquisador realizou a avaliação individualmente, aplicando 

um protocolo por trecho definido. 

O protocolo aplicado é baseado num check-list (Quadro 5) onde são enumerados 22 

parâmetros a serem avaliados, a cada parâmetro é atribuído uma pontuação conforme o grau de 

deterioração observado no ponto, sendo as menores pontuações atribuídas às piores condições. 

A primeira parte do protocolo compreende os parâmetros de 1 a 10, aos quais se atribui 

pontuação 0, 2 ou 4. A segunda parte compreende os parâmetros de 11 a 22 e a esses atribui-se 

notas 0, 2, 3, ou 5.  

O protocolo foi aplicado de forma individual a cada um dos 8 trechos definidos. Ao final 

da aplicação somou-se as pontuações que haviam sido atribuídas a cada um dos 22 parâmetros 

pelos avaliadores chegando a uma pontuação global. Como nesse estudo foram geradas 5 

avaliações para cada trecho (5 aplicadores) fez-se a média entre as pontuações obtidas pelos 

avaliadores e chegou-se a um resultado final. Posteriormente, conforme modelo (Quadro 6) 

proposto por Callisto et al. (2002), fez-se a classificação final do trecho avaliado em 

“Impactado”, “Alterado” ou “Natural”. 

Quadro 5: Parâmetros componentes do Protocolo de Avaliação Rápida aplicado. 

1. Tipo de ocupação das margens do corpo d’água (principal atividade) 

2. Erosão próxima e/ou nas margens do rio e assoreamento em seu leito 

3. Alterações antrópicas  

4. Cobertura vegetal no leito 

5. Odor da água  

6. Oleosidade da água  

7. Transparência da água  

8. Odor do sedimento (fundo) 

9. Oleosidade do fundo  

10. Tipo de fundo  

11. Tipo de fundo  

12. Extensão de Rápidos 

13. Frequência de Rápidos 

14. Tipos de Substrato 

15. Deposição de Lama 

16. Depósitos Sedimentares 

17. Alterações no canal do rio 

18. Características do fluxo das águas 

19. Presença de mata ciliar 

20. Estabilidade das Margens 

21. Extensão da mata ciliar 

22. Presença de plantas aquáticas 

Fonte: A autora com base em Callisto et al. (2002). 
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Quadro 6: Classificação dos trechos avaliados pelo Protocolo de Avaliação Rápida 

Pontuação obtida pelo PAR Classificação do trecho avaliado 

0-40 Impactado 

41-60 Alterado 

>61 Natural 

Fonte: (Callisto et al., 2002) 

5.7 MEDIÇÃO DE VAZÃO 

O aumento da vazão tem papel importante na diluição de poluentes de diversas origens, 

além da variável ser de suma importância frente à crise hídrica que o país vem passando. 

Para medição de vazão selecionou-se três pontos ao longo do Rio Caratinga (rio principal 

da UPGRH-DO5), P08, P09 e P11, são eles, respectivamente, Rio Caratinga próximo a 

Engenheiro Caldas, Rio Caratinga em Bananal de Baixo e na confluência do Rio Caratinga com 

o Rio Doce em Barra do Cuieté. 

A escolha dos pontos considerou mensurar a vazão em P08 por situar-se no Rio Caratinga 

antes da confluência deste rio com o Rio Preto, seu principal afluente; em P09 após a 

confluência entre Rio Caratinga e Rio Preto; e em P11 situado na foz do Rio Caratinga. 

As vazões foram medidas por meio do equipamento Qliner, modelo OTT Q Liner2 ADCP 

Boat 1MHZ, que fornece o perfil da velocidade e a determinação da profundidade, compondo 

os dados para análise de vazão e batimetria. A Figura 7 demonstra o uso do equipamento em 

campo. 

Figura 7: Utilização do equipamento Qliner 1MHZ em campo. 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

5.8 OBTENÇÃO DOS MAPAS AUTO-ORGANIZADOS (SOM) 

Para melhor compreensão das variáveis de qualidade da água analisadas nesse estudo, 

utilizou-se a rede neural de Kohonen, uma técnica estatística multivariada que por meio da 
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geração de mapas auto-organizáveis possibilita o reconhecimento de padrões não-

supervisionados. 

Inicialmente, a rede neural de Kohonen foi aplicada ao grupo de variáveis que compõe o 

IQA provenientes de cada ponto avaliado para permitir a detecção de similaridades e diferenças 

dentro de cada grupo. A arquitetura de rede foi otimizada variando o número de neurônios. Para 

representar o conjunto de todas variáveis abordadas no estudo e o das variáveis que compõem 

o IQA, a combinação mais adequada para interpretação da distribuição da amostra consistiu em 

36 neurônios em arranjo hexagonal de 6 × 6, tanto para os dados do período seco quanto do 

chuvoso.  

O tratamento dos dados foi realizado no Laboratório de Estudos em Quimiometria (LEQ) 

da UFOP e, para compilação dos dados e análise exploratória, utilizou-se os softwares MatLab 

9.1 e SOM Toolbox. Os dados são inseridos no software como matrizes, compostas por linhas 

e colunas, onde as linhas representam os pontos monitorados e as colunas as variáveis 

estudadas. Após inseridas, o programa gera a transposta da matriz, onde as linhas passam a ser 

as variáveis estudadas e as colunas os pontos monitorados e as variáveis são auto escalonadas. 

As saídas (output) do programa são os mapas de Kohonen, que por meio da topologia 

(disposição espacial dos neurônios) sugerem os possíveis agrupamentos.  
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6 ÁREA DE ESTUDO 

6.1 A BACIA DO RIO DOCE 

A bacia hidrográfica do Rio Doce (Figura 8) encontra-se inserida na Região Hidrográfica 

do Atlântico Sudeste, entre os paralelos 17°45' e 21°15' S e os meridianos 39°30' e 43°45' W. 

Possui uma área de drenagem de aproximadamente 86.000 quilômetros quadrados, sendo cerca 

de 86% do território localizado no estado de Minas Gerais e 14% no estado do Espírito Santo, 

caracterizando-se assim como uma bacia de domínio federal (COELHO, 2009). 

Figura 8: Mapa da porção mineira da Bacia do Rio Doce. 

Fonte: A autora com base em IGAM. 
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6.1.1 Caracterização Geral da Bacia do Rio Doce 

O Rio Doce, no que tange aos aspectos físicos, pode ser caracterizado como um rio 

extenso que penetra o planalto mineiro, seu traçado e formação se assemelham a forma do 

litoral, o que pode ser explicado pelas características morfoestruturais variadas que ocorrem no 

interior da bacia (COELHO, 2009). Assim, em função de suas características físicas, a bacia 

hidrográfica do Rio Doce foi dividida em três áreas distintas, a saber: 

• Alto Doce: região compreendida das nascentes até a confluência com o Rio Piracicaba, 

afluente do Rio Doce pela margem esquerda, nas proximidades da cidade de Ipatinga, 

em Minas Gerais; 

• Médio Doce: da confluência com o rio Piracicaba até a divisa entre Minas Gerais 

e Espírito Santo, nas proximidades da confluência com o Rio Guandu, no 

Espírito Santo; 

• Baixo Doce: da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo até a foz no Oceano 

Atlântico (CBH- DOCE, 2005). 

Na Tabela 5 são apresentas as características gerais da bacia do Rio Doce: 

Tabela 5: Características gerais da Bacia do Rio doce. 

Características Gerais da Bacia do Rio Doce 

Área da bacia 86.711 km² 

Extensão do curso principal Aprox. 879 Km 

Nº de municípios 229 municípios 

População na bacia Aproximadamente 3,5 milhões de habitantes 

Principais atividades econômicas Mineração, Siderurgia, Silvicultura, Agropecuária 

Principais problemas relacionados 

à gestão dos recursos hídricos 

Contaminação por esgotos sanitários, Erosão e 

Assoreamento 

Fonte: A autora com base em CBH DOCE (2010) 

A bacia abrange um total de 230 municípios, suas nascentes situam-se no Estado de Minas 

Gerais, nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, sendo que suas águas percorrem cerca de 

850 km até atingir o oceano Atlântico, junto ao povoado de Regência, no Estado do Espírito 

Santo. Os principais afluentes do Rio Doce pela margem esquerda são os Rios do Carmo, 

Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande e Suaçuí Grande, em Minas Gerais; São José e 

Pancas no Espírito Santo. Já pela margem direita são os Rios Casca, Matipó, Caratinga/Cuieté 

e Manhuaçu em Minas Gerais; Guandu, Santa Joana e Santa Maria do Rio Doce no Espírito 

Santo (CBH DOCE, 2010). 

Em Minas Gerais, conforme demanda do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, as 

bacias hidrográficas estão identificadas em Unidades de Planejamentos e Gestão dos Recursos 
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Hídricos (UPGRH) com o objetivo de orientar as ações relacionadas à aplicação da Política 

Estadual de Recursos Hídricos no âmbito estadual (VIOLA, 2008). Dessa forma, a bacia 

hidrográfica do Rio Doce é subdividida em seis UPGRHs, às quais correspondem as seguintes 

sub-bacias e seus respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs): Rio Piranga (DO1), Rio 

Piracicaba (DO2), Rio Santo Antônio (DO3), Rio Suaçuí (DO4), Rio Caratinga (DO5) e Rio 

Manhuaçu (DO6). No Espírito Santo, não há subdivisões administrativas, existindo os CBHs 

dos Rios Guandu, Santa Maria do Doce e São José. 

Marcada por uma biodiversidade rica, a bacia hidrográfica do Rio Doce possui 98% do 

seu território inserido no bioma da Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes e 

ameaçados do mundo, e outros 2% correspondem a área de cerrado. Os recursos hídricos 

desempenham papel fundamental na economia do leste mineiro e do noroeste capixaba, visto 

que suas águas atendem dentre outros, aos usos sanitários, industriais, agropecuários e de 

geração de energia. 

Ainda, no que tange às atividades econômicas, a bacia do Rio Doce é bastante 

diversificada, destacando-se: a agropecuária (reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de 

café, cana-de açúcar, criação de gado leiteiro e de corte e na suinocultura.); a agroindústria 

(sucroalcooleira); a mineração (ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas e outros); a 

indústria em geral (celulose, siderurgia e laticínios); o comércio e serviços de apoio aos 

complexos industriais; e a geração de energia elétrica (CBH-DOCE, 2010). 

Nessa região encontra-se instalado o maior complexo siderúrgico da América Latina. Ao 

lado do setor de siderurgia estão associadas empresas de mineração e empresas reflorestadoras, 

que cultivam o eucalipto para fornecer matéria-prima para as indústrias de celulose. Esse 

complexo industrial é responsável por grande parte das exportações brasileiras de minério de 

ferro, aço e celulose, sendo, portanto, de grande importância para a região onde estão instaladas 

(ANA, 2015). 

No cenário ambiental, a bacia tem enfrentado problemas, como o desmatamento 

generalizado, que, aliado aos maus usos do solo, têm contribuído para o assoreamento dos 

cursos d’água da bacia. Resultante a esse processo tem-se as inundações, outro grande problema 

ambiental que virou realidade nessa bacia hidrográfica. Além desses, a atividade agrícola, quase 

sempre marcada pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, e, ainda, a urbanização desordenada e 

intensa sem atenção devida ao saneamento básico também tem contribuído para a degradação 

da qualidade ambiental desse recurso hídrico. 

Segundo o CBH-DOCE (2010), a bacia tem uma população superior a 3,5 milhões de 

habitantes. A população urbana representa mais de 70% da população total, entretanto os 
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mesmos dados mostram que mais de 100 municípios possuem população rural maior que a 

urbana, o que evidencia que a população rural ainda é significativa, absorvidos pela atividade 

agropecuária. No Médio Doce, região onde será feito o presente estudo, as atividades 

agropecuárias constituem o principal gerador de renda, emprego e ocupação de mão-de-obra 

em municípios de menor porte, principalmente onde a população rural predomina. 

6.2 A BACIA DO RIO CARATINGA  

A Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Caratinga (UPGRH DO5), 

apresentada na Figura 9, objeto de estudo desse estudo, encontra-se inserida na bacia 

hidrográfica do Rio Doce. 

Figura 9: Localização geográfica da UPGRH-DO5 

Fonte: A autora com base em IGAM. 
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Completamente inserida no estado de Minas Gerais, a UPGRH DO5 possui uma área de 

6.677,62 quilômetros quadrados e abrange total ou parcialmente 29 municípios, sendo eles: 

Alpercata, Alvarenga, Bom Jesus do Galho, Bugre, Capitão Andrade, Caratinga, Conselheiro 

Pena, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Governador 

Valadares, Iapu, Imbé de Minas, Inhapim, Ipaba, Itanhomi, Piedade de Caratinga, Resplendor, 

Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, 

São Sebastião do Anta, Sobrália, Tarumirim, Tumiritinga, Ubaporanga e Vargem Alegre. 

A UPGRH DO5 é composta pela bacia do Rio Caratinga com uma área de 3.228,70 km² 

e por uma área incremental de área igual a 3.448,92 km², cujas drenagens se dão diretamente 

para o Rio Doce, como se observa na Figura 9. 

O rio principal da UPGRH DO5 é o Rio Caratinga, afluente localizado à margem direita 

do Rio Doce, formado pela confluência entre o Rio Preto e o Córrego Caratinga (também 

chamado Rio Caratinga), o mesmo tem suas nascentes no município de Santa Bárbara do Leste 

e se entende por 222 quilômetros até desaguar no Rio Doce, na divisa entre o município de 

Conselheiro Pena e Tumiritinga. 

Os principais afluentes do da bacia do Rio Caratinga são o Rio Preto e os Ribeirões Alegre 

e Queiroga. Já a bacia incremental do Rio Caratinga é composta pelo Ribeirão do Boi, Brejão, 

Córrego Beija-flor, Rio Branco, Ribeirão do Bugre, Ribeirão Santo Estevão, Ribeirão do Café, 

Córregos Perdidinha, Perdida, Traíra e outros menos expressivos. 

Na Tabela 6 são apresentadas as características gerais da bacia do Rio Doce: 

Tabela 6: Características gerais da UPGRH-DO5. 

Características Gerais da Bacia do Rio Caratinga 

Área da bacia 6.677,62 km² 

Extensão do curso principal 222 km 

Nº de municípios 29 municípios 

População na bacia Aprox. 283.000 habitantes 

Principais atividades econômicas 
Agropecuária, Serviços e 

Indústria 

Principais problemas relacionados à 

gestão dos recursos hídricos 

Erosão 

Despejos urbanos 

Atividades agrícolas 

Fonte: A autora com base em ECOPLAN - LUME, (2010b) 

6.2.1 População 

A bacia do Rio Caratinga constitui-se a segunda bacia menos populosa dentre as bacias 

do Rio Doce, com população de aproximadamente 283.000 habitantes. De acordo com o senso 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o IDHM médio para 
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a população residente na bacia do Rio Caratinga foi de 0,639, valor inferior ao obtido pelo 

estado no mesmo ano, onde Minas Gerais atingiu o patamar de Alto Desenvolvimento Humano, 

com índice de 0,731. 

Criado em 1998, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ajusta a 

metodologia do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) aplicável a 

países para a realidade dos estados e municípios brasileiros. O IDHM é uma medida composta 

de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 (um), maior o desenvolvimento humano 

(PNUD, 2010). 

No que tange a distribuição populacional na UPGRH-DO5, Caratinga é o município mais 

representativo em termos populacionais, com população de 85.239 habitantes. Outro município 

com mancha urbana considerável nesta unidade é Governador Valadares, mas apenas cerca de 

8% da população está inserida na DO5, pois o município é seccionado pelo Rio Doce, que 

divide sua população entre as unidades DO4 e DO5. 

Na Tabela 7 são representados os dados relativos a população urbana e rural na UPGRH-

DO5, e os respectivos PIB’s e IDHM para os municípios. 
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Tabela 7: Dados dos municípios na UPGRH-DO5. 

Municípios 

Pop. 

urbana 

(2010) 

Pop. 

Rural 

(2010) 

Pop.  

Total 

(2010) 

% mun. 

inserido 

na DO5 

(2007) 

% Pop. 

residente 

na DO5 

(2007) 

IDHM 

(2010) 

PIB per 

capita 

(2015) 

Alpercata 5.660 1.512 7.172 100,00% 100,00% 0,646 8.814,44 

Alvarenga 2.119 2.325 4.444 4,04% 2,06% 0,592 8.579,97 

Bom Jesus do 

Galho 
10.024 5.340 15.364 15,53% 5,67% 0,623 8.771,37 

Bugre 1.531 2.461 3.992 100,00% 100,00% 0,627 7.332,24 

Capitão 

Andrade 
3.573 1.352 4.925 100,00% 100,00% 0,624 8.211,13 

Caratinga 70.474 14.765 85.239 46,74% 91,01% 0,706 15.399,58 

Conselheiro 

Pena 
17.601 4.641 22.242 42,99% 87,92% 0,662 11.312,49 

Dom Cavati 4.607 602 5.209 100,00% 100,00% 0,688 9.136,73 

Engenheiro 

Caldas 
8.325 1.955 10.280 100,00% 100,00% 0,644 9.847,09 

Entre Folhas 3.889 1.286 5.175 50,05% 87,24% 0,634 8.333,91 

Fernandes 

Tourinho 
2.016 1.014 3.030 100,00% 100,00% 0,646 9.653,40 

Governador 

Valadares 
253.300 10.389 263.689 7,67% 0,30% 0,737 19.531,13 

Iapu 7.164 3.151 10.315 100,00% 100,00% 0,654 8.657,86 

Imbé de 

Minas 
2.046 4.378 6.424 96,80% 97,83% 0,553 8.026,55 

Inhapim 13.993 10.301 24.294 80,20% 91,60% 0,658 10.389,46 

Ipaba 15.028 1.680 16.708 100,00% 100,00% 0,665 6.914,66 

Itanhomi 8.570 3.286 11.856 100,00% 100,00% 0,650 8.706,77 

Piedade de 

Caratinga 
4.602 2.508 7.110 100,00% 100,00% 0,612 9.821,87 

Resplendor 12.832 4.257 17.089 1,41% 0,26% 0,670 12.799,30 

Santa Bárbara 

do Leste 
3.974 3.708 7,682 96,36% 98,27% 0,613 8.554,53 

Santa Rita de 

Minas 
4.774 1.773 6.547 100,00% 100,00% 0,613 11.088,49 

São Domingos 

das Dores 
2.578 2.830 5.408 100,00% 100,00% 0,638 10.606,59 

São João do 

Oriente 
6.325 1.549 7.874 100,00% 100,00% 0,648 9.189,16 

São Sebastião 

do Anta 
4.210 1.529 5.739 100,00% 100,00% 0,607 8.417,99 

Sobrália 4.129 1.701 5.830 100,00% 100,00% 0,631 8.365,81 

Tarumirim 8.019 6.274 14.293 100,00% 100,00% 0,633 8.838,32 

Tumiritinga 4.323 1.970 6.293 100,00% 100,00% 0,626 7.531,15 

Ubaporanga 6.434 5.606 12.040 100,00% 100,00% 0,614 8.184,58 

Vargem 

Alegre 
4.771 1.690 6.461 100,00% 100,00% 0,631 7.495,10 

Fonte: IBGE (2010), IBGE (2015) e CBH-Doce (2010). 
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6.2.2 Economia 

Segundo a Fundação João Pinheiro (2015), o PIB per capita do estado de Minas Gerais 

em 2015 foi de R$24.884,94. Já a UPGRH DO5 no mesmo ano, obteve PIB médio per capita 

de R$9.603,85. Contudo, cabe ressaltar que nem todos os 29 municípios estão completamente 

inseridos na UPGRH-DO5 e que grande parte da população se desloca para trabalhar na região 

do Vale do Aço. 

Quanto a participação dos setores da economia no PIB em 2015 na UPGRH-DO5, o setor 

de serviços respondeu por aproximadamente 34,8% do PIB, o setor agropecuário por 

aproximadamente 13,5% do PIB e o setor industrial por 7% (IBGE, 2010). 

6.2.2.1 Agropecuária 

Segundo o IBGE, em 2016 os municípios que integram a UPGRH-DO5 possuíam um 

rebanho (cabeças) de mais de 680 mil bovinos, cerca de 32 mil equinos, 64 mil suínos, 9 

caprinos, 9 mil ovinos e 980 mil galináceos. O quantitativo por municípios é apresentado na 

Tabela 8. 
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Tabela 8: Legenda: Dados da Pesquisa Pecuária Municipal dos municípios da UPGRH-DO5. 

Municípios 

(UPGRH-DO5/MG) 

Tipo de rebanho (Cabeças) 

Bovino Equino Suíno Caprino Ovino Galináceos 

Alpercata 18040 2390 1220 715 725 99100 

Alvarenga 15906 308 420 87 115 6720 

Bom Jesus do Galho 25783 634 300 43 35 17000 

Bugre 10343 27 1662 - 3 5512 

Capitão Andrade 24212 600 1600 70 100 8000 

Caratinga 32964 1324 2000 38 272 100000 

Conselheiro Pena 64491 3138 2805 405 659 14207 

Dom Cavati 3608 140 700 116 37 5000 

Engenheiro Caldas 17265 632 1940 115 81 20000 

Entre Folhas 3912 128 450 15 25 2500 

Fernandes Tourinho 15514 524 676 81 121 20441 

Governador Valadares 156454 13000 25000 3100 5050 330000 

Iapu 19464 195 1386 - 68 18196 

Imbé de Minas 4964 124 750 30 - 8000 

Inhapim 42420 699 2500 225 96 40000 

Ipaba 2103 126 590 6 6 2219 

Itanhomi 34021 1840 6600 1650 500 120000 

Piedade de Caratinga 1517 56 350 35 - 10000 

Resplendor 64397 1769 1108 218 587 12976 

Santa Bárbara do Leste 1226 101 600 123 32 3000 

Santa Rita de Minas 2596 95 200 23 32 5000 

São Domingos das 

Dores 

404 150 600 50 - 6000 

São João do Oriente 10986 190 600 26 72 6000 

São Sebastião do Anta 2195 132 600 60 20 6000 

Sobrália 17311 800 370 275 40 12750 

Tarumirim 47397 740 4150 325 95 49500 

Tumiritinga 27219 1970 3900 700 560 37000 

Ubaporanga 5534 275 650 140 31 14000 

Vargem Alegre 8598 212 350 228 39 7500 

Total da UPGRH-

DO5 

680.844,00 32.319,00 64.077,00 8.899,00 9.401,00 986.621,00 

Fonte: IBGE (2016) 

Já na agricultura em 2016, na lavoura temporária, destaca-se a produção de 93.379 

toneladas de cana-de-açúcar, 34.383 toneladas de milho (em grão), 19.185 toneladas de 

mandioca, 4.392 toneladas de feijão (em grão) e 1.140 toneladas de arroz (em casca), enquanto 

na lavoura permanente destaca-se a produção do café com 46.489 toneladas. O quantitativo por 

município é apresentado na Tabela 9. A produção de hortifrutigranjeiros também é expressiva, 

na cidade de Caratinga existe uma Central de Abastecimento de Minas Gerais – CEASA 
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Caratinga, onde são comercializados a produção hortifrutigranjeira local atendendo cerca de 50 

municípios da região. 

Tabela 9: Área plantada ou destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento 

médio e valor da produção das lavouras temporárias e permanentes 

Quantidade produzida (em Toneladas) das lavouras temporárias e permanentes 

Municípios 

(DO5/MG) 

Arroz (em 

casca) 

Café (em 

grão) 

Cana-

de-

açúcar 

Feijão 

(em 

grão) 

Mandioca 

Milho 

(em 

grão) 

Alpercata - - - - 50 40 

Alvarenga 90 790 736 36 - 720 

Bom Jesus do Galho 450 3600 5000 420 2430 1500 

Bugre - - 2560 72 280 - 

Capitão Andrade - - - - 100 75 

Caratinga - 10920 19200 600 4500 3855 

Conselheiro Pena 60 5397 1536 30 456 3000 

Dom Cavati - 43 4800 50 1000 296 

Engenheiro Caldas - - 600 27 - 30 

Entre Folhas 75 504 4000 78 1100 900 

Fernandes Tourinho - 3 17500 7 - 15 

Governador 

Valadares 
280 - - 93 1400 330 

Iapu - 60 - 10 150 150 

Imbé de Minas - 2700 5000 630 1400 1950 

Inhapim - 3450 - 538 255 14040 

Ipaba - - - 90 - 900 

Itanhomi - 285 960 33 - 144 

Piedade de Caratinga - 2208 3000 150 1780 404 

Resplendor 65 672 2107 48 500 247 

Santa Bárbara do 

Leste 
- 2693 9350 140 1280 160 

Santa Rita de Minas  - 2592 2100 126 43 100 

São Domingos das 

Dores 
- 5004 - 180 - 300 

São João do Oriente - - 9600 72 - 127 

São Sebastião do 

Anta 
- 1800 1050 69 370 780 

Sobrália - - - 29 165 252 

Tarumirim 12 - - 345 1200 2700 

Tumiritinga - - 1680 21 456 450 

Ubaporanga 60 3648 1400 486 120 900 

Vargem Alegre 48 120 3200 12 150 18 

Total da UPGRH-

DO5 
1140 46489 95379 4392 19185 34383 

Fonte: IBGE (2016) 

Na região, o período de safra do café ocorre de abril a setembro, quando o comércio local 

registra um aumento do movimento. Contudo, segundo (CNC, 2017), o Conselho Nacional do 

Café tem observado uma baixa na produção do café nos últimos 4 anos e associam a queda às 
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oscilações de temperatura e outras adversidades climáticas na região, como a estiagem ou 

chuvas em excesso, ressaltam também, a renovação de cafezais. 

Em relação ao café, cultura que marca a paisagem ao longo da UPGRH-DO5, de acordo 

com a EMBRAPA, o Brasil é o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor, sendo 

as duas principais espécies cultivadas no país o café arábica (Coffea arabica) e o café robusta 

(Coffea robusta). Na UPGRH-DO5, de acordo com reportagem no portal G1, os produtores 

café de 15 municípios da microrregião de Caratinga esperam por recorde na produção para 

2018. De acordo com produtores da região o aumento da produção é reflexo das chuvas que no 

verão de 2016 foram melhores, fazendo a cultura responder melhor a adubação e outros tratos 

culturais. A região é um dos polos de produção do estadual e a média de safra na região é de 25 

sacadas de 60 kg/ hectare. 

Em relação a adubação, dados da Fundação Procafé estimam que para cada 10 sacas 

utiliza-se cerca 70 kg de N (nitrogênio na forma nítrica ou amônica), 7 kg de P2O5 (composto 

de fósforo) e 60 kg de K2O (composto de potássio), por hectare. Em campo além da necessidade 

de adubação inúmeras são as pragas que atacam o café podendo prejudicar o desenvolvimento 

e a produção das plantas sendo comumente utilizados agrotóxicos para controle do problema 

(EMBRAPA, 2015). Reflexo dessa situação, de acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

estão os casos de intoxicação pelo uso de agrotóxicos no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAM , entre 2007 e 2012 foram notificados em Caratinga 48 casos. O uso de 

agrotóxicos na UPGRH-DO5, segundo dados do Censo Agropecuário- 2006 são apresentados 

na Tabela 10. 
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Tabela 10: Número de estabelecimentos agropecuários por uso de agrotóxicos, associação à 

cooperativa e/ou Entidade de classe, grupos de área de lavoura e grupo de área total do 

estabelecimento. 

Município  

Uso de agrotóxicos (por estabelecimento) 

Total Utilizou 
Utiliza - mas não 

utilizou em 2006 

Não 

utilizou 

Alpercata 244 32 8 204 

Alvarenga 519 7 - 512 

Bom Jesus do Galho 1040 77 53 910 

Bugre 214 39 - 175 

Capitão Andrade 387 5 5 377 

Caratinga 2319 342 176 1801 

Conselheiro Pena 1167 119 13 1035 

Dom Cavati 147 9 3 135 

Engenheiro Caldas 328 23 7 298 

Entre Folhas 289 8 3 278 

Fernandes Tourinho 105 12 3 90 

Governador Valadares 1635 163 22 1450 

Iapu 706 37 74 595 

Imbé de Minas 573 83 12 478 

Inhapim 1757 206 43 1508 

Ipaba 303 7 6 290 

Itanhomi 971 27 7 937 

Piedade de Caratinga 272 146 22 104 

Resplendor 948 26 2 920 

Santa Bárbara do Leste 711 144 13 554 

Santa Rita de Minas 237 94 13 130 

São Domingos das Dores 364 205 19 140 

São João do Oriente 161 67 - 94 

São Sebastião do Anta 354 164 9 181 

Sobrália  554 50 1 503 

Tarumirim  1022 48 7 967 

Tumiritinga 474 34 6 434 

Ubaporanga 639 122 18 499 

Vargem Alegre 215 20 3 192 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2006) 

6.2.3 Uso e ocupação do solo  

A UPGRH-DO5 está inserida numa área de domínio da mata atlântica, um dos maiores 

repositórios de biodiversidade do planeta. Na Figura 10 estão representadas as principais classes 

de usos do solo na unidade, o que permite observar a dominância da pecuária e agropecuária na 

região, sempre intermeadas por pequenos remanescentes florestais. 
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Figura 10: Mapa das principais classes de usos do solo para a UPGRH-DO5. 

Fonte: A autora com base em IGAM. 

A partir do mapa das classes de uso do solo observa-se a dominância da pecuária na 

margem esquerda do Rio Caratinga e maior influência agrícola à margem direita. A 

predominância dessas classes, demonstram no geral, uma forte deterioração dos ecossistemas 

naturais dessa unidade. A pecuária domina o padrão de uso na bacia, e na agricultura a área 
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plantada destaca-se a produção de café. Em termos de área ocupada pela agricultura, na Tabela 

11 são apresentados a área em hectares ocupadas por lavouras temporárias e permanentes. 

As áreas de silvicultura concentram-se próximas à divisa da UPGRH DO5, com as DO2 

e DO3, bacia hidrográfica do Rio do Piracicaba e do Rio Santo Antônio, respectivamente. Já a 

influência urbana (identificada no mapa como área artificial), representa a menor proporção no 

uso do solo na unidade. 

Tabela 11: Área plantada ou destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento 

médio e valor da produção das lavouras temporárias e permanentes. 

Municípios 

Produto das lavouras temporárias e permanentes (Hectares) 

Total 

Arroz 

(em 

casca) 

Café (em 

grão) 

Total 

Cana-

de-

açúcar 

Feijão 

(em 

grão) 

Man

dioc

a 

Milho 

(em 

grão) 

Alpercata 55 - - - - 5 40 

Alvarenga 1584 30 1070 16 50 - 400 

Bom Jesus do Galho 3709 100 2000 100 700 160 600 

Bugre 187 - - 64 80 20 - 

Caratinga 10509 - 7000 320 800 355 1535 

Conselheiro Pena 5838 20 4500 32 50 38 1000 

Dom Cavati 487 - 60 80 55 110 110 

Engenheiro Caldas 114 - - 12 45 - 20 

Entre Folhas 1247 30 420 100 130 145 350 

Fernandes Tourinho 325 - 3 250 10 - 10 

Governador Valadares 602 80 - - 165 35 95 

Iapu 197 - 50 - 10 15 50 

Imbé de Minas 4680 - 3000 100 700 140 650 

Inhapim 7595 - 2300 - 705 17 3900 

Ipaba 449 - - - 120 - 300 

Itanhomi 347 - 250 32 20 - 30 

Piedade de Caratinga 2592 - 1840 50 180 155 180 

Resplendor 1220 40 768 43 110 40 110 

Santa Bárbara do Leste 3151 - 2640 110 150 50 80 

Santa Rita de Minas 2705 - 2400 30 160 5 50 

São Domingos das Dores 3643 - 2780 - 300 - 150 

São João do Oriente 286 - - 160 50 - 55 

São Sebastião do Anta 1953 - 1500 15 80 37 200 

Sobrália 137 - - - 45 5 72 

Tarumirim 1217 10 - - 450 60 600 

Tumiritinga 365 - - 24 20 38 250 

Ubaporanga 4843 20 3800 35 540 12 300 

Vargem Alegre 409 20 100 80 10 10 10 

TOTAL 60521 350 36481 1653 5735 1472 11197 

Fonte: Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2016). 

A Figura 11 reúne os principais usos do solo identificados na UPGRH-DO5. 
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Figura 11: Usos e ocupação do solo ao longo da UPGRH-DO5. A – Plantio de café; B – Plantio do 

café em Santa Luzia; C – Presença da pecuária; D – Silvicultura. 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

6.2.4 Recursos Hídricos  

6.2.4.1 Disponibilidade hídrica 

A CONAMA 357/05 define a vazão de referência como a vazão do corpo hídrico utilizada 

para o processo de gestão, considerando os usos múltiplos das águas (BRASIL, 2005). Na 

Tabela12 são descritas as principais vazões de referência do Rio Caratinga. 

Tabela 12: Vazões de referência para a bacia do Rio Caratinga. 

Vazões do Rio Caratinga (m³/s) 

Vazão média de longo período (Qmlp) 79,1 m³/s 

Vazão mínima de 7 dias de duração com período de retorno de 10 anos (Q7,10) 16,2 m³/s 

Vazão com intervalo diário e 95% da curva de permanência (Q95) 23,6 m³/s 

Fonte: Atlas das águas de Minas. 

O conhecimento das vazões de referências e da possibilidade de ocorrência de estiagens 

mais severas é de suma importância em estudos que envolvem a poluição hídrica, haja vista a 

necessidade de conhecer a capacidade de autodepuração do corpo hídrico que fará a diluição de 

despejos urbanos ou industriais. 

A sazonalidade na UPGRH-DO5 é bem marcante entre o período de inverno (menos 

chuvoso) e verão (mais chuvoso), ocorrendo as maiores vazões médias no Rio Caratinga entre 

os meses de novembro e janeiro (Figura 12). De acordo com o Atlas das Águas (UFV, 2012), a 

A B 

C D 
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relação entre a demanda (vazão outorgada) e a disponibilidade (vazão média de longo período) 

para o Rio Caratinga é “Excelente”, isto é, o balanço entre Qoutorgada e Qmlp < 5 (ATLAS DAS 

ÁGUAS). 

Na Figura 12 são apresentadas as precipitações mensais da região. As campanhas 

amostrais desse estudo foram realizadas em junho de 2017 e fevereiro de 2018 compreendendo 

respectivamente, o período seco e o chuvoso da região. 

Figura 12: Dados de precipitação registrados pela estação pluviométrica do INMET no município de 

Caratinga. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados o INMET (2017/2018). 

6.2.4.2. Principais usos 

Em relação aos usos da água n UPGRH-DO5, a irrigação responde pela maior retirada de 

água, cerca de 68%. O abastecimento humano representa o segundo maior uso com 23%, 

seguido da dessedentação animal que retira 7%, e do uso industrial, pouco expressivo na 

unidade. 

Na Figura 13 estão representados alguns usos de água identificados ao longo da 

UPGRH. 
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Figura 13: Usos múltiplos de água na UPGRH-DO5.  

A – Extração de areia no Rio Doce na cidade de Ipatinga; B – Lançamento de esgoto no Rio Caratinga 

no centro do município de Caratinga; C – Presença de animais no afluente assoreado do Rio Caratinga; 

D – Presença de animais nas margens do Rio Caratinga. 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

6.2.5 Solos 

As classes de solos que predominam na UPGRH DO5 são os Argissolos e Latossolos 

(Figura 14). A cabeceira da bacia é marcada pela presença de Latossolos Vermelho-Amarelos 

e na bacia incremental, na parte oeste da unidade junto à calha do Rio Doce, encontram-se os 

Latossolos Amarelos, mas a predominância na DO5 é dos Argissolos Vermelhos, que se 

desenvolvem ao longo do Rio Caratinga e seus afluentes.  

De acordo com a EMBRAPA (1999) na bacia do Rio doce há o predomínio dessas duas 

classes de solos na bacia sendo o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico e/ou álicos, 

encontradas principalmente nos planaltos dissecados desde o plano e suave ondulado até 

montanhoso. E o Argissolo (Podzólico) Vermelho-Amarelo ocorrendo desde relevo plano e 

suave ondulado até o forte ondulado e montanhoso, com predominância do último. 

A B 

C D 
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Figura 14: Mapa das tipologias de solos da UPGRH-DO5. 

Fonte: A autora com base em IGAM 

A suscetibilidade erosiva de uma região é função dos tipos de solos e o relevo associado. 

A UPGRH-DO5 encontra-se, majoritariamente, sobre os solos da classe Argissolo Vermelho, 

classe essa que apresenta um gradiente textural entre os horizontes A e B, que tem uma menor 
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condutividade hidráulica, tal característica favorece a ocorrência de processos erosivos mesmo 

em relevos suavemente ondulados. A Figura 15 representa processos erosivos observados em 

campo. 

Figura 15: Processos erosivos observados em campo. 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

6.2.6 Litologias 

Na UPGRH Caratinga as litologias dominantes são os granitoides Pré-Colisionais 

(NPg1), o Complexo Rio Doce (NPrd) e o Complexo Pocrane (NPpo), podendo ocorrer também 

em menores proporções o Complexo Piedade (PPpi), ao longo da calha do Rio Doce pode 

ocorrer sedimentos quartenários (CQa e CQc) e uma ínfima porção dos Granitóides 

Sincolisionais (NPg2) em Conselheiro Pena (MG), além de ocorrências reduzidas e esparsas do 

complexo Juiz de Fora (PPjf) (Figura 16 e Quadro 7). 
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Figura 16: Mapa litológico da UPGRH DO5. 

Fonte: A autora com base em IGAM. 
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Quadro 7: Descrição das litologias da Figura 16. 

Sigla Hierarquia Unidade Litotipo 

A3m Complexo Mantiqueira Ortognaisse 

Apo Complexo Pocrane Ortognaisse, Paragnaisse 

C4Ii Corpo Ibituruna Sienogranito 

C4Ira Corpo Rapa Granito 

NP1pl Suíte Pedro Lessa Metagabro 

NP3a1Iacp Suíte Intrusiva Alto Capim Granito 

NP3a1Ibg Corpo 
Tonalito Bom Jesus 

do Galho 
Metatonalito 

NP3a1Isv Corpo 
Tonalito São Vitor, 

Suíte Galiléia 
Metatonalito 

NP3a1Itg Corpo 
Tonalito Galiléia, 

Suíte Galiléia 
Metatonalito 

NP3a2Ief Corpo 
Tonalito Entre 

Folhas 
Metatonalito 

NP3a2Ivn Corpo 
Tonalito Vermelho 

Novo 
Metatonalito 

NP3a2Sgv Corpo 
Governador 

Valadares 
Granodiorito gnáissico 

NP3a2Spl Corpo Palmital 
Granodiorito, Granodiorito 

gnáissico 

NP3a2Sur Corpo Granito Urucum Granito 

NP3a3Ism Corpo 
Granito Santa Maria 

do Baixio 
Granito 

NPdst Formação São Tomé 
Turmalinito, Xisto, Rocha 

calcissilicática 

NPdt Formação Tumiritinga 
Xisto, Rocha calcissilicática, 

Gnaisse, Mármore 

NPpl Formação Palmital do Sul Gnaisse 

NPps Complexo Paraíba do Sul 

Xisto, Charnockito, 

Metacalcário dolomito, 

Metacalcário Calcítico, 

Metacalcário, Gnaisse, 

Kinzigito, Rocha 

calcissilicática, Mármore, 

Metagrauvaca 

NPrj Formação João Pinto Xisto 

PP2jfc Complexo 
Juiz de Fora, unidade 

charnoquítica 

Charnockito, Enderbito, 

Opdalito 

PP2jfe Complexo 
Juiz de Fora, unidade 

enderbítica 
Enderbito 

PP2jft Complexo 
Juiz de Fora, unidade 

tonalítica 
Tonalito 

PP2pd Complexo Piedade  

Q2a (Não definida) 
Depósitos 

aluvionares 

Depósitos de areia, Depósitos 

de cascalho 

Fonte: CPRM (2010) 
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6.2.7 Saneamento Básico  

As informações aqui apresentadas foram consultadas junto ao PARH do Rio Caratinga 

(ECOPLAN – LUME, 2010b), aos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) de cada 

município, além de dados coletados junto ao Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS (2016). 

São quatro os eixos estruturantes do saneamento básico: abastecimento de água potável, 

coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. A Figura 

17 representa as porcentagens de cobertura dos serviços de saneamento básico dos municípios 

da UPGRH-DO5. 

Figura 17: Porcentagens de cobertura dos servições de saneamento básico nos municípios da UPGRH-

DO5. 

Fonte: A autora segundo dados do SNIS (2016) 

O abastecimento de água apresenta índice médio de cobertura de 93% para os municípios. 

Os principais prestadores do serviço são a COPASA e prefeituras, quanto aos tipos de captação, 

ocorre majoritariamente a superficial, segundo ECOPLAN-LUME (2010). 

No que tange a destinação dos resíduos sólidos urbanos, na DO5 apenas 52% dos 

munícipios contam com serviço de coleta dos resíduos (SNIS, 2016).  De acordo com 

ECOPLAN-LUME (2010), dentre as principais formas de destinação dos resíduos da bacia 

estão Lixão, Aterro Controlado, Aterro Sanitário, Unidades de Triagem e Compostagem (UTC), 

no geral são as prefeituras dos municípios quem presta o serviço de destinação de resíduos. 

O índice de cobertura de coleta de esgoto é de 62% segundo o SNIS (2016). Caratinga é 

o município com maior volume de esgoto coletado, e é também o único município com sede na 
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DO5 que tem esse serviço prestado pela COPASA, nos demais a coleta é realizada pelas 

prefeituras. 

De acordo com PMSB de Caratinga, informações recentes do Sistema de Informação de 

Atenção Básica do DATASUS (DATASUS, fevereiro de 2015), mostram que 89,9% das 

famílias entrevistadas contavam com rede geral de abastecimento de água; 89,5% eram 

atendidas por sistema de esgotamento sanitário; enquanto 92,4% das residências da área urbana 

dispunham do sistema de coleta de resíduos sólidos, a disposição é realizada em aterro sanitário, 

não há usina de triagem e compostagem. No município ainda não é realizado tratamento do 

esgoto. 

Na UPGRH-DO5, de acordo com dados do SNIS (2016) apenas os municípios 

Conselheiro Pena (10,3%), Resplendor (68,75%) e Tumiritinga (100%) apresentam algum 

percentual de tratamento de esgoto, cabe ressaltar que os corpos d’água que cortam esses 

municípios são afluentes direto do Rio Doce. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados obtidos durante as 

campanhas de monitoramento na UPGRH-DO5.  

7.1 PARÂMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS OBTIDOS NO 

MONITORAMENTO 

No Apêndice A encontram-se as variáveis e seus respectivos resultados obtidos durante 

a campanha do período seco e do período chuvoso para esse estudo 

7.1.1 Temperatura 

Nesse estudo, as temperaturas para o Rio Caratinga (Figura 17), principal rio da UPGRH-

DO5, variaram de 20,4ºC a 24,4ºC no período seco, e de 25,9ºC a 30,7ºC no período chuvoso, 

o maior valor medido foi no período chuvoso para o ponto localizado na foz do Rio Caratinga, 

P11. Para outros corpos hídricos da unidade (Figura 18), tributários e Rio Doce, a variação da 

temperatura no período seco foi de 20,2ºC a 26,3ºC, e no período chuvoso, de 25ºC a 35,5ºC, 

os maiores valores foram obtidos para os tributários Ribeirão Traíras e Rio Batatas, 

respectivamente pontos P17 e P18 no período chuvoso, e para P21, Rio Doce, no período seco. 

Figura 17: Resultado das variações de temperatura para o Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 
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Figura 18: Resultado das variações de temperatura para os demais corpos hídricos da UPGRH-DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

As temperaturas obtidas durante o período chuvoso foram superiores as obtidas no 

período seco para todos os pontos amostrados, o mesmo foi observado em outras sub-bacias do 

Rio Doce, como por Silva (2017), Nascimento et al.  (2018), Marques (2016), Oliveira (2016), 

Reis et al. (2017), Glória (2014), Silva (2010a), Silva (2010b), Lima (2009) e Fukuzawa (2008). 

Quanto aos fatores apontados como influenciadores das variações de temperatura durante 

o mesmo período de amostragem na bacia do Rio do Peixe, Nascimento (2016) considerou a 

ausência de mata ciliares ao longo dos pontos de coleta como fator influenciador na 

temperatura. No Rio Santa Bárbara, Marques (2016) obteve as maiores temperaturas em pontos 

de menores altitudes, fato também observado ao longo do Rio Caratinga. No Rio Oratórios, 

Lacerda & Roeser (2014) considerou que as temperaturas obtidas adequadas aos processos 

físicos, químicos e biológicos naturais do local. Nas Águas do Leste do Quadrilátero Ferrífero, 

Silva (2010) obteve as maiores temperaturas para corpos hídricos com lâmina d’água fina, o 

que também foi verificado na UPGRH-DO5 para os tributários Ribeirão Traíra e Rio Batatas, 

respectivamente pontos P17 e P18, que apresentaram maiores temperaturas em ambos períodos 

analisados e correspondem a corpos hídricos que se encontravam bastante assoreados durante 

as campanhas realizadas. Já para a bacia do Rio Piracicaba, Silva (2010) e Lima (2009) apontam 

que as diferentes temperaturas encontradas numa mesma época, tanto para o rio principal 

quanto para seus tributários, são devidas aos diferentes horários e dias de medições. 

Os comportamentos observados, tanto para DO5 quanto para as demais sub-bacias do Rio 

Doce, sugerem que além da influência da sazonalidade, a variação da temperatura também 

resulta de características locais, e a influência que essa variável exerce sobre outras importantes 

variáveis ambientais (com o oxigênio dissolvido e indicadores microbiológicos) é que justifica 

a importância de sua aferição no monitoramento da qualidade de águas superficiais. 
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7.1.2 Oxigênio Dissolvido e % de Saturação de Oxigênio Dissolvido 

Nesse tópico, no primeiro momento, toma-se como base para discussão a concentração 

de oxigênio dissolvido em mg/L, a fim de comparar os resultados obtidos com as legislações 

pertinentes e outros estudos, mais adiante, discute-se em termos da % de saturação de oxigênio, 

variável que permite mais fidedigna comparação entre os valores obtidos ao longo dos pontos 

amostrados. 

As concentrações de OD para o Rio Caratinga no período seco variaram entre 0,69 mg/L 

e 7,91 mg/L e de 3,8 mg/L a 7,39 mg/L no período chuvoso (Figura 19). No período seco os 

menores valores foram observados nos pontos P04 (0,69mg/L) e P05 (1,17 mg/L) situados 

respectivamente no centro e a jusante da área urbana de Caratinga. Sabe-se que município de 

Caratinga possui maior população inserida na UPGRH-DO5, o que significa também maior 

aporte de carga orgânica oriunda dos despejos de efluentes sanitários sem tratamento. 

 

Figura 19: Resultado das concentrações de oxigênio dissolvido para o Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

A influência de despejos sanitários in natura nos baixos valores apresentados pelos 

pontos anteriormente citados, se confirmam pela observação em campo de outros aspectos 

como o forte cheiro de esgoto, a presença de larvas nas águas coletadas e tubos de despejos 

sanitários voltados para a calha do rio. Outra observação que confirma o fato se obteve ao 

comparar os valores de OD desses pontos com o obtido à montante da cidade de Caratinga, em 

P3 (6,9 mg/L), que apresentou valor muito superior aos obtidos no centro urbano, indicando 

forte perda de qualidade da água desse rio ao adentrar a cidade. 

Outro ponto com valor de OD preocupante no período seco foi a concentração obtida no 

P06 (4,31 mg/L), no Rio Caratinga antes da cidade de Ubaporanga, que, embora indique algum 
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nível de autodepuração entre a jusante da cidade de Caratinga e a montante da cidade de 

Ubaporanga, é como as concentrações obtidas em P04 e P05, ainda inferior ao limite 

estabelecido pela legislação. Outra ponderação importante faz-se ao P07 (7,2 mg/L) que se situa 

na cidade de Inhapim a jusante de uma PCH, empreendimento que, juntamente com o fenômeno 

de autodepuração e menores densidades populacionais dos municípios de Ubaporanga e 

Inhapim, responde pela subida na concentração de OD quando comparado a P06. 

Quanto a sazonalidade, observou-se que no período chuvoso houve um aumento 

considerável nas concentrações de OD apenas para os pontos P04, P05 e P06, os mais 

problemáticos em termos dessa variável para o rio principal e para UPGRH-DO5, apresentando 

os demais pontos variações sutis de concentração entre os períodos avaliados. 

Para os tributários e o Rio Doce, as concentrações de OD no período seco foram de 5,03 

mg/L a 8,8 mg/L e de 4,61 mg/L a 8,03 mg/L no período chuvoso, conforme Figura 20. Para os 

pontos P16, P17 e P18, observou-se uma queda nos teores de OD durante a estação chuvosa, 

dada a localização desses pontos, áreas rurais. Para esses corpos hídricos aponta-se como 

principal justificativa a queda nos teores de OD, o maior aporte de cargas orgânicas que recebem 

durante o período chuvoso, período em que ocorre maior carreamento de sólidos, e 

consequentemente matéria orgânica. Tal comportamento também é resultado da presença de 

solos descobertos e suscetíveis a erosão, característicos da UPGRH-DO5. 

Figura 20: Resultado das variações de Oxigênio Dissolvido nos demais corpos hídricos da UPGRH-

DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Balizando os resultados obtidos com o limite definido pela COPAM e CONAMA 

357/2005 para rios classe 2 (OD mínimo de 5,0 mg/L), no rio principal percebe-se que nos 

pontos P04 e P05, embora tenha ocorrido um aumento nas concentrações, como no período 
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seco, também apresentaram as menores concentrações no período chuvoso, resultando em 

concentrações de OD abaixo do valor definido pela legislação em ambos os períodos. Enquanto 

P06 (6,87 mg/L) superou o limite definido pela legislação. Já para os demais corpos hídricos, o 

ponto P16, situado a jusante do núcleo urbano de Engenheiro Caldas, durante estação seca 

obteve concentração igual ao limite estabelecido, apresentando na campanha chuvosa 

concentração ligeiramente inferior. 

No estudo do comportamento da variável em outras sub-bacias do Rio Doce, percebeu-

se que na Bacia do Rio Manhuaçu, Silva (2007), no período seco, foram obtidas concentrações 

de OD superiores a 6,0 mg/L, com exceção das águas de regiões mais pantanosas, e no período 

chuvoso as concentrações medidas fora das regiões de águas paradas apresentaram um leve 

incremento. Na bacia do Rio do Peixe (Nascimento et al., 2018) e Rio Casca (Glória, 2014), as 

maiores concentrações foram observadas durante o período chuvoso. Para o Rio do Peixe, 

Nascimento et al. (2018) associou o fato ao aumento da precipitação e consequentemente da 

vazão, que, por aumentar a correnteza, incorpora e dissolve maiores quantidades de oxigênio 

atmosférico as águas. Nos pontos de menores concentrações de OD, a principal causa apontada 

pela autora foi o aporte de efluentes industriais e sanitários no núcleo urbano, situação 

semelhante foi verificada para o Rio Caratinga nos pontos P04 e P05. Na bacia do Rio Santa 

Bárbara as concentrações obtidas foram superiores a 5,0 mg/L tanto no período seco quanto no 

chuvoso, ainda assim, aos menores valores de OD obtidos no período seco, Marques (2016) 

associou ao lançamento de matéria orgânica devido às grandes concentrações de E. coli 

encontradas nos pontos correspondentes. Para a bacia do Rio Piranga, Oliveira (2016) obteve, 

para a maior parte dos pontos amostrados, concentrações de OD entre 7 e 8mg/L, a menor foi 

obtida durante o período seco no ponto localizado na cidade de Ponte Nova (5,72mg/L), o que 

Oliveira (2016) associou ao lançamento de esgotos sanitários brutos. Para as bacias do Rio 

Oratórios (Lacerda & Roeser, 2014) e Rio Matipó (Reis et al., 2017), os valores de oxigênio 

dissolvido foram superiores a 5,0mg/L nos períodos avaliados. 

Para a bacia hidrográfica em estudo, UPGRH do Rio Caratinga, percebeu-se que os 

pontos mais problemáticos em termos de OD se deviam a poluição pontual, provocada pelo 

lançamento de efluentes sanitários brutos no rio principal, situação também levantada em outras 

bacias da região do Rio Doce. Cabe salientar que uma atenção também deve ser dada a pontos 

de bacias hidrográficas que, embora degradadas, apresentam níveis de OD dentro do permitido 

pela legislação, visto que o aporte de cargas poluidoras dentro de um corpo hídrico também 

pode ocorrer de forma difusa. 
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Sabe-se que a concentração de oxigênio dissolvido, enquanto parâmetro ambiental, é 

função de diversos fatores dentro de uma bacia hidrográfica, que vão de fatores antrópicos, 

como o lançamento de afluentes brutos nos corpos d’água, à fatores naturais, como a altitude e 

precipitação, por exemplo. Faz-se necessário então, discutir o oxigênio dissolvido em termos 

da variável % de saturação de oxigênio dissolvido, visto que a quantidade de oxigênio presente 

na água em condições normais, depende da temperatura, da quantidade de sais presentes e da 

pressão atmosférica. Em suma, pode-se então dizer que em se tratando de oxigênio dissolvido 

a variável % de saturação é a que tecnicamente permite comparação entre os pontos avaliados, 

por considerar em seu cálculo, como já explanado, outras importante variáveis. 

Para o Rio Caratinga as porcentagens de saturação de OD variaram de 5,21 a 96,8% 

durante o período seco, e de 46,3 a 99,3% durante o período chuvoso (Figura 21). Como pode-

se observar, para a maior parte dos pontos amostrados, a porcentagem saturação de OD não 

apresentou grades variações entre o período seco e o chuvoso, exceto para os pontos P04, P05, 

e P06, onde a sazonalidade responde por significativa melhora de qualidade em termos do 

parâmetro avaliado. 

Figura 21: Resultado das % de saturação de oxigênio dissolvido para o Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Para os tributários, a variação foi de 62,1 a 99,1% durante o período seco e de 61,7 a 

99,3% durante o período chuvoso (Figura 22). O ponto que apresentou menor valor foi o P16. 

Em relação a sazonalidade, para todos os pontos avaliados durante as duas campanhas, as % de 

saturação de OD mantiveram-se relativamente constante. 
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Figura 22: Resultado das % de saturação de oxigênio dissolvido para o Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Analisando a variação do parâmetro na UPGRH-DO5 como um todo, percebe-se que os 

piores valores foram obtidos respectivamente para os pontos P04, P05, P06 e P16. E, dada a 

localização desses pontos, associa-se aos baixos valores a influência direta do lançamento de 

efluentes sanitários sem tratamento nos pontos P04 e P05, e ao reflexo desse lançamento, 

embora atenuado pela distância dos pontos aos centros urbanos, que propicia a reintrodução de 

OD na água, nos pontos P06 e P16. 

7.1.3 Turbidez  

Os valores de turbidez obtidos para o Rio Caratinga variaram no período seco de 11,3 a 

55,2 NTU e no período chuvoso de 5,73 a 59,3 NTU. Os resultados podem ser visualizados na 

Figura 23. 

Figura 23: Resultado variação de turbidez para o Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

O maior valor de turbidez para o Rio Caratinga foi obtido em P11, situado na foz do rio, 

apresentando durante período seco uma turbidez de 55,2 NTU e no período chuvoso, 59,3 NTU, 
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1º Campanha (SECO) 90,1 96,3 91,3 62,1 96,0 99,1 97,4 94,4 95,8

2º Campanha (CHUVOSO) 97,5 98,1 97,8 61,7 98,6 99,3 98,9 98,7

0

20

40

60

80

100

%
 d

e 
S

at
u

ra
çã

o
 d

e 
O

D

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

1º Campanha (SECO) 11,3 15,7 22,5 22,9 30,9 12,8 11,9 22,3 22,4 23,3 55,2

2º Campanha (CHUVOSO) 5,7 21,1 29,0 28,3 24,4 15,6 14,5 16,5 22,1 36,0 59,3

0

10

20

30

40

50

60

CONAMA 357/2005 
(até 100 NTU)

T
u

rb
id

ez
 (

N
T

U
)



96 

acredita-se que esse valor elevado possa estar associado à proximidade do curso d’água com 

Rio Doce e consequentemente a carga de sedimentos que esse corpo d’água recebeu após 

rompimento da barragem de fundão. 

Os menores valores de turbidez foram obtidos para o ponto P01 em ambos os períodos, 

situação já esperada para a cabeceira da DO5, visto que a turbidez é variável que traduz a 

presença de sólidos suspensos na água, e essa em termos de contribuição antrópica tem como 

principais origens a erosão e o lançamento de efluentes sanitários e industriais, fatores 

ambientais não observados à montante do ponto de coleta. A partir do gráfico é possível 

observar que os valores de turbidez aumentaram consideravelmente nos pontos P03, P04 e P05, 

quando comparados com os pontos anteriores (P01 e P02). Os valores obtidos para os pontos 

P04 e P05 respondem pelo lançamento de efluentes sanitários in natura nesses pontos. Já o 

ponto P03 no Rio Caratinga, localizado na área rural antes de adentrar o município homônimo, 

apresentava coloração turva específica de corpos d’água que recebe contribuições de material 

orgânico, o que pode justificar o valor obtido. 

Para os demais corpos hídricos da UPGRH-DO5, a turbidez variou de 5,73 a 128 NTU 

no período seco, e de 16,5 a 59,5 NTU no período chuvoso. Os resultados podem ser vistos na 

Figura 24. 

Figura 24: Resultado da variação de turbidez nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Como pode ser observado, o maior valor de turbidez foi 128 NTU, obtido para o ponto 

P21, situado no Rio Doce, na cidade de Ipatinga, no período seco (no período chuvoso não 

houve amostragem desse ponto). O ponto P21 foi o único ponto, em ambas campanhas, que 

apresentou valores de turbidez superiores ao limite estabelecido pelas legislações (100 NTU) 
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1º Campanha (SECO) 5,7 8,9 9,8 17,7 4,1 3,4 57,2 14,4 128,0
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para rios classe 2, contudo, o valor de turbidez obtido para o ponto em questão é muito inferior 

aos encontrados em todo o Rio Doce, logo após rompimento da barragem de fundão em 

Mariana, que, de acordo com ANA (2015), foram superiores a 1000 NTU. Em contrapartida, 

no ponto P20, também localizado no Rio Doce, mas na cidade de Conselheiro Pena, o valor de 

turbidez no período seco foi de 14,4NTU, atingindo a marca de 59,5NTU no período chuvoso, 

ao comparar com a situação desse corpo d’água durante o período seco com os valores obtido 

em Ipatinga para o mesmo período, observa-se uma significativa melhora da qualidade da água 

em termos de turbidez e o atendimento a legislação vigente. 

No geral, com exceção dos pontos P01, P05, P08 e P19, os valores de turbidez durante o 

período chuvoso foram superiores aos obtidos durante o período seco, como era esperado, visto 

se tratar de uma variável fortemente influenciada pela sazonalidade. Sabe-se que no período 

chuvoso, com o aumento da vazão, maiores quantidades de sólidos são carreadas para os corpos 

hídricos e a DO5 ainda conta com outros agravantes por se tratar de uma bacia com forte 

susceptibilidade a erosão e padrão de uso do solo dominado por pastagens. A situação também 

foi observada durante estudos de monitoramento em outras sub-bacias ao longo do Rio Doce. 

Silva (2017) obteve valores superiores de turbidez para o Rio Manhuaçu e tributários, 

quando comparado aos obtidos para a DO5. No Rio Doce, em ponto situado próximo a foz do 

Rio Manhuaçu, Silva (2017) obteve turbidez de 3452NTU e 2553,2N TU, respectivamente para 

os períodos chuvoso e seco. O autor justificou tais valores, na época recente, pelo rompimento 

da barragem de fundão em Mariana. Nascimento et al. (2018) também obteve valores de 

turbidez para o Rio do Peixe superiores ao estabelecido na legislação. Para a autora, durante o 

período chuvoso, os principais fatores que influenciam no aumento do parâmetro foram os 

resíduos oriundos de uma barragem na região e os elevados índices pluviométricos. No período 

seco, ela atribui os valores à baixa precipitação e ao despejo de esgoto doméstico. 

Para a bacia do Rio Piranga, Oliveira (2016) obteve valores de turbidez no período 

chuvoso muito superiores aos observados durante o período seco, no geral os valores foram de 

2,75 a 144,2 NTU. As características da bacia levaram o autor a associar os altos valores à 

retirada da cobertura vegetal para transformação em pastagens no entorno do rio, às atividades 

minerárias e ao lançamento de esgoto. Goulart (2008) estudou a porção superior do Rio Piranga 

e obteve valores de 2,8 a 16 NTU, sendo os do período chuvoso superiores ao do período seco. 

Fukuzawa (2008), na parte média do Rio Piranga, obteve valores de 3,5 a 6,6 NTU durante o 

período seco e de 4,3 a 70,75 NTU no período chuvoso. Reis et al. (2017) obteve para o Rio 

Matipó valores entre 4,87 e 908 NTU no período chuvoso, apresentando-se muito inferiores 

durante o período seco onde variaram de 3,84 a 14,68 NTU. No Rio Oratórios, Lacerda & 
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Roeser (2014) não obteve valores superiores ao permitido pelas legislações. Em trechos do Alto 

Rio Doce, Gontijo et al. (2014) obteve valores que variaram de 0,79 a 279 NTU. Para o Rio 

Casca apenas no período chuvoso alguns pontos estiveram fora do limite, justificado por Glória 

(2014) com base nos processos erosivos observados nas margens de entorno ao ponto coletado. 

Nas Águas do Leste do Quadrilátero Ferrífero, Silva (2010a) obteve valores mais 

elevados de turbidez durante o período chuvoso, contudo, para a região, o maior valor obtido 

foi 11,05 NTU. Silva (2010b) avaliou a parte média e inferior do Rio Piracicaba e obteve os 

maiores valores de turbidez para o Rio Doce nas proximidades de Ipatinga, que no período 

chuvoso era 236 NTU e no seco 7,10 NTU. Ao comparar os resultados obtidos para o Rio Doce 

durante o período seco e chuvoso pelo presente estudo (DO5), por Silva (2017) e Silva (2010, 

b), percebe-se a magnitude do impacto do rompimento da barragem de Fundão sobre os valores 

de turbidez no Rio Doce. Lima (2009) também estudou o Rio Piracicaba e obteve valores entre 

2,3 NTU e 33 NTU, sendo os maiores também obtidos durante o período chuvoso. Para os 

pontos em que a turbidez no período chuvoso foi muito superior à do período seco, a autora 

associou à influência antrópica e sua contribuição aos processos erosivos na região. 

7.1.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Para o Rio Caratinga, os valores de pH variaram de 6,45 a 8,88 no período seco e de 7,3 

a 8,45 no período chuvoso. Os resultados obtidos para o Rio Caratinga estão apresentados na 

Figura 25. 

Figura 25: Resultado da variação de pH para o Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 
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1º Campanha (SECO) 7,6 7,8 7,8 7,6 6,5 7,7 8,2 8,1 8,3 7,9 8,9

2º Campanha (CHUVOSO) 7,3 7,6 7,1 7,5 7,6 7,5 8,0 8,1 7,8 8,5 8,1
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Ao observar os resultados, uma consideração importante deve ser feita em relação ao 

ponto P05, situado ao norte da cidade de Caratinga, que apresentou menor pH da DO5 (6,45). 

Dado a grande concentração de carga poluidora doméstica advinda do núcleo urbano de 

Caratinga, aponta-se que a decomposição da matéria orgânica nesse ponto seja uma das causas 

da queda do pH. 

Para os demais corpos hídricos da DO5, no período seco a variação foi de 8,05 a 9,06 e 

de 7,5 a 8,28 no período chuvoso. Conforme apresentado na Figura 26. 

Figura 26: Resultado da variação de pH nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Com exceção do ponto P17 e P18, todos os corpos hídricos do presente estudo 

apresentaram valores de pH dentro da faixa estabelecida pelas legislações em ambos períodos 

analisados. Nos pontos P17 e P18, que apresentaram os maiores valores de pH durante o período 

seco, 9,06 e 9,13 respectivamente, observou-se durante a amostragem a presença de uma 

mancha de cor escura envolta por lodo às margens de ambos os pontos, no Ribeirão Traíras, 

próximo a Tumiritinga, e no Rio Batatas. Além disso, esses corpos d’água apresentavam-se 

bastante assoreados, no caso do P18 também com fortes feições erosivas ao entorno. Assim, 

sugere-se que os valores de pH obtidos nesses pontos, ligeiramente superiores ao limite 

estabelecido, esteja relacionado também à litologia local. 

Quanto a influência da sazonalidade sobe a variável, para o Rio Caratinga, tributários e 

Rio Doce observou-se que os valores obtidos durante o período seco foram ligeiramente 

superiores aos do período chuvoso, com exceção dos pontos P10 e P05. 

Durante o monitoramento do Rio Manhuaçu, Silva (2017) obteve valores de pH dentro 

do limite estabelecido. Para o Rio do Peixe, os valores também se mantiveram dentro dos limites 

estabelecidos, sendo que os maiores valores foram obtidos durante o período chuvoso, o que foi 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10

1º Campanha (SECO) 8,1 8,2 8,3 8,2 9,1 9,1 8,6 8,5 8,1

2º Campanha (CHUVOSO) 7,5 8,2 8,1 6,7 7,8 8,3 7,9 8,0

CONAMA 357/2005
(entre 6 e 9) 

p
H



100 

justificado por Nascimento et al. (2018) como uma influência dos grupos rochosos da região 

em neutralizar o pH do meio fortemente influenciado por lixiviados da mineração. Quanto a 

queda dos valores no período seco, a autora associou ao lançamento de esgotos sanitários feito 

clandestinamente no rio. 

Para a bacia do Rio Santa Bárbara, Marques (2016) obteve a maior parte dos valores de 

pH dentro do limite estabelecido, com exceção do período chuvoso, onde alguns pontos 

apresentaram valores inferiores ao limite, os quais a autora relacionou à produção de ácidos 

orgânicos na área marcada pela presença de eucalipto e pela baixa capacidade tampão dos 

quartizitos que formam a região. A autora também aponta como fatores de queda a presença de 

solos expostos e pastagens como agentes que facilitam o escoamento superficial, e com esse, o 

escoamento de matéria orgânica para o rio cuja decomposição acarreta queda nos valores de 

pH. 

No rio Piranga, de acordo com Oliveira (2016), no geral, os valores de pH mantiveram-

se dentro dos limites com exceção de um ponto, que durante o período chuvoso apresentou 

pH=5, o que o autor associou ao tipo de solo local, Latossolo Vermelho-Amarelo. Somado ao 

tipo de solo, caracterizado por alta acidez, e a ocorrência de solos expostos na região, o autor 

aponta a lixiviação de compostos para o rio como fator que altera características, como o pH. 

Goulart (2008) constatou para a parte superior da bacia do Rio Piranga tinha o pH entre 6,94 a 

8,14 para o período chuvoso e entre 6,28 e 7,3 para o período seco, ressaltando que houve um 

decréscimo nos valores durante o período seco em comparação ao período chuvoso. Fukuzawa 

(2008), para a porção média da bacia do Rio Piranga, obteve pH no período chuvoso variando 

de 6,8 a 8,14 e no período seco entre 6,44 e 7,45. De acordo com a autora, de forma anômala, 

um ponto apresentou pH de 5,17 durante o período seco, levando-a a associar o valor com a 

uma alteração momentânea ou uma influência antrópica mais intensa, visto que para um ponto 

próximo obteve pH de 7,14. 

Para o Rio Matipó, Reis et at. (2017) obteve resultados de pH superiores a 6,0 e não 

inferiores a 7,07 para todos os pontos amostrados. Situação semelhante foi observado por 

Lacerda & Roeser (2014), cujos valores de pH ficaram entre 6,13 e 7,55, com um adendo de 

que no período chuvoso os valores foram ligeiramente superiores aos observados no período 

seco. Para o Rio Casca, Glória (2014) obteve pH dentro da faixa estabelecida pela legislação. 

Gontijo et al. (2014) obteve para o Alto Rio Doce valores de 5,30 a 7,45. 

Silva (2010), para a parte média e baixa do Rio Piracicaba, obteve valores de pH entre 

6,7 e 9,0 no período chuvoso. O ponto cujo pH foi 9, de acordo com a autora, estava localizado 

na zona rural, o que a levou a apontar que tal valor correspondia a uma alteração momentânea 
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provocada pelo lançamento de algum despejo, pois, no período seco, os valores ficaram entre 

6,25 e 7,32, não sendo observado alto valor de pH para o ponto que durante o período chuvoso 

apresentou pH 9,0. Lima (2009), também para a bacia do Rio Piracicaba, obteve valores entre 

4,54 e 7,5. Nos pontos em que os valores foram inferiores ao estabelecido pela legislação, o 

autor apontou como causa o acúmulo de materiais vindo de regiões mais a montante do ponto 

e a consequente decomposição da matéria orgânica e outras substâncias. 

Como observado nos estudos de monitoramento ao longo do Rio Doce, os principais 

fatores apontados como alteradores de pH nas águas superficiais são a presença de solos 

expostos e pastagens nas regiões e entorno, influência da litologia e pedologia e lançamento de 

efluentes sanitários. Quanto a relação com a sazonalidade, diferentemente do observado para a 

DO5, alguns estudos evidenciaram que maiores valores para o parâmetro são obtidos durante o 

período chuvoso, sendo necessários estudos mais avançados para comprovar essa hipótese. 

Apesar dos níveis de degradação observados na bacia do Rio Doce, como paisagens fortemente 

marcadas pela presença de pastagens e domínio de solos do tipo Latossolo apontarem para a 

comprovação desse cenário, deve-se ter cuidado, pois fatores de influência mais local e 

momentânea também podem influenciar diretamente no aumento e/ou queda dos valores de pH 

para os corpos d’água de uma bacia hidrográfica. 

7.1.5 Potencial de Oxi-Redução (ORP) 

No Rio Caratinga os valores de ORP obtidos durante o período seco variaram entre -17 

mV e +163 mV e de 69mV a 127mV durante o período chuvoso, como pode ser visto na Figura 

27. 

Figura 27: Resultado da variação de ORP no Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

1º Campanha (SECO) 134,0 154,0 129,0 -17,0 163,0 108,0 93,0 109,0 120,0 132,0 45,0

2º Campanha (CHUVOSO) 98,0 97,0 69,0 77,0 84,0 72,0 118,0 82,0 70,0 48,0 127,0
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O menor valor foi obtido durante o período seco para o ponto P04, ORP=-17mV, e é 

reflexo do lançamento de grande carga orgânica oriunda de efluentes sanitários, localizado no 

centro da cidade de Caratinga e que apresentava no momento da coleta além de coloração típica 

de esgoto, forte mal cheiro e teor de oxigênio dissolvido de 0,69mg/L. Em termos ambientais, 

a situação é alarmante, pois valores de ORP negativos são indicativos de ambientes redutores e 

decomposição anaeróbica. 

Pela situação verificada durante o trabalho de campo para o ponto P05, mal cheiro e 

presença de larvas na água coletada, ponderou-se que o valor de ORP=163mV é baixo quando 

comparado a rios saudáveis (ORP >300mV), porém alto quando comparado ao valor obtido 

para o ponto imediatamente anterior P04, com ORP=-17mV, sendo necessário realização de 

estudos mais específicos para discutir o fato. 

De forma geral, os valores de ORP para o Rio Caratinga caíram durante a estação chuvosa 

exceto para os pontos P04, P07 e P11, que apresentaram menores ORP durante a estação seca 

e melhora do parâmetro durante a estação chuvosa. Acredita-se que a piora da qualidade da 

água no período chuvoso em termos da queda nos valores de ORP tenha ocorrido devido ao 

maior carreamento de partículas de matéria orgânica, bem como pela lixiviação de outros 

compostos para a calha do rio, que ocorrem nesse período e podem limitar o potencial de oxi-

redução. 

Para os demais corpos hídricos da DO5 no período seco, o ORP variou de 18 a 121mV, 

e de 56 a124mV durante o período chuvoso. Conforme Figura 28. 

Figura 28: Resultado da variação de ORP nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

1º Campanha (SECO) 56 117 116 99 121 117 18 81 77

2º Campanha (CHUVOSO) 63 74 56 124 103 112 78 75
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O menor valor de ORP foi obtido para o ponto P19 (ORP=18), situado no centro de 

Conselheiro Pena, o qual recebe grande aporte de matéria orgânica consequente do lançamento 

de efluentes nesse corpo hídrico, localizado no centro urbano de Conselheiro Pena (MG). 

A influência da sazonalidade não foi marcante nos pontos amostrados, contudo, verificou-

se, para os pontos P04, P11 e P19, uma significativa recuperação nos níveis de ORP durante o 

período chuvoso, considerando que esses apresentaram valores muito baixos durante o período 

seco. 

Em outras bacias do Rio Doce o comportamento do parâmetro também foi avaliado. Para 

o Rio Manhuaçu no período chuvoso o ORP variou de 5 a 136 mV e no período seco ficaram 

entre 72 e 240 mV. Para o Rio do Peixe, os maiores valores foram encontrados durante o período 

chuvoso (93 a 296 mV), o que Nascimento et al. (2018) acredita ser decorrente da diluição da 

de compostos presentes no meio em virtude do aumento da vazão. No período seco o ORP 

variou de 17 a 201mV e para os pontos que apresentaram os valores mais baixos a autora 

associou ao lançamento de esgotos do núcleo urbano. 

Para a bacia do Rio Santa Bárbara, Marques (2016) obteve valores de 108 a 205 mV e 

150 a 335 mV, respectivamente nos períodos chuvoso e seco. Para a autora, esses resultados 

indicam um sistema levemente oxidante. E aos menores valores obtidos apontou a influência 

de minerais oxidáveis e a presença de matéria orgânica. Na bacia do Rio Piranga, de acordo 

com Oliveira (2016), os valores de ORP durante o período chuvoso variaram de 135 a 318 mV, 

enquanto no período seco ficaram entre 32 e 254 mV. 

No Rio Matipó, Reis et al. (2017) encontrou valores entre 115,00 e 242,00 mV durante o 

período chuvoso e entre 112,00 e 223,00 mV no período seco, não identificando grandes 

variações entre os períodos. Para o Rio Oratórios, Lacerda & Roeser (2014) verificou valores 

entre 20 e 325 mV. No alto Rio Doce, Gontijo et al. (2014) obteve valores entre 58 e 268 mV. 

Ao comparar os valores apresentados nesse tópico com os obtidos para a DO5, percebe-

se que o nível de degradação dessa em termos de ORP mais se aproxima da situação observada 

por Silva (2017) para o Rio Manhuaçu. As demais sub bacias do Rio Doce no geral 

apresentaram pontos com ORP bastante superiores ao máximo observado para a DO5 

(163 mV). 

7.1.6 Condutividade Elétrica (CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) 

A discussão dos resultados obtidos para a condutividade elétrica e sólidos totais 

dissolvidos para esse estudo será feita em conjunto nesta seção dada a relação que esses 

parâmetros possuem. Pois, sendo a condutividade elétrica relacionada a presença de íons 
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dissolvidos em água, quanto maior a quantidade desses íons (TDS) maior será a condutividade 

da água. Do ponto de vista Lelis et al. (2015), o estudo da condutividade elétrica e dos sólidos 

totais dissolvidos é importante por se tratarem de variáveis secundárias que influenciam nas 

reações que consomem o oxigênio da água ou facilitam a fotossíntese. 

Para o Rio Caratinga as concentrações de TDS variaram de 46,25 a 148,9 mg/L durante 

o período seco e de 50,97 a 187,7 mg/L no período chuvoso, os resultados podem ser 

observados na Figura 29. 

Figura 29: Resultado da concentração de Sólidos Totais Dissolvidos no Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

 

Os valores de condutividade para o período seco variaram de 72 a 176,7 µS/s, e entre 79,4 

e 302,1 µS/s para período chuvoso, conforme Figura 30. Como já esperado, observou-se que os 

valores de CE e TDS apresentaram comportamento semelhante para o conjunto de pontos 

avaliado. 

Figura 30: Resultado da variação de Condutividade Elétrica no Rio Caratinga 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 
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Assim, maiores valores de TDS e CE foram obtidos para os pontos P04 e P05, em ambas 

as campanhas. Tanto para o ponto P04 quanto para o P05 os altos valores das variáveis resultam 

da influência de carga orgânica oriunda do lançamento de esgotos sanitários, muito expressivo 

nesses pontos. 

Outros pontos cujo comportamento dos parâmetros deve ser discutido são os pontos P06, 

P07 e P08, para os quais, além do aporte de efluentes sanitários a montante (oriundo 

principalmente do núcleo urbano de Caratinga), aponta-se também aporte de lixiviados 

agrícolas oriundos das grandes plantações de café que circundam a região. Já para os outros 

pontos dispostos ao longo do Rio Caratinga, P01, P02, P03, P09, P10 e P11, os valores de TDS 

e CE foram semelhantes, apenas apresentando-se ligeiramente superiores durante o período 

seco em P11, foz do Rio Caratinga. 

Quanto a influência da sazonalidade, a maior parte dos pontos apresentaram os maiores 

valores de TDS e CE durante o período chuvoso, o que se deve ao fenômeno de maior diluição 

dos elementos na água em razão do aumento da vazão durante esse período. Contudo, verificou-

se que esse aumento foi mais expressivo para o ponto P04 em relação a CE. Nos demais pontos 

as variações foram sutis. Os valores de TDS e CE foram menores durante o período chuvoso 

para os pontos P06, P07, P08 e P11. 

Para os demais corpos d’águas da DO5, no período seco, o TDS variou entre 18,6 e 253,3 

mg/L e a condutividade, seguindo um mesmo padrão de variação para os pontos que o TDS, 

ficou entre 29,28 e 367,2 µS/s. Os resultados para o TDS e CE podem ser vistos, 

respectivamente, nas Figura 31 e Figura 32. 

Figura 31: Resultado da concentração de Sólidos Totais Dissolvidos nos demais corpos hídricos da 

UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo. 
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Figura 32: Resultado da variação de Condutividade Elétrica nos demais corpos hídricos da UPGRH-

DO5 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Os maiores valores de TDS e CE foram obtidos para P16, P17 e P18 durante o período 

seco, e para o ponto P12 no período chuvoso. Para o ponto P16, localizado sob o Ribeirão 

Traíras, nas proximidades de Engenheiro Caldas, acredita-se que os valores altos de TDS e CE 

estejam associados principalmente à contribuição de efluentes sanitários oriundos do núcleo 

urbano de Engenheiro Caldas, situado a montante do ponto de coleta. Para o ponto P17, situado 

sobre o Ribeirão Traíras próximo a Tumiritinga, os valores obtidos também foram altos, 

contudo, inferiores ao observado no P16, embora esse último se trate de um trecho bastante 

assoreado. O P18, situado sobre o Rio Batatas, foi o ponto de maior TDS e CE, o que pode ser 

justificado com base no observado em campo, um rio bastante assoreado, com presença de 

fortes feições erosivas em umas das margens e na outra, proximidade ao curral de uma 

propriedade. 

O ponto P12, localizado sobre o Rio Preto, que é um dos principais afluentes do Rio 

Caratinga, apresentou baixos valores de TDS e CE durante o período seco e valores altíssimos 

dos mesmos parâmetros durante o período chuvoso, acredita-se que isso se deva ao escoamento 

superficial das áreas agrícolas, como das plantações de café e sítios observados no entorno. 

Além disso, durante os trabalhos de campo, percebeu-se também animais como bois e galinhas 

nas proximidades do curso d’água que está situado próximo a uma propriedade rural. 

Para o Rio Doce, tanto nas proximidades de Ipatinga quanto de Conselheiro Pena, pontos 

P21 e P20 respectivamente, os valores de TDS e CE não foram alarmantes, situando-se entre 

47,75 e 56,66 mg/L e 74,36 e 91,42 µS/s para as campanhas. 

Para a bacia do Rio Manhuaçu, os valores de TDS apresentaram maiores variações 

durante o período seco, enquanto a CE apresentou no período seco valores inferiores a 200 µS/s 

e inferiores a 100 µS/s no período chuvoso. Ao ponto com valor de CE mais discrepante na 
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bacia, Silva (2017) associou a possível concentração de substâncias húmicas e metais 

dissolvidos. 

Na bacia do Rio do Peixe, Nascimento et al. (2018) observou maiores valores de TDS no 

período seco, já os valores de CE foram maiores no período úmido. A autora associou os altos 

valores ao substrato rochoso local que disponibiliza íons para a água, e com os despejos 

industriais e sanitários. Para o Rio Santa Bárbara, de acordo com Marques (2016) no período 

chuvoso, todos os pontos que apresentaram os maiores valores para TDS e CE apresentavam 

também algum tipo de influência antrópica, como ausência de mata ciliar ao longo das margens, 

atividade pecuária, presença de pastagens e solos expostos em decorrência de erosão. No 

período da seca, os maiores valores obtidos foram associados direta ou indiretamente a 

atividades minerárias. 

Reis et al. (2017) obteve para o Rio Matipó valores de CE para o período chuvoso entre 

16,48 e 116,80 µS/cm, e no período seco entre 18,25 e 116,80 µS/cm. Segundo os autores, no 

geral, os valores apresentaram ligeira variação de um período para outro, não permitindo 

afirmar como se dá a influência da sazonalidade sob o parâmetro. Para a bacia do Rio Oratórios, 

Lacerda & Roeser (2014) obteve valores de TDS variando entre 21,67 e 104,2 mg/L e de CE 

entre 33,25 e 227 µS/cm, os quais o autor considerou como baixos e justificou com base na 

baixa interferência antrópica nos locais amostrados. 

Para o Alto Rio Doce, Gontijo et al. (2014) obteve a condutividade variando entre 4,6 e 

39,8 µS/cm e TDS entre 3,0 e 80,7 mg/L. No Rio Casca, Glória (2014) apontou que a variação 

da CE evidenciou a presença mais significativa de substâncias ionizadas durante o período seco, 

fato justificado pela menor taxa de diluição que ocorre durante essa estação. Já para o ponto no 

qual evidenciou significativa ocorrência dessas substâncias no período chuvoso, atribuíram o 

fato a contribuições antrópicas. 

Silva (2010a), para as Águas do leste do Quadrilátero Ferrífero, obteve CE variando entre 

3,4 e 383,7 µS/cm e TDS apresentaram concentrações entre 2,31 e 115,4 mg/L. 

Para a parte média e inferior do Rio Piracicaba, de acordo com Silva (2010b), a CE variou 

de 18,32 a 56,66 µS/cm no período chuvoso e de 18,09 µS/cm a 56,66 µS/cm no período seco. 

No ponto localizado no Rio Doce, a CE e TDS foram respectivamente 40,9 µS/cm e 25,82 mg/L 

no período chuvoso, e 58,93 µS/cm e 37,76 mg/L no período seco. Os maiores valores de CE 

(204 µS/cm) e TDS (131,9 mg/L) foram obtidos para um ribeirão bastante impactado por 

atividades antrópicas. Lima (2009), também para o Rio Piracicaba, encontrou valores de CE 

entre 24,95 e 1081 µS/cm durante o período seco e entre 19,9 a 33,54 µS/cm durante o chuvoso. 
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Já as concentrações de TDS variaram entre 7,92 e 716 mg/L durante a seca e de 15,9 a 21,9 

mg/L. 

No Rio Piranga, Fukuzawa (2008) realizou as medidas de CE apenas durante o período 

de seca, onde, no geral, obteve valores entre 32,96 e 36,88µS/cm, com exceção de dois pontos 

onde a CE atingiu 1729 e 4058 µS/cm. Sendo esses dois pontos localizados após o encontro do 

Rio Piranga com o Rio do Carmo, a autora concluiu que as águas do Rio do Carmo influenciam 

esses teores, considerando que esse corpo d’água passa por muitas cidades e vilas da região 

carreando uma carga bem maior de poluição antropogênica. 

A situação na UPGRH- DO5 não é muito diferente das sub-bacias acima apresentadas, 

fortemente marcada processos erosivos em decorrência dos principais tipos de solo que 

apresenta Argissolos e Latossolos, e ocupações irregulares, identificou-se ao longo da DO5 a 

presença de margens fortemente erodidas e baixa cobertura por mata ciliar, além da inexistência 

de ETE’s todos esses fatores que contribuem para elevação dos valores de TDS e por 

consequência de CE na região. 

7.1.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO para os pontos amostrado ao longo do Rio Caratinga variou no período seco de 

0,99 a 344 mg/L de O2. No período chuvoso a variação foi de 0,34 a 6,0 mg/L de O2. Os 

resultados são apresentados na Figura 33. 

Figura 33: Resultado da concentração de DBO no Rio Caratinga. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Como pode-se observar, os valores de DBO obtidos para os pontos P04 e P05 confirmam 

o que já havia sido levantado na discussão de outras variáveis, o lançamento de efluentes 



109 

sanitários sem tratamento no Rio Caratinga é o principal estressor ambiental na região. Os 

valores de DBO obtidos para os pontos P04 (centro de Caratinga) e P05 (ao norte da cidade) 

foram, respectivamente, 344 e 306 mg/L de O2. Tais concentrações correspondem a carga 

orgânica esperada para esgotos. Segundo Von Sperling (1996), a DBO média de um esgoto 

doméstico é de 300 mg/L. 

O ponto P06, situado a jusante da cidade de Caratinga e a montante da cidade de 

Ubaporanga, apresentou DBO de 46 mg/L, o que significa uma queda considerável na 

concentração quando comparada a P05 indicando a ocorrência do processo natural de 

autodepuração, visto que nesse ponto a disponibilidade de OD aumenta e sua demanda 

biológica cai. Contudo, o resultado obtido ainda não é suficiente para atendimento ao padrão 

de rios classe 2 de acordo com as legislações vigentes (DBO até 5,0 mg/L). Cabe ressaltar que 

o limite estabelecido pela legislação foi atingido para o Rio Caratinga em todos os pontos que 

antes de adentrar a cidade de Caratinga (P01, PO2 e P03) e, nos pontos à jusante de P06 até 

chegar a foz do rio em Barra do Cuieté (P11), onde sua vazão aumenta significativamente. 

Para os demais corpos hídricos da UPHGRH-DO5, a DBO no período seco variou de 0,87 

a 4,88 mg/L de O2 e no período chuvoso de 0,42 a 2,5 mg/L de O2, como pode ser visto na 

Figura 34. 

Figura 34: Resultado da concentração de DBO nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Como pode-se observar, a DBO do ponto P16 (4,88 mg/L de O2) durante o período seco 

ficou próxima ao limite de 5,0 mg/L. Esse valor, embora dentro dos limites, reflete a influência 

do lançamento de esgotos sanitários nesse corpo d’água, pelo núcleo urbano de Engenheiro 

Caldas que está situado à montante do ponto de coleta. 
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Em relação a sazonalidade, pode-se afirmar que essa possui relação direta e importante 

com a variável em questão. Embora o período de chuvas não tenha sido suficiente para colocar 

as concentrações de DBO dos pontos P04 e P05 dentro do limite estabelecido para rios classe 

2, essas foram reduzidas cerca de 60 vezes no período. Além do mais, para todos os pontos 

amostrados na unidade, observou-se que as concentrações de DBO foram reduzidas durante o 

período chuvoso. 

Quanto ao comportamento da variável em outras sub-bacias, Nascimento et al. (2018) 

também observou uma sazonalidade nos valores de DBO para a bacia do Rio do Peixe. 

Identificou ainda que os maiores valores obtidos na bacia exibiam relação com a decomposição 

da matéria orgânica proveniente do despejo de efluente industrial e doméstico do núcleo urbano 

de Itabira, cidade sede da bacia. 

Para a bacia do Rio Santa Bárbara, o comportamento do parâmetro com a sazonalidade 

foi distinto. Embora dentro dos limites definidos, de maneira geral, os valores obtidos por 

Marques (2016), no período chuvoso, foram superiores aos do período seco. Para o maior valor 

encontrado no período chuvoso, a autora justificou com base na influência agropecuária nas 

áreas de coleta durante o período, enquanto que para os maiores valores obtidos durante o 

período seco, o lançamento de efluentes sanitários, industriais e o descarte de resíduos (aterros), 

foram apontados como causa. 

No Rio Piranga, com exceção do ponto localizado na cidade de Ponte Nova, cuja DBO 

foi 9,68 mg/L no período seco, de acordo com Oliveira (2016), todos os pontos amostrados 

apresentaram concentrações menores que 5,0 mg/L. Em relação a DBO de 9,68 mg/L, o autor 

ressalta que o lançamento de alta carga orgânica, associada a baixa vazão no curso d’água na 

estação seca, que não é suficiente para diluir a concentração, resulta no alto valor encontrado 

para o ponto em questão. 

7.1.8 Fósforo 

Para o Rio Caratinga as concentrações de fósforo variaram de 0,001 a 0,646 mg/L durante 

o período seco e de 0,003 a 0,249 mg/L no período chuvoso. Os resultados são apresentados na 

Figura 35. 
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Figura 35: Resultado da concentração de Fósforo no Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Em mais uma variável estudada percebemos a influência do lançamento de esgoto in 

natura do núcleo urbano de Caratinga para a queda de qualidade desse curso d’água. Os valores 

de fósforo obtidos para os pontos P04 no centro de Caratinga (0,435mg/L), P05 a norte da 

cidade (0,646 mg/L) e P06 mais a jusante da cidade de Caratinga (0,478mg/L), foram os 

maiores dentre todos os pontos amostrados na UPGRH-DO5 no período seco. 

Outra questão importante a ser discutida é a concentração de fósforo no ponto P06 (0,478 

mg/L) no período seco, o valor chega a ser ligeiramente maior que o obtido no centro urbano 

da cidade (P04) onde a contribuição por efluentes sanitários era evidente. Aponta-se dessa 

forma que em P06, além das contribuições de fósforo advindas da área a montante (P05), existia 

também uma contribuição adicional por atividades agrícolas, afinal, as margens desse corpo 

d’água consistia em uma área de pastagem e sabe-se que excretas de animais também 

contribuem para o aporte de fósforo em águas naturais, além disso, também foi observado nesse 

ponto presença de espuma na água, indicando a presença de detergentes, outra importante fonte 

de fósforo. 

Para as concentrações de fósforo no Rio Caratinga, aponta-se também o aporte oriundo 

das drenagens de áreas agrícolas, marcada por extensos cafezais e outras culturas, para quais se 

sabe que é comum o uso de fertilizantes como NPK (Nitrogênio, fósforo e Potássio). O uso 

desses produtos associado a alta suscetibilidade erosiva dos solos dessa região, sugerem 

confirmação da hipótese da ocorrência do aumento da concentração do elemento durante o 

período chuvoso para a parte inferior do rio (P08 a P10) e na cabeceira para o ponto P03, 

localizado em área rural antes de adentrar a cidade de Caratinga, pois, com as chuvas, excretas 
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de animais e partículas de solos contendo insumos são facilmente carreados para a calha do rio, 

que passa então a incorporar o elemento. 

A variação das concentrações apara o Rio Doce e outros afluentes da UPGRH-DO5 

podem ser vista na Figura 36. Para esses corpos d’água percebeu-se também a influência do 

lançamento de esgotos sanitários in natura no aporte de fósforo para águas naturais, situação 

evidente no ponto P16 (0,219 mg/L), localizado sobre o Ribeirão Traíra a jusante do núcleo 

urbano de Engenheiro Caldas. Para os pontos apresentados na Figura 36, com exceção de P16, 

as concentrações de fósforo no período chuvoso foram superiores às obtidas no período seco. 

Figura 36: Resultado da concentração de Fósforo nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Ainda do ponto de vista da sazonalidade, percebe-se que para os pontos mais críticos - 

P04, P05, P06 no Rio Caratinga e P16 no afluente - a mesma foi importante na diluição das 

concentrações de fósforo, que, embora ainda se apresentassem em concentrações superiores aos 

limites preconizados no período chuvoso, foram significativamente reduzidas. 

Para a UPGRH-DO5 no geral, percebe-se que nos pontos onde a contribuição de fósforo 

para as águas ocorre majoritariamente por lançamento de esgoto doméstico sem tratamento, o 

aumento das vazões, apesar de ser fator importante na diluição das altas concentrações, ainda 

não é suficiente para atingir o padrão de enquadramento definido para os rios dessa unidade. 

Confirmando mais uma vez a problemática de saneamento em termos de tratamento de esgoto 

para a região. 

Em relação a avaliação do parâmetro em outras sub-bacias do Rio Doce, na bacia do Rio 

do Peixe, Nascimento et al. (2018) associou a ocorrência de fósforo tanto a fontes litológicas 

quanto ao recebimento de cargas clandestinas de efluentes sanitários. Apontou também que no 

período úmido o incremento do elemento em alguns pontos amostrados devia-se a lavagem do 

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

1º Campanha (SECO) 0,000 0,033 0,018 0,219 0,000 0,000 0,025 0,000 0,034

2º Campanha (CHUVOSO) 0,011 0,018 0,028 0,176 0,074 0,064 0,052 0,060

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

F
ó
sf

o
ro

 (
m

g
/L

)

CONAMA 357/2005
(0,1 mg/L)



113 

solo e escoamento para esses corpos d’água. Nessa bacia, as concentrações obtidas foram 

desconformes à legislação para todos os pontos amostrados no período úmido, atendendo a 

mesma em apenas um ponto durante o período seco. 

Para a bacia do Rio Santa Bárbara, os teores de fósforo ficaram dentro dos limites 

estabelecidos pela legislação em todas as campanhas. De acordo com Marques (2016), os 

valores de fósforo mais acentuados no período chuvoso refletem a contribuição de adubos 

fosfatados oriundos das plantações de eucalipto às margens dos rios e efluentes sanitários e 

industriais. 

Na bacia do Rio Piranga, Oliveira (2016) obteve teores inferiores ao limite estabelecido 

em quase toda extensão da bacia, com exceção de dois pontos localizados nos municípios de 

Guaraciaba e Ponte Nova, cujas concentrações foram respectivamente 0,16 mg/L e 1,64 mg/L, 

o que o autor associou à falta de coleta e tratamento de esgotos. 

Glória (2014), para a bacia do Rio Casca, obteve para um ponto da bacia concentração de 

fósforo que excedeu cerca de 15 vezes o limite preconizado, nível de contaminação que o autor 

associou a forte influência antropogênica. 

7.1.9 Nitrato 

Para o Rio Caratinga, as concentrações variaram entre 3,1 e 19 mg/L no período seco, e 

entre 3,3 e 14 mg/L durante o período chuvoso, os resultados estão representados na Figura 37. 

Figura 37: Resultado das concentrações de Nitrato no Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Pela forma com que as concentrações de nitrato se distribuíram ao longo do rio, aponta-

se que o comportamento dessa variável ao longo dos pontos responde pela forte influência 

agropecuária que domina a bacia.  Para os pontos P06, P07 e P08, por exemplo, a influência foi 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

1º Campanha (SECO) 3,5 8,4 7,1 4,0 3,1 19,0 14,6 14,6 5,8 6,2 4,0

2º Campanha (CHUVOSO) 3,3 5,9 6,3 5,9 6,1 14,0 10,7 9,3 6,7 6,1 6,6
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nítida, localizados a jusante de grandes morros de café, esses pontos apresentaram as maiores 

concentrações de nitrito de toda a UPGRH-DO5. Outra situação que leva ao apontamento da 

agropecuária como maior fonte de nitrato no Rio Caratinga é o fato dos pontos P04 e P05, 

comprovadamente impactados por carga orgânica oriunda do lançamento de esgotos, terem 

apresentado concentrações de nitrato muito inferiores aos pontos P06, P07 e P08, e em padrão 

semelhante a outros pontos distribuídos no rio, indicando que para essa variável o lançamento 

de efluentes não exerceu principal pressão ambiental como observado em outras. 

Para os demais corpos hídricos amostrados na UPGRH-DO5, a variação foi de 1,3 a 6,2 

mg/L durante o período seco, e de 4,1 a 7,2 mg/L no período chuvoso. Os resultados são 

apresentados na Figura 38. 

Figura 38: Resultado das concentrações de Nitrato nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Quando comparados com os resultados obtidos para o Rio Caratinga, percebe-se que a 

unidade como um todo mantém, de certa forma, uma distribuição homogênea do elemento. 

Com exceção dos pontos P06, P07, e P08, que apresentaram comportamento diferente e foram 

os únicos da DO5 a apresentar concentrações em desacordo com a legislação. 

Em relação a sazonalidade, novamente com exceção dos pontos P06, P07 e P08, que 

apresentaram redução nas concentrações durante o período chuvoso, para todos os pontos 

observou-se um acréscimo nos teores de nitrato durante a campanha chuvosa. Aponta-se assim, 

que tal aumento seja reflexo do maior escoamento superficial durante esse período, que, ao 

lavar os solos, carreiam os insumos aplicados no mesmo, as excretas de animais e outros 

materiais fonte de nitrato para a os corpos hídricos. 

Para a bacia do Rio do Peixe, as concentrações de nitrato variaram entre 2,2 e 5,4 mg/L 

no período chuvoso e de 2,1 a 5,0 mg/L durante o período seco, os maiores valores foram 

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

1º Campanha (SECO) 2,7 3,5 2,2 6,2 2,2 1,3 3,5 5,3 6,2

2º Campanha (CHUVOSO) 4,1 4,9 4,2 7,2 5,3 3,5 3,8 6,3
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obtidos próximo ao núcleo urbano de Itabira, aos quais Nascimento et al.  (2018) atribuiu ao 

lançamento de efluentes sanitários. Na bacia do Rio Santa Bárbara, de acordo com Marques 

(2016), os valores de nitrato variaram de 0,51 a 2,8 mg/L, apresentando um ligeiro aumento nas 

concentrações durante a estação chuvosa, justificado em função do maior aporte do nutriente 

facilitado pelo escoamento superficial. Para a bacia do Rio Piranga, a maior concentração obtida 

foi 5,8 mg/L nas proximidades da cidade de Ponte Nova. Segundo Oliveira (2016), no período 

chuvoso as concentrações variaram de 2,3 a 5,8 mg/L e no período seco entre 2,0 e 5,10 mg/L. 

Na bacia do Rio Matipó no período chuvoso as concentrações variaram de 0,37 a 

4,44mg/L, e no período seco entre 0,93 e 8,13mg/L. 

Analisando os resultados obtidos para a UPGRH-DO5 e para as sub-bacias apresentadas 

acima, percebe-se que os valores de nitrato para a unidade DO5 foram maiores que paras as 

demais bacias. No caso da bacia do Rio do Peixe e do Rio Piranga, as maiores concentrações 

de nitrato foram relacionadas a proximidade aos centros urbanos, valores que se aproximam ao 

obtido para quase toda DO5. Dessa forma, os resultados obtidos na DO5 apontam que, além do 

lançamento de efluentes, as concentrações encontras também refletem a forte influência que o 

padrão de uso do solo na unidade do Caratinga, dominantemente agropecuário, exerce sobre a 

qualidade de seus recursos hídricos. 

7.1.10 Cloretos 

Os valores de cloreto obtidos para o Rio Caratinga variaram entre 5,3 a 18,3 mg/L no 

período seco, e de 6,7 a 16,3 no período chuvoso, conforme apresentado na Figura 39. 

Figura 39: Resultados das concentrações de Cloreto no Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Os pontos que apresentaram valores de cloretos superiores a 15mg/L, teor característico 

de esgotos sanitários, foram os pontos P04, P05 e P06. Para os pontos P04 e P05, a principal 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

1º Campanha (SECO) 5,3 7,3 6,1 16,7 18,3 16,0 14,1 13,8 7,5 7,8 8,8

2º Campanha (CHUVOSO) 7,7 8,0 16,4 14,3 11,0 16,3 9,7 9,6 11,0 11,1 6,7
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influência nos teores é o lançamento de efluentes brutos. Os pontos P06, P07 e P08 também 

apresentaram altas concentrações, aponta-se que em P06, além da influência do lançamento de 

esgoto dos pontos a montante (mais especificamente P05), também sofre influência das águas 

utilizadas em irrigação, visto que P06, P07 e P08 se localizam abaixo de grandes morros de 

plantação de café. 

Quanto a influência da sazonalidade durante o período chuvoso, as concentrações de 

cloreto foram menores que as do período seco nos pontos P04, P05, P07 e P08, indicando que 

houve diluição nas concentrações de cloreto em resposta a maior precipitação no período. Para 

os pontos mais a montante do Rio Caratinga (P01, P02 e P03), percebeu-se um aumento das 

concentrações durante o período chuvoso, o que pode estar relacionado a drenagens de área 

agrícolas, situação semelhante foi observada para os pontos P09 e P10 situados mais a jusante 

da bacia. 

Os valores de cloreto obtidos para os demais corpos d’águas variaram de 3,4 a 28,9 mg/L 

durante o período seco, e de 5,8 a 17,3 mg/L durante o período chuvoso, conforme Figura 40. 

Figura 40: Resultados das concentrações de Cloreto nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Maiores valores foram observados durante o período seco para P16, P17 e P18. O ponto 

P16, além de influenciado pelo lançamento de efluentes sanitários do núcleo urbano de 

Engenheiro Caldas, sofre influência da área agrícola do entorno. A concentração em P17, 

também situado sobre o Rio Traíras, sugere uma atenuação nos teores, embora ainda alto, em 

virtude da distância a P16. O ponto P18 está localizado no Rio Batatas que é um curso d’água 

bastante assoreado e com presença de animais nas margens, onde acredita-se que fatores como 

a dissolução de minerais e as fezes de animais respondam pela alta concentração obtida no 

ponto. 
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1º Campanha (SECO) 3,4 4,9 7,3 28,9 15,9 26,8 6,0 10,3 6,2

2º Campanha (CHUVOSO) 5,8 9,4 16,2 8,8 8,0 17,3 5,9 6,0
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Em outras pesquisas realizadas na bacia do Rio Doce, o comportamento da variável 

também foi avaliado. Para a bacia do Rio do Peixe, os valores de cloreto para o período chuvoso 

variaram de 0,9 a 4,1mg/L e de 0,4 a 5,3 mg/L no período seco. De acordo com Nascimento et 

al. (2018), os pontos de elevada ocorrência estão relacionados em grande parte ao aporte de 

esgotos sanitários oriundos do núcleo urbano de Itabira, que chegam ao corpo d’água sem 

tratamento. 

Na bacia do Rio Santa Bárbara, os valores durante o período chuvoso variaram de 0,61 a 

1,27 mg/L e no período seco de 0,87 a 1,71 mg/L. Reis et al. (2017), para a bacia do Rio Matipó, 

obteve as concentrações no período chuvoso entre 0,92 e 8,90 mg/L, já no período seco, obteve 

valores ligeiramente menores, entre 0,77 e 3,94 mg/L. 

Na bacia do Rio Oratórios, Lacerda & Roeser (2014) obteve concentrações entre 2,50 e 

29,74 mg/L. No Rio Casca, Glória (2014) obteve valores de 10,01 a 156,57 mg/L. Para o Alto 

Rio Doce a maior concentração obtida foi 2,0mg/L para um córrego mais antropizado 

localizado próximo à cidade de Mariana (SILVA, 2010). 

Para a bacia do Rio Piracicaba, Silva (2010b) obteve concentrações no período chuvoso 

entre 2,42 e 5,79 mg/L e no período seco de 6,58 e 23,7mg/L. Para o Rio Doce, a autora obteve 

concentrações de 4,58 mg/L no período seco e de 17,11 mg/L no período chuvoso. Também 

para a bacia do Piracicaba, Lima (2009) obteve valores no período seco que variou de 2,43 a 

8,75 mg/L no rio principal e de 2,43 a 32,33 mg/L para os tributários, durante o período chuvoso 

a variação para o rio principal ficou entre 2,45 e 4,41 mg/L. 

Na bacia do Rio Piranga as concentrações variaram de 0,99 a 2,07 mg/L no período 

chuvoso e de 0,49 a 3,53 mg/L durante o período seco, o maior valor foi obtido para o ponto 

amostrado na cidade de Ponte Nova, o que Oliveira (2016) atribuiu ao lançamento de esgotos 

bruto na água. Goulart (2008), para a porção superior do Rio Piranga, obteve variações de 0,09 

a 2,20 mg/L no período chuvoso e de 0,45 a 1,26 mg/L no período seco. Fukuzawa (2008), para 

o mesmo rio, obteve valores no período chuvoso de 1,95 a 4,4 mg/L e de 0,49 a 32,51 mg/L no 

período seco. De acordo com a autora, a concentração de 32,41 mg/L foi a mais discrepante 

dentre os valores obtidos, o ponto situa-se após encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo, 

o que remete à provável contribuição do Rio do Carmo para este resultado. Nos tributários a 

variação foi de 1,46 a 9,31 mg/L no período de chuvas e de 0,49 a 14,29 no período de secas. 

À concentração de 14,29 mg/L, maior valor obtido para os tributários, a autora associa ao 

possível lançamento de esgotos doméstico no corpo d’água. 

No geral, pode-se dizer que os valores de cloreto obtidos para UPGRH-DO5 foram altos 

quando comparados aos resultados obtidos em outras sub-bacias do Rio Doce, com exceção do 
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Rio Oratórios, onde Lacerda & Roeser (2014) obteve altíssimas concentrações. Quanto as 

principais contribuições, a maior parte dos estudos apontam o lançamento de efluentes 

sanitários nos corpos d’água como a principal forma de aporte desse elemento. Tal situação 

também é observada em alguns pontos da DO5, contudo, como os pontos situados mais 

distantes das áreas urbanas também apresentaram altos níveis de cloreto, acredita-se que as 

águas de irrigação e a dissolução de minerais, consistem em outras fontes de incremento desse 

elemento ao longo da bacia. 

7.1.11 Coliformes Totais e E. coli 

Os resultados de coliformes totais e E. coli são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Resultados das concentrações coliformes Totais e E coli obtidas para a UPGRH-DO5. 

Pontos 

Coliformes 

Totais (seco) 

(NMP/100mL) 

Coliformes 

Totais (chuvoso) 

(NMP/100mL) 

E. Coli (seco) 

(NMP/100mL) 

E. Coli 

(chuvoso) 

(NMP/100mL) 

P01 1,36E+04 1,39E+04 2,42E+03 2,42E+03 

P02 3,14E+05 2,26E+05 3,64E+03 4,35E+04 

P03 9,61E+05 1,05E+05 1,17E+04 2,19E+04 

P04 2,70E+06 8,33E+05 2,72E+05 2,79E+05 

P05 6,49E+06 9,05E+05 1,21E+06 2,18E+05 

P06 3,82E+06 1,45E+04 3,50E+05 5,17E+02 

P07 - 7,27E+04 - 1,72E+04 

P08 2,78E+04 2,48E+04 3,73E+03 5,56E+03 

P09 7,68E+04 1,96E+04 9,61E+03 1,46E+02 

P10 6,14E+04 1,86E+04 5,17E+02 8,16E+04 

P11 3,45E+04 1,67E+04 3,43E+02 2,38E+02 

P12 - 1,85E+04 - 8,16E+02 

P13 1,19E+04 - 1,79E+02 - 

P14 - 6,84E+03 - 3,13E+02 

P15 2,72E+04 7,94E+03 6,77E+01 1,33E+04 

P16 2,74E+04 4,61E+04 3,84E+03 7,80E+03 

P17 7,76E+03 1,05E+04 6,23E+01 8,32E+01 

P18 2,93E+04 7,94E+03 1,86E+02 2,28E+02 

P19 3,50E+05 8,16E+04 6,13E+04 2,19E+04 

P20 6,35E+03 7,94E+03 4,57E+02 1,71E+03 

P21 3,09E+04 - 8,84E+03 - 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Para o Rio Caratinga, as concentrações de coliformes totais variaram de 2,78E+04 a 

6,49E+06 NMP/100mL no período seco e entre 1,39E+04 a 9,04E+05 NMP/100mL durante o 

período chuvoso. As concentrações de E. coli no período seco variaram de 3,43E+02 a 

1,21E+06 NMP/100mL e de 1,46E+02 a 2,79E+05 NMP/100mL no período chuvoso. A 

variação das concentrações entre os pontos pode ser melhor observada nas Figuras 41 e 42 a 

seguir. 
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Figura 41: Resultados das concentrações de Coliformes Totais no Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

 

Figura 42: Resultados das concentrações de E. Coli no Rio Caratinga. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Para os demais corpos hídricos as concentrações de coliformes totais variaram entre 

6,35E+03 NMP/100 mL e 3,50E+05 NMP/100 mL no período seco, e entre 6,84E+03 NMP/100 

mL e 8,16E+04 NMP/100 mL no período chuvoso. Para a E. coli a variação durante o período 

seco foi de 6,23E+01 NMP/100 mL a 6,13E+04 NMP/100 mL, e entre 8,32E+01 NMP/100 mL 

e 2,19E+04 NMP/100 mL no período chuvoso (Figura 43 e 44). 
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Figura 43: Resultados das concentrações de Coliformes Totais nos demais corpos hídricos da 

UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

 

Figura 44: Resultados das concentrações de E. Coli nos demais corpos hídricos da UPGRH-DO5. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Observou-se que no Rio Caratinga, durante o período seco, os maiores valores de 

coliformes totais e E. coli foram obtidos nos trechos iniciais de P01 a P06, com destaque para 

as concentrações de E. Coli obtidas para os pontos P04, P05 e P06, os mais afetados pelo 

lançamento de esgotos sanitários sem tratamento em seus cursos. Já para a porção média e 

inferior da bacia (P07 a P11), observa-se que as concentrações de coliformes totais e E. coli são 

menores para o mesmo período, o que pode ser justificado tanto com base no aumento da vazão, 

quanto no menor adensamento urbano nessas regiões. Para os demais corpos hídricos destaca-

se o P19, que, situado no centro urbano de Conselheiro Pena, apresentou a maior concentração 

de E. coli em ambos os períodos. 

A determinação de potencialidade de uma água transmitir doenças pode ser efetuada de 

forma indireta através dos organismos indicadores de contaminação fecal (VON SPERLING, 

2005). Visto a importância do monitoramento dessa variável para a saúde pública, o limite 
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estabelecido para corpos d’água classe 2 é de concentração de E. coli até 1.000 NMP/100 mL. 

Para o rio principal, durante o período seco, com exceção dos pontos P10 e P11, todos 

apresentaram concentrações de E. coli superiores ao limite estabelecido, em P04, P05 e P06, 

por exemplo, os valores apresentaram-se mais de 10 vezes superiores ao preconizado. No 

período chuvoso, apenas P06 e P09 atenderam aos limites. Para os demais corpos hídricos, 

apresentaram-se desconformes à legislação, nos dois períodos, os pontos P16 e P19, ambos 

influenciados pelo lançamento de efluentes sanitários, e no período chuvoso, os pontos P15 e 

P20, não atenderam aos limites. 

Quanto a influência da sazonalidade para a variável, os pontos onde as concentrações 

durante o período chuvoso foram superiores às encontradas no período seco, se justificam com 

base no maior carreamento de materiais das áreas rurais durante esse período, como explanado 

por Amaral et al. (2003), na estação chuvosa, o escoamento superficial é o fator que mais 

contribui para a modificação da qualidade microbiológica das águas superficiais, uma vez que 

aumenta a taxa de sedimentos e excretas de animais e humanas, que são carreados para o leito 

do rio. Resultado diferente foi obtido para pontos situados mais próximos a centros urbanos, 

nesses, percebeu-se que a variação entre os períodos não ocorre de forma tão evidente. Tal 

comportamento indica que em pontos onde a poluição é pontual, como em P04, P05 e P19, o 

aumento da vazão não é suficiente para diluir as cargas poluidoras que são continuamente 

lançadas. 

Na bacia do Rio do Peixe, Nascimento et al.  (2018) encontrou, durante o período 

chuvoso, concentrações de E. Coli variando entre 15 a 5320 NMP/100 mL e no período seco 

entre 99 e 34480 NMP/100 mL. Na bacia do Rio Santa Bárbara (Marques, 2016), E. coli 

também foi identificada e a variação durante o período chuvoso foi entre 24,6 e 1886,3 

NMP/100 mL, e no período seco entre 2 e 23590 NMP/100 mL. Para a autora, os resultados 

obtidos não permitiram concluir que esses parâmetros são determinados incisivamente pela 

sazonalidade. 

Oliveira (2016), para a bacia do Rio Piranga, obteve concentrações entre 100 e 

15.970 NMP/100mL, o autor identificou que, para a maior parte dos pontos, obteve 

concentrações superiores ao limite estabelecido, destacou ainda que nas áreas urbanas a 

principal causa é o lançamento de esgoto bruto no corpo d’água e para as altas concentrações 

encontradas em zonas rurais, a principal causa é a presença de atividades pecuárias próximas 

às margens dos rios. A situação apresentada pelo autor é bastante semelhante a observada para 

a UPGRH-DO5. No Rio Oratórios, Lacerda & Roeser (2014) obteve valores de E. coli 

superiores a 2.420 NMP/100 mL, ou seja, também em desacordo ao definido para classe 2. Já 
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para o Rio Casca, de acordo com Glória (2014), durante o período seco, a maior parte dos 

pontos extrapolou os limites, enquanto que no período chuvoso o índice de desconformidades 

foi menor. 

Para a parte média e inferior da bacia do Rio Piracicaba, Silva (2010) também obteve para 

a maioria dos pontos analisados, concentrações de E. coli acima do permitido, a autora destacou 

que ao comparar os resultados obtidos nas duas campanhas de amostragem percebeu uma 

elevação no nível de E. coli no período chuvoso, o que acreditou ser devido ao aumento do 

carreamento de material sólido, líquido, micronutrientes e outros materiais particulados 

contaminados para o leito do rio. Com padrão de uso e ocupação semelhante ao da DO5, 

segundo Silva (2010), os lançamentos de esgoto in natura das vilas e moradias rurais, além das 

atividades típicas dessa região, como a criação de gado, porcos, também podem contribuir para 

o aumento de E. coli nessa bacia hidrográfica. 

Em síntese, o estudo da variável E. coli nas sub-bacias do Rio Doce acima apresentadas 

revelam que a desconformidade frente a legislação ambientas e se assemelham ao obtido para 

a DO5, relevando ainda os efeitos da sazonalidade sob a variável que, como nesse estudo, foi 

mensurada em regiões urbanos e rurais. Os resultados e apontamentos feitos para as demais 

sub-bacias confirmam as hipóteses anteriormente apontadas durante a discussão dos resultados 

obtidos para a bacia do presente estudo. 

7.2 ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DA UPGRH-DO5 PELO IQA 

7.2.1 Índice de Qualidade da água na UPGRH-DO5 conforme série do IGAM paras o período 

2014-2016 

O monitoramento da qualidade da água pelo projeto Águas de Minas, do IGAM, realiza 

o cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) por meio dos seguintes parâmetros: OD, DBO, 

Coliformes Termotolerantes (E. Coli), Temperatura da água, pH, nitrato, fósforo total, sólidos 

totais e turbidez, buscando mensurar o nível de qualidade das águas dos corpos hídricos em 

termos da contaminação por matéria orgânica e fecal, sólidos e nutrientes. 

Na UPGRH-DO5 encontram-se distribuídas entre 8 estações de monitoramento, 

relacionados na Tabela 14. 
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Tabela 14: Descrição geral das estações de monitoramento de qualidade da água do IGAM na 

UPGRH-DO5. 

Estação Enquadramento Munícipio Descrição 

RD033 Classe 2 
Belo Oriente e 

Bugre 

Rio doce a jusante da cachoeira 

escura. 

RD056 Classe 2 Caratinga 
Rio Caratinga à jusante da cidade 

de Caratinga. 

RD057 Classe 2 
Conselheiro 

Pena 

Rio Caratinga em Barra do 

Cuieté. 

RD058 Classe 2 
Conselheiro 

Pena 
Rio doce em Conselheiro Pena. 

RD090 Classe 2 
Alpercata, 

Tumiritinga 

Ribeirão traíras em seu trecho 

Intermediário. 

RD091 Classe 2 
Santa Bárbara 

do Leste 

Córrego do Pião, próximo a 

nascente do Rio Caratinga. 

RD092 Classe 2 Inhapim 
Rio Preto, em seu trecho 

Intermediário. 

RD093 Classe 2 Tarumirim 
Rio Caratinga, após a foz do Rio 

Preto. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em InfoHidro (ANA, 2017) 

Apesar do número de estações que monitoram a UPGRH-DO5, nem todas disponibilizam 

análises trimestrais, período normalmente considerado no monitoramento do IGAM. Assim, os 

resultados aqui apresentados referem-se as estações que, durantes os anos 2014, 2015 e 2016, 

tiveram o monitoramento trimestralmente executado, são elas: RD056, RD057 e RD058. Na 

Tabela 15 estão apresentados os resultados do IQA calculados e as respectivas classificações 

de qualidade da água com base nos valores dos parâmetros disponibilizados pelo IGAM. 

Tabela 15: Valores de IQA obtidos para as estações com monitoramento trimestral pelo IGAM no 

período 2014-2016. 

Estação Rio Município 
IQA médio 

(2014) 

IQA médio 

(2015) 

IQA médio 

(2016) 

RDO56 

Rio Caratinga à 

jusante da cidade 

de Caratinga 

Caratinga 
33,98 

Ruim 

27,50 

Ruim 

34,53 

Ruim 

RD057 
Rio Caratinga em 

Barra do Cuieté 

Conselheiro 

Pena 

70,85 

Boa 

74,20 

Boa 

65,75 

Razoável 

RD058 
Rio Doce em 

Conselheiro Pena 

Conselheiro 

Pena 

66,85 

Razoável 

66,88 

Razoável 

58,2 

Razoável 

Fonte: Elaborado pela autora com base em InfoHidro (ANA, 2017) 

Como pode-se perceber, a estação RD056, localizada próximo ao núcleo urbano de 

Caratinga, recebe a pior classificação de qualidade de água, situação que se manteve durante 

todo o período 2014-2016. Outra observação pertinente é relativa a piora do valor do IQA, 

acompanhado pela mudança de classificação de qualidade durante o ano de 2016 para a estação 

RD057, localizada na foz do rio em Barra do Cuieté. Acredita-se que esse resultado seja reflexo 

da enxurrada de rejeitos que o Rio Doce recebeu com o rompimento da barragem de Fundão, 
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em novembro de 2015, pelo fato da estação próxima a confluência do Rio Caratinga com o Rio 

Doce. 

Em 2016, o CBH Doce relacionou os corpos d’água que apresentam as piores condições 

de qualidade das águas em todos os trimestres de ano avaliado, lá, a estação RD056 (Rio 

Caratinga, à jusante da cidade homônima) aparece listada ao lado de outras duas estações, essas 

situadas sobre o Rio Doce nos municípios de Ipatinga (RD035) e Belo Oriente e Bugre 

(RD033). Dentre os parâmetros que contribuíram para a má classificação do ponto RD056 

aparecem a % OD saturado, Coliformes Termotolerantes/Escherichia coli, DBO e Fósforo. 

O levantamento de dados histórico do IGAM para UPGRH-DO5 possibilitou 

conhecimento prévio da qualidade da água na região, bem como auxiliou no planejamento da 

rede de amostragem desse estudo de monitoramento, que priorizou por dispor os pontos de 

maneira mais densa e estratégica afim de melhor entender como os diferentes padrões de uso e 

ocupação do solo e a sazonalidade pressionam as variáveis ambientais. 

7.2.2 Índice de Qualidade das Águas da UPGRH-DO5 conforme monitoramento desta 

pesquisa 

A fim de verificar mais pontualmente como os padrões de uso e ocupação do solo na 

UPGRH-DO5 estão refletindo nos parâmetros de qualidade considerados no cálculo do IQA, 

calculou-se o índice de qualidade e fez-se a classificação conforme metodologia do IGAM para 

21 pontos distribuídos ao longo da unidade avaliados durante duas campanhas de amostragem, 

uma no período seco e uma no chuvoso. Os resultados são apresentados respectivamente nas 

Tabelas 16 e Tabela 17. 

Lembrado que a variável “qi” corresponde a qualidade do i-ésimo parâmetro, um número 

entre 0 e 100. Cabe ressaltar ainda que valores inferiores a 50 correspondem a águas de 

qualidade “Ruim” ou “Péssima”. 
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Tabela 16: Contribuições dos parâmetros para o IQA obtidos durante o período seco 

Fonte: A autora com base em dados coletados em campo. 

 

Tabela 17: Contribuições dos parâmetros para o IQA obtidos durante o período chuvoso. 

Esta-

ção 

qs 

%OD 

qs E. 

coli 

qs 

pH 

qs 

DBO 

qs 

NO3 

qs 

PO4 

qs 

Temp 

qs 

Tu 

qs 

ST 

IQA 

FINAL 

Classificação 

IGAM 

P01 96,19 14,89 92,5 97,37 39,9 98,72 92,00 83,67 86,47 64,94 Razoável 

P02 97,8 4,23 92,38 72,75 26,62 86,49 92,00 61,23 81,68 48,17 Ruim 

P03 94,56 5,63 90,26 84,95 25,12 77,61 92,00 53,07 82,36 49,28 Ruim 

P04 46,31 3,00 93,08 52,24 26,62 53,97 92,00 53,74 83,65 36,91 Ruim 

P05 60,55 3,00 92,54 56,52 25,86 46,94 92,00 57,65 77,97 38,26 Ruim 

P06 96,39 25,44 93,04 66,15 6,77 64,17 92,00 67,88 80,98 53,19 Razoável 

P07 98,26 6,29 86,76 78,46 13,02 71,42 92,00 69,34 82,36 47,24 Ruim 

P08 93,29 10,56 84,33 89,57 16,22 75,02 92,00 66,73 80,25 52,24 Razoável 

P09 98,31 36,42 89,77 89,37 23,71 87,48 92,00 60,12 83,65 67,08 Razoável 

P10 98,4 3,58 72,26    - 25,86 83,63 92,00 46,97 83,95 42,53 Ruim 

P11 99,28 31,94 83,02 89,08 24,06 74,27 92,00 32,53 73,89 60,60 Razoável 

P12 97,45 21,98 92,98 93,2 34,94 95,47 92,00 64,62 86,72 66,24 Razoável 

P14 98,08 29,57 81,35 91,02 30,86 92,78 92,00 66,73 85,76 67,15 Razoável 

P15 97,77 7,10 83,02 86,99 34,39 89,18 92,00 53,93 79,51 53,2 Razoável 

P16 61,7 9,09 82,9 77,1 22,07 55,93 92,00 41,86 77,19 45,01 Ruim 

P17 98,61 41,99 89,77 96,54 29,07 75,52 92,00 59,79 79,51 69,18 Razoável 

P18 99,32 32,33 77,77 85,87 38,55 78,15 92,00 48,03 64,82 64,56 Razoável 

P19 98,91 5,63 88,06 90,34 36,67 81,53 92,00 37,98 82,36 50,62 Ruim 

P20 98,74 16,98 86,53 92,6 25,12 79,24 92,00 32,43 85,3 56,79 Razoável 

Fonte: A autora com base em dados coletados em campo. 

Esta-

ção 

qs 

%OD 

qs E. 

coli 

qs 

pH 

qs 

DBO 

qs 

NO3 

qs 

PO4 

qs 

Temp 

qs 

Tu 

qs 

ST 

IQA 

FINAL 

Classificação 

IGAM 

P01 91,4 14,89 92,38 72,59 38,27 98,33 92,00 73,89 86,45 61,6 Razoável 

P02 89,32 12,64 89,04 64,27 18,51 74,9 92,00 67,75 81,68 52,68 Razoável 

P03 87,93 7,54 90,27 80,9 22,43 86,51 92,00 59,68 86,7 51,27 Razoável 

P04 5,21 3,00 92 2,00 35,58 32,94 92,00 59,24 83,02 18,11 Péssima 

P05 8,15 3,00 70,65 2,00 41,33 24,37 92,00 51,32 80,98 18,39 Péssima 

P06 44,85 3,00 91,42 2,00 1,4 30,77 92,00 71,69 71,29 18,81 Péssima 

P07 87,9    - 81,06 80,46 5,44 64,24 92,00 72,99 73,81 57,78 Razoável 

P08 90,67 12,51 82,47 81,78 5,44 83,79 92,00 59,9 75,57 47,13 Ruim 

P09 93,55 8,26 78,69 90,83 27,18 99,98 92,00 59,79 84,8 53,97 Razoável 

P10 95,53 25,44 87,2 90,44 25,49 95,79 92,00 58,81 83,65 64,04 Razoável 

P11 96,84 28,78 57,04 84,95 35,58 99,64 92,00 34,56 82,36 61,35 Razoável 

P12 90,07    - 84,33 86,71 44,85 99,99 92,00 83,67 85,3 81,98 Boa 

P13 96,57 34,56 80,48 84,86 38,27 87,55 92,00 77,81 84,8 69,86 Razoável 

P15 91,32 44,11 77,77 89,08 50,18 92,79 92,00 76,3 79,51 73,74 Boa 

P16 62,14 12,36 81,06 59,24 25,49 50,26 92,00 65,23 71,29 47,37 Ruim 

P17 96,01 44,99 50,56 87,47 50,18 99,99 92,00 87,27 81,68 72,16 Boa 

P18 99,08 34,18 48,08 84,03 70,18 99,99 92,00 89,24 70,4 70,55 Razoável 

P19 97,43 3,80 68,13 82,05 38,27 90,24 92,00 33,55 86,15 46,07 Ruim 

P20 94,4 26,43 71,58 90,15 29,01 99,99 92,00 69,47 81,68 64,58 Razoável 

P21 95,84 8,58 83,82 92,01 25,49 87,29 92,00 5,00 82,36 44,09 Ruim 
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Na Figura 45 e 46 estão representados os resultados de IQA obtidos. A escala dos mapas 

das figuras é 1:750.000. 

Figura 45: Mapa dos valores de IQA obtidos para os pontos amostrados durante o período seco. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 
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Figura 46: Mapa dos valores de IQA obtidos para os pontos amostrados durante o período chuvoso. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo 

Os resultados obtidos nas duas campanhas amostrais realizadas classificaram a qualidade 

da água na UPGRH-DO5 variando de “Péssima” a “Boa”, com faixa de IQA entre 18,11 e 81,98 

durante o período seco e entre 36,91 e 69,18 no período chuvoso. 

Com base nos dados apresentados, para o período seco os piores IQA’s foram obtidos 

para os pontos P04, P05 e P06 confirmando o já apontado para esses pontos durante o estudo 

das variáveis individuais, o lançamento de esgoto doméstico bruto no Rio Caratinga é o 

principal causador da condição de péssima qualidade constatada. Esses pontos tiveram a 

qualidade da água classificada como “Péssima” durante o período seco e “Ruim” durante o 

período chuvoso. 
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Em relação as variáveis que mais influenciaram nos IQA’s para esses pontos no período 

seco, a E. coli e a DBO foram as que mais impactaram negativamente P04, P05 e P06, embora 

as variáveis fósforo e nitrato também respondem negativamente pela qualidade. A % de 

saturação de OD, pela mesma linha, foi mais prejudicial a qualidade dos pontos P04 e P05, 

indicando certa melhoria de qualidade em termos de OD para o P6, contudo, essa melhora não 

é sentida no índice final pois a qualidade da variável qNO
3 o influencia muito negativamente, o 

P06 apresentou o pior valor de qsNO3 da bacia, refletindo a influência de atividade agrícola 

bastante marcante nesse ponto. 

Concordante ao exposto em relação aos níveis de nitrato para o P06, percebe-se que os 

pontos P07 e P08 também são fortemente influenciados por essa variável, o que se justifica pela 

localização dos pontos de coletas, aos pés de grandes morros ocupados por café na região, 

evidenciando que os níveis de nitrato muito provavelmente respondem à utilização de 

fertilizantes nessas plantações que são levados à calha do rio. Ainda em relação ao qsNO3, 

durante o período seco, percebe-se que o mesmo influencia negativamente em praticamente 

todos os pontos da UPGRH-DO5, e que durante o período chuvoso, apesar de apresentar uma 

certa melhora para os pontos que foram mais críticos durante o período seco, piora em outros 

pontos em função do maior escoamento e drenagem de compostos de nitrogênio para o rio. 

No índice geral, para todos os pontos, o qsE.coli foi o parâmetro que em ambos os 

períodos mais respondeu por péssimas condições de qualidade da água, revelando-se como 

principal problema da bacia em relação as variáveis estudadas. Sabe-se que a sazonalidade 

exerce influência sobre variáveis microbiológicos, porém, nesse estudo, não se observou 

influência tão positiva ou direta da sazonalidade sobre a qualidade da água em termos dessa 

variável, visto que para os pontos onde a descarga de efluentes sanitários era pontual P04, P05 

e P19, os níveis se mantiveram, e no caso dos pontos P10 e P15, por exemplo, houve piora da 

qualidade no período chuvoso. 

Em temos qualitativos, a classificação da qualidade da água durante o período seco no 

Rio Caratinga variou de “Razoável” a “Péssima”, e para os demais corpos hídricos variou de 

“Ruim” a “Boa”. A classificação de qualidade de água “boa” foi encontrada para o Rio Preto, 

um dos principais afluentes do Rio Caratinga; para outro afluente do Rio Caratinga nas 

proximidades da cidade de Santa Rita; e para o Ribeirão Traíras em Tumiritinga, afluente 

localizado na bacia Incremental da DO5. Ainda qualitativamente, observa-se ganho de 

qualidade no Ribeirão Traíras quando esse se distancia da influência urbana de Engenheiro 

Caldas e é amostrado em Tumiritinga. Mesma situação se observa em relação ao Rio Doce, 

que, nas proximidades de Ipatinga, apresenta qualidade classificada como “Ruim”, influenciada 
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principalmente pela turbidez e E. coli, e apresenta um certo nível de recuperação quando 

amostrado na cidade de Conselheiro Pena, justificada pela melhoria na qualidade das mesmas 

variáveis. 

Em relação a influência da sazonalidade na classificação final, destaca-se que durante o 

período chuvoso, as classificações de qualidades para os pontos variaram entre “Ruim” e 

“Razoável”, com destaque ainda para os alguns pontos, como para P02 e P03, onde houve uma 

leve piora da classificação influenciada principalmente pelos níveis de E. coli, caíram de 

“Razoável” para “Ruim”. Nos pontos P04 e P05 a classificação passou de “Péssima” para 

“Ruim”, devido a significativa melhora nos níveis de OD. No P06 a melhora no período se deve 

tanto aos maiores níveis de OD quando a redução no de E. coli provocados pelo maior volume 

de águas no período chuvoso e consequente diluição das concentrações de E. coli e reintrodução 

de OD devido a maior turbulência da água.  

Em relação ao uso do IQA para avaliação da qualidade da água, o objetivo a que se propõe 

é agregar informações de parâmetros físicos, químicos e biológicos em um índice numérico 

traduzido em uma classificação de qualidade. Foi possível perceber também como o parâmetro 

de maior peso no IQA, E. coli, influencia na classificação da qualidade da água. Como também 

observado por Drumond (2016) para a Bacia do Rio Xopotó, na UPGRH-DO5 que se insere 

tanto no meio urbano quanto no rural, diagnosticou-se que no meio urbano a contaminação por 

E. coli ocorre pontualmente devido ao lançamento de esgotos sanitários das áreas mais 

urbanizadas respondendo negativamente pelo parâmetro no IQA do período seco. No meio 

rural, como a poluição ocorre de forma mais difusa, observa-se que, para a maior parte dos 

pontos, houve queda na qualidade desse parâmetro durante o período chuvoso, o que certamente 

se deve ao carreamento de matéria orgânica como fezes de animais e outros compostos para o 

rio durante esse período. 

Para a bacia do Rio Xopotó, de acordo com Drumond (2016), os resultados obtidos em 

ambas as campanhas amostrais classificaram a qualidade da água na bacia hidrográfica variando 

entre razoável a boa, com IQA’s oscilando entre 60,2 a 79,4 na primeira coleta e 62,1 a 79,2 na 

segunda amostragem. Ao realizar o cálculo do IQA para a bacia do Rio do Peixe, Nascimento 

et al. (2018) verificou que os valores para período seco oscilaram entre 33,2 e 74,2 e, no período 

úmido, entre 25,2 e 74,9. De acordo com a autora, semelhante a situação da UPGRH-DO5, os 

parâmetros que mais interferiram para a má qualidade da água foram: E. coli, presente em todos 

os pontos; nitrato e fosfato, contribuindo para que queda do IQA para a maioria dos pontos; 

DBO também influenciando negativamente no índice; a turbidez que especialmente na 

campanha chuvosa influenciou na queda do IQA. 
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Na bacia do Rio Santa Bárbara, de acordo com Marques (2016), no período seco, houve 

uma ligeira melhoria na qualidade da água quando comparada ao período chuvoso. Em relação 

ao comportamento dos parâmetros, segundo a autora, na maior parte dos pontos, notou-se que 

a E. Coli foi o parâmetro que apresentou maior desconformidade com a legislação, seguida pelo 

oxigênio dissolvido e pH. Na bacia do Rio Piranga, Oliveira (2016) apontou que os parâmetros: 

oxigênio dissolvido, temperatura, pH e sólidos totais, apresentaram valores que ficaram entre 

as faixas Bom e Excelente. Enquanto os parâmetros: nitrato, turbidez e E. coli, apresentaram 

valores que ficaram entre as faixas Ruim e Muito Ruim, gerando uma predominância do IQA 

final na faixa de qualidade Médio tanto para o período seco quanto para o chuvoso. 

7.3 AVALIAÇÃO AMBIENTAL DOS PONTOS SELECIONADOS NA ÁREA ESTUDADA 

ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA (PAR) 

A Figura 47 a seguir apresenta a distribuição dos pontos da UPGRH-DO5 onde os 

protocolos foram aplicados. 
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Figura 47: Mapa descritivo dos pontos de aplicação do Protocolo de Avaliação Rápida de rios. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo. 

 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados do Protocolo de Avaliação Rápida. 

Tabela 18: Resultados dos PAR’s aplicados no Rio Caratinga. 

Ponto A1 A2 A3 A4 A5 Pontuação Média Classificação final 

P01 32 34 42 32 42 36,4 Impactado 

P02 44 38 46 50 47 45,0 Alterado 

P03 52 48 54 61 57 54,4 Alterado 

P04 28 27 36 32 25 29,6 Impactado 

P05 37 46 46 32 33 38,8 Impactado 

P06 35 39 43 32 36 37,0 Impactado 

P09 60 80 42 45 58 57,0 Alterado 

P11 40 41 39 36 39 39,0 Impactado 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 
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7.3.1 Avaliação ambiental do Ponto P01 

Para os parâmetros que compõem a primeira parte do questionário, percebe-se que 

desvios padrões foram obtidos para os parâmetros: “Erosão próxima e/ou nas margens do rio e 

assoreamento em seu leito”, onde 3 dos avaliadores classificaram como “moderada” e 2 como 

“acentuada”; e em “Cobertura vegetal no leito” onde apenas 1 avaliador classificou como 

“parcial” e o demais como “ausente”. 

Para os demais parâmetros que compõem a primeira parte do protocolo, as respostas das 

avaliações não apresentaram desvio, revelando bom entendimento dos aplicadores e 

aplicabilidade dessa parte do protocolo ao corpo d’água em questão. Os parâmetros “Odor do 

sedimento (fundo)” “Oleosidade do fundo” e “Tipo de fundo, não foram avaliados por todos os 

aplicadores, revelando uma certa dificuldade em entender e avaliar o trecho em questão pelos 

parâmetros, contudo, os que avaliaram atribuíram as mesmas pontuações. 

Para a segunda parte do protocolo, percebeu-se que as respostas apresentaram maior 

divergência entre as respostas dos avaliadores, foram obtidos desvios em quase todos os 

parâmetros, o que revela a dificuldade em se avaliar trechos fortemente impactados por 

atividades antrópicas. Com o uso de parâmetros procuram avaliar o nível de conservação de 

condições naturais, o que busca a segunda parte de protocolo. Nessa, os únicos parâmetros que 

não apresentaram desvios foram o "Estabilidade das Margens", onde todos os que avaliaram 

classificaram como "Menos de 50% da mata ciliar nativa; desflorestamento muito acentuado" 

e “Extensão da mata ciliar”, onde a opção “Largura da vegetação ripária menor que 6m; 

vegetação restrita ou ausente devido à atividade antrópica” foi assinalada por todos avaliadores. 

Em relação as pontuações e a classificação final obtida para o ponto, de acordo com os 

avaliadores A1 (32), A2 (34) e A4 (32) a classificação final do trecho é “Impactado”, já as 

pontuações obtidas pelos avaliadores A3 (42) e A5 (42) resultaram na classificação do trecho 

em “Alterado”. Realizando a média das pontuações finais obtidas pelos 5 avaliadores chega-se 

ao valor 36,4, que dá a classificação final do trecho como “Impactado”. A avaliação final condiz 

com as características apresentadas no trecho, que, embora localizado na porção inicial da bacia, 

já apresenta níveis de degradação consideráveis, principalmente em termos da ausência de mata 

ciliar nativa e da presença de domicílios próximos ao corpo d’água. 

7.3.2 Avaliação ambiental do Ponto P02 

Na avaliação do ponto P2, na primeira parte do protocolo, embora alguns parâmetros 

tenham apresentado desvios nas respostas, no geral, os avaliadores foram consensuais ao 
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classificar o “Tipo de ocupação do entorno” como campo de 

pastagem/agricultura/monocultura/reflorestamento, as “Alterações antrópicas” como de origem 

doméstica (esgoto, lixo), a “cobertura do leito do rio” como ausente, “odor da água” e “odor do 

sedimento” como nenhum, “oleosidade da água” e “oleosidade do fundo” como ausente e “tipo 

de fundo” como lama/areia. Apresentaram desvio a resposta dos parâmetros, “erosão próxima 

às margens” (parâmetro 2), onde os avaliadores pontuaram como moderada a outros acentuada, 

e o parâmetro “transparência da água”, que a classificou em opaca ou colorida por 60% dos 

avaliadores e como turva/cor de chá forte pelos demais. 

Para a segunda parte do protocolo, a única questão que não apresentou desvio padrão foi 

sobre a “presença de plantas aquáticas”, que todos avaliadores pontuaram como ausente. Em 

relação aos parâmetros: “Presença de mata ciliar” e “Extensão da mata ciliar”, embora tenham 

apresentado desvios, acredita-se que o mesmo ocorreu pela presença do local de mata ciliar 

nativa composta por árvores de médio porte e, mais nas proximidades do rio, presença de 

vegetação ripária e uma faixa de eucaliptos, o que pode ter gerado dúvidas quanto a 

porcentagem e extensão da mata ciliar, contudo, não gerou prejuízos a classificação final do 

trecho. 

As pontuações e classificações obtidas para o trecho P2 segundo os avaliadores foram: 

A1 (44 pontos), A3 (46 pontos), A4 (50 pontos) e A5 (45 pontos) classificando o ponto em 

“Alterado” e A2 (38 pontos) gerando a classificação “Impactado”. Realizando a média entre as 

pontuações obtidos pelos 5 avaliadores chegou-se a classificação final do trecho em “Alterado” 

(44,6 pontos). A classe “Alterado” condiz com a situação observada no entorno desse corpo 

hídrico, que, embora não tenha sido identificado mais próximos a suas margens concentrações 

urbanas, a presença de eucaliptos, a mata ciliar pouca extensa, a erosão e a cor da água, 

respondem em boa parte pelas pontuações medianas atribuídas. 

7.3.3 Avaliação ambiental do Ponto P03 

Para a primeira parte do protocolo no ponto P3, obteve-se mais desvios entre as respostas 

que para os pontos P1 e P2, acredita-se que o fato se deve a maior proximidade do ponto P3 ao 

centro urbano, onde as modificações nos padrões de uso e ocupação do solo se tornam mais 

evidentes. Nessa primeira parte, destaca-se os parâmetros: “Tipo de ocupação das margens” do 

corpo d’água, onde os avaliadores foram unânimes em pontuar como campo de 

pastagem/agricultura/monocultura/reflorestamento; e as “alterações antrópicas”, pontuada 

tanto como de origem antrópica quanto de origem industrial e urbana. 
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Os desvios se mantiveram para a segunda parte do protocolo, onde só se obteve 

conformidade nas respostas para os parâmetros: “Presença de mata ciliar”, pontuada como 

menos de 50% de mata ciliar nativa, “Extensão de mata ciliar” pontuado como “Largura de 

vegetação ripária menor que 6m; vegetação restrita ou ausente devido á atividade antrópica”, e 

o parâmetro “Presença de plantas aquáticas”, pontuado como ausente pelos avaliadores. 

Na soma das pontuações de cada avaliador chegou-se a classificação “Alterado” em todos 

os casos, com pontuação média de 54 pontos confirmando a classificação final do ponto P3 

pelo PAR em “Alterado”. As características do trecho se assemelham a P2, contudo, embora 

mais próximo à cidade de Caratinga, em P3 as características do trecho como presença de 

substrato rochoso, os baixos índices de erosão nas margens refletem em melhores pontuações 

para os parâmetros e ao trecho como um todo. 

7.3.4 Avaliação ambiental do Ponto P04 

Para o ponto P04, ponto situado no centro urbano da cidade de Caratinga, no geral, a 

primeira parte do protocolo resultou em respostas bastante homogêneas para praticamente todos 

os parâmetros abordados, sendo os resultados obtidos por cada avaliador bem condizentes com 

as características físicas existente no local. Nesse ponto, as alterações antrópicas foram 

evidenciadas principalmente pelo lançamento de esgoto direto no rio devido a ocupação das 

margens por residências, resultando na cor escura e cheiro forte apresentados pela água, 

característicos de esgoto. 

Na segunda parte do protocolo, como também observado em outros pontos, apenas os 

parâmetros sobre a “Presença e Extensão da mata ciliar” e sobre a “presença de plantas 

aquáticas” foram igualmente respondidos pelos avaliadores. Para os demais parâmetros obteve-

se desvios. 

As somas das pontuações obtidas por todos os avaliadores resultaram na classificação em 

“Impactado”, a pontuação média obtida foi de 29,6 pontos, mantendo a classificação final do 

trecho em “Impactado”. O ponto P4 apresentou um dos piores valores de PAR para o Rio 

Caratinga, situação que reflete as características observados em campo, como a concentração 

de casas no entorno do corpo hídrico, ausência de mata ciliar nativa, odor, oleosidade e forte 

cheiro na água oriundos do lançamento de esgotos sanitários in natura no rio, confirmados pela 

observação no local de que as tubulações de esgotos das casas encontravam-se todas voltadas 

para a calha do rio. 
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7.3.5 Avaliação ambiental do Ponto P05 

Localizado mais ao norte do centro urbano da cidade de Caratinga, as características do 

trecho P05 muito se assemelham às observadas em P04, essa situação também se confirma 

pelos resultados obtidos na primeira parte do protocolo aplicado, que como em P04 também 

gerou respostas mais homogêneas. Quanto aos parâmetros: “Tipo de ocupação das margens”, 

“Cobertura vegetal do leito do rio”, “Odor”, “Oleosidade” e “Transparência da água”, embora 

no ponto P05 as fontes de contribuição fossem menos evidentes, as pontuações atribuídas a 

esses parâmetros refletem a forte influência que as características locais do ponto P04 exercem 

também em P05. 

Na segunda parte do protocolo, no geral, os mesmos parâmetros que apresentaram desvios 

padrão nos outros pontos também apresentaram nesse. Não o apresentando apenas nos 

parâmetros de “Presença de plantas aquática”. Já os parâmetros “Presença e Extensão de mata 

ciliar”, apresentaram desvio em relação a resposta de 1 avaliador, acredita-se que pela presença 

de mais árvores nas margens desse ponto, em comparação ao observado no ponto P04, pode ter 

gerado dúvida durante a avaliação do parâmetro. 

Em relação a soma das pontuações finais obtidas, de acordo com os avaliadores A1 (37 

pontos), A4 (32 pontos) e A5 (33 pontos), o trecho P05 é classificado como “Impactado”, 

enquanto que por A2 (46 pontos) A3 (46 pontos) a pontuação o classifica em “Alterado”. Por 

fim, a média obtida pelas 5 avaliações resulta em 38,8 pontos que, embora superior à obtida no 

ponto P04 (29,6 pontos), também classifica o trecho P05 em “Impactado”, como já era 

esperado, haja vista a semelhança das influências antrópicas exercidas sobre os pontos. 

7.3.6 Avaliação ambiental do Ponto P06 

Situado à jusante da cidade de Caratinga, as avaliações resultantes da primeira parte do 

protocolo para o ponto P06 revelam a influência antrópica sobre as características do meio, com 

maior influência da agropecuária. Em relação aos parâmetros, o “Tipo de ocupação” pontuado 

como dominado por pastagens, a “Presença de erosão nas margens”, pontuada como moderada 

e acentuada, e as “Alterações antrópicas” pontuadas como de origem doméstica e 

industrial/urbana, marcam a influência nesse ponto tanto de características tipicamente urbana, 

como a presença de águas ainda com aspecto poluído oriundo do ponto a montante (P04 e P05), 

quanto de atividade agropecuárias, como presença de animais e terraceamento nas margens do 

corpo d’água resultante do pisoteio de gado. Em relação as pontuações para essa primeira parte, 

não se obteve muitos desvios, indicando, no geral, boa aplicabilidade para o trecho. 
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Mais uma vez, para a segunda parte do protocolo, o padrão de respostas se mantém, os 

maiores desvios são obtidos para os parâmetros avaliados, com exceção dos parâmetros 

“Presença e Extensão de mata ciliar”, e “Presença de plantas aquáticas”, para os quais os 

avaliadores forneceram as mesmas pontuações. 

Na avaliação final do trecho, os avaliadores A1 (35 pontos), A2 (39 pontos), A4 (32 

pontos) e A5 (36 pontos) o classificaram como “Impactado”, enquanto A3 (43) classificou-o 

em “Alterado”. Com base na média final, 37 pontos, a classificação final para o trecho é 

“Impactado”. A classificação faz jus as condições observadas no entorno, e embora a presença 

de casas seja comum no trecho, além desse sofrer queda de qualidade em função das condições 

que dominam sua região a montante (P04 e P05), a presença de pastagens, gados, e erosão no 

entorno, respondem pela condição de “Impactado”. 

7.3.7 Avaliação ambiental do Ponto P09 

O ponto P09 está situado na localidade de Bananal de Baixo, distrito de Tarumirim, possui 

influências antrópicas mais discretas, como foi evidenciado na primeira parte do protocolo. 

Nesse ponto, o “Tipo de ocupação das margens” foi pontuado majoritariamente como ocupado 

por vegetação natural, característica até então não bem pontuada para o Rio Caratinga nas 

avaliações dos outros pontos, o mesmo padrão seguiu o parâmetro “Erosão próxima e/ou nas 

margens”, que foi majoritariamente pontuado como ausente, o parâmetro alterações antrópicas 

foi pontuado como ausente por todos os pesquisadores, situação também inédita nas avaliações. 

Na primeira parte do protocolo não se obteve grandes desvios. 

Para a segunda parte da avaliação, seguindo o comportamento dos pontos anteriores, 

maiores desvios entre as respostas foram obtidos, contudo, para o ponto P09, os parâmetros 

“características do fluxo das águas”, que em outros pontos havia apresentado avaliações 

distintas, nesse foi majoritariamente pontuado como apresentando fluxo relativamente igual em 

toda a largura do rio, nesse sentido, destaca-se também o parâmetro relativo as “Alterações no 

canal do rio”, majoritariamente considerado como canalização (retificação) ou dragagem 

mínima ou ausente. Quanto a “Presença e Extensão da mata ciliar”, também se observou 

diferenças em relação aos outros pontos, quanto a “Presença de mata ciliar”, 60% dos 

avaliadores pontuaram como mais de 90% de mata ciliar nativa, já em relação a “Extensão da 

mata ciliar”, também 60% dos avaliadores pontuou que essa apresentava largura entre 12 e 

18m, ambas situações que ainda não haviam sido observadas em outros pontos. Contudo, o 

parâmetro “Presença de plantas aquáticas” continuou como em outros trechos sendo pontuado 

como ausente. 
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Em relação classificação final, P09 foi o ponto com maior desvio padrão entre as 

pontuações finais dos avaliadores, A1 (60 pontos), A2 (80 pontos), A3 (42 pontos), A4 (45 

pontos) e A5 (58 pontos). Assim, de acordo com A1 e A2 o trecho seria classificado em 

“Natural” e segundo A3, A4 e A5 em “Alterado”, contudo, a média final obtida entre as 

avaliações foi de 57 pontos, o que é a mais realista frente as condições observadas ao dar a 

classificação final do rio em “alterado”.  Afinal, ainda que para esse ponto tenha-se observado 

maior conformidade entre as respostas de alguns parâmetros que compõem a segunda parte do 

protocolo, essa parte, como dito anteriormente, aborda questões mais relativas aos níveis de 

conservação das condições naturais e, de acordo com os desvios padrão obtido para os demais 

parâmetros, a classificação final do trecho em “Alterado” é adequada. 

7.3.8 Avaliação ambiental do Ponto P11 

O ponto P11 está localizado na foz do Rio Caratinga no distrito de Barra do Cuieté. O 

Rio Caratinga nesse ponto apresenta maior largura e vazão. Na primeira parte do protocolo, 

questões como o “Tipo de ocupação das margens”, com avaliadores considerando a ocupação 

como mais residencial/comercial/industrial e outros como campo de pastagem/agricultura e 

“Erosão nas margens”, considerada como acentuada e moderado, foram os parâmetros que 

apresentaram desvios. O parâmetro Alterações antrópicas foi majoritariamente pontuado como 

de origem doméstica (esgoto, lixo). 

Na segunda parte, os parâmetros “Extensão e Frequência de Rápidos” (parâmetros 12 e 

13, respectivamente), “Tipo de substrato”, “Deposição de lama” e “Depósitos sedimentares”, 

pela primeira vez apresentam respostas mais uniformes. Como para o ponto P09, “Alterações 

no canal do rio” e “Características do fluxo das águas” também foram mais uniformemente 

avaliados. Os parâmetros Presença e Extensão da mata ciliar, Estabilidade das margens e 

Presença de plantas aquáticas não apresentaram desvios para esse ponto. Ainda, de acordo com 

as avaliações, menos de 50% de mata ciliar nativa foi identificada, a largura da vegetação ripária 

foi avaliada como “menor que 6m; restrita ou ausente devido á atividade antrópica” e, quanto 

às margens, pontuada como “instável/ muitas áreas com erosão/ frequentes áreas descobertas 

nas curvas do rio/ erosão óbvia entre 60 e 100% das margens”. 

Com pontuações finais apresentando os menores desvios dentre os pontos avaliados, de 

acordo com A2 (41 pontos) a classificação do rio é “Alterado”, enquanto A1 (40 pontos), A3 

(39 pontos), A4 (39 pontos) e A5 (39 pontos) resulta na classificação “Impactado”. A média 

entre as pontuações resulta em 39 pontos, que classifica o rio em “Impactado”, um resultado 
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importante por se tratar da foz de um rio que recebe forte pressões antrópicas ao longo do seu 

curso, tanto em sua área urbanizada quanto em áreas mais rurais. 

Por fim, embora os protocolos consistam em um método qualitativo, as avaliações obtidas 

para os trechos estudados foram coerentes em parâmetros importantes, principalmente naqueles 

relacionados a caracterização dos trechos e identificação de alterações de ordem antrópica, 

justificando a aplicabilidade do instrumento utilizado para essas questões. Por outro lado, 

parâmetros mais relacionados aos níveis de conservação das condições naturais apresentaram 

maior dificuldade de avaliação por parte dos aplicados, resultando em maiores desvios entre as 

respostas. Tal fato se justifica pelas características da UPGRH-DO5, como a intensa atividade 

agropecuária, a ocupação irregular do solo e deficiências dos setores de saneamento básico, 

cujos impactos alteram fortemente a paisagem do entorno dos corpos hídricos locais. 

Cabe ressaltar ainda, que o protocolo foi aplicado por uma equipe multidisciplinar, o que 

pode envolver visões específicas sobre determinados parâmetros em virtude das diferentes áreas 

de formação. 

7.4 RELAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS EMPREGADOS - ÍNDICE DE QUALIDADE DA 

ÁGUA (IQA) E PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE RIOS (PAR) 

A fim de garantir uma avaliação mais holística da área em questão, a proposta desse 

estudo de monitoramento integrou duas ferramentas comumente utilizadas na avaliação de 

sistemas fluviais, o IQA e o PAR. O primeiro baseia-se no conhecimento e tradução de variáveis 

físicas, químicas e biológicas – antigas e importantes aliadas de estudos investigativos de 

qualidade da água – em um índice (IQA). A segunda parte em direção a avaliação do ambiente 

do entorno do corpo d’água, empregando parâmetros que são avaliados visualmente, resultando 

em uma avaliação mais global da qualidade do meio. 

O IQA emprega critérios quantitativos (medição de cada variável) e gera um valor final 

que está associado a uma faixa de qualidade, ou seja, as variáveis são traduzidas num valor 

(numérico) o qual está associado a uma classificação de qualidade. O PAR, por outro lado, tem 

como entrada parâmetros qualitativos, a cada um dos quais é atribuído uma pontuação que, ao 

ser somada, resulta num valor final (numérico) também associado a uma faixa de classificação. 

A fim de conhecer como os dois instrumentos de natureza distinta se relacionam, traz-se 

na Figura 48 a relação obtida entre o IQA e o PAR para cada um dos trechos avaliados (P1, P2, 

P3, P4, P5, P06, P09 e P11) e o quadro 8, onde são apresentadas as classificações para os pontos 

segundo os dois métodos de avaliação. Como o PAR foi aplicado durante a 2ª campanha de 
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amostragem (período chuvoso), o resultado do mesmo foi comparado com os resultados do IQA 

obtido durante o mesmo período. 

Figura 48: Gráfico da relação entre os instrumentos IQA e PAR aplicados na UPGRH-DO5. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados de campo. 

Quadro 8: Quadro informativo sobre as pontuações e classificações obtidas para os trechos PAR e 

IQA. 

Ponto Pontuação 

Média PAR 

Classificação final 

segundo PAR 

IQA obtidos Classificação final 

segundo IQA 

P01 36,4 Impactado 64,9 Razoável 

P02 45,0 Alterado 48,2 Ruim 

P03 54,4 Alterado 49,3 Ruim 

P04 29,6 Impactado 36,9 Ruim 

P05 38,8 Impactado 38,3 Ruim 

P06 37,0 Impactado 53,2 Razoável 

P09 57,0 Alterado 67,1 Razoável 

P11 39,0 Impactado 60,6 Razoável 

Fonte: A autora. 

Tomando por base a relação apresentada na Figura 48, percebe-se pelo comportamento 

das linhas que os resultados obtidos para o IQA e PAR ao longo dos pontos exibiram alguma 

relação. 

Ao discutir-se ponto a ponto as relações obtidas, percebeu-se que para o ponto P01, a 

pontuação do IQA foi superior a pontuação obtida no PAR, contudo, em termos de 

classificação, tem-se um trecho com qualidade “Razoável” segundo o IQA, e “Impactado” de 

acordo com o PAR. Esse ponto foi o que apresentou maior distanciamento entre as pontuações 

e classificações, o que, embora graficamente pareça destoante, tal resultado apresenta uma 

relação interessante entre os métodos. Para o ponto P01, apesar de situado na cabeceira da bacia, 

a baixa pontuação obtida no protocolo já revela condições de degradação no entorno desse 
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corpo d’água, dentre elas a ocupação das margens por domicílios, fato que também se relaciona 

ao péssimo IQA obtido no ponto, influenciado principalmente por E. Coli e Nitrato. 

Para o ponto P02, IQA classificado como “Ruim” e trecho “Alterado”, as pontuações 

foram mais próximas, revelando uma boa relação entre os métodos nesse ponto. Em P02, 

aspectos como ausência de mata ciliar nativa, erosão das margens, ocupação do entorno por 

eucaliptos e o aspecto turvo da água levantados no protocolo se relacionam diretamente aos 

parâmetros E. Coli, nitrato e turbidez que contribuíram para o IQA “Ruim”. 

O ponto P03, também classificado como IQA “Ruim” e trecho “Alterado”, tem ao entorno 

do corpo d’água características de áreas mais rurais, como uma grande área de pastagem e casa 

distante do curso d’água. E em termos de IQA, os parâmetros E. Coli, nitrato e turbidez também 

foram os que mais negativamente impactaram na classificação, confirmando as observações 

feitas no PAR. 

O ponto P04 foi classificado como “Ruim” e “Impactado” e também apresentou uma boa 

relação entre os métodos. Os aspectos visualmente levantados como: cor da água, mal cheiro e 

ocupação das margens, já apontavam para a má qualidade do trecho que apresentou o pior IQA 

da bacia em questão. 

O ponto P05 relacionou-se fortemente com o P04 em termos de IQA e essa relação 

também foi observada em relação ao PAR. No ponto P05 o IQA foi praticamente o mesmo de 

P04, e a pontuação do protocolo um pouco melhor, nesse ponto, devido a maior distância do 

centro urbano, aspectos como ausência de odor e oleosidade na água foram melhores pontuados, 

resultando em uma melhor pontuação final para o PAR. 

Para o ponto P06, percebe-se que o IQA melhora e a pontuação do PAR praticamente se 

mantém, sendo classificado em “Razoável” e “Impactado” segundo os métodos. A condição 

desse ponto revela ainda que, de forma sutil, uma mudança no padrão de uso do solo. Em termos 

de IQA, embora melhor, ainda reflete a influência urbana do centro de Caratinga e acrescenta-

se nesse trecho influência agropecuária. No protocolo a mudança no uso do solo não influenciou 

em significativa mudança de avaliação para esse ponto, umas das justificativas é o fato de que 

a pontuação atribuída em casos de margens ocupadas por domicílios é a mesma atribuída a 

ocupação por pastagens/monoculturas, não sendo o PAR nesse ponto capaz de refletir a 

mudança no uso do solo. 

No ponto P09, a mudança do uso e ocupação do solo é mais evidente tanto em termos de 

IQA quanto de PAR. De acordo com esses métodos, a classificação é “Razoável” e “Alterado”. 

O ponto P09 refere-se a um trecho localizado num distrito rural onde o Rio Caratinga tem sua 

vazão e largura aumentada, apresenta mata ciliar preservada e menores níveis de influência 
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antrópica, condições que melhoram a qualidade da água desse rio. Tais condições são refletidas 

tanto pelo IQA quanto pelo PAR, ambos apresentando os melhores valores para o Rio Caratinga 

no período. 

Na foz do Rio Caratinga, no ponto P11, a classificação segundo os métodos é “Razoável” 

e “Impactado”. Embora P11 apresente as mesmas classificações que P09, observa-se uma 

ligeira queda nas pontuações para os dois métodos. No PAR a mudança na pontuação é mais 

expressiva, aponta-se que essa piora seja influenciada principalmente pela presença no ponto 

P11 de margens mais erodidas, grandes depósitos de lama e água com aspecto opaco, situações 

que não recebem pontuações máximas na avaliação. 

Quanto aos padrões de uso e ocupação do solo na bacia do Rio Caratinga e a 

representatividade desses pelas ferramentas, para a parte inicial da bacia, nos pontos P01, P02 

e P03, embora as influências em termos de lançamento de efluente e drenagem de áreas 

agrícolas fossem menos perceptíveis nesses pontos, a interpretação dos resultados do IQA 

permitiu melhor visualizar a situação. Nos pontos P04 e P05, ambos instrumentos retrataram 

bem o impacto causado devido ao lançamento de efluentes no núcleo urbano da cidade de 

Caratinga, sede da bacia. No ponto P06, questões mais relacionadas a atividade agropecuária 

começam a ser evidenciadas apenas no IQA, enquanto no P09 a mudança no uso do solo é 

retratada pelos dois instrumentos, que apresentam nesse ponto significativa melhora. Por fim, 

para foz da bacia, ponto P11, foram evidenciadas tanto as questões de ordem mais técnica, como 

a melhora do IQA em função de poluição mais difusa e do maior volume de água e largura do 

rio nesse ponto, quanto questões mais visuais como a presença de bancos de lama no leito, 

ausência de mata ciliar pontuadas pelo protocolo. 

De forma geral, a associação das duas ferramentas utilizadas nesse estudo, IQA e PAR, 

permitiram realizar uma avaliação ambiental mais criteriosa da área de interesse. Enquanto o 

IQA permitiu discutir questões de ordem mais quantitaviva, o PAR se ateve as características 

do entorno dos corpos d’água e relacionadas a conservação, mostrando-se bastante útil no 

levantamento de aspectos ambientais, que, como demonstrado no estudo, impactam diretamente 

na qualidade da água. 

Num cenário onde a política Nacional de Recursos Hídricos tem como um dos princípios 

a participação social na gestão das águas, a adoção de metodologia como o PAR faz-se cada 

vez mais importante. Metodologias tradicionais como levantamento de variarias físicas, 

químicas e biológicas, demandam maiores custos e conhecimento específicos, ficando sua 

utilização mais restrita a órgãos governamentais, empresas privadas e universidades. Nesse 

sentido o PAR se destaca, e não deve ser vista como metodologia de substituição do IQA, mas 
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sim, como vimos nesse estudo, de uma técnica complementar de avaliação ou uma espécie de 

pré-avaliação de corpos d’águas, que conforme pontuação dos parâmetros qualitativos obtidos 

poderá sugerir investigação mais específicas ou quantitativas para trechos mais problemáticos. 

7.5 VAZÃO 

As vazões obtidas para os pontos P08, P09 e P11 estão representadas na Tabela 18. 

Tabela 18: Medidas de vazão 1ª campanha. 

Ponto Vazão (m³/s) Data Horário 

P08 2,694 +/- 0,09 04/06/17 12:37 

P09 4,432 +/- 0,16 03/06/17 12:27 

P11 9,462 +/- 0,32 05/06/17 09:51 

Fonte: A autora com base em dados de campo. 

A cada ensaio de medição de vazão, o equipamento Qliner gerou um gráfico com os perfis 

de velocidade e batimetria obtidos para cada seção considerada. Os gráficos obtidos para os 

pontos podem ser consultados no Apêndice B. 

A distribuição dos pontos pode ser melhor verificada na Figura 49. A distribuição dos 

pontos buscou avaliar, em termos de vazão, como o Rio Caratinga se apresenta antes da 

confluência com um de seus principais afluentes (medição em P08); como o Rio Preto contribui 

com a vazão do Rio Caratinga (medição em P09); e qual a vazão do rio imediatamente anterior 

a sua confluência com o Rio Doce (P11). 

Os resultados revelam como ocorre o aumento da vazão entre os pontos P08 e P11. Como 

pode-se observar, em P09 a vazão é mais de 1,5 vezes maior que me P08, e em P11 é cerca de 

3,5 vezes maior que em P08. Considerando que os pontos da porção inicial da bacia (P01 a P06) 

foram os mais problemáticos quanto a qualidade da água, influenciada principalmente pelo 

lançamento de esgotos e que os pontos P06, P07 e P08 evidenciaram forte influência em suas 

águas de atividades agropecuárias, confirmou-se nesse estudo a influência positiva da vazão na 

diluição de cargas poluidoras durante o período seco (período em que a vazão foi medida). 

Visto que nesse período o Rio Caratinga apresentou em P09 e P11 qualidade de água (em termos 

de IQA) melhores que a observada em P08, levando ainda em conta que o padrão do uso e 

ocupação do solo na região entre P08 e P11 se assemelham, sugere-se certa contribuição do 

aumento da vazão para o nível de recuperação observado. 
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Figura 49: Mapa dos pontos onde foram medidas as vazões durante o período seco. 

Fonte: Agência Nacional das Águas. 

7.6 ANÁLISE EXPLORATÓRIA: Rede Neural de Kohonen 

A técnica SOM foi aplicada aos resultados obtidos nas duas campanhas amostrais. Fez-

se o tratamento dos dados obtidos durante o monitoramento (% de saturação de oxigênio, 

cloretos, coliformes totais, potencial hidrogeniônico, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, 

9,462 
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turbidez, E. coli, sólidos totais, potencial de oxi-redução, condutividade e fósforo) para o 

período seco e chuvoso. 

Dentre as principais vantagens da aplicação da rede neural de Kohonen está a visualização 

prática dos mapas gerados, e a facilidade de interpretação do comportamento das variáveis nos 

grupos segundo as tipologias geradas. Contudo, deve-se ter atenção para não associar as cores 

às classificações de qualidade (Como anteriormente se fez para os dados de IQA). Pois, na 

técnica SOM, as cores estão relacionadas as escalas de valores que aparecem à direita dos 

mapas. Um ponto importante em relação a essas escalas é que as mesmas não compreendem 

exatamente os valores mensurados para as variáveis, mas sim a valores gerados pelo algoritmo 

após a entrada e auto-escalonamento do conjunto de dados. 

Para o conjunto formado por todas as variáveis analisadas no estudo (Figura 50), o 

tratamento dos dados pela rede neural de Kohonen gerou 9 agrupamentos para o período seco, 

dentre esses, identificou-se a formação de 6 agrupamentos unitários (Grupos I, II, III, IV, VII e 

IX), grupos que abrangem pontos do rio principal e afluentes. Para o conjunto de dados do 

período seco destaca-se a formação dos grupos: Grupo I, que formado pelo ponto P05 destacou-

se pelos piores valores apresentados pelas variáveis CT, DBO, E. coli, ORP, fósforo e 

%Saturação, todas estritamente relacionadas a questões sanitárias precárias, especificamente ao 

lançamento de efluentes sanitários in natura no corpo d’água; Grupo III, unitário marcado pela 

maior concentração de Nitrato cujos teores são associados tanto à influência da agricultura do 

café quanto a poluição remota por esgotos sanitários; o Grupo IV, também unitário, se destaca 

pelos maiores valores de sólidos totais, cloreto e, igualmente ao Grupo VII, em função da maior 

condutividade. Ainda em relação a esses grupos cabe ressaltar que o ponto P16 que se situava 

próximo a um canavial, e o ponto P18 que se encontrava bastante assoreado e com uma margem 

dominada por solo erodido; por último tem-se o Grupo VIII, que, composto pelos pontos P21, 

P11 e P19, se destacou em razão da alta turbidez, pontos respectivamente situados, no Rio Doce 

em Ipatinga, Foz do Rio Caratinga e Ribeirão João Pinto. 
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Figura 50: Grupos formados pelos pontos amostrados (à esquerda) e conjunto de todas as variáveis tratadas (à direita) durante o período seco na 

UPGRH- DO5. 

Fonte: A autora. 
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Além dos pontos destacados, percebeu-se que o maior conjunto foi formado durante o 

período seco, Grupo V, o mesmo abrangeu 8 pontos: P01, P02, P03, P09, P10, P12, P13, P15 e 

P20 que não se destacaram em relação a nenhuma variável específica, enquadrando-se nos 

valores médios obtidos pela bacia. 

O tratamento do conjunto de dados formado por todas as variáveis obtidas no período 

chuvoso (Figura 51) também resultou em nove grupamentos, dentre esses houve formação de 

4 grupos unitários (Grupo I, Grupo II, Grupo IV e Grupo VII) que representam pontos formados 

pelo rio principal e também pelos tributários. Em relação aos grupos de destaque tem-se: o 

Grupo II composto pelo ponto P06, destacado em função da peculiaridade que apresentou em 

relação as variáveis cloreto e nitrato, confirmando as discussões anteriormente feitas sobre a 

influência agrícola nesse ponto; o Grupo III é formado pelos pontos P04 e P05, que se 

destacaram em razão das piores % de saturação, maiores níveis de condutividade, DBO, 

fósforo, E. coli e coliformes totais.; o Grupo IV, unitário, destaca-se pelos altos teores de sólidos 

totais e cloretos, além de alto pH e condutividade, todos esses aspectos relacionados a 

dissolução de partículas, que, no caso de P18, foi associado a ocorrência de processos erosivos. 

O Grupo V é composto por pontos do Rio Caratinga e do afluente Ribeirão Traíras, que se 

assemelham tanto pelo fato de serem situados imediatamente a jusante de pontos que recebem 

forte influência de águas poluídas oriundas de centros urbanos (Caratinga e Engenheiro Caldas) 

quanto pelos semelhantes teores de nitrato e cloreto, que no caso de P07 e P08 as altas 

concentrações são reflexos diretos da influência das culturas de café na região de entorno 

(mesma situação vista em P06 Grupo unitário II). O grupo VI é formado pelos pontos da 

cabeceira da bacia, eles estão situados antes da influência urbana de Caratinga e, embora 

recebam influências de pequenos núcleos urbanos e agropecuária, não se destacaram em relação 

a nenhuma variável em específico. O Grupo VII é composto unicamente pelo ponto P11 e se 

destaca pelos valores de sólidos totais e turbidez, aspecto anteriormente justificado tendo em 

vista tratar-se de foz de uma bacia caracterizada por alta suscetibilidade erosiva.
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Figura 51: Grupos formados pelos pontos amostrados (à esquerda) e conjunto de todas as variáveis tratadas (à direita) durante o período chuvoso na UPGRH- 

DO5. 

Fonte: A autora. 
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O Grupo VIII abrange majoritariamente afluentes do Rio Caratinga P12, P14 e P1, e o 

Rio Caratinga em P09 e P10, todos esses pontos foram representados em um único grupo em 

razão da menor influência antrópica por urbanização que apresentaram. No geral, a qualidade 

da água foi razoável para os pontos desse grupo, que não se destacou em relação a nenhuma 

variável específica. Já o Grupo IX, formados pelos pontos P20 e P19, se destacam em razão da 

turbidez e correspondem respectivamente ao Ribeirão João Pinto e Rio Doce, ambos em 

Conselheiro Pena. 

Para o conjunto de dados do IQA no período seco formou-se 7 agrupamentos, dentre os 

quais 3 agrupamentos unitários (Grupo II, III e VII). Já no período chuvoso houve formação de 

8 agrupamentos sendo 2 desses grupos unitários (Grupos III, VI e VIII). 

Para o conjunto de dados do IQA seco (Figura 52) se destacam os grupos: Grupo I, em 

razão dos seus componentes terem apresentado as maiores concentrações de nitrato da unidade, 

com destaque para o ponto P06 que responde pela maior concentração obtida, esse grupo 

também se destoa em razão das concentrações de sólidos totais e cloretos, apontando mais uma 

vez para influência da atividade agrícola, estando os sólidos totais mais relacionados a fração 

dissolvida e o cloreto fortemente associado a águas de irrigação. Os aspectos comuns que os 

pontos P06, P07, P08 e P16 apresentam vão desde a localização, todos situados após núcleos 

urbanos onde ocorre lançamentos de efluentes sanitários in natura nos cursos d’água, até o uso 

dos solos nas regiões do entorno, marcadas por intensa atividades agrícolas; o Grupo unitário 

II destaca-se em razão da maior taxa de DBO apresentada e acompanhado pelo Grupo III, que 

se destaca em razão das maiores concentrações de E. coli, representam os conjuntos que se 

destoam em razão de apresentaram as piores concentração para variáreis estritamente 

relacionados a questões sanitárias. O grupo VI abrange o maior número de elementos entre os 

agrupamentos formados. Formado majoritariamente por pontos situados nos tributários e no 

Rio Doce, destacaram-se nesse grupo o ponto P18 em função das altas concentrações de sólidos 

totais e cloreto, que, juntamente com P17, se destacam pelos maiores pH, e o ponto P21 em 

razão da maior turbidez apresentada.
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Figura 52: Grupos formados pelos pontos amostrados (à esquerda) e conjunto das variáveis do IQA tratadas (à direita) durante o período seco na UPGRH- 

DO5. 

Fonte: A autora. 
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Para o conjunto de dados do IQA chuvoso (Figura 53), em comparação aos dados do 

período seco, apresentou formação mais distinta e compreensível de grupos. Os grupos de 

destaque nesse período são: Grupo I onde os pontos P04 e P05 ocupam o mesmo neurônio, em 

razão da já citada influência do lançamento de esgotos nesse ponto, fazendo-os responder pelas 

piores qualidades em termos de DBO, fósforo, % de saturação e E. coli; o Grupo II que reúne 

pontos que em menor ou maior intensidade refletem influência da atividade agrícola. O Grupo 

VII, unitário, que se destaca em razão das maiores concentrações de cloreto, sólidos totais e 

pH, aspectos relacionados a litologia local; e o Grupo VII que se destoa em razão da alta 

turbidez. 

No geral, a aplicação do método SOM possibilitou confirmar questões relativas as 

principais pressões ambientais da UPGRH-DO5 que já vinham sendo apontadas pelos outros 

métodos empregados nesse estudo. A aplicação da rede neural de Kohonen, por tratar-se de 

uma análise multivariada que considera a interação entre as variáreis, foi empregada com o 

principal intuito de permitir uma visualização mais prática dos resultados do monitoramento 

realizado pelos agrupamentos formados, permitindo a identificação de questões mais urgentes 

na bacia, tanto em termos da identificação de pontos prioritários ao monitoramento, em função 

das variáveis que mais se destoaram no conjunto analisado, quanto em relação a capacidade de 

subsidiar tomada de decisão por parte de gestores e órgãos ambientais frente a degradação desse 

recurso hídrico.  
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Figura 53: Grupos formados pelos pontos amostrados (à esquerda) e conjunto das variáveis do IQA tratadas (à direita) durante o período chuvoso na UPGRH- 

DO5. 

Fonte: A autora. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse capítulo rever e resume a ideia geral dessa pesquisa de dissertação, identificando os 

principais métodos empregados e discutindo suas principais implicações e conclusões do 

estudo. 

O emprego do instrumento IQA permitiu identificar que as variáveis que mais impactam 

negativamente na qualidade da água amostradas em áreas urbanas são a E. coli, a alta demanda 

bioquímica de oxigênio e consequentemente as baixas taxas de oxigênio dissolvido, além dos 

altos teores fósforo, nitrato e cloreto, enquanto nas áreas rurais são principalmente os teores de 

nitrato e E. coli os que mais pressionam para a depleção da qualidade das águas. Em termos 

qualitativos, no geral, as regiões do entorno da cidade de Caratinga apresentaram IQA 

“Péssimo” e “Ruim”, respectivamente nos períodos seco e chuvoso, enquanto que para regiões 

mais dominadas pela agropecuária, a classificação de qualidade foi mais variável durante o 

período seco variando de “Boa” a “Razoável” ao longo dos pontos, ficando no período chuvoso 

entre “Razoável” e “Ruim”. 

O emprego do PAR permitiu levantar aspectos ambientais presentes no entorno dos 

corpos hídricos avaliados que impactam diretamente sobre a qualidade da água dos mesmos. 

Na avaliação os parâmetros do protocolo que mais se aplicaram a bacia foram os que 

compunham a parte mais ocupada em levantar as características físicas, enquanto que os 

parâmetros mais envolvidos na etapa que se buscava o levantamento de questões relativas ao 

grau de conservação natural, no geral, foram pontuados com maior dificuldade pelos 

avaliadores, devido a região apresentar-se bastante degradada. Por fim, o instrumento revelou 

que nas regiões de entorno dos corpos d’águas dos pontos avaliados ao longo da bacia do Rio 

Caratinga predominavam a ocupação por residências, pastagens ou monoculturas, com 

presença ínfima de mata ciliar nativa na maioria dos casos e desenvolvimento de feições 

erosivas acentuadas para a maior parte dos trechos avaliados. Para trechos mais urbanizados, a 

classificação final do protocolo foi “Impactado”, enquanto em trechos onde a contribuição 

agropecuária foi mais evidenciada, a classificação variou entre “Impactado” e “Alterado”. Para 

a bacia nenhum trecho foi classificado como “Natural”. 

A relação entre os dois instrumentos evidenciou-se boa aplicação do protocolo a bacia, e 

embora tenha ocorrido divergências de respostas entre alguns parâmetros avaliados tenham 

apontado para a necessidade de um protocolo mais adaptado a realidade da região de estudo, o 

PAR cumpriu o que era proposto nesse estudo e revelou-se como uma boa ferramenta para a 
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avaliação complementar de qualidade de águas. Em relação ao IQA, considera-se que o seu 

cálculo na DO5 permitiu o que propõe o índice: reunir e traduzir variáveis ambientais em 

informações que podem ser mais facilmente interpretadas pelo público geral. Concordante a 

literatura consultada, confirma-se ainda que os instrumentos não são substituíveis, mas sim 

complementares. 

Em relação a variação da sazonalidade, diagnosticou-se que no período chuvoso o 

aumento das vazões características do período foi importante na reintrodução de oxigênio 

dissolvido principalmente nos pontos que durante a seca apresentaram teores mínimos, contudo, 

as % de saturação não atingiram o nível desejável mínimo de 80%. Quanto a diluição das cargas 

poluidoras nos pontos onde a poluição ocorre de forma pontual pelo lançamento de esgoto ou 

aporte de materiais de áreas agrícolas não se observou benefícios diretos do aumento da vazão. 

Outra característica observada foi a piora da qualidade geral da água da DO5 durante o período 

chuvoso. 

Quando a conformidade dos resultados obtidos aos limites máximos permitidos pela 

COPAM e CONAMA 357/05, a variável mais desconforme foi a E. coli, situação também 

obtida em outras sub-bacias do Rio Doce, que como a DO5 tem suas características naturais 

fortemente pressionadas pela ausência de Estações de Tratamento de Esgoto nos municípios. 

Voltando para a realidade da bacia em estudo, o município sede da unidade, Caratinga, por 

apresentar maior contingente populacional é o que mais contribui para a depleção da qualidade 

da água, e os efeitos dessa degradação foram visualmente evidenciados durante os trabalhos de 

campo. 

Em termos gerais, esse estudo fornece uma importante contribuição ao diagnóstico 

ambiental da UPGRH-DO5 ao apontar as pressões ambientais cujos efeitos devem mais 

rapidamente serem neutralizados não só por meio da implementação de obras, mas 

principalmente do cumprimento da legislação pelo poder público, que deve fazer valer os 

princípios da Política Nacional dos Recursos Hídricos. A análise multivariada dos dados pelo 

emprego da rede de Kohonen forneceu confirmação a questões anteriormente levantadas no 

estudo.  O método possibilitou integrar as análises realizadas ao passo que gerou uma 

visualização prática e legível comportamento das variáveis ao longo dos pontos monitorados.  

A realização desse estudo resulta à academia e sociedade conhecimento da qualidade 

ambiental mensurada pela associação entre técnicas convencionais, como pelo IQA, 

comumente aplicado em estudos de monitoramento por empresas privadas, estado e 

universidades, e por técnicas qualitativas como o PAR que é um instrumento com maior 
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possibilidade de reproduzido pela população, permitindo assim maior envolvimento dessa nos 

processos gestão recursos hídricos. 

Para estudos futuros, sugere-se maior utilização de ferramentas complementares 

associadas a métodos convencionais de monitoramento de qualidade da água. Quanto a 

conformação dos protocolos, sugere-se a elaboração, validação e aplicação de modelos que 

sejam mais adequados de acordo com o mosaico de uso e ocupação do solo que dominam a 

região a ser avaliada, no intuito de considerar parâmetros mais relacionados as particularidades 

da região de estudo e consequentemente obter respostas mais homogêneas dentro do que se 

avalia, possibilitando gerar um diagnóstico mais específico da área. 
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APÊNDICE A.1 – DADOS DE MONITORAMENTO DO PERÍODO SECO 

 Data 
Alt. 

(m) 
T (ºC) pH 

Cl 

(mg/

L) 

CT 

NMP/100

mL) 

ORP 
Tur 

(NTU) 

OD 

(mg/

L) 

ST 

(mg/L) 
CD 

Resisti-

vidade 

Nt 

(mg/

L) 

Pt(mg

/L) 

DBO 

(mg/L) 

EC 

(NMP/10

0mL) 

 % 

S 

Pressão 

(hPa) 

P01 2/6/17 750 20,40 7,60 5,34 1,36E+04 134 11,3 7,27 40,0 72 13,7 3,5 0,004 3,05 2,42E+03 91 938 

P02 2/6/17 650 22,20 7,84 7,26 3,14E+05 154 15,7 6,88 133,0 94 10,5 8,4 0,077 4,15 3,64E+03 89 943 

P03 2/6/17 650 21,20 7,77 6,12 9,61E+05 129 22,5 6,90 66,7 83 11,9 7,1 0,036 2,06 1,17E+04 88 945 

P04 2/6/17 650 21,40 7,64 16,70 2,70E+06 -17 22,9 0,69 120,0 197 - 4,0 0,435 344,00 2,72E+05 5 948 

P05 2/6/17 600 22,20 6,45 18,30 6,49E+06 163 30,9 1,17 140,0 228 - 3,1 0,646 306,00 1,21E+06 8 950 

P06 4/6/17 550 20,60 7,69 16,00 3,82E+06 108 12,8 4,31 220,0 177 - 19,0 0,478 46,00 3,50E+05 45 964 

P07 4/6/17 395 20,80 8,17 14,10 - 93 11,9 7,15 201,0 132 - 14,6 0,126 2,11 - 88 979 

P08 4/6/17 321 24,40 8,12 13,80 2,78E+04 109 22,3 6,93 187,0 147 - 14,6 0,045 1,96 3,73E+03 91 982 

P09 3/6/17 236 23,50 8,25 7,47 7,68E+04 120 22,4 7,43 100,0 77 12,9 5,8 < LD 0,99 9,61E+03 94 992 

P10 3/6/17 216 24,00 7,93 7,76 6,14E+04 132 23,3 7,60 113,0 79 12,5 6,2 0,010 1,03 5,17E+02 96 996 

P11 5/6/17 115 23,70 8,88 8,76 3,45E+04 45 55,2 7,91 127,0 119 - 4,0 0,001 1,61 3,43E+02 97 1003 

P12 3/6/17 850 20,20 8,05 3,44 - 56 5,73 7,09 93,3 29 33,8 2,7 < LD 1,42 - 90 928 

P13 4/6/17 450 21,30 8,19 4,92 1,19E+04 117 8,85 7,99 100,0 35 28,1 3,5 0,033 1,62 1,79E+02 97 970 

P15 3/6/17 602 23,80 8,28 7,27 2,72E+04 116 9,76 6,87 153,0 97 10,2 2,2 0,018 1,17 6,77E+01 91 995 

P16 5/6/17 220 23,90 8,17 28,90 2,74E+04 99 17,7 5,03 220,0 367 - 6,2 0,219 4,88 3,84E+03 62 988 

P17 5/6/17 175 26,30 9,06 15,90 7,76E+03 121 4,13 8,80 133,0 217 - 2,2 < LD 1,34 6,23E+01 96 996 

P18 5/6/17 150 26,20 9,13 26,80 2,93E+04 117 3,35 8,20 227,0 379 - 1,3 < LD 1,71 1,86E+02 99 1000 

P19 5/6/17 602 21,80 8,57 5,97 3,50E+05 18 57,2 7,90 80,0 71 14,0 3,5 0,025 1,93 6,13E+04 97 1003 

P20 5/6/17 125 24,40 8,47 10,30 6,35E+03 81 14,4 7,47 133,0 77 12,8 5,3 < LD 1,06 4,57E+02 94 1004 

P21 4/6/17 218 26,60 8,07 6,24 3,09E+04 77 128 7,23 127,0 74 13,3 6,2 0,034 0,87 8,84E+03 96 989 

Onde: Altitude (alt), Temperatura (T), potencial hidrogeniônico (pH), Cloreto (Cl), Coliformes totais (CT), Potencial de Oxi-redução (ORP), Turbidez 

(Tur), Oxigênio dissolvido (OD), Sólidos totais (ST), Condutividade (CD), Nitrato (Nt), Fósforo (P), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), E. Coli 

(EC), % de saturação de oxigênio (%S). 
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APÊNDICE A.2– DADOS DE MONITORAMENTO DO PERÍODO CHUVOSO 

 Data 
Altitud

e (m) 
T (ºC) pH 

Cl 

(mg/L) 

CT 

(NMP/10

0mL) 

ORP 
Tur 

(NTU) 

OD 

(mg/L) 

ST 

(mg/L) 
CD 

Resisti-

vidade 

Nt 

(mg/L) 

P(mg/

L) 

DBO 

(mg/L) 

EC 

(NMP/10

0mL) 

 %S 
Pressão 

(hPa) 

P01 17/2/18 750 25,90 7,30 7,74 1,39E+04 98 5,7 6,96 73,3 79,4 12,3 3,3 0,003 0,34 2,42E+03 96,2 937 

P02 17/2/18 650 27,20 7,60 7,96 2,26E+05 97 21,1 7,06 133,0 94,4 10,3 5,9 0,036 3,03 4,35E+04 97,8 943 

P03 17/2/18 650 26,50 7,14 16,40 1,05E+05 69 29,0 6,76 127,0 107 - 6,3 0,066 1,61 2,19E+04 94,6 944 

P04 16/2/18 650 26,90 7,45 14,30 8,33E+05 77 28,3 3,80 113,0 302 - 5,9 0,190 6,00 2,79E+05 46,3 947 

P05 16/2/18 600 25,80 7,58 11,00 9,05E+05 84 24,4 4,57 167,0 250 - 6,1 0,249 5,30 2,18E+05 60,6 951 

P06 16/2/18 550 27,70 7,48 16,30 1,45E+04 72 15,6 6,87 140,0 135 - 14 0,126 3,89 5,17E+02 96,4 957 

P07 16/2/18 395 28,20 7,95 9,72 7,27E+04 118 14,5 7,18 127,0 129 - 10,7 0,091 2,34 1,72E+04 98,3 973 

P08 16/2/18 321 26,30 8,05 9,62 2,48E+04 82 16,5 6,91 147,0 121 - 9,3 0,076 1,12 5,56E+03 93,3 981 

P09 17/2/18 236 28,60 7,80 11,00 1,96E+04 70 22,1 7,25 113,0 86,8 11,2 6,7 0,033 1,14 1,46E+02 98,3 987 

P10 17/2/18 216 27,90 8,45 11,10 1,86E+04 48 36,0 7,39 110,0 97,7 - 6,1 0,045 - 8,16E+04 98,4 991 

P11 15/2/18 115 30,70 8,10 6,68 1,67E+04 127 59,3 7,20 200,0 82 11,8 6,6 0,079 1,17 2,38E+02 99,3 998 

P12 17/2/18 850 25,40 7,50 5,83 1,85E+04 63 18,2 7,12 46,7 325 - 4,1 0,011 0,75 8,16E+02 97,5 923 

P14 16/2/18 400 25,00 8,16 9,37 6,84E+03 74 16,5 7,65 86,7 139 - 4,9 0,018 0,97 3,13E+02 98,1 977 

P15 17/2/18 602 29,30 8,10 16,20 7,94E+03 56 28,1 6,78 153,0 138 - 4,2 0,028 1,39 1,33E+04 97,8 989 

P16 15/2/18 220 27,90 6,72 8,83 4,61E+04 124 42,9 4,61 173,0 141 - 7,2 0,176 2,50 7,80E+03 61,7 988 

P17 15/2/18 175 33,90 7,80 7,99 1,05E+04 103 22,4 6,57 153,0 159 - 5,3 0,074 0,42 8,32E+01 98,6 992 

P18 15/2/18 150 35,50 8,28 17,30 7,94E+03 112 34,7 6,48 267,0 285 - 3,5 0,064 1,51 2,28E+02 99,3 994 

P19 16/2/18 602 25,20 7,89 5,86 8,16E+04 78 49,0 8,03 127,0 115 - 3,8 0,052 1,04 2,19E+04 98,9 1003 

P20 16/2/18 125 28,70 7,96 5,98 7,94E+03 75 59,5 7,40 93,3 91,4 10,8 6,3 0,060 0,81 1,71E+03 98,7 1004 

Onde: Altitude (alt), Temperatura (T), potencial hidrogeniônico (pH), Cloreto (Cl), Coliformes totais (CT), Potencial de Oxi-redução (ORP), Turbidez (Tur), 

Oxigênio dissolvido (OD), Sólidos totais (ST), Condutividade (CD), Nitrato (Nt), Fósforo (P), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), E. Coli (EC), % de 

saturação de oxigênio (%S). 
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APÊNDICE B.1 – DADOS DE VAZÃO MEDIDOS NO PONTO P09  
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APÊNDICE B.2 – DADOS DE VAZÃO MEDIDOS NO PONTO P08 
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APÊNDICE B.3 – DADOS DE VAZÃO MEDIDOS NO PONTO P11 (SEÇÃO 1) 
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APÊNDICE B.4 – DADOS DE VAZÃO MEDIDOS NO PONTO P11 (SEÇÃO 2) 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA MODIFICADO DO 

PROTOCOLO DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE OHIO (EPA) POR 

CALLISTO et al. (2002) 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 
Localização:   

Data da Coleta: ____/_____/_____  Hora da Coleta:  

Tempo (situação do dia):   

Modo de coleta (coletor):   

Tipo de ambiente: Córrego (   ) Rio (   )   

Largura média:   

Profundidade média:   

Temperatura da água:   

PARÂMETROS 
 PONTUAÇÃO  

4 pontos  2 pontos  0 ponto 

1 .Tipo de ocupação das 

margens do corpo d’água 

( principal tividade ) 
Vegetação natural 

Campo de pastagem/ 
Agricultura/ Monocultura/ 
Reflorestamento 

Residencial/ Comercial/ 
Industrial 

2 . Erosão próxima e/ou 
nas margens do rio e 
assoreamento em seu 
leito 

Ausente  Moderada  Acentuada 

 

3. Alterações antrópicas  Ausente  Alterações de origem 
doméstica (esgoto, lixo) 

Alterações de origem 
industrial/ urbana fábricas, 
siderurgias, canalização, 
retilinização do curso do 
rio) 

4 . Cobertura vegetal no 
leito Parcial  Total  Ausente 

5. Odor da água  Nenhum  Esgoto (ovo podre)  Óleo/industrial 
6. Oleosidade da água  Ausente  Moderada  Abundante 
7. Transparência da água  Transparente  Turva/cor de chá-forte  Opaca ou colorida 
8 . Odor do sedimento 
(fundo ) Nenhum  Esgoto (ovo podre)  Óleo/industrial 

9. Oleosidade do fundo  Ausente  Moderado  Abundante 
10. Tipo de fundo  Pedras/cascalho  Lama/areia  Cimento/canalizado 

PARÂMETROS  PO NTUAÇÃO  
5 pontos 3 pontos 2 pontos 0 ponto 

11. Tipos de fundo 

Mais de 50% com 
habitats diversificados; 
pedaços de troncos 
submersos; cascalho ou 
outros habitats estáveis. 

30 a 50% de habitats 
diversificados; habitats 
adequados para a 
manutenção das 
populações de organismos 
aquáticos. 

10 a 30% de habitats 
diversificados; 
disponibilidade de habitats 
insuficiente; substratos 
frequentemente 
modificados. 

Menos que 10% de 
habitats iversificados; 
ausência de habitats 
óbvia; substrato 
rochoso instável para 
fixação dos organismos. 

12. Extensão de Rápidos 

Rápidos e corredeiras 
bem desenvolvidas; 
rápidos tão largos 
quanto o rio e com o 
comprimento igual ao 
dobro da largura do rio. 

Rápidos com a largura 

igual à do rio, mas com 

comprimento menor que o 

dobro da largura do rio. 

Trechos rápidos podem 
estar ausentes; rápidos não 
tão largos quanto o rio e 
seu comprimento menor 
que o dobro da largura do 
rio. 

Rápidos ou corredeiras 
inexistentes. 

13. Frequência de Rápidos 

Rápidos relativamente 
frequentes; distância 
entre rápidos dividida 
pela largura do rio entre 
5 e 7. 

Rápidos não frequentes; 
distância entre rápidos 
dividida pela largura do 
rio entre 7 e 15. 

Rápidos ou corredeiras 
ocasionais; habitats 
formados pelos contornos 
do fundo; distância entre 
rápidos dividida pela 
largura do rio entre 15 e 25. 

Geralmente com lâmina 
d’água “lisa” ou com 
rápidos rasos; pobreza 
de habitats; distância 
entre rápidos dividida 
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pela largura do rio 
maior que 25. 

14. Tipos de Substrato 
Seixos abundantes 
(prevalecendo em 
nascentes). 

Seixos abundantes; 
cascalho comum. 

Fundo formado 
predominantemente por 
cascalho; alguns seixos 
presentes. 

Fundo pedregoso; seixos 
ou lamoso. 

15 . Deposição de Lama Entre 0 e 25% do fundo 
coberto por lama. 

Entre 25 e 50% do fundo 
coberto por lama. 

Entre 50 e 75% do fundo 
coberto por lama. 

Mais de 75% do fundo 
coberto por lama. 

16. Depósitos 
Sedimentares 

Menos de 5% do fundo 
com deposição de lama; 
ausência de deposição 
nos remansos. 

Alguma evidência de 
modificação no fundo, 
principalmente como 
aumento de cascalho, 
areia ou lama; 5 a 30% do 
fundo afetado; suave 
deposição nos remansos. 

Deposição moderada de 
cascalho novo, areia ou 
lama nas margens; entre 
30 a 50% do fundo afetado; 
deposição moderada nos 
remansos. 

Grandes depósitos de 
lama, maior 
desenvolvimento das 
margens; mais de 50 % 
do fundo modificado; 
remansos ausentes 
devido à significativa 
deposição de 
sedimentos. 

17. Alterações no canal do 
rio 

Canalização 
(retificação) ou 
dragagem ausente ou 
mínima; rio com padrão 
normal. 

Alguma canalização 
presente, normalmente 
próximo à construção de 
pontes; evidência de 
modificações há mais de 
20 anos. 

Alguma modificação 
presente nas duas 
margens; 40 a 80% do rio 
modificado. 

Margens modificadas; 
acima de 80% do rio 
modificado. 

18 Características do fluxo 
das águas 

Fluxo relativamente 
igual em toda a largura 
do rio; mínima 
quantidade de substrato 
exposta. 

Lâmina d’água acima de 
75% do canal do rio; ou 
menos de 25% do 
substrato exposto. 

Lâmina d’água entre 25 e 

75% do canal do rio, e/ou 

maior parte do substrato 

nos “rápidos” exposto. 

Lâmina d’água escassa 
e presente apenas nos 
remansos. 

19. Presença de mata ciliar 

Acima de 90% com 
vegetação ripária 
nativa, incluindo 
árvores, arbustos ou 
macrófitas; mínima 
evidência de 
desflorestamento; todas 
as plantas atingindo a 
altura “normal”. 

Entre 70 e 90% com 
vegetação ripária nativa; 
desflorestamento evidente 
mas não afetando o 
desenvolvimento da 
vegetação; maioria das 
plantas atingindo a altura 
“normal”. 

Entre 50 e 70% com 
vegetação ripária nativa; 
desflorestamento óbvio; 
trechos com solo exposto 
ou vegetação eliminada; 
menos da metade das 
plantas atingindo a altura 
“normal”. 

Menos de 50% da mata 
ciliar nativa; 
desflorestamento muito 
acentuado. 

20 Estabilidade das 
Margens 

Margens estáveis; 
evidência de erosão 
mínima ou ausente; 
pequeno potencial para 
problemas futuros. 
Menos de 5% da 
margem afetada. 

Moderadamente estáveis; 
pequenas áreas de erosão 
frequentes. Entre 5 e 30% 
da margem com erosão. 

Moderadamente instável; 
entre 30 e 60 % da margem 
com erosão. Risco elevado 
de erosão durante 
enchentes. 

Instável; muitas áreas 

com erosão; frequentes 

áreas descobertas nas 

curvas do rio; erosão 

óbvia entre 60 e 100 % 

da margem. 

21. Extensão de mata ciliar 

Largura da vegetação 
ripária maior que 18 m; 
sem influência de 
atividades antrópicas 
(agropecuária, 
estradas, etc.). 

Largura da vegetação 
ripária entre 12 e 18 m; 
mínima influência 
antrópica. 

Largura da vegetação 
ripária entre 6 e 12 m; 
influência antrópica 
intensa. 

Largura da vegetação 
ripária menor que 6 m; 
vegetação restrita ou 
ausente devido à 
atividade antrópica. 

22 . Presença de plantas 
Aquáticas 

Pequenas macrófitas 

aquáticas e/ou musgos 

distribuídos pelo leito. 

Macrófitas aquáticas ou 
algas filamentosas ou 
musgos distribuídas no rio, 
substrato com perifiton. 

Algas filamentosas ou 
macrófitas em poucas 
pedras ou alguns 
remansos, perifiton 
abundante e biofilme. 

Ausência de vegetação 
aquática no leito do rio 
ou grandes bancos 
macrófitas (p.ex. 
aguapé ). 

 


