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RESUMO 

Este estudo foi realizado na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Caratinga 

(UPGRH DO5). Seu principal objetivo foi contribuir para a ampliação do diagnóstico ambiental 

dessa região, através da avaliação da abundância e distribuição espaço-temporal dos elementos 

metálicos presentes nos corpos hídricos integrantes dessa unidade. O estudo envolveu a coleta 

de amostras de água em 21 pontos ao longo da unidade durante duas campanhas, realizadas em 

junho de 2017 (estação seca) e fevereiro de 2018 (estação chuvosa). As amostragens 

compreenderam 11 pontos no rio Caratinga, 4 pontos em afluentes do rio Caratinga, 2 pontos 

no rio Doce e 4 pontos em outros tributários do rio Doce. O teor dos elementos metálicos foi 

determinado por espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-

OES). A partir dos resultados obtidos, foi o comportamento das espécies metálicas foi avaliado 

através de diagramas de correlação, diagramas Eh-pH e diagramas ‘bumerangue’. Os dados de 

concentração observados foram ainda comparados aos limites determinados pela Resolução 

CONAMA n°357/2005, de modo a avaliar o nível de qualidade desses corpos d’água. Realizou-

se também uma análise da série histórica de dados de monitoramento do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (IGAM), a fim de melhor compreender a dinâmica de distribuição dos metais 

na UPGRH DO5. Nas amostras de água analisadas, 12 elementos metálicos foram observados 

acima do limite de quantificação, sendo que, dentre esses, apenas cobre, alumínio, ferro e 

manganês apresentaram concentrações acima dos padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n°357/2005 para a classe 2. Foi possível observar que a maior parte dos elementos 

metálicos verificados nas águas do rio Caratinga esteve relacionada à litologia da região 

(predominantemente baseada em tonalitos, granitos e gnaisses). Entretanto, a maioria desses 

elementos foram enriquecidos por influência antrópica. No rio Caratinga, as influências 

antrópicas de maior destaque foram a urbanização e a agricultura, verificadas, por exemplo, 

através do comportamento de elementos como sódio e potássio. Já nos demais corpos hídricos, 

a principal influência antrópica percebida ocorre através da supressão da vegetação em razão 

de atividade agropecuária, refletida por elevadas taxas de erosão na região. Percebeu-se ainda, 

através da série histórica, que espécies de maior potencial tóxico, como cádmio, chumbo, 

cromo, zinco e arsênio, não são observadas com frequência na UPGRH DO5. 

 

Palavras chaves: rio Caratinga, metais em água, bacia do rio Doce, qualidade de água, 

bacia hidrográfica     



 

 

ABSTRACT 

This study was carried out at the ‘Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

Caratinga’ (UPGRH DO5). The aim of this research was to contribute to expand an 

environmental diagnosis of the region, through the evaluation of abundance and spatiotemporal 

distribution of metallic elements present in waters from water bodies of this unit. This involved 

the collection of water samples at 21 points along the unit during two campaigns, conducted in 

June 2017 (dry season) and February 2018 (rainy season). The samples were collected from 11 

points of Caratinga river, 4 points of tributaries of Caratinga river, 2 points of Doce river and 4 

points of other tributaries of the Doce river. The content of metallic elements was determined 

by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-OES). Then, the behavior 

of the metallic species was evaluated through correlation diagrams, Eh-pH diagrams and 

boomerang diagrams. The data obtained were compared to the limits determined by the 

Resolução CONAMA no. 357/2005, in order to evaluate the quality level of these water bodies. 

An analysis of the historical monitoring data of the IGAM’s (‘Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas’) was also carried out in order to understand the metal distribution dynamics in UPGRH 

DO5. In the analyzed water samples, 12 metal elements were observed above the quantification 

limit and, among them, only copper, aluminum, iron and manganese reveled concentrations 

above the standards established by the Resolução CONAMA no. 357/2005 for class 2. It was 

possible to observe that most of the metallic elements verified in the waters of Caratinga river 

are related to the region’s lithology, which is predominantly based on tonalites, granites and 

gneisses. However, most of those elements were enriched by anthropic influence. On Caratinga 

river, the most important anthropic influences were urbanization (verified in elements such as 

sodium) and agriculture (eg, potassium behavior). On the other water bodies, the main anthropic 

influence occurs through vegetation suppression due to agricultural activity, reflected by high 

erosion levels in the region. Through the historical monitoring data, higher toxic potential 

species, such as cadmium, lead, chromium, zinc and arsenic, are not frequently observed in 

UPGRH DO5.  

 

Key words: Caratinga river, metals in water, Doce river basin, water quality, watershed
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural e de vital importância para os seres vivos. Suas aplicações 

e usos evoluem atrelados aos processos de desenvolvimento econômico e de urbanização. 

Assim, dentre seus principais usos, podem-se citar o abastecimento humano e animal, a 

irrigação, a indústria, a mineração, a geração de energia, a navegação e o lazer.  

Contudo, devido as suas diversas aplicações, ao crescimento populacional e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas, crescem também as demandas hídricas no Brasil. 

Segundo o informe 2018 “Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil”, nas últimas duas 

décadas, o aumento estimado no total retirado de água foi de 80%, sendo que até 2030, tem-se 

a previsão de aumento de 24% nas retiradas (ANA, 2018). 

O aumento da demanda hídrica, associado a períodos de precipitações abaixo da média 

e à distribuição desigual dos recursos hídricos ao longo do território brasileiro em relação à 

concentração populacional, podem desencadear situações de crise hídrica. 

Apesar de todos esses fatores, em situações de crise hídrica, atribui-se à ação antrópica 

grandes responsabilidades. Isso ocorre pelo fato dessas ações provocarem o desgaste dos 

recursos hídricos, através, por exemplo, do consumo exacerbado e do lançamento 

indiscriminado de poluentes em seus leitos. 

Sobre o lançamento de efluentes, cabe destacar que, de forma geral, uma das principais 

formas de contaminação de águas no Brasil são os esgotos domésticos. Atualmente, no Brasil, 

cerca de 4,1mil toneladas de esgoto são lançadas em corpos hídricos, sem receber nenhum 

tratamento. Através desse dado, tem-se a informação de que cerca de 45% da população não 

possui tratamento de esgoto (ANA, 2017). 

Como resultado desse lançamento tem-se o comprometimento da qualidade da água, 

em especial nas áreas urbanas devido à maior concentração de pessoas, impactando a saúde e a 

qualidade de vida da população, além de tornar a água imprópria para seus diversos usos. 

O rio Doce é um exemplo de recurso hídrico que sofre com esse tipo de contaminação. 

Apesar de compreender duas regiões importantes para a economia do estado de Minas Gerais 

e também do país, o Vale do Aço e o Quadrilátero Ferrífero, a bacia hidrográfica do rio Doce 

recebia cerca de 120 milhões de metros cúbicos de esgoto sem tratamento por ano (ECOPLAN 

– LUME, 2010b). 
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Acompanhando a situação da bacia do rio Doce, tem-se a sub-bacia do rio Caratinga e 

a área da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos que a engloba – a UPGRH 

DO5. De acordo com dados da ANA (2017), pelo menos 654,4L/s de esgoto sanitário ‘in 

natura’ são lançados em corpos hídricos da região, o que representa um lançamento equivale a 

27175 kg DBO/dia. 

A UPGRH DO5 ocupa uma área de 6677,62km2 e tem sua principal concentração 

urbana no município de Caratinga (ECOPLAN – LUME, 2010a). O rio principal, de mesmo 

nome, recebe uma carga bastante elevada de esgotos sanitários no centro urbano de Caratinga, 

tendo suas águas, nessa região, classificadas com qualidade “Péssima” e “Ruim” (SOUSA, 

2018). 

Outra influência antrópica na região da UPGRH DO5 é a agricultura. Esse tipo de 

atividade, geralmente se utiliza da aplicação de diversos compostos, como adubos, agrotóxicos 

e corretores de pH. Esses têm como objetivo ajustar as condições do solo e propiciar o 

desenvolvimento das culturas (OLIVEIRA et al., 2012). Entretanto, a utilização desses 

produtos nas plantas e no solo, pode causar contaminações das águas da região. Já que esses 

compostos podem ser transportados, através de fenômenos como o escoamento superficial e, 

também, a infiltração para as águas superficiais e para a água subterrânea (BRADL, 2005). 

Através dos processos de contaminação acima descritos (de ocorrência na UPGRH 

DO5), podem ser introduzidos nas águas uma gama de contaminantes, que podem apresentar 

características orgânicas, inorgânicas e ainda espécies que apresentam elevada toxicidade. 

Um grupo de elementos relevante no estudo de qualidade de água em bacias 

hidrográfica são os metais. Apesar de se apresentarem nas águas superficiais de forma natural, 

por meio da influência litológica da região e, também, de fenômenos como a precipitação 

atmosférica, esses elementos podem ser enriquecidos através de muitas atividades antrópicas. 

Como exemplo dessas, pode-se citar a indústria, a mineração, a agricultura e, inclusive, 

lançamento de esgotos domésticos (BRADL, 2005). 

Dentre o grupo dos metais, alguns se apresentam com elevado potencial tóxico, mesmo 

em baixas concentrações. Tal fato é uma das principais preocupações que cercam a necessidade 

de estudo desse tipo de composto (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

Nesse sentido, esse estudo buscou avaliar e compreender os teores de elementos 

metálicos existentes nas águas de corpos hídricos integrantes da UPGRH DO5. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a abundância e a distribuição espaço-temporal de 

elementos metálicos existentes nas águas de corpos hídricos integrantes da UPGRH DO5, sub-

bacia do rio Doce. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar e quantificar os elementos metálicos presentes nas águas do rio 

Caratinga e outros corpos hídricos integrantes da UPGRH DO5; 

• Compreender as relações entre os teores de elementos metálicos observados, as 

características geológicas da região e as possíveis contribuições antrópicas; 

• Estudar se houve influência da sazonalidade e se estas espécies se encontraram em 

níveis de qualidade adequados a atender as necessidades da comunidade de acordo 

com as normas estabelecidas. 

 



18 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A bacia do rio Doce, localizada entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

apresenta grande relevância a socioeconômica para a região. Seus recursos hídricos são 

fundamentais para a economia do leste mineiro e noroeste capixaba, sendo aplicados em usos 

domésticos, industriais, minerários, agropecuários e de geração de energia (ANA, 2016). 

Essa bacia abrange duas regiões de extrema importância para a economia do estado de 

Minas Gerais: o Vale do Aço e o Quadrilátero Ferrífero, nas qual se destacam, respectivamente 

a siderurgia e a mineração(CEMIG, 2019). 

Apesar de sua relevância, diversas vulnerabilidades foram apontadas nessa bacia, 

como: lançamento de grandes volumes de esgotos sanitários ‘in natura’ em seus corpos hídricos 

integrantes, grande supressão da cobertura vegetal e solo muito suscetível a erosão (em razão 

de pastagens degradas) (ANA, 2016). 

Situação semelhante pode ser observada na Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos Caratinga (UPGRH DO5), a qual é integrante da bacia do rio Doce. 

Conforme apresentado por Sousa (2018), a UPGRH DO5 apresenta-se impactada por elevadas 

cargas de esgotos sanitários, principalmente, concentrados na área urbana. Situação 

confirmada, principalmente, pelos altos valores de Escherichia coli e demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) observados nessa área. 

Outra influência de origem antrópica de destaque na área da UPGRH DO5 é a 

agropecuária. Esta é responsável pela supressão da maior parte da vegetação na bacia, 

proporcionando superfícies muito suscetíveis à erosão (ECOPLAN – LUME, 2010a). Além 

disso, a atividade influência diversos parâmetros, sendo observadas por Sousa (2018), por 

exemplo, alterações nas concentrações de nitrato e fósforo nas águas da unidade. 

Sabe-se assim, que as citadas influências antrópicas podem contribuir para o 

enriquecimento, ou mesmo ‘surgimento’ de elementos metálicos em água. Dentre as principais 

razões para se buscar entender o conteúdo dos metais presentes em água tem-se o elevado 

potencial tóxico que algumas dessas espécies apresentam para organismos aquáticos e, também, 

para os seres humanos, mesmo que em baixas concentrações (FÖRSTNER e WITTMANN, 

1979). 

Além disso, a ação antrópica pode ainda enriquecer consideravelmente as 

concentrações de alguns componentes que já se apresentam naturalmente em concentrações 
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mais elevadas, como por exemplo sódio, cálcio, magnésio e potássio. Um aumento nos teores 

dessas espécies pode causar alterações na biodiversidade, além de influenciar a mobilidade de 

contaminantes no meio (KAUSHAL, 2018). 

Por essas razões, a partir da avaliação dos elementos metálicos presentes, esse estudo 

buscou contribuir para um diagnóstico ambiental mais aprofundado sobre a qualidade das águas 

da UPGRH DO5. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS 

A composição de águas superficiais envolve a presença de diversas espécies químicas, 

as quais encontram-se distribuídas entre as fases dissolvida, coloidal, suspensa e, também, 

particulada, como é o caso dos sedimentos de fundo. A introdução natural dessas espécies nos 

corpos hídricos é influenciada por fatores como a geologia da região e as precipitações 

atmosféricas, predominantemente.  

A influência exercida pela geologia se dá, principalmente, através do intemperismo e 

erosão de rochas e solos. Por meio de mecanismos físicos e químicos, esses processos 

aumentam a disponibilidade dos elementos, de modo a torná-los passíveis de serem 

transportados aos corpos hídricos da região. Como resultado, as águas superficiais de uma 

região acabam por apresentar características químicas semelhantes às rochas e solos locais. 

A atmosfera é, também, uma relevante origem de espécies químicas para influenciar a 

composição das águas superficiais. Gases, aerossóis, compostos dissolvidos e, mesmo 

partículas sólidas são transferidas da atmosfera para as águas superficiais. Essa incorporação 

pode ocorrer, por exemplo, através das chuvas, pela ação da gravidade ou mesmo pela colisão 

molécula-água que ocorre na interface água/atmosfera (CARVALHO, 1995). 

Os componentes das águas superficiais ainda podem ser originários de atividades 

vulcânicas, meteoritos que caem na superfície da Terra, além de atividades biogênicas (produtos 

de metabolismo e decomposição de organismos, por exemplo). 

É importante destacar que, de forma direta ou indireta, os principais mecanismos de 

incorporação e transporte dos componentes químicos para as águas superficiais, são integrantes 

do ‘ciclo hidrológico’. Esse termo refere-se ao movimento da água através das diferentes esferas 

ambientais, estando entre seus principais processos de transferência a precipitação, o 

escoamento superficial e a evaporação. 

Tomando por base as influências de tais processos nas águas superficiais, BERNER e 

BERNER (1987) resumiram os principais grupos de componentes existentes nos rios: 

• Água; 

• Matéria inorgânica suspensa (fração mineral constituída por grãos de areia, 

silte e argila). Dentre os elementos maiores encontra-se Al, Fe, Si, Ca, K, 

Mg, Na e P; 
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• Espécies maiores dissolvidas: HCO3
-, Ca2+, SO4

2-, H4SiO4, Cl-, Na+, Mg2+ e 

K+; 

• Elementos nutrientes dissolvidos, N e P (e Si a certa extensão), os quais são 

utilizados biologicamente e suas concentrações variam em função disso; 

• Matéria orgânica suspensa e dissolvida; 

• Metais traço suspensos e dissolvidos (BERNER e BERNER, 1987). 

É fato que a composição das águas dos rios ao redor do mundo é bastante variada, em 

razão da influência de fatores locais (variação entre as características das bacias), mas também 

por fatores temporais. A justificativa para a esse último refere-se principalmente à influência 

da sazonalidade no escoamento superficial e, por consequência, na razão de contribuição entre 

este e as águas subterrâneas para a composição dos rios.  

Considerando essa variabilidade, Livingstone (1963) apresentou, por meio de uma 

compilação de dados de análises químicas em corpos hídricos ao redor do mundo, as 

composições gerais de rios em diversos continentes e, também para o mundo de forma genérica, 

como é possível observar na Tabela 1. 

Tabela 1 - Composição média das águas de rios do mundo, em partes por milhão 

 

Fonte: LIVINGSTONE (1963) 

Dentre os componentes presentes nas águas superficiais, pode-se dar destaque ao 

grupo dos metais, posto que esse é o grupo mais numeroso dentre os elementos químicos 

existentes e distribuídos pelo ambiente. 

O termo ‘metal’ é atribuído a elementos que apresentam como características gerais, 

serem bons condutores de eletricidade e calor, serem maleáveis, dúcteis e sólidos à temperatura 

ambiente, com a exceção do mercúrio que é líquido. 

Dentre esse grupo de elementos, alguns ocorrem com mais frequência e em maior 

concentração no ambiente e, mais especialmente nas águas superficiais. Como exemplo, pode-

se citar elementos como cálcio, sódio, magnésio, potássio e ferro. 

Outros metais, entretanto, geralmente ocorrem na crosta terrestre em concentrações 

menores que 1000ppm. Esses são conhecidos como metais traço e, sua ocorrência no ambiente 

América do Norte 68 20 8 1 21 5 9 1,4 0,16 9

América do Sul 31 4,8 4,9 0,7 7,2 1,5 4 2 1,4 11,9

Europa 95 24 6,9 3,7 31,1 5,6 5,4 1,7 0,8 7,5

Ásia 79 8,4 8,7 0,7 18,4 5,6 0,01 11,7

África 43 13,5 12,1 0,8 12,5 3,8 11 - 1,3 23,2

Austrália 31,6 2,6 10 0,05 3,9 2,7 2,9 1,4 0,3 3,9

Mundo 58,4 11,2 7,8 1 15 4,1 6,3 2,3 0,67 13,1
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aquático se dá em teores especialmente baixos. São alguns exemplos desse grupo cromo, cobre, 

cobalto e zinco. 

Uma nomenclatura que, por vezes, encontra-se também associada aos metais traço, é 

a de metais pesados. Apesar de não haver um acordo definitivo na literatura em relação a sua 

definição, é mais comum tratar esse grupo como: elementos metálicos e semi metálicos de 

densidade maior que 4,0-5,0g/cm3 e que geralmente apresentam elevado potencial tóxico 

(DUFFUS, 2002). A associação das nomenclaturas, deve-se ao fato de a maior parte dos metais 

pesados ocorrem em concentrações muito baixas no ambiente.  

Tomando por base a toxicidade que muitos desses compostos podem apresentar, 

mesmo que em concentrações baixas, faz-se interessante, então, definir o conceito de elementos 

essenciais e não essenciais, que se dá a partir da relação dose-resposta apresentada por tais 

compostos. 

A característica mais importante para que um elemento seja dito essencial envolve o 

fato dele ser necessário para alguma função do organismo em questão, sendo que em casos de 

deficiência ou ausência desse elemento, o desenvolvimento do organismo seja afetado 

negativamente. Elementos metálicos como ferro, cálcio, potássio e sódio, são alguns dos 

exemplos desse grupo (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

Com os elementos não essenciais, por sua vez, não se têm a ocorrência do mesmo tipo 

de resposta. Sua existência no organismo é apenas tolerável, não ao havendo efeitos negativos 

na sua ausência. Entretanto, ultrapassando determinada concentração, tem-se efeitos adversos 

que podem causar, inclusive, a morte do organismo. É importante destacar que esse último 

comportamento, pode ocorrer também para elementos essenciais. Pode-se citar como alguns 

representantes desse grupo chumbo, mercúrio e cádmio (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

Os comportamentos previamente descritos encontram-se ilustrados pela Figura 1.  

Figura 1 - Comportamento de elementos essenciais e não essenciais no organismo 

(relação dose/resposta) 

 

Fonte: FÖRSTNER e WITTMANN (1979) 
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É importante destacar ainda que a maior parte dos elementos não essenciais costumam 

ser classificados também como elementos traço, já que ocorrem naturalmente no ambiente em 

concentrações muito reduzidas. 

4.2 CLASSIFICAÇÃO GEOQUÍMICA DOS ELEMENTOS DE 

GOLDSCHMIDT 

Ao se tratar de elementos químicos e sua distribuição no ambiente e, em especial no 

meio aquoso superficial, torna-se relevante considerar a classificação geoquímica dos 

elementos de Goldschmidt.  

Sendo uma das classificações geoquímicas mais difundidas, a classificação de 

Goldschmidt reflete baseia-se na forma como os elementos químicos estão distribuídos no 

ambiente de acordo com suas principais afinidades geoquímicas. Baseando-se na distribuição 

dos elementos em quatro grupos iniciais: siderófilos, calcófilos, litófilos e atmófilos; sendo 

posteriormente adicionada dos biófilos (MATHER, 2013). 

De acordo com Goldschmidt (1937), esta classificação baseia-se no princípio da 

partição de elementos entre: um líquido metálico (ferro líquido), rico em elétrons livres; um 

líquido de natureza semi metálica (sulfetos líquidos) e um líquido iônico (silicatos fundidos). 

Nota-se assim, que os elementos siderófilos, são os que apresentam afinidades com o 

ferro metálico; os calcófilos, com o elemento cobre, sendo os que compõem as jazidas dos 

sulfetos; e os litófilos os que apresentam afinidades com oxigênio e participam da formação da 

crosta terrestre, principalmente na formação dos silicatos. 

Além desses grupos, tem-se ainda o agrupamento de elementos que se acumulam nas 

fases gasosas – os atmófilos - e, também, aqueles que são concentrados por organismos vivos 

em estágios posteriores da evolução terrestre - os biófilos (GOLDSCHIMIDT, 1937). 

Um resumo da distribuição dos elementos de acordo com essa classificação, foi 

apresentado por Goldschmidt (1937) e pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2 - Classificação geoquímica dos elementos de Goldschmidt 

 

Fonte: GOLDSCHMIDT (1937) 

Do trabalho de Goldschmidt é importante destacar ainda, as chamadas regras de 

substituição. Essas regras explicam a distribuição de elementos químicos em minerais e rochas, 

como constituintes maiores ou menores baseando-se em suas propriedades químicas.  

Os minerais, apesar de apresentarem composições definidas, acabam apresentando, 

substituições de elementos químicos em seus retículos cristalinos. As regras de substituição de 

Goldschmidt, apresentam alguns dos fatores mais importantes, como raio iônico e cargas 

similares, que regem essas substituições (FAURE, 1998). 

Assim, através de suas regras de substituição de Goldschmidt e, também, de sua 

classificação dos elementos, torna-se possível justificar a existência de certas correlações 

naturais entre alguns elementos químicos.  

Os minerais e rochas, ao passarem por processos de desagregação acabam por liberar 

os elementos que os compõem de forma proporcional, sendo que, a presença desses pode ser 

observada inclusive nos corpos hídricos locais.  

Para exemplificar essa situação, citar-se o intemperismo de um dolomito, o qual é 

predominantemente constituído pelo mineral dolomita. Quando esse fenômeno ocorre, cálcio e 

magnésio, que são constituintes do mineral, são liberados de forma proporcional. Dessa forma, 

caso não ocorra influências antrópicas em relação a alguma dessas espécies, espera-se ser 

possível estabelecer diagramas verificando a correlação entre as concentrações desses 

elementos nos corpos hídricos locais. 

Para exemplificar esse tipo de correlação, pode-se citar Fukuzawa (2008), que em seu 

estudo sobre a influência da litologia nas águas e nos sedimentos do rio Piranga, conseguiu 

verificar esse comportamento para os elementos cálcio e magnésio. Essa correlação, segundo a 

autora, ocorre de forma positiva na região devido especialmente à presença de rochas 
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pertencentes ao Grupo Dom Silvério. Os diagramas de correlação obtidos para cálcio e 

magnésio nesse estudo estão apresentados na Figura 3. 

Figura 3 - Diagramas de correlação dos elementos cálcio e magnésio nas águas do rio 

Piranga e seus tributários 

 

Fonte: FUKUZAWA (2008)  

4.3 CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA DOS RIOS (DIAGRAMA 

BUMERANGUE) 

Uma forma de se classificar as águas superficiais foi estabelecida por Gibbs (1970). 

Esta classificação se baseia nos valores de sólidos totais dissolvidos (TDS) versus uma razão 

das concentrações dos cátions de maior ocorrência em águas superficiais: sódio e cálcio (Na+ e 

Ca2+). A distribuição resultante dos dados dos maiores rios do mundo, está inscrita em um 

diagrama na forma de bumerangue. 

De acordo com essa classificação, são três os principais mecanismos naturais que 

afetam a composição química das águas superficiais. São eles: a precipitação atmosférica 

(composição e quantidade); o domínio litológico, através do intemperismo das rochas; e a 

evaporação e cristalização fracionada (BERNER e BERNER, 1987).  

Esse diagrama é traçado a partir da existência de uma relação inversamente 

proporcional entre TDS e volume de precipitação. Por consequência, ao longo do eixo que 

representa TDS, observa-se a relação de baixos valores de TDS com rios em áreas de elevada 
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precipitação atmosférica, sendo assim esse o mecanismo dominante nessa área. Da mesma 

forma, relaciona-se altos valores de TDS a rios em áreas áridas, sendo o mecanismo dominante 

nesses casos então a evaporação-cristalização. As áreas que apresentam valores de TDS 

intermediários, geralmente localizam-se em área de precipitação atmosférica também 

intermediária e, portanto, acabam apresentando como mecanismo dominante o intemperismo 

de rochas (BERNER e BERNER, 1987). 

Ao tratar-se da relação entre os cátions Na+ e Ca2+, pode-se dizer que nas áreas 

dominadas pela precipitação atmosférica, a concentração de Na+ é consideravelmente maior 

que a concentração de Ca2+, isso deve-se ao fato de a própria água da chuva apresentar teores 

de Na+ maiores que de Ca2+. No caso de áreas dominadas pela evaporação/cristalização, tem-

se uma concentração de Na+ enriquecida em relação a Ca2+, em razão das altas taxas de 

precipitação de calcita (FAURE, 1998). 

Considerando as relações estabelecidas por Gibbs (1970), Roeser et al. (2011) 

aplicaram o diagrama ‘bumerangue’ apresentado por Berner e Berner (1987) com o objetivo de 

classificar as águas da bacia do Alto rio Doce. Baseando-se em cerca de 2000 amostras, nas 

quais foram consideradas as variações sazonais, tal estudo pode classificar a maioria desses 

corpos hídricos, como sendo controlados, predominantemente, pela litologia local. O diagrama 

resultante desse estudo encontra-se apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Diagrama bumerangue aplicado a partir da caracterização dos rios maiores 

na bacia do Alto rio Doce. 1: Barragem de Peti; 2: Rio Conceição; 3: Rio Caraça; 4: Rio 

Piracicaba; 5: Rio Piranga; 6: Rio Oratórios 

 

Fonte: ROESER et al. (2011) 
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Apesar de apresentar uma classificação interessante acerca das águas superficiais, o 

diagrama de Gibbs não é suficiente para refletir os processos geoquímicos que afetam a 

composição de um corpo hídrico. Um exemplo, é a classificação do rio Pecos no Novo México.  

Segundo o diagrama, esse rio é dominado pelo mecanismo de 

evaporação/cristalização, devido ao seu elevado TDS e, principalmente, pela predominância do 

cátion Na+ em relação ao Ca2+. Contudo, a razão para as elevadas concentrações de Na+ no local 

é predominantemente litológica, já que tem-se uma grande solubilização de NaCl nessas águas, 

proveniente de depósitos de halita presentes na região (FAURE, 1998). 

4.4 BACKGROUND E PRINCIPAIS FONTES DE CONTAMINAÇÃO 

ANTROPOGÊNICA 

A litologia de uma região exerce grande influência na composição química dos corpos 

hídricos. Previamente foram apresentadas algumas origens naturais dos componentes das águas 

superficiais e alguns mecanismos, através dos quais, eles atingem essas águas. O intemperismo 

de rochas é o exemplo mais relevante desses mecanismos.  

A partir desses processos, as concentrações naturais de elementos químicos, em 

especial metálicos, em águas superficiais podem ser definidas como uma espécie de 

‘background’ ou ‘baseline’ para esses corpos hídricos (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

Apesar da definição do ‘background’ de um corpo hídrico poder ser utilizada como 

ferramenta para avaliar a existência de contaminação antropogênica nas águas de uma região, 

é importante ressaltar que estabelecer o ‘background’ de um corpo hídrico nem sempre é trivial. 

De modo geral, a definição de ‘background’ envolve métodos diretos, baseados na 

análise de amostras que não apresentam interferência antrópica, ou métodos indiretos, os quais 

se baseiam em análises estatísticas específicas (RODRIGUES e NALINI JÚNIOR, 2009).  

A necessidade de aplicar métodos indiretos é justificada pelo fato da maioria das 

atividades antrópicas resultarem na introdução ou no aumento das concentrações de elementos 

metálicos em águas superficiais. Dessa forma, muitas das relações geoquímicas naturalmente 

conhecidas tornam-se distorcidas e a distribuição dos elementos torna-se mais complexa.  

Dentre as atividades antropogênicas passíveis de contaminar os corpos hídricos 

superficiais com elementos metálicos, pode-se citar as atividades industriais, em especial a 

mineração, o lançamento de efluentes e esgotos sem tratamento adequado nos corpos hídricos 

e as atividades agrícolas que se utilizam de fertilizantes e agrotóxicos, por exemplo. 
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4.4.1 INDÚSTRIA 

A contaminação dos corpos hídricos vem sendo uma consequência do progressivo 

desenvolvimento da indústria, iniciado no século XVIII. Por intermédio de seus resíduos 

sólidos, efluentes, ou até mesmo pelas alterações causadas no ambiente em torno dos corpos 

hídricos (remoção de mata ciliar, erosão, por exemplo), as indústrias acabam por liberar 

diversos elementos metálicos nos corpos hídricos.  

Um fator que contribui para a grande variedade dos elementos metálicos (e suas 

concentrações) liberados nos corpos d’água, é a própria diversidade de indústrias existentes 

(têxtil, petroquímica, metalúrgica, dentre diversas outras). 

Um destaque em termos de lançamento de metais é a indústria mineradora. Através da 

mineração, muitos metais que naturalmente ocorrem em baixas concentrações, mesmo que em 

depósitos de minérios, ao serem submetidos ao processo de extração, acabam sendo liberados 

em concentrações muito maiores, muitas vezes sob a forma de rejeitos. Dentre os elementos 

metálicos frequentemente liberados por essas pode-se citar arsênio, cádmio, cobre, mercúrio e 

chumbo (BRADL, 2005). 

Como exemplo interessante da ocorrência de enriquecimento de elementos metálicos 

em águas através da mineração, cita-se a bacia do rio Piracicaba. Esse rio, que é um dos 

principais afluentes do rio Doce, tem parte de sua bacia inserida no Quadrilátero Ferrífero:  uma 

região de grande importância na mineração brasileira, onde ocorrem jazidas de ferro, manganês, 

ouro, bauxita e pedras preciosas (ROESER e ROESER, 2010). 

Lima (2009) relacionou que as elevadas concentrações de ferro observada em diversos 

pontos do rio Piracicaba e seu afluentes com a mineração de ferro na região. Esse efeito também 

foi observado por Parra et al. (2007), em estudo no rio Conceição (um dos principais afluentes 

do rio Piracicaba). Além disso, nessa última região, foram observados também a presença de 

cádmio e chumbo, associadas à mineração de ferro; e de arsênio, relativa a mineração de ouro. 

4.4.2 AGRICULTURA 

O desenvolvimento da prática agrícola demandado a partir do crescimento da 

população mundial, geralmente envolve a utilização de adubos, fertilizantes e agrotóxicos.  

Os agrotóxicos e afins, de acordo com a Lei N°7802, de 11 de julho de 1989, são 

considerados como: 

[...] a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 

destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de 
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produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e 

de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores 

e inibidores de crescimento (BRASIL, 1989). 

Os adubos e fertilizantes, por sua vez, são compostos adicionados ao solo com o 

objetivo de enriquecê-lo nutricionalmente e, assim, facilitar o desenvolvimento das culturas. 

Em suas composições costumam haver macro e micronutrientes que são fundamentais para o 

desenvolvimento das plantas. Os elementos cálcio, magnésio e potássio são exemplos de 

macronutrientes, ou seja, aqueles geralmente necessários em maiores teores pelos organismos 

(BRADL, 2005).  

Cabe destacar, dentre esses elementos, o potássio que é um nutriente versátil e 

envolvido em diversos processos metabólicos das plantas cultivadas. Dessa forma, sendo 

fundamental ao desenvolvimento de culturas, o potássio é frequentemente utilizado na prática 

agrícola para enriquecimento do solo, juntamente com o fósforo e o nitrogênio em proporções 

determinadas: ‘formulação NPK’ (NASCIMENTO e LOUREIRO, 2004).  

Já, dentre os micronutrientes, os quais requeridos em concentrações mais baixas, tem-

se diversos elementos. Alguns de maior destaque são o zinco e o cobre.  

O zinco é um micronutriente relevante ao crescimento das plantas. Segundo De 

Oliveira et al. (2012), os solos brasileiros tendem a ser carentes em zinco, dessa forma, esse 

componente precisa ser adicionado, em culturas de café, por exemplo, para que ocorra o 

aumento celular e a plante se desenvolva. 

O cobre é outro micronutriente de grande relevância, já que, assim como o zinco, atua 

no crescimento da planta. Em atividades agrícolas, como o cultivo de café, por exemplo, sua 

utilização é importante, pois esse metal atua especificamente na síntese de proteínas e no 

metabolismo de carboidratos (OLIVEIRA et al., 2012). 

Contudo, além de ser um micronutriente, o cobre é também um fungicida, posto que 

diversos compostos a base desse elemento são utilizados no combate de pragas. O exemplo 

mais comum de fungicida a base de cobre é a calda bordalesa. Uma mistura de sulfato de cobre 

(II), cal e água, a qual é uma das mais antigas formulações da agricultura tradicional, porém 

continua sendo eficiente (MOTTA, 2008). 

Além da aplicação de fertilizantes e pesticidas propriamente ditos, uma prática agrícola 

comum envolve correções do solo, que ocorrem a partir da alteração do pH do mesmo, por 
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exemplo. Essa prática, geralmente se utiliza da aplicação do calcário no solo, de modo que, com 

a neutralização do meio, o alumínio se torne praticamente insolúvel e, dessa forma, indisponível 

para a planta. 

Como consequência à utilização dessa diversa gama de compostos na prática agrícola, 

essa se torna uma fonte, principalmente, difusa de contaminação por metais. Dessa forma esses 

elementos acabam atingindo os ambientes aquáticos, especialmente em estações chuvosa, por 

meio de mecanismos como a infiltração e o escoamento superficial.  

4.4.3 ESGOTOS DOMÉSTICOS 

Apesar da principal contaminação oriunda de esgotos domésticos ser devida ao 

enriquecimento de compostos nutrientes, os quais contém nitrogênio e fósforo, dos patógenos 

presentes e de sua elevada carga orgânica, os metais também podem ser encontrados nesse tipo 

de efluente. Alguns exemplos são, o cobre, chumbo, zinco e até mesmo cádmio, que podem ser 

encontrados nesses efluentes através da corrosão de redes de abastecimento de água urbana, 

principalmente as mais antigas (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

Uma outra origem bastante ordinária de metais em esgotos domésticos deve-se, por 

exemplo, aos detergentes. Além de enriquecerem os níveis de sódio no ambiente aquático, 

devido a composição desses tensoativos, acredita-se que muitos detergentes, especialmente os 

do tipo enzimáticos, contém concentrações reduzidas de metais como ferro, manganês, cromo 

e zinco, por exemplo (FÖRSTNER e WITTMANN, 1979). 

4.5 PADRÕES DE QUALIDADE E LEGISLAÇÕES RELATIVAS 

Como foi apresentado, a maior parte da contaminação por elementos metálicos em 

águas superficiais é causada por influência antropogênica. Objetivando reduzir os impactos 

negativos nos corpos hídricos, a Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 dispõe 

sobre classificação de corpos d’água e diretrizes para o enquadramento dos mesmos, além de 

trazer em seu texto condições e padrões para lançamento de efluentes. 

O enquadramento é um dos instrumentos previstos na Política Nacional de Recursos 

Hídricos, o qual visa assegurar à água um nível de qualidade compatível com o seu uso mais 

exigente. As classes apresentadas pela Resolução CONAMA n° 357/2005, nas quais as águas 

doces podem ser enquadradas são: 

Art. 4° As águas doces são classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 
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a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção 

integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 

e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística (CONAMA, 2005). 

Entretanto, esse é um dos instrumentos que apresenta grandes impedimentos para ser 

aplicado. Tal fato é comprovado pela situação apontada no 2º Relatório de Gestão e Situação 

dos Recursos Hídricos de Minas Gerais onde, no ano de 2013, das mais de 40 UPGRHs 

existentes no estado, apenas 6 possuíam as águas de suas bacias enquadradas por Deliberação 

Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), 10 possuíam propostas 

aprovadas nos Planos Diretores de Recursos hídricos e outras 4 possuíam diretrizes previstas 

nos respectivos planos de bacia já concluídos (IGAM, 2014). 

Como consequência, a alternativa adotada para grande parte dos rios do estado de 

Minas Gerais, é provida pela própria a Resolução CONAMA n° 357/2005, que estabelece em 
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seu texto que até que o órgão ambiental responsável pelo corpo hídrico ou bacia não aprove os 

respectivos enquadramentos, estes devem ser considerados como classe 2 (IGAM, 2014). 

Os limites padrões definidos para elementos metálicos e alguns outros parâmetros, 

como pH, turbidez e DBO para a classe 2, podem ser vistos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Alguns limites estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 357/2005 para 

a classe 2 de águas doces superficiais 

 

Fonte: adaptado de CONAMA (2005) 

Além da Resolução CONAMA n°357/2005, no estado de Minas Gerais, tem-se a 

Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, que 

também estabelece critérios para a classificação de corpos de água. Entretanto, em relação aos 

limites definidos para elementos metálicos e demais parâmetros selecionados na Tabela 2, tem-

se uma equivalência com a legislação nacional.  

As principais razões para se avaliar o conteúdo de espécies metálicas presentes em 

águas, relacionam-se ao fato de algumas dessas, apresentarem potenciais tóxicos para diversos 

organismos aquáticos e, também, para os seres humanos.  

pH entre 6,0 e 9,0

Turbidez 100UNT

OD mínimo de 5,0mg/L 

DBO5,20 até 5,0mg/L

Alumínio dissolvido 0,1mg/L

Antimônio 0,005mg/L

Arsênio total 0,01mg/L

Bário total 0,7mg/L

Berílio total 0,04mg/L

Cádmio total 0,001mg/L

Chumbo total 0,01mg/L

Cobalto total 0,05mg/L

Cobre dissolvido 0,009mg/L

Cromo total 0,05mg/L

Ferro dissolvido 0,3mg/L

Lítio total 2,5mg/L

Manganês total 0,1mg/L

Mercúrio total 0,0002mg/L

Níquel total 0,025mg/L

Prata total 0,01mg/L

Vanádio total 0,1mg/L

Zinco total 0,18mg/L

LimitesParâmetros
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Entretanto, em razão da ação antrópica, pode-se promover, nesses meios aquáticos, o 

enriquecimento de elementos metálicos que se apresentam naturalmente em concentrações 

elevadas, como por exemplo sódio, cálcio, magnésio e potássio. 

Apesar dos impactos do enriquecimento desses conteúdos de metais não serem 

totalmente compreendidos, de acordo com Kaushal (2018), essa ocorrência pode ocasionar, por 

exemplo, alteração na biodiversidade e influenciar a mobilidade de contaminantes no meio. 

Sendo assim, a observação da dinâmica e distribuição dos metais em água é importante 

para se entender como a ação antrópica influencia o comportamento dessas espécies e, 

possibilita, assim, uma maior compreensão dos impactos dessas atividades no ambiente. 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

5.1 BACIA DO RIO DOCE 

A bacia do rio Doce abrange uma área de drenagem aproximada de 86715km2 

distribuída entre os estados de Minas Gerais (86%) e Espírito Santo (14%), englobando, total 

ou parcialmente, 228 municípios (CBH-DOCE, 2016). 

Com a extensão de 879km, o rio Doce tem suas nascentes localizadas nas Serras da 

Mantiqueira e do Espinhaço. Já sua foz, no Oceano Atlântico, ocorre no município de 

Linhares/ES (CBH-DOCE, 2016). 

Oriundo da confluência entre o rio Piranga e o rio do Carmo, o rio Doce tem ainda, 

como principais afluentes os rios Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí Grande, Caratinga e 

Manhuaçu em Minas Gerais; Guandu, Santa Maria do rio Doce e São José no Espírito Santo 

(ECOPLAN – LUME, 2010a). 

Considerando-se a área de drenagem de seus principais afluentes e, a partir da reunião 

de áreas hidrográficas de características naturais, sociais e econômicas similares, a bacia do rio 

Doce inserida no estado de Minas Gerais divide-se em 6 unidades de planejamento e gestão de 

recursos hídricos (UPGRH). Tais UPGRHs do rio Doce são: DO1 Piranga, DO2 Piracicaba, 

DO3 Santo Antônio, DO4 Suaçuí, DO5 Caratinga e DO6 Manhuaçu (ECOPLAN – LUME, 

2010a). 

A Figura 5 apresenta o mapa da bacia do rio Doce com as divisões das UPGRHs. 
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Figura 5 - Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da bacia do Doce 

no estado de Minas Gerais 

 

Fonte: a própria autora 

A área dessa bacia, envolve 228 municípios e conta com uma população residente de 

cerca de 3,3 milhões de pessoas, segundo dados de 2010. Dos municípios integrantes, mais de 

85% têm até 20 mil habitantes. Em contrapartida, de acordo com dados de 2007, cerca de 73% 

da população total dessa bacia concentra-se na área urbana (CBH-DOCE, 2016). 

Cabe destacar que, em apenas duas de suas unidades, as bacias do Piranga e do 

Piracicaba, concentra-se uma parcela considerável da população da bacia, aproximadamente 
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48% da população total. Além disso, essas duas unidades também são as que apresentam os 

maiores valores de Produto Interno Bruto (PIB) industrial dentre as demais, em razão da 

atividade mineradora, metalúrgica e siderúrgica instalada na região (CBH-DOCE, 2016). 

A atividade econômica desenvolvida na bacia do rio Doce é bastante diversificada. 

Conforme citado, alguns dos setores de maior relevância econômica na área são a siderurgia 

(com destaque ao Vale do Aço, que é o maior complexo siderúrgico da América Latina), a 

metalurgia e a mineração (com a extração de minério de ferro - concentrada nas cabeceiras do 

rio Piracicaba e em parte das cabeceiras do rio do Carmo, ouro, bauxita, manganês, pedras 

preciosas e outros) (CEMIG, 2019).  

A agropecuária também é expressiva, com destaque à cultura de café, cana-de-açúcar, 

criação de gado leiteiro e de corte e suinocultura. Como outras atividades relevantes na área 

tem-se ainda a produção de petróleo e gás, os laticínios, a geração de energia hidrelétrica e o 

setor terciário (CBH-DOCE, 2016). 

É importante destacar que as atividades acima citadas envolvem, de modo geral, uma 

demanda hídrica bastante elevada. Dados de vazão média disponibilizados pela ANA para o 

ano de 2018 revelam que no estado de Minas Gerais, de cerca de 240 m3/s retirados, 53,8% 

foram destinados para irrigação, 7,5% para a mineração e 7,7% para a indústria (ANA, 2019). 

Dessa forma, a bacia do rio Doce e os recursos hídricos que a compõem, se apresentam 

fundamentais para o desenvolvimento da economia do leste mineiro e do noroeste capixaba. O 

documento intitulado Diagnóstico Consolidado da Bacia do Rio Doce, apresenta as captações, 

superficiais e subterrâneas, outorgadas até o ano de 2005 na bacia do rio Doce em função de 

seu tipo de uso, baseado em dados da ANA e do IGAM. 

Segundo esse diagnóstico, a vazão total outorgada na região da bacia do rio Doce, 

naquele ano, ultrapassava 23m3/s, dentre captações superficiais e subterrâneas. Cerca de 49,8% 

dessa vazão outorgada destinava-se ao abastecimento industrial, 35,4% ao abastecimento 

urbano, 9,4% à irrigação e 5,4% a outros fins. 

A importância dos recursos hídricos que integram a bacia do rio Doce, além de ser 

refletida pela grande demanda de água na região, está também relacionada à função desses 

serem utilizados serem como canais receptores, transportadores e autodepuradores dos 

efluentes e rejeitos oriundas das atividades econômicas da região (ANA, 2016). 

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce aponta 

ainda como outro problema na bacia o lançamento de efluentes resultantes da atividade 
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industrial, mineração e agropecuária, os quais podem apresentar elevada carga orgânica e 

natureza de contaminantes tóxicos bastante diversa (ANA, 2016). 

A presença de alguns elementos acima dos limites permitidos, como ferro, manganês, 

cádmio, cromo, chumbo, arsênio e mercúrio, pôde ser verificada em vários pontos da bacia e, 

por muitas vezes, constatou-se que isso estava atrelado às atividades minerarias, industriais ou 

mesmo agrícolas (ECOPLAN – LUME, 2010b; LIMA, 2009; PARRA et al., 2007; OLIVEIRA, 

2016).  

Além de serem canais receptores dos efluentes e resíduos das atividades econômicas, 

os corpos hídricos da bacia do rio Doce recebem também os esgotos sanitários da maioria dos 

municípios inseridos em sua área de drenagem.  

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Doce (PIRH) apontou em 2010 

algumas das principais vulnerabilidades desta bacia. Dentre essas, destaca-se a grande 

deficiência no tratamento de esgotos sanitários e, por consequência, o lançamento ‘in natura’ 

desses nos corpos hídricos, comprometendo a qualidade da água (ECOPLAN – LUME, 2010b). 

O Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de Esgotos 

Urbanos, elaborado pela ANA, destaca que dos 209 municípios cujas sedes encontram-se 

inseridas no território da bacia, 41 apresentam serviços de coleta e tratamento de esgotos, 

contudo, em apenas 28 desses municípios, trata-se mais da metade do esgoto produzido (ANA, 

2016).  

Dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2006, apresentados no Plano 

Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce, indicam que o volume de 

esgoto coletado na bacia do rio Doce era de 87,5 milhões de metros cúbicos por ano, o que 

corresponde a um índice médio de cobertura dos serviços de coleta de 67,6%. Entretanto, o 

volume tratado não chegava a 13 milhões de metros cúbicos por ano (ECOPLAN – LUME, 

2010b). 

Essas estatísticas demonstram que o tratamento do esgoto não tem sido aplicado de 

forma extensa na bacia, de modo que a carga de poluentes que atinge os corpos hídricos da 

região costuma ser bastante superior a capacidade de autodepuração dos mesmos, resultando 

na degradação da qualidade daquele corpo hídrico.  

Essa situação é amplamente vista em estudos realizados em diversos corpos hídricos 

integrantes da bacia do rio Doce, nos quais pôde-se observar alterações em parâmetros 

características desse tipo de contaminação, como aumento na DBO, nas concentrações de E. 



38 

 

coli, aumento no teor de cloretos, sódio e fósforo, por exemplo (REIS, 2015; OLIVEIRA, 2016; 

DRUMOND, 2016; SILVA, 2017 e SOUSA, 2018).  

Outra vulnerabilidade presente na bacia do rio Doce e apontada pelo Plano Integrado 

de Recursos Hídricos é a elevada supressão da cobertura vegetal. De acordo com a ANA (2016), 

resta apenas cerca de 27% de vegetação nativa recobrindo o território da bacia, os quais 

encontram-se restritos às áreas mais declivosas. 

Dessa forma, a situação de uso e cobertura do solo na bacia do Doce, correspondente 

ao ano de 2013, apresentava cerca de 59% da área dessa bacia correspondente a pastagens, 5% 

por áreas agrícolas e 4% por áreas reflorestadas (ANA, 2016). 

Destaca-se ainda que as pastagens, as quais ocupam a maior parte do solo dessa bacia, 

encontram-se bastante degradadas, desse modo tendem a aumentar a suscetibilidade do solo a 

erosão, propiciando o carreamento de grandes quantidades de sedimentos aos corpos hídricos. 

Além da alta carga de sedimentos, tal fenômeno pode ainda transportar para os rios, compostos 

utilizados na agricultura, como agrotóxicos e fertilizantes (ANA, 2016). 

Em adição às vulnerabilidades já presentes na bacia do rio Doce, em novembro de 

2015, ocorreu o rompimento a barragem de Fundão, pertencente à Samarco Mineração S.A., no 

distrito de Bento Rodrigues, município de Mariana/MG.  

Esse fato, além de ter provocado diversos danos à comunidade e ao meio ambiente de 

forma geral, acaba agravando a situação da bacia do rio Doce, causando alterações importantes 

em parâmetros relacionados, principalmente, com a presença de sólidos, tais como turbidez e 

concentração de metais (como ferro e manganês, por exemplo) (IGAM, 2018). 

5.2 BACIA DO RIO CARATINGA 

A bacia do rio Caratinga faz parte da grande bacia do rio Doce e encontra-se inclusa 

na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Caratinga – UPGRH DO5. A 

localização dessa unidade pode ser vista em destaque na Figura 6. 
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Figura 6 – Localização da UPGRH DO5 - Caratinga, na bacia do rio Doce 

 

Fonte: a própria autora 

Dentre as seis unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos inseridas no 

estado de Minas Gerais, a UPGRH DO5 apresenta-se como a segunda menor, tanto em área, 

quanto em população (ECOPLAN – LUME, 2010b). 

A UPGRH DO5 está totalmente inserida no estado de Minas Gerais e compreende uma 

área de 6677,62km2. Desta área, 3228,70km2 correspondem à drenagem da bacia do rio 

Caratinga e o restante é relativo à uma bacia incremental que compreende corpos hídricos que 

são drenados ao rio Doce, como é apresentado na Figura 7 (ECOPLAN – LUME, 2010a). 
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Figura 7 - Área da UPGRH DO5 - Caratinga, diferenciando-se a bacia do rio Caratinga 

da bacia incremental 

 

Fonte: a própria autora 

Dentre os principais afluentes do rio Caratinga, tem-se o rio Preto, pela margem direita 

e os ribeirões Alegre e Queiroga, pela margem esquerda. Já dentre os corpos d’água que 

compõem a bacia incremental pode-se citar por exemplo o ribeirão do Boi, Brejão, córrego 
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Beija-flor, rio Branco, rio Batatas, ribeirão do Bugre, ribeirão Santo Estevão, ribeirão do Café, 

córregos Perdidinha, Perdida e Traíra (ECOPLAN – LUME, 2010a). 

O rio Caratinga, principal da unidade, estende-se por cerca de 222km. Suas nascentes 

estão localizadas no município de Santa Bárbara do Leste. Além de Caratinga, esse rio passa 

por municípios como Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Inhapim e Dom Cavati e deságua no 

rio Doce, junto à divisa de Tumiritinga e Conselheiro Pena (ECOPLAN – LUME, 2010a). 

Dos 29 municípios que compõe essa unidade, 28 pertencem a mesorregião do Vale do 

Rio Doce e 1 pertence a mesorregião da Zona da Mata (Santa Bárbara do Leste). Os municípios 

que são abrangidos por essa unidade podem ser vistos no mapa da Figura 8. 
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Figura 8 - Mapa da UPGRH DO5 - Caratinga e municípios que a compõe 

 

Fonte: a própria autora 

Segundo dados do IBGE, a população estimada residente nos 29 municípios da 

unidade, no ano de 2018, era de 632.807 habitantes (IBGE, 2018). Entretanto, é importante 
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ressaltar que, como alguns desses munícipios estão apenas parcialmente inseridos na unidade, 

a população efetivamente inserida na área da unidade deve ser menor.  

Baseado em dados de 2007, estima-se que a população da UPGRH DO5 era de 282.832 

habitantes, o que representava cerca de 48% da população total dos municípios que compõe a 

mesma unidade naquele ano (ECOPLAN – LUME, 2010a). Dessa forma, ao extrapolar esse 

percentual para o ano de 2018, a população total estimada para UPGRH DO5 seria de 

aproximadamente 303,7 mil habitantes. A distribuição da população entre as cidades da unidade 

pode ser melhor observada na Tabela 3. 

Tabela 3- Dados de população da UPGRH DO5 e dos munícipios que a compõem 

 

Fonte: modificado de ECOPLAN – LUME (2010a); IBGE (2018) 

Nota-se que, em termos populacionais, o município de Caratinga apresenta-se como o 

mais representativo dentro da unidade. Apesar de não se encontrar totalmente inserido na 

UPGRH DO5, esse contribui com aproximadamente 26% da população total da mesma.  

Alpercata  DO5 100,0 100,0 7007 7007 7411

Alvarenga  DO6 4,0 2,1 94 4558 3973

Bom Jesus do Galho  DO1 15,5 5,7 861 15198 15010

Bugre  DO5 100,0 100,0 3960 3960 4074

Capitão Andrade  DO5 100,0 100,0 4801 4801 5420

Caratinga  DO5 46,7 91,0 74383 81731 91503

Conselheiro Pena  DO5 43,0 87,9 19160 21793 22892

Dom Cavati  DO5 100,0 100,0 5593 5593 5097

Engenheiro Caldas  DO5 100,0 100,0 10317 10317 11064

Entre Folhas  DO5 50,1 87,2 4302 4931 5362

Fernandes Tourinho  DO5 100,0 100,0 2612 2612 3394

Governador Valadares  DO4 7,7 0,3 775 260396 278685

Iapu  DO5 100,0 100,0 10851 10851 10867

Imbé de Minas  DO5 96,8 97,8 6187 6324 6865

Inhapim  DO5 80,2 91,6 22248 24289 24204

Ipaba  DO5 100,0 100,0 14844 14844 18438

Itanhomi  DO5 100,0 100,0 11880 11880 12212

Piedade de Caratinga  DO5 100,0 100,0 6444 6444 8426

Resplendor  DO6 1,4 0,3 44 17024 17398

Santa Bárbara do Leste  DO5 96,4 98,3 7322 7451 8113

Santa Rita de Minas  DO5 100,0 100,0 5787 5787 7155

São Domingos das  DO5 100,0 100,0 5232 5232 5630

São João do Oriente  DO5 100,0 100,0 7988 7988 7553

São Sebastião do Anta  DO5 100,0 100,0 5388 5388 6479

Sobrália  DO5 100,0 100,0 5990 5990 5594

Tarumirim  DO5 100,0 100,0 14185 14185 14350

Tumiritinga  DO5 100,0 100,0 5964 5964 6698

Ubaporanga  DO5 100,0 100,0 12060 12060 12449

Vargem Alegre  DO5 100,0 100,0 6594 6594 6491

TOTAL 48% 282873 591192 632807

População total 

estimada para o 

município em 

2018 (IBGE)

Percentual da 

população 

residente na 

UPRGH DO5 

Municípios

UPGRH 

onde situa-se 

a sede do 

município

Percentual do 

município 

inserido na 

UPRGH DO5

População 

inserida na 

UPGRH DO5 

(2007)

População 

total do 

município 

(IBGE2007)
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Em contrapartida, tem-se na unidade o município de Governador Valadares, que 

apesar de possuir as maiores taxas populacionais da unidade, tem a maior parte da marcha 

urbana inserida na UPGRH DO4. 

Em termos econômicos, de acordo com dados do IBGE, no ano de 2016, o PIB médio 

per capita, referente aos municípios integrantes da UPGRH DO5, atingiu R$15425,93. Sendo 

o setor de serviços responsável pela maior parcela desse valor, 58%. A indústria respondeu por 

10% desse valor e a agropecuária por 6% (IBGE, 2016). 

Cabe ressaltar novamente que esses valores foram estimados considerando todos os 29 

municípios de forma integral. Contudo, como parte deles não se encontram totalmente inseridos 

na UPGRH DO5, tais valores encontram superestimados. 

A agropecuária, apesar de não ser o setor de maior relevância em termos econômicos, 

apresenta-se nessa UPGRH, como a atividade predominante no que se refere a uso e ocupação 

do solo. O mapa de uso e ocupação do solo na UPGRH DO5 encontra-se na Figura 9. 

O mapa demonstra a existência de áreas definidas para a atividade de silvicultura, 

estando estas concentradas próximas aos limites dessa unidade, especialmente próximas as 

divisas com as UPRGH DO2 e DO3, entretanto, estas não ocupam área muito expressiva na 

UPGRH DO5. 

Além disso, percebe-se ainda que a influência urbana (identificada no mapa como área 

artificial), em termos de dimensões de uso e ocupação do solo não se apresenta de forma extensa 

na unidade. Sobre esse aspecto, dá-se destaque, principalmente a mancha urbana localizada no 

município de Caratinga, que tem influências importantes na qualidade da água do rio Caratinga.  

Pelo mapa da Figura 9, é possível perceber que a área da UPGRH DO5 encontra -se 

deteriorada em relação aos seus ecossistemas naturais: restam na área menos de 25% de sua 

cobertura vegetal. Nota-se assim que a principal forma de uso e ocupação de solo na unidade 

se refere à agropecuária, intermeada por pequenos remanescentes florestais (ECOPLAN – 

LUME, 2010a).  

Assim, cabe destacar que, em relação à pecuária, nos municípios integrantes dessa 

unidade destaca-se a criação de bovinos. De acordo com análise de dados do Censo 

Agropecuário de 2006, percebe-se que a finalidade de criação desse tipo de animal encontrava-

se concentrada e, consideravelmente equilibrada, entre produção de leite e corte: cerca de 54% 

e 45% do efetivo de animais direcionados às respectivas finalidades (considerando-se 

estabelecimentos com mais de 50 cabeças) (IBGE, 2006). 
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Figura 9 - Mapa das principais classes de usos do solo para a bacia do Rio Caratinga 

 

Fonte: SOUSA (2018) 

A Tabela 4 apresenta detalhadamente para todos os 29 municípios da UPGRH, o 

efetivo de rebanhos por tipo (IBGE, 2016b). A Figura 10, por sua vez, indica a ocorrência da 

atividade pecuária dentro da UPGRH DO5. 
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Tabela 4 - Efetivo de rebanhos (cabeça) por tipo, referentes aos municípios 

pertencentes à UPGRH DO5 

Fonte: a autora com base em dados de campo IBGE (2016b) 

Alpercata 18040 130 2390 1220 715 725 99100 1200

Alvarenga 15906 - 308 420 87 115 6720 -

Bom Jesus do Galho 25783 66 634 300 43 35 17000 -

Bugre 10343 - 27 1662 - 3 5512 -

Capitão Andrade 24212 - 600 1600 70 100 8000 -

Caratinga 32964 31 1324 2000 38 272 100000 -

Conselheiro Pena 64491 26 3138 2805 405 659 14207 -

Dom Cavati 3608 - 140 700 116 37 5000 -

Engenheiro Caldas 17265 14 632 1940 115 81 20000 -

Entre Folhas 3912 5 128 450 15 25 2500 -

Fernandes Tourinho 15514 - 524 676 81 121 20441 -

Governador Valadares 156454 200 13000 25000 3100 5050 330000 1800

Iapu 19464 45 195 1386 - 68 18196 -

Imbé de Minas 4964 - 124 750 30 - 8000 -

Inhapim 42420 21 699 2500 225 96 40000 -

Ipaba 2103 2 126 590 6 6 2219 -

Itanhomi 34021 11 1840 6600 1650 500 120000 100

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 160

Tarumirim 47397 - 740 4150 325 95 49500 -

Tumiritinga 27219 - 1970 3900 700 560 37000 200

Ubaporanga 5534 6 275 650 140 31 14000 -

Vargem Alegre 8598 - 212 350 228 39 7500 -

Efetivo (cabeças) 680844 557 32319 64077 8899 9401 986621 3460

Municípios Bovino Bubalino Caprino Galináceos CodornasOvinoSuínoEquino
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Figura 10 - Gado bovino como uma das atividades de uso e ocupação do solo na 

UPGRH DO5 

 

Fonte: a autora própria autora 

Na agricultura, destaca-se a produção do café, predominantemente do tipo Arábica. 

Outros tipos de produtos agrícolas também são cultivados nessa unidade, porém, de modo geral, 

em uma escala muito menor. Dentre estes cita-se milho, feijão, cana-de-açúcar, banana, 

mandioca e arroz, que apresentaram área plantada com maior relevância no ano de 2016 (IBGE, 

2016c). 

A Tabela 5 apresenta informações sobre área plantada (ou destinada à colheita) e o 

valor de produção para algumas das principais culturas que ocorrem nos municípios 

pertencentes a UPGRH.
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Tabela 5 - Área plantada (ou destinada à colheita), em hectares e, valor de produção para as culturas de maior destaque nos municípios 

pertencentes à UPGRH DO5 

 

Fonte: IBGE (2016c) 

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Área 

plantada

Valor da 

produção

Alpercata - - 4 70 - - - - - - 5 37 40 28

Alvarenga 30 90 18 409 1070 5515 16 66 50 118 - - 400 540

Bom Jesus do Galho 100 405 25 416 2000 27000 100 300 700 1680 160 1058 600 1125

Bugre - - - - - - 64 292 80 252 20 182 - -

Capitão Andrade - - - - - - - - - - 20 70 50 54

Caratinga - - 86 2094 7000 76440 320 1440 800 1848 355 1913 1535 3014

Conselheiro Pena 20 67 36 555 4500 34943 32 144 50 145 38 437 1000 3369

Dom Cavati - - 60 1153 60 323 80 288 55 172 110 451 110 225

Engenheiro Caldas - - 20 419 - - 12 39 45 110 - - 20 24

Entre Folhas 30 71 10 154 420 3629 100 260 130 243 145 469 350 720

Fernandes Tourinho - - 12 209 3 15 250 1085 10 25 - - 10 12

Governador Valadares 80 224 142 9814 - - - - 165 362 35 1057 95 248

Iapu - - 40 912 50 438 - - 10 35 15 90 50 113

Imbé de Minas - - 46 1380 3000 20250 100 300 700 1985 140 583 650 1463

Inhapim - - 242 5808 2300 25875 - - 705 2100 17 140 3900 12636

Ipaba - - 25 475 - - - - 120 378 - - 300 675

Itanhomi - - - - 250 2052 32 77 20 153 - - 30 108

Piedade de Caratinga - - 35 630 1840 15235 50 195 180 525 155 755 180 308

Resplendor 40 77 25 545 768 4349 43 197 110 237 40 481 110 277

Santa Bárbara do Leste - - 23 442 2640 18851 110 561 150 461 50 564 80 125

Santa Rita de Minas - - 17 449 2400 18662 30 158 160 378 5 18 50 78

São Domingos das Dores - - 350 11340 2780 35028 - - 300 585 - - 150 234

São João do Oriente - - 6 64 - - 160 720 50 300 - - 55 106

São Sebastião do Anta - - 95 1192 1500 12960 15 68 80 210 37 161 200 608

Sobrália - - 10 192 - - - - 45 116 5 102 72 197

Tarumirim 10 11 34 674 - - - - 450 1048 60 720 600 2106

Tumiritinga - - 18 173 - - 24 96 20 86 38 298 250 351

Ubaporanga 20 57 36 536 3800 25536 35 84 540 1701 12 60 300 720

Vargem Alegre 20 47 65 780 100 864 80 192 10 43 10 62 10 14

TOTAL 350 ha R$1049 mil 1480 ha R$ 40885 mil36481 ha R$ 327965 mil1653 ha R$ 6562 mil 5735 ha R$ 15296 mil 1472 ha R$ 9708 mil 11197 ha R$ 29478 mil

Mandioca Milho (em grão)

Área plantada total: 58368 ha Valor da produção total: R$ 430943 mil reais

Municípios
Arroz (em casca) Banana (cacho) Café (em grão) Cana-de-açúcar Feijão (em grão)
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A área plantada para essas culturas é estimada em 58368 hectares enquanto o valor 

total dessa produção chegou próximo dos R$ 431 mil reais no ano de 2016. Sendo assim, dentre 

essas principais culturas avaliadas nos municípios integrantes da unidade, a produção de café 

utiliza quase 63% da área de plantio e corresponde a 76% do valor total da produção agrícola 

(IBGE, 2016c). 

Destaca-se ainda, que o valor total de produção dessas culturas, equivalem a 86% do 

valor adicionado bruto da agropecuária em 2016. A Figura 11 ilustra a presença da atividade 

agrícola dentro da UPGRH DO5, com destaque na produção de café. 

Figura 11 - Plantação de café próxima ao município de Ubaporanga, em referência à 

presença da atividade agrícola na UPGRH DO5 

 

Fonte: a própria autora 

Ainda em relação à agricultura da região, a partir de dados do IBGE, pôde-se observar 

a dinâmica de uso de adubos, corretivos de solo e agrotóxicos no ano de 2017, em relação ao 

número de estabelecimentos agropecuários considerados na região. As porcentagens de 

estabelecimentos que utilizaram esses insumos durante o período estão expostas na Tabela 6 

(IBGE, 2017).  
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Tabela 6 - Porcentagens de estabelecimentos agropecuários que realizam adubação, 

calagem e agrotóxicos no ano de 2017, nos municípios integrantes da UPGRH DO5 

 

Fonte: IBGE (2017) 

Foi possível notar que em termos de adução, a maior parte dos estabelecimentos 

utilizou (ou tem costume de utilizar) esse tipo de produto no ano de 2017, sendo que, dentre 

esses a maioria realizou adubação química. Em relação ao uso de corretivos de solo e 

agrotóxicos, a maior parte dos empreendimentos não utilizou esses tipos de compostos em suas 

culturas. 

5.2.1 SOLOS 

Na UPGRH DO5, os tipos de solo predominantes pertencem às classes argilossolos e 

latossolos.  

A maior parte da UPGRH DO5 se localiza em argilossolos vermelhos, especialmente 

nas porções mais baixas da bacia do rio Caratinga e área da bacia incremental, incluindo em 

boa parte da calha do rio Doce. 

Constituídos por material mineral, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos, os argilossolos são caracterizados pela presença de um horizonte B textural. Costumam 

apresentar argila de baixa atividade, não sendo, porém, uma regra desse grupo, posto que podem 

apresentar argilas de atividade alta conjugada com baixa saturação por bases. Outra 

característica que pode ser apresentada por esse grupo de solo é o seu caráter alítico, ou seja, 

conter elevados teores de alumínio (EMBRAPA, 1999). 

Os argilossolos vermelhos (subordem de classificação), por sua vez, apresentam 

colorações vermelhas acentuadas (matiz 2,5YR; matiz 5YR e valor menor igual a 4). Tal 

característica predomina ao longo dos primeiros 100 cm do horizonte B (EMBRAPA, 1999). 

A coloração desses solos, deve-se principalmente a teores mais altos e a natureza dos 

óxidos de ferro presentes no material originário desses solos. Esse tipo de solo, muitas vezes se 

formam sobre relevos ondulados e frequentemente apresentam a baixa fertilidade como 

SIM (química) 38% SIM 32% SIM 28%

SIM (orgânica) 19% NÃO 68% SIM (mas não precisou fazer) 6%

SIM (química e orgânica) 9% NÃO 66%

NÃO (mas costuma fazer) 3%

NÃO (não costuma fazer) 31%

TOTAL DE ESTABELECEMENTOS AGROPECUÁRIOS 21508

Adubação
Aplicação de calcário ou outros 

corretivos
Uso de agrotóxico
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limitação (ECOPLAN – LUME, 2010a). Justificando, assim, a inserção de insumos químicos 

ao solo (principalmente de fertilizantes), conforme apresentado na seção anterior. 

Os solos da classe argilossolo vermelho têm um gradiente textural entre os horizontes 

A e B, já que esse último apresenta uma menor condutividade hidráulica devido ao seu conteúdo 

argiloso. Como consequências, durante chuvas fortes, pode ocorrer uma rápida saturação do 

horizonte superficial mais arenoso e uma reduzida infiltração da água na subsuperfície do solo, 

o que favorece a ocorrência de processos de erosão significativos. 

O outro grupo de solos que se desenvolve na UPGRH DO5 são os latossolos. Esses 

são constituídos por material mineral, definidos por um horizonte B latossólico. Dessa forma, 

uma característica importante desses solos é seu avançado estágio de intemperização. Possuem 

ainda argilas de baixa atividade e costumam ser fortemente ácidos, apresentando baixa 

saturação por bases. O incremento de argila do horizonte A para o B é pouco expressivo ou 

inexistente, dessa forma, a relação textural B/A não satisfaz os requisitos de um horizonte B 

textural (EMBRAPA, 1999). 

Na porção oeste da unidade, junto à calha do rio Doce, encontram-se os latossolos 

amarelos. Esses são solos caracterizados pela predominância da matiz 7,5YR, ou mais amarelo, 

nos primeiros 100 cm de seu horizonte B. São solos ácidos e que geralmente costumam 

apresentar boas condições de retenção de umidade e permeabilidade, entretanto não costumam 

apresentar grande gama de nutrientes para as culturas (EMBRAPA, 1999). 

Já nas partes altas da bacia do rio Caratinga (cabeceiras do rio Caratinga e do rio Preto) 

ocorrem os latossolos vermelho-amarelos. Esse subgrupo é definido pelos solos que apresentam 

cores amarelo-avermelhadas e vermelho-amareladas e que se enquadram nas características 

determinadas para os latossolos amarelos, nem os vermelhos. Geralmente são distróficos e 

alíticos, ou seja, apresentam baixa fertilidade natural, acidez elevada e a presença de altos teores 

de alumínio (EMBRAPA, 1999). 

A Figura 12 apresenta um mapa com a distribuição dos tipos de solos presentes na 

UPGRH DO5 e anteriormente descritos. 
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Figura 12 - Solos existentes na UPGRH DO5 e sua distribuição 

 

 Fonte: a própria autora 

Em virtude dos tipos de solos presentes na UPGRH DO5 e anteriormente descritos, 

nota-se forte susceptibilidade à erosão nesta área (84%), conforme pode ser observado na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 - Suscetibilidade erosiva e produção de sedimentos na UPGRH DO5 

 

Fonte: ECOPLAN – LUME (2010a) 

As maiores suscetibilidades encontram-se na porção inferior da bacia hidrográfica do 

rio Caratinga, próximo à calha do rio Doce, onde predominam os argilossolos vermelhos, já as 

áreas menos suscetíveis são as localizadas nas cabeceiras dos rios Caratinga e Preto, onde estão 

os latossolos vermelho-amarelos. A Figura 13 destaca a ocorrência de processos erosivos na 

UPGRH DO5. 

Figura 13 - Ocorrência de processos erosivos na UPGRH DO5, próximo ao ribeirão 

Traíras no município de Alpercata 

 

Fonte: a própria autora

Muito forte 4%

Forte 84%

Média 12%

*Produção específica mínima de sedimento

**Dado obtido em mapa adaptado da Eletrobrás/1992

Área de 

Drenagem 
UPGRH

Suscetibilidade 

Erosiva
Perc./ Classe de suscetibilidade

Caratinga 100-200** 6677,00

PEMS* 

(t/km
2
/ano)
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5.2.2 GEOLOGIA 

Dentre as litologias dominantes na UPGRH DO5, pode-se destacar o Complexo Juiz 

de Fora (PP2jft, por exemplo), Tonalitos Derribadinha (NP3a1ldb), Complexo Procane (Apo) 

e Tonalito Galiléia (Ng), distribuídos predominantemente ao longo da bacia rio Caratinga. Ao 

longo da calha do rio Doce, por sua vez, predominam o Complexo Mantiqueira (PP2pd e 

NP3a2Sgv), o Tonalito São Vitor (NP3a1Isv) e o Grupo Rio Doce (NPdt, NPdst).  

O mapa da Figura 14 apresenta as distribuições dessas unidades litoestratigráficas, bem 

como a Tabela 8 descreve brevemente suas principais características. 
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Figura 14 - Mapa litológico da UPGRH DO5 

 

Fonte: SOUSA (2018) 
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Tabela 8 - Descrição das principais unidades litoestratigráficas da UPGRH DO5 

 

Fonte: a autora baseada em SOUSA (2018) e CPRM (2000) 

Sigla

Q2a 
Depósitos aluvionares e coaluvionares: Sedimentos inconsolidados constituídos de 

cascalho grosso, areia fina a grossa e níveis argilosos.

C4Ii Granitos tardi- a pós-tectônico Granito Ibituruna: hornblenda granito fino a médio, cinza, localmente porfirítico.

NP3a2Spl 
Biotita-muscovita granito leucocrático de granulação média a grossa, localmente fina, 

orientado.

NP3a2Sur 
Muscovita-biotita granito a granodiorito leucocráticos geralmente com m egacristais de 

feldspato

NP3a3Ism 
Granito Santa Maria do Baixio: Granito, subordinadamente granodiorito, com 

megacristais de feldspato, milonitizados, localmente com granada.

NP3a2Ivn 

Tonalito Vermelho Novo: tonalito, subordinadamente granodiorito e granito, 

geralmente milonitizados, porfiroclásticos; localmente bandados, com xenólitos de 

metadiorito, norito e enderbito. Associados ocorrem metagabros e enderbito.

NP3a1Isv 
Hornblenda-biotita tonalito a granito com allanita. Abundantes xenólitos de xistos 

aluminosos e de rocha calcissilicática.

NP3a1Itg 
Hornblenda-biotita tonalito com allanita, isotrópico a gnaissóide, caracteristicamente 

com abundância de encraves máficos.

NP3a1Icv
(Hornblenda)-biotita tonalito, granodiorito e granito, isotrópico a localmente 

gnaissificado.

NP3a1Ibg 
Tonalito Bom Jesus do Galho: tonalito, subordinadamente granito, de granulação média 

a grossa, geralmente milonitizados, com xenólitos de norito, metadiorito, enderbito e 

charnockito. Localmente ocorrem lentes de metas-sedimentos (gnaisses miloníticos).

NP3a1Idb

Tonalito Derribadinha: tonalito e granito, subordinadamente granodiorito e monzonito, 

geralmente milonitizados, com xenólitos de biotitahornblenda gnaisse de composição 

diorítica e metadioritos. Associados ocorrem norito e enderbito.

NP3a2Ief 
Tonalito Entrefolhas: tonalito, subordinadamente granito, de granulação média a fina, 

geralmente milonitizados, bandados, com xenólitos de norito.

NPrj Quartzitos puros a sericíticos de granulação média a grossa.

NPpl 
Biotita xisto/gnaisse e quartzito com níveis de anfibolito e de rocha calcissilicática 

intercalados.

NPdst 
Quartzo mica xisto contendo, localmente, muita granada e turmalina. Abundantes veios 

pegmatíticos produtores de gemas.

NPdt 
Gnaisses/xistos aluminosos bandados, com lentes de rocha calcissilicática. Abundantes 

veios pegmatíticos com turmalina preta.

PP2jfc Domínio de rochas de composição diorítica a granodiorítica gnaissificadas. Localmente 

apresentam-se bandadas e com níveis de milonito de biotita granito com allanita.

PP2jfe 
Domínio de enderbitos, noritos e opdalitos, geralmente milonitizados, com xenólitos de 

metagabronorito, subordinadamente norito. Associado ocorre granodiorito. 

PP2jft 

Tonalitos, subordinadamente granito e granodiorito, geralmente milonitizados, com 

xenólitos de hiperstênio diorito - norito, metadiorito, metagabronorito e granulitos de 

composição norítica. Localmente, ocorrem enderbito, opdalito e norito.

Apo Complexo Procane

Hornblenda-biotita gnaisse bandado e migmatítico com abundantes lentes de anfibolito 

e de rocha calcissilicática. Intercalações de meta-ultrabásicas e de xistos aluminosos. 

Localmente, paraconglomerados. Anfibolito, hornblenda xisto e tremolita-actinolita 

xisto, subordinadamente leucognaisse tonalítico, hornblenda gnaisse, biotita gnaisse 

(mv) e quartzito (qt).

PP2pd 
Hornblenda-biotita gnaisses bandados de composição tonalítica a granítica, localmente 

migmatíticos, com intercalações de anfibolito.

NP3a2Sgv 

Hornblenda-biotita gnaisse cinza bandado e migmatítico, localmente muito feldspático. 

Lentes de rocha calcissilicática e boudins de anfibolito. Intercalações de mica xisto e de 

quartzito grosso protomilonítico a milonítico (qt).

Complexo Mantiqueira

Complexo Juiz de Fora

Grupo Rio Doce

Magmatismo sintectônico

Magmatismo sin- a tarditectônico 

(Suíte intrusiva Galiléia)

Magmatismo tardi- a pós-

tectônico (Suíte Urucum)

Magmatismo sin- a tarditectônico

Descrição das unidades litoestratigráficas



57 

 

5.2.3 SANEAMENTO BÁSICO 

Saneamento básico, definido pela Lei nº. 11.445/2007, evolve o conjunto dos serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais relacionados ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejos de águas pluviais 

urbanas (BRASIL, 2007).  

Tratando-se da UPGRH DO5 e destacando-se as questões ligadas ao esgotamento 

sanitário, relata-se que sua situação se encontra, em geral, alinhada com a situação do restante 

da bacia do rio Doce. A vazão total de esgotos no ano de 2013, segundo dados do Atlas Esgotos 

da ANA, foi de 676,5 L/s, nos municípios integrantes da UPGRH DO5. Desse total, cerca de 

89% é coletado, entretanto apenas 2% passam por processo de tratamento (ANA, 2017).  

A partir desses dados, percebe-se que, pelo menos 654,4L/s de esgoto sanitário ‘in 

natura’ são lançados em corpos hídricos da região. Ainda segundo dados do Atlas, essa vazão 

de lançamento equivale a 27175 kg DBO/dia. Apenas Caratinga, município que possui a maior 

população efetivamente inserida na UPGRH DO5, lança 85,9 L/s de esgoto sanitário ‘in 

natura’, ou seja, 3980 kg DBO/dia (ANA, 2017). 

Tal cenário, faz com que o principal corpo hídrico da unidade, o rio Caratinga esteja 

em situação bastante crítica nas proximidades do centro urbano. É possível ver na Figura 15 a 

situação do lançamento de esgoto ‘in natura’ diretamente no leito do rio Caratinga, no centro 

da cidade de Caratinga. 
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Figura 15 - Lançamento de esgoto ‘in natura’ diretamente no leito do rio Caratinga no 

centro da cidade de Caratinga 

 

Fonte: a própria autora 
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6 METODOLOGIA 

A fim de realizar um estudo representativo acerca dos elementos metálicos presentes 

nas águas da bacia do rio Caratinga, o presente trabalho foi executado com base nas etapas 

descritas a seguir.  

6.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM  

Para realização das campanhas de amostragem de água, selecionou-se 21 pontos ao 

longo da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Caratinga (UPGRH DO5). 

A seleção dos pontos se deu de forma estratégica, com o objetivo de considerar as 

diversas formas de uso e ocupação do solo da região. Esta seleção buscou, por exemplo, 

amostrar os corpos hídricos a montante e a jusante dos centros urbanos mais relevantes, além 

de também realizar amostragens (limitada pela viabilidade de acesso) em pontos próximos 

(montante e jusante) à confluência entre corpos hídricos importantes. 

Dessa forma, foram definidos 11 pontos no rio Caratinga, 4 pontos em afluentes do rio 

Caratinga, 2 pontos no rio Doce e 4 pontos em outros tributários do rio Doce que estão inseridos 

dentro da UPGRH DO5. O corpo hídrico amostrado e a nomenclatura utilizada para cada um 

desses pontos estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Nomenclatura e localização dos pontos amostrais no rio Caratinga e nos 

demais corpos hídricos  

 

Fonte: a própria autora 

 

Destaca-se que na estação seca não houve coleta no ponto P14 e na estação chuvosa 

não houve coleta nos pontos P13 e P21. Isso ocorreu devido a limitações de acesso aos pontos 

durante tais campanhas. 

A identificação dos pontos foi realizada através da marcação de suas respectivas 

coordenadas planas UTM, com a utilização de um aparelho de Global Positioning System – 

GPS Garmin Etrex® 10. A Figura 16 apresenta a localização dos pontos amostrados. 

Zona Longitude Latitude

P01 Rio Caratinga (Córrego Tabuleiro) 23 K 799947,99 7795533,05

P02 Rio Caratinga em Santa Luzia 23 K 799670,00 7803447,00

P03 Rio Caratinga 23 K 800172,00 7806907,00

P04 Rio Caratinga no centro de Caratinga 23 K 800080,16 7810463,45

P05 Rio Caratinga à norte da cidade de Caratinga 23 K 800518,22 7816298,95

P06 Rio Caratinga antes de Ubaporanga 23 K 803205,03 7825075,04

P07 Rio Caratinga em Inhapim 23 K 801590,00 7840599,00

P08 Rio Caratinga 23 K 805756,04 7857506,03

P09 Rio Caratinga em Bananal de Baixo 24 K 200595,01 7858381,02

P10 Rio Caratinga próximo a Santa Rita 24 K 209445,00 7867044,00

P11 Foz do rio Caratinga em Barra do Cuieté 24 K 233832,00 7890095,00

P12 Rio Preto 23 K 809613,00 7812786,00

P13 Rio Preto em Imbé de Minas 24 K 194761,00 7832217,00

P14 Ribeirão Alegre 23 K 801002,01 7845224,99

P15 Afluente do rio Caratinga próximo a Santa Rita 24 K 207842,00 7868541,00

P16 Ribeirão Traíras próximo a Engenheiro Caldas 23 K 812411,00 7877996,00

P17 Ribeirão Traíra próximo a Tumiritinga 24 K 193055,00 7901244,00

P18 Rio Batatas 24 K 213237,00 7900247,00

P19 Ribeirão João Pinto em Conselheiro Pena 24 K 239843,00 7878403,00

P20 Rio Doce em Conselheiro Pena 24 K 240568,00 7879121,00

P21 Rio Doce em Ipatinga 23 K 764904,00 7844387,00

Rio 

Caratinga

Demais 

corpos 

hídricos

Coordenada UTM
Corpo hídrico amostradoPonto
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Figura 16 - Distribuição dos pontos amostrais na UPGRH DO5 

 

Fonte: a própria autora 

 

6.2 ANÁLISES ‘IN SITU’ 

A fim de embasar os resultados obtidos para os metais, alguns parâmetros físicos e 

químicos foram avaliados. As análises desses parâmetros foram realizadas em conjunto com 
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Sousa (2018), em seu trabalhado intitulado “Diagnóstico ambiental da bacia do rio Caratinga 

utilizando índice de qualidade de água e protocolo de avaliação rápida”.  

A análise da turbidez foi realizada através de um turbidímetro modelo HACH 2100Q. 

O oxigênio dissolvido e temperatura foram aferidos por meio de uma sonda HACH HQ 40D 

eletrodo LDO101. Outros parâmetros como condutividade elétrica, potencial de oxirredução, 

pH e sólidos totais dissolvidos foram determinados em um multiparâmetro portátil da Myron 

L. Company, Ultrameter II, 6P. 

6.3 COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS PARA METAIS 

As amostras de água foram coletadas ao longo da UPGRH DO5. Realizou-se duas 

campanhas de amostragem, com objetivo de contemplar a estação seca e a estação chuvosa. A 

primeira campanha foi realizada no mês de junho de 2017 e, uma segunda campanha foi 

realizada no mês de fevereiro de 2018. A metodologia para a coleta da amostragem de água 

seguiu o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (ANA, 2011). 

As amostras de água foram submetidas a um pré-tratamento em campo, onde foram 

filtradas utilizando filtros de seringa PVDF (fluoreto de polivinilideno) de porosidade 0,45µm, 

e armazenadas em frascos de polietileno de 50 mL. Em seguida, essas amostras foram 

acidificadas com ácido nítrico (HNO3) Suprapur® Merck. As amostras foram então 

transportadas e armazenadas sob refrigeração até o momento da análise. 

6.4 ANÁLISES POR ICP-OES 

As amostras filtradas, seguiram então para análise em um espectrômetro de emissão 

atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), modelo Agilent 725, no Laboratório 

de Geoquímica Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto.  

6.5 ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DE DADOS DO IGAM 

Além dos dados obtidos através de amostragens próprias, foram realizadas análises de 

dados secundários. Foram esses os dados disponibilizados pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas referentes aos 8 pontos de monitoramento que o mesmo mantém ao longo da Unidade 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Caratinga (UPGRH DO5).  

Dentre esses pontos, 3 se localizam no rio Caratinga, 2 no rio Doce, 1 no rio Preto, 1 

no córrego do Pião e 1 no ribeirão Traíras (IGAM, 2019). A disposição desses pontos pode ser 

observada na Figura 17. 
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Figura 17 - Distribuição dos pontos de monitoramento do IGAM na UPGRH DO5, 

bem como os pontos amostrais estabelecidos para coleta própria 

 

Fonte: a própria autora 

A realização de análises de qualidade nesses pontos geralmente ocorre com 

periodicidade trimestral. Os primeiros dados disponibilizados para os pontos RD033 e RD057 

(no rio Doce e no rio Caratinga, respectivamente) datam de 1997. Para os pontos RD056 e 
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RD058 (no rio Caratinga e no rio Doce, respectivamente), os primeiros dados disponibilizados 

datam de 2000. Já para os 4 pontos restantes (RD090, RD091, RD092 e RD093), os dados têm 

início no ano de 2008 (IGAM, 2019). De modo geral, a série de dados avaliada nesse estudo 

compreendeu até o ano de 2017. 

Os dados da série histórica do IGAM para esses pontos de monitoramento foram 

relacionados com os pontos amostrais (de coleta própria) mais próximos, de modo a avaliar 

alguns comportamentos. Esta relação entre os pontos encontra-se apresentada na Tabela 10. 

Tabela 10 - Pontos de monitoramento do IGAM na UPGRH DO5 e seus respectivos 

pontos amostrais de coleta própria 

 

Fonte: a própria autora 

De modo a facilitar a comparação entre os dados da série histórica e os dados 

amostrais, dividiu-se os primeiros entre estação seca (entre os meses de abril e setembro) e 

estação chuvosa (entre os meses de outubro a março). Essa divisão foi feita com base nos dados 

da estação pluviométrica n° 83592 do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), localizada 

no município de Caratinga, entre os anos de 1997 e 2018 (INMET, 2019). Tais dados de 

precipitação são apresentados na Figura 18. 

Figura 18 - Dados de precipitação mensal média entre os anos 1997 e 2018, no 

munícipio de Caratinga 

 

Fonte: a autora com base em INMET (2019) 

P01 RD091

P05 RD056

P09 RD093

P11 RD057

P13 RD092

P17 RD090

P20 RD058

P21 RD033

Pontos amostrais 

(coleta própria)

Pontos monitoramento 

do IGAM

Rio Caratinga

Demais corpos 

hídricos
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Nesse estudo, discutiu-se observações realizadas para os elementos de maior interesse 

que apresentaram dados para metais dissolvidos (correspondente ao método utilizado nas 

amostras de coleta própria). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 ANÁLISES ‘IN SITU’ 

Abaixo apresenta-se os resultados obtidos para alguns parâmetros físicos e químicos, 

posto que estes além de fornecer informações relevantes acerca da bacia, ajudaram a embasar 

os resultados obtidos para os elementos metálicos. 

7.1.1 TURBIDEZ 

A turbidez na água é provocada pela presença de matéria suspensa e coloidal, que faz 

com que a luz seja espalhada ou absorvida ao tentar atravessar o meio (APHA, 1999). 

Os resultados de turbidez obtidos para os pontos do rio Caratinga e, também, dos 

demais corpos hídricos estão apresentados pela Figura 19. 

Figura 19 - Valores de turbidez obtidos no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas 

duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a partir de SOUSA (2018) 

No rio Caratinga, os maiores valores de turbidez encontrados referem-se ao ponto P11, 

foz do rio Caratinga. Na campanha seca esse valor foi de 52,2NTU, já na chuvosa foi de 

59,3NTU. Para os demais corpos hídricos, a maior concentração obtida na campanha seca foi 

de 128,0NTU, no ponto P21, localizado no rio Doce no município de Ipatinga. Esse foi, 
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inclusive, o único valor de turbidez que excedeu os limites estabelecidos pela CONAMA 

n°357/2005 para a classe II, que é de 100NTU. Na campanha chuvosa, o maior valor foi de 

59,5NTU, também no rio Doce, porém no município de Conselheiro Pena (P20). É importante 

destacar aqui que não foi realizada amostragem no ponto P21 na campanha chuvosa. 

Percebendo-se que os maiores valores de turbidez encontrados foram no rio Doce e, 

para o rio Caratinga, na foz com esse rio Doce, entende-se que os valores de turbidez mais 

elevados nesses rios estão relacionados à grande carga de sedimentos recebida pelo rio Doce 

após o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, em novembro de 2015.  

Entretanto, esses valores são bastante inferiores aos encontrados, por exemplo, no ano 

seguinte ao rompimento, onde os valores médios de turbidez na porção do rio Doce pertencente 

a UPGRH DO5 atingiam cerca de 24000NTU no munícipio de Belo Oriente (ponto de 

monitoramento do IGAM: RD033) e 4800NTU no município de Conselheiro Pena (ponto de 

monitoramento do IGAM: RD058) (IGAM, 2017a). 

Nota-se que a variação entre os valores de turbidez obtidos na campanha seca e na 

chuvosa manteve-se consideravelmente estável para a maioria dos pontos. Para a maioria 

desses, ainda pode-se observar que a turbidez na estação chuvosa se apresentou maior que na 

estação seca, conforme o esperado (aumento na quantidade de partículas carreadas do solo para 

os rios pela água da chuva).  

Em contrapartida, os pontos P01, P05, P08 e P19, por sua vez, apresentaram maiores 

valores de turbidez nas estação seca. Associa-se tal comportamento, predominantemente, ao 

lançamento pontual de esgotos ‘in natura’ nesses pontos, já que na maioria desses pontos pode-

se verificar a ocorrência desse lançamento ou, como no caso do P19, tratava-se de um ponto 

bastante urbanizado, localizado no município de Conselheiro Pena.  

Os menores valores de turbidez observados no rio Caratinga em ambos os períodos 

ocorreram no P01, o que corresponde ao esperado, por se tratar de um ponto mais próximo à 

cabeceira desse rio e, dessa forma, a contribuição antrópica a montante desse foi menor do que 

a observada a jusante. Dessa forma, nesse ponto, fatores como lançamento de efluentes 

sanitários e processos erosivos, por exemplo, ainda não causaram grandes alterações na turbidez 

do rio. Entretanto, a partir desse ponto, observa-se que a turbidez no rio Caratinga tende a 

crescer a medida que o mesmo se aproxima do núcleo urbano. 
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7.1.2 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

O oxigênio dissolvido em água é essencial para a manutenção da vida aquática. A 

concentração desse composto então, é fundamental para avaliar as condições de um sistema 

aquático.  

Os resultados de oxigênio dissolvido obtidos para os pontos do rio Caratinga e, 

também, dos demais corpos hídricos estão apresentados na Figura 20. 

Figura 20 - Concentrações de oxigênio dissolvido obtidas no rio Caratinga e nos 

demais corpos hídricos nas duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a partir de SOUSA (2018) 

No rio Caratinga, as menores concentrações de oxigênio dissolvido referem-se ao 

ponto P04. Na campanha seca esse valor foi de 0,69mg/L, já na chuvosa foi de 3,8mg/L. Para 

os demais corpos hídricos, a menor concentração obtida na campanha seca foi de 5,03mg/L e 

na campanha chuvosa, o menor valor foi de 4,61mg/L, ambas no ponto P16. 

No rio Caratinga, nota-se que apenas os pontos P04, P05 e P06 apresentaram valores 

de oxigênio dissolvidos menores que o estabelecido pela CONAMA n°357/2005 para a Classe 

II, o qual é 5,0mg/L.  

Esses pontos concentram-se na região mais urbanizada de toda a UPGRH DO5, 

estando localizados ao longo do centro urbano de Caratinga (ou logo a jusante do mesmo). 
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Dessa forma, em razão do grande volume de esgotos sanitários lançados no rio, apresentam 

carga orgânica bastante elevada, resultando na redução do teor de oxigênio disponível. Em 

alguns desses pontos, durante a campanha de amostragem, foi possível observar tubulações de 

esgoto sanitário direcionadas à calha do rio, odor forte e coloração acinzentada da água do rio 

(características desse tipo de efluente), além da presença de ‘larvas’ nas águas coletadas.  

Em contrapartida, deve-se destacar que no P07, a rápida recuperação nos teores de 

oxigênio dissolvido deve-se à redução do volume de esgoto sanitário lançado no rio Caratinga 

ao sair do principal núcleo urbano. Além disso,  essa recuperação deve-se também a presença, 

a montante desse ponto, da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Inhapim. Esse 

empreendimento, em razões de suas características, proporciona a aeração da água do rio e, 

nesse caso, propicia a autodepuração do corpo hídrico (SOUSA, 2018).  

Em relação aos demais corpos hídricos, um outro ponto que apresentou baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido foi o ponto P16 no ribeirão Traíras, sendo que sua 

concentração na estação chuvosa esteve abaixo do limite estabelecido pela CONAMA 

n°357/2005 para a Classe II. Apesar de não apresentar situação tão crítica quanto os pontos 

citados do rio Caratinga, a razão para essa menor concentração de oxigênio deve-se também ao 

lançamento de esgotos sanitários referente ao município de Engenheiro Caldas.  

Para a maioria dos pontos, tanto no rio Caratinga quanto nos demais corpos hídricos, 

a concentração de oxigênio dissolvido manteve-se relativamente equivalente entre a campanha 

seca e a chuvosa. 

Destaca-se, contudo, que nos pontos mais problemáticos do rio Caratinga (P04, P05, 

P06) houve um aumento na concentração de oxigênio dissolvido na estação chuvosa em relação 

à estação seca. A ocorrência desse fenômeno pode ser justificada em função do maior volume 

de água na calha do rio, proporcionando uma maior diluição da matéria orgânica lançada e, por 

consequência, menor consumo de oxigênio. 

Observa-se ainda que, nos pontos P16, P17 (ribeirão Traíras) e P18 (rio Batatas) 

ocorreu uma redução na concentração de oxigênio dissolvido na estação chuvosa em relação à 

estação seca. Esse comportamento está relacionado a um maior carreamento de matéria 

orgânica presentes no solo, através do arraste da água de chuva (SOUSA, 2018). 

7.1.3 TEMPERATURA 

Apesar de não ser uma parâmetro com limite definido pela Resolução CONAMA n° 

357/2005, a temperatura é importante para refletir, por exemplo, as variações sazonais. Além 
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disso, este parâmetro pode influenciar a forma como as espécies metálicas encontram-se no 

meio aquoso. 

Os dados obtidos de temperatura para os pontos do rio Caratinga e, também, dos 

demais corpos hídricos estão apresentados na Figura 21. 

Figura 21 - Valores de temperatura obtidos no rio Caratinga e demais corpos hídricos 

nas duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a partir de SOUSA (2018) 

No rio Caratinga, as temperaturas na campanha seca estiveram entre 20,4 e 24,4°C, já 

na chuvosa ficaram entre 25,8 e 30,7°C. Para os demais corpos hídricos, as temperaturas obtidas 

na campanha seca estiveram entre 20,2 e 26,6°C e na campanha chuvosa, entre 25,0 e 35,5°C. 

Nota-se que as temperaturas não apresentaram variações anômalas em nenhuma das 

duas campanhas. As pequenas variações observadas estão predominantemente relacionadas a 

temperatura ambiente no momento da coleta. Conforme esperado, pode-se ainda observar que 

as temperaturas mensuradas na estação chuvosa (verão) foram maiores que na estação seca. 

7.1.4 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH) 

O potencial hidrogeniônico (pH) é um parâmetro cujas oscilações nas medidas podem 

estar associadas tanto a fenômenos naturais, quanto a ações antropogênicas. Dentre os fatores 

naturais pode-se citar a dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da 
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matéria orgânica e a fotossíntese. Já dentre as ações antropogênicas cita-se principalmente os 

efluentes sanitários e industriais. A avaliação do pH é de fundamental importância, visto que 

este afeta, por exemplo, as formas como as espécies metálicas se encontram no meio. 

Os valores de pH obtidos para os pontos do rio Caratinga e também dos demais corpos 

hídricos estão apresentados pela Figura 22. 

Figura 22 - Valores de pH obtidos no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a partir de SOUSA (2018) 

No rio Caratinga, os valores de pH na campanha seca estiveram entre 6,45 (P05) e 8,88 

(P11), já na chuvosa ficaram entre 7,14 (P03) e 8,45 (P10). Para os demais corpos hídricos, os 

valores de pH na campanha seca estiveram entre 8,07 (P21) e 9,13 (P18) e na campanha 

chuvosa, entre 6,72 (P16) e 8,28 (P18). 

A maioria dos valores de pH obtidos encontram-se dentro da faixa estabelecida pela 

Resolução CONAMA n°357/2005, que é entre 6,0 e 9,0. Apenas os pontos P17 e P18 

ultrapassaram um pouco esse limite na campanha seca, com os valores 9,06 e 9,13, 

respectivamente. No entanto, de acordo com o comportamento observado para esses pontos em 

relação às duas estações, tais valores estão associados predominantemente à litologia da região, 

com inclusive uma maior dissolução de alguns de seus componentes, em razão dos processos 
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erosivos que ocorrem na região e também em razão do baixo volume de água presente nesses 

corpos hídricos durante a estação seca. 

É interessante chamar a atenção para o ponto P05 que, no rio Caratinga, apresentou 

grande discrepância no pH. Apesar de se encontrar dentro da faixa estabelecida pela legislação, 

o pH nesse ponto na estação seca apresenta valor mais baixo do que o esperado pela tendência 

observada.  

Como discutido anteriormente, este é um ponto que recebe um grande volume de 

esgotos sanitários ‘in natura’, os quais, por característica, possuem carga orgânica bastante 

elevada. Em virtude da decomposição dessa matéria orgânica via processos de oxidação 

biológicos, observa-se um meio com pH mais baixos (VON SPERLIN, 2014). 

7.1.5 SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (TDS) E CONDUTIVIDADE 

O termo ‘sólidos totais dissolvidos’ refere-se a quaisquer minerais, sais, metais, cátions 

ou ânions dissolvidos em água. A concentração de sólidos totais dissolvidos em águas é 

geralmente enriquecida por fatores como escoamento superficial, erosão e ausência de mata 

ciliar, já que todos esses contribuem com o carreamento de partículas para o leito dos rios, 

muitas das quais acabam por ser solubilizadas no meio ao decorrer desses processos. 

A condutividade elétrica, assim, é um parâmetro intimamente relacionado ao teor de 

sólidos dissolvidos na água, já que é definida como a capacidade de conduzir corrente elétrica. 

Além das concentrações iônicas, a condutividade é ainda dependente da temperatura. 

Os valores de TDS obtidos para os pontos do rio Caratinga e, também dos demais 

corpos hídricos estão representados pela Figura 23. 
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Figura 23 - Concentrações de sólidos totais dissolvidos obtidas no rio Caratinga e 

demais corpos hídricos nas duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a partir de SOUSA (2018) 

No rio Caratinga, a maior concentração de sólidos totais dissolvidos na campanha seca 

foi de 148,9mg/L (P05), já na chuvosa foi de 187,7mg/L (P04). Para os demais corpos hídricos, 

a maior concentração de TDS obtida na campanha seca foi de 253,3mg/L (P18) e na campanha 

chuvosa, o maior valor foi de 212,6mg/L (P12). 

A exemplo do que se obteve para os sólidos totais dissolvidos, tem-se o mesmo 

comportamento para a condutividade elétrica. No rio Caratinga, o maior valor de condutividade 

obtido na campanha seca foi de 228,2μS/cm (P05), já na chuvosa foi de 302,1μS/cm (P04). Para 

os demais corpos hídricos, o maior de condutividade obtido na campanha seca foi de 378,5 

μS/cm (P18) e na campanha chuvosa, o maior valor foi de 324,5μS/cm (P12). 

No rio Caratinga, nota-se que os pontos que apresentaram maior concentração de TDS 

foram P04 e P05. Esse resultado, assim como os de OD, pH e turbidez, corrobora com a 

influência do centro urbano de Caratinga, através do lançamento de esgotos sanitários que 

possuem grandes quantidades de matéria orgânica, a qual é constituída por elevada carga de 

sólidos dissolvidos. 

Ressalta-se ainda que, nos pontos P06, P07 e P08, no rio Caratinga, as concentrações 

de TDS observadas, apesar de serem inferiores às do centro urbano, encontram-se superiores 

as concentrações dos outros pontos de coleta nesse rio.  
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Tais concentrações embora demonstrem influência do centro urbano de Caratinga, 

também se devem ao aporte de sólidos e matéria orgânica oriundos de solos ocupados por 

plantações, principalmente de café, que ocupam o entorno desses pontos. Já que o solo agrícola, 

de modo geral, se torna muito mais propenso a efeitos de erosão.   

Os efeitos da agricultura cafeeira também podem ser observados no ponto P12, 

localizado no rio Preto, em especial na estação chuvosa. Além disso, outra justificativa para a 

discrepância das concentrações de TDS entre as estações seca e chuvosa nesse ponto, é a 

presença de criação de animais (bois e galinhas), concentrados as margens do rio Preto, muito 

próximo do local onde foi realizada a coleta das amostras.  

As concentrações bastante elevadas de TDS, observadas em pontos como P16, P17 e 

P18, pode ser justificada fato dessa área da bacia apresentar fortes processos erosivos, 

especialmente em virtude do tipo de solo que a compõem (argissolos vermelhos), facilitando o 

carreamento de sólidos para os corpos hídricos, propiciando assim a dissolução de uma carga 

maior de só lidos no meio e refletindo em valores elevados de TDS e condutividade elétrica.  

Nesses pontos, nota-se que a concentração de TDS na estação seca encontra-se maior 

na estação chuvosa do que na estação seca. Esse resultado está relacionado a baixas vazões nos 

corpos hídricos correspondentes durante a estação seca (visualmente observada pelo pequeno 

volume de água no leito do rio e assoreamento). 

7.1.6 POTENCIAL DE OXIRREDUÇÃO 

As reações de oxirredução influem no comportamento de muitos constituintes 

químicos em compartimentos aquáticos do meio ambiente, como as águas superficiais. Dessa 

forma, o potencial de oxirredução apresenta grande relevância para a compreensão das espécies 

quimicamente predominantes no meio (APHA, 1999). 

Apesar dessa grande relevância para o estudo as espécies químicas em águas 

superficiais, Jardim (2014) destaca o fato deste parâmetro requerer uma análise cautelosa, em 

razão da complexidade da matriz ambiental que, por muitas vezes, não permite que as condições 

de equilíbrio termodinâmico sejam estabelecidas. 

Em razão de influenciarem muitas das reações que ocorrem na natureza, o potencial 

de oxirredução (Eh) e o potencial hidrogeniônico (pH) podem ser frequentemente 

correlacionados, de modo a se obter uma previsão das espécies químicas predominantes na 

matriz analisada (JARDIM, 2014). A correlação estabelecida através desses dois parâmetros 

gera um diagrama Eh-pH.  
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A medição do potencial de oxirredução medido (ORP) nas campanhas amostrais foi 

realizada por meio de um multiparâmetro portátil da Myron L. Company, Ultrameter II, 6P, o 

qual utiliza como referência um eletrodo de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) em solução de 

cloreto de potássio (KCl) saturado. Entretanto, os valores padrão de potencial de oxirredução 

são baseadas em eletrodo padrão de hidrogênio, sendo assim, faz-se necessária uma correção 

desse valor a fim de torna-lo padrão (JARDIM, 2014). 

Para realizar esse ajuste, utilizou-se de um fator de correção (Eref=199mV), baseado 

no tipo de eletrodo e na temperatura média observada nos pontos de coleta (T=25°C). Tal fator 

de correção, adicionado ao valor de ORP (Emedido) retornou um valor de Eh corrigido para cada 

amostra (US EPA, 2017). 

Os dados de ORP medidos, bem como os valores de Eh de cada amostra são 

apresentados na Tabela 11 abaixo. 

Tabela 11 - Dados de potencial de oxirredução medidos para pontos amostrais da 

UPGRH DO5 e potenciais ajustados em referência ao eletrodo padrão de hidrogênio 

 

Fonte: a autora com base em dados de campo e a EPA (2017) 

A partir dos valor de Eh e dos valores de pH verificados nas duas campanhas amostrais, 

elaborou-se um diagrama Eh-pH (Figura 24), de modo que, quando confrontado com a 

caracterização de alguns meios naturais através desses parâmetros (GARRELS & CHRIST, 

1965 apud SIKSZAY, 1993), demostra que a maioria das amostras se localizam em uma região 

relativa de águas de rios e águas de oceano.  

ORP (mV) ORP (mV) Eh (mV) Eh (mV)

 estação seca  estação chuvosa  estação seca  estação chuvosa

P01 134 98 333 297

P02 154 97 353 296

P03 129 69 328 268

P04 -17 77 182 276

P05 163 84 362 283

P06 108 72 307 271

P07 93 118 292 317

P08 109 82 308 281

P09 120 70 319 269

P10 132 48 331 247

P11 45 127 244 326

P12 56 63 255 262

P13 117 - 316 -

P14 - 74 - 273

P15 116 56 315 255

P16 99 124 298 323

P17 121 103 320 302

P18 117 112 316 311

P19 18 78 217 277

P20 81 75 280 274

P21 77 - 276 -

Rio Caratinga

Demais corpos 

hídricos

Pontos 

amostrais
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Figura 24 - Diagrama Eh-pH para caracterização de alguns meios naturais 

 

Fonte: adaptado de Garrels & Christ (1965) apud Sikszay (1993) e com base em dados de campo 

Percebe-se ainda nesse diagrama, que as amostras se encontram mais agrupadas na 

estação chuvosa do que na estação seca. Isso porque, grande parte das influencias antrópicas 

que alteram as condições dos corpos hídricos, tendem a serem minimizadas na estação chuvosa 

em razão do maior volume de água, que propicia a diluição dos contaminantes. 

Tal diagrama é uma ferramenta interessante para a compreensão das espécies químicas 

presentes no meio estudado, entretanto, ao ser aplicado em amostras complexas como a água 

superficial, essa ferramenta fornece informações apenas qualitativas. Isso ocorre devido ao 

envolvimento de um número vasto de componentes, reações e efeitos combinados, difíceis de 

serem identificados. Além disso, sabe-se que a ocorrência de algumas dessas reações é lenta, 

sendo assim, a medida instantânea do potencial de oxirredução acaba fornecendo um resultado 

diferente de uma situação de ‘equilíbrio verdadeiro’ (KRAUSKOPF, 1979). 

Sabendo dessas limitações, ao longo de todo esse estudo, foram utilizados diagramas 

Eh-pH bastante simplificados, de modo a apenas auxiliar na avaliação do comportamento dos 

elementos observados e não determinar as espécies efetivamente presentes no meio. 
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7.2 ELEMENTOS METÁLICOS EM ÁGUA 

Para o estudo em questão, a concentração dos elementos metálicos ‘dissolvidos’ foi 

determinada por ICP-OES, após filtração prévia em membrana de 0,45μm. Os resultados 

considerados relevantes estão apresentados ao longo do texto, contudo as tabelas contendo 

todos os resultados obtidos nessas análises estão expostos no apêndice.  

Nas amostras de água analisadas foram observados 12 elementos metálicos acima do 

limite de quantificação da técnica, sendo eles: bário, cobre, estrôncio, titânio, zinco, alumínio, ferro, 

manganês, cálcio, potássio, sódio e o magnésio.  Dentre esses, destaca-se que apenas cobre, 

alumínio, ferro e manganês apresentaram concentrações acima dos padrões estabelecidos pela 

Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2. A Tabela 12 apresenta resumidamente a 

frequência na qual esses metais foram observados em função dos pontos amostrais e da estação de 

coleta. 

Tabela 12 – Metais quantificados por ICP-OES no rio Caratinga e nos demais corpos 

hídricos e a frequência na qual foram observados nas duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

A partir dos resultados assim obtidos, optou-se por primeiramente apresentar os dados 

para os metais de maior interesse e, na sequência foi ampliada a discussão acerca desses, 

utilizando-se das ferramentas de correlação entre metais e diagramas Eh-pH, bem como dados 

da série histórica do IGAM para entender determinados comportamentos.  

 

Nº de pontos onde 

o metal foi 

observado

Nº de pontos onde 

o metal foi 

observado

(Total: 20 pontos) (Total: 19 pontos)

Bário* 20 - 19 -

Cobre 1 - 1 1

Estrôncio** 20 - 19 -

Titânio** 2 - - -

Zinco* 9 - 10 -

Alumínio 20 6 1 -

Ferro 20 13 19 2

Manganês 20 4 19 2

Cálcio** 20 - 19 -

Potássio** 20 - 19 -

Magnésio** 20 - 19 -

Sódio** 20 - 19 -

CAMPANHA SECA CAMPANHA CHUVOSA

**A CONAMA n°357 não estabelece limites para esses elementos.

Metais 

observados

Nº de pontos cuja 

concentração ultrapassou 

o limite da CONAMA n° 

357  para a classe II

Nº de pontos cuja 

concentração ultrapassou 

o limite da CONAMA n° 

357  para a classe II

  *A CONAMA n°357 estabelece limites apenas para fração 'total' desses elementos.
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7.2.1 ALUMÍNIO 

O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, sendo, dentre os todos os 

elementos, o terceiro mais abundante: cerca de 8,1%. Segundo a classificação de Goldschmidt, 

ele é um elemento litófilo o qual, combinado com o oxigênio e o silício, forma feldspatos, micas 

e argilominerais. Dentre suas ocorrências de maior destaque, tem-se o coríndon, (mineral a base 

de óxido de alumínio) e a bauxita, a qual é uma mistura natural de óxidos de alumínio (APHA, 

1999). 

A entrada natural de alumínio em águas superficiais, se dá principalmente em função 

do intemperismo de rochas e solos, posto que os acréscimos por via atmosférica são esperados 

para serem pequenos. Entretanto, a acidificação é um dos principais fenômenos capazes de 

elevar as taxas de alumínio nas águas superficiais (SJÖSTEDT, 2012). 

O pH do meio tem grande influência na solubilidade do alumínio em água. Entre pH 

5,5 e 6,0, esse metal tem pouca capacidade de se solubilizar. Contudo, em águas em pH próximo 

a neutralidade, espera-se concentrações de alumínio dissolvido na faixa de 0,001 e 0,05 mg/L. 

Em condições de pH mais extremas, a solubilidade do alumínio tende a aumentar 

consideravelmente (CETESB, 2016). 

Além do pH, em água, as formas químicas desse metal são influenciadas por fatores 

como temperatura, presença de fluoretos, sulfatos, matéria orgânica e outros ligantes. Sua 

química é bastante complexa, podendo formar também coloides e complexos em solução 

(CETESB, 2016). 

O alumínio, até os dias atuais é considerado um elemento não essencial, já que ainda 

não foi possível identificar e provar sua relação de essencialidade com nenhum organismo. 

Entretanto, diversos estudos demonstram que este é tóxico a diversos organismos em 

concentrações. Em humanos, acredita-se que ele esteja associado a doenças neurodegenerativas 

como o Mal de Alzheimer (SJÖSTEDT, 2012). 

As concentrações de alumínio obtidas para os pontos do rio Caratinga e dos demais 

corpos hídricos estão representados pela Figura 25. 
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Figura 25 - Concentração de alumínio no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas 

duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Durante o período seco, todos os pontos amostrados retornaram valores superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 8,82μg/L). 

Na campanha seca, a concentração de alumínio, em alguns pontos, ultrapassou o limite 

definido pela Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2 que é de 100μg/L. No rio 

Caratinga, isso ocorreu nos pontos P04, P05, P06 e P11, atingindo, neste último, o valor 

máximo de concentração: 412,44μg/L. Para os demais corpos hídricos, os pontos P16 e P19 

extrapolaram o limite da classe, atingindo 323,31μg/L no ponto P19. 

7.2.2 FERRO 

O ferro é um metal siderófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A 

abundância média do cálcio na crosta terrestre é de 6,22%, sendo o segundo metal mais 

abundante. Alguns dos principais minerais que contém o ferro em sua composição são a 

hematita, a magnetita, a taconita e a pirita. Esse metal é um principal componente do aço 

(APHA, 1999). 

Em águas superficiais, como por exemplo, os rios, a média de concentração desse 

elemento é de 0,67mg/L, sendo assim esse um dos principais componentes dos mesmos.  O 
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ferro é um elemento essencial para plantas e animais, sendo fundamental, por exemplo, na 

constituição de células sanguíneas (LIVINGSTONE, 1963). 

A química do ferro em águas doces e solos não se dá de forma simples. Este pode 

existir em dois estados de oxidação. O primeiro deles, Fe(II), geralmente ocorre na forma de 

seu íon livre em ambientes redutores, como por exemplo, sedimentos com baixo teor de 

oxigênio e águas subterrâneas. Já o Fe(III) é a forma mais estável em águas e solos bem 

oxigenados. Possui solubilidade muito baixa, precipitando-se facilmente na forma de óxidos e 

hidróxidos secundários, os quais apresentam grande capacidade de adsorver outros íons (outros 

metais, por exemplo) (SJÖSTEDT, 2012). 

As concentrações de ferro obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 26. 

Figura 26 - Concentração de ferro no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 7,04μg/L). As concentrações obtidas para a maioria dos pontos 

amostrados superaram o limite da Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 

0,3mg/L. Esses pontos foram: P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07 e P08 no rio Caratinga e, P12, 
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P13, P15, P16 e P19 nos demais corpos hídricos, o que ocorreu predominantemente na estação 

seca. 

A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 

1523,95μg/L no ponto P05, já na chuvosa foi de 171,28μg/L no ponto P09. Para os demais 

corpos hídricos, a maior concentração obtida na campanha seca foi de 925,34μg/L, já na 

chuvosa foi de 1498,51μg/L, ambas no ponto P16. 

7.2.3 MANGANÊS 

O manganês é um metal litófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A 

abundância média deste na crosta terrestre é de 1060ppm. O manganês ocorre frequentemente 

associado com os minerais de ferro. Suas principais formas minerais são a pirolusita (MnO2) e 

o psilomelano. O manganês costuma ser utilizado no aço e em outras ligas metálicas, além de 

baterias e aditivos alimentares (APHA, 1999). 

As concentrações de manganês obtidas para os pontos do rio Caratinga e dos demais 

corpos hídricos estão representados pela Figura 27. 

Figura 27 - Concentração de manganês no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas 

duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 2,28μg/L). As concentrações obtidas para alguns dos pontos 
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amostrados superaram o limite da Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 

0,1mg/L. Esses pontos foram P04 e P05 no rio Caratinga e P17 e P18 nos demais corpos 

hídricos. 

A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 181,60μg/L 

no ponto P05, já na chuvosa foi de 132,64μg/L no ponto P04. Para os demais corpos hídricos, 

a maior concentração obtida na campanha seca foi de 180,16μg/L no ponto P17, já na chuvosa 

foi de 209,61μg/L no ponto P16. 

7.2.4 CÁLCIO 

O cálcio é um metal alcalino terroso de acordo com a classificação periódica e um 

elemento litófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A abundância média do cálcio 

na crosta terrestre é de 4,9%. Seus principais minerais são a calcita (CaCO3) e a dolomita 

(CaMg(CO3)2). Em águas superficiais, como por exemplo, os rios, a média de concentração 

desse elemento é de 15mg/L, sendo assim esse um dos principais componentes dos mesmos 

(APHA, 1999). 

O cálcio é um elemento essencial para plantas e animais, sendo fundamental, por 

exemplo, na constituição de ossos e outras estruturas. Seus compostos apresentam usos diversos 

como em pigmentos e fertilizantes (APHA, 1999).  

As concentrações de cálcio obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 28. 
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Figura 28 - Concentração de cálcio no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 0,0217mg/L).  

A maior concentração para o cálcio obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi 

de 8,09mg/L no ponto P04, já na chuvosa foi de 6,90mg/L no ponto P07. Para os demais corpos 

hídricos, a maior concentração obtida na campanha seca foi de 17,78mg/L, já na chuvosa foi de 

13,59mg/L, ambas no ponto P18. 

7.2.5 MAGNÉSIO 

O magnésio é um metal alcalino terroso de acordo com a classificação periódica e um 

elemento litófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A abundância média do 

magnésio na crosta terrestre é de 2,1%. Seus principais minerais são a magnesita (MgCO3) e a 

dolomita (CaMg(CO3)2). Em águas superficiais, como por exemplo, os rios, a média de 

concentração desse elemento é de 4mg/L, sendo assim esse um dos componentes maiores dos 

mesmos (APHA, 1999). 

O magnésio é um elemento essencial para plantas e animais, porém elevadas 

concentrações de alguns de seus sais podem ser tóxicos por ingestão ou inalação. Esse metal é 
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muito utilizado em ligas, pirotecnia, fotografia instantânea, fertilizantes, produtos 

farmacêuticos e alimentos (APHA, 1999). 

As concentrações de magnésio obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 29. 

Figura 29 - Concentração de magnésio no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas 

duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 0,0197mg/L).  

A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 3,05mg/L, 

já na chuvosa foi de 2,71mg/L, ambas no ponto P08. Para os demais corpos hídricos, a maior 

concentração obtida na campanha seca foi de 10,08mg/L, já na chuvosa foi de 7,47mg/L, ambas 

no ponto P18. 

7.2.6 POTÁSSIO 

O potássio é um metal alcalino de acordo com a classificação periódica e um elemento 

litófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A abundância média do potássio na 

crosta terrestre é de 1,84%. Suas principais origens minerais são os alumino silicatos como os 
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feldspatos. Em águas superficiais, como por exemplo, os rios, a média de concentração desse 

elemento é de 2,3mg/L, sendo assim um dos elementos maiores dos mesmos (APHA, 1999). 

O potássio é um elemento essencial para plantas e animais. Seus compostos 

apresentam usos diversos como em fertilizantes, explosivos, galvanoplastia e em pigmentos 

(APHA, 1999).  

As concentrações de potássio obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 30. 

Figura 30 - Concentração de potássio no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas 

duas campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 0,171mg/L).  

A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 5,89mg/L 

no ponto P11, já na chuvosa foi de 6,34mg/L no ponto P10. Para os demais corpos hídricos, a 

maior concentração obtida na campanha seca foi de 12,46mg/L no ponto P16, já na chuvosa foi 

de 6,15mg/L no ponto P18. 
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7.2.7 SÓDIO 

O sódio é um metal alcalino de acordo com a classificação periódica e um elemento 

litófilo de acordo com a classificação de Goldschmidt. A abundância média do sódio na crosta 

terrestre é de 2,5%. Sua ocorrência se dá associada com silicatos e em depósitos de sal. Em 

águas superficiais, como por exemplo, os rios, a média de concentração desse elemento é de 

6,3mg/L, sendo assim um dos metais em maiores concentrações nesses corpos d’água (APHA, 

1999). 

O sódio é um elemento essencial para plantas e animais. Seus compostos apresentam 

usos diversos como soda cáustica, sal, fertilizantes e produtos químicos para tratamento de 

água.  

As concentrações de sódio obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 31. 

Figura 31 - Concentração de sódio no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 0,0484mg/L).  
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A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 16,66mg/L 

no ponto P05, já na chuvosa foi de 22,23mg/L no ponto P04. Para os demais corpos hídricos, a 

maior concentração obtida na campanha seca foi de 38,70mg/L no ponto P18, já na chuvosa foi 

de 12,22mg/L no ponto P17. 

7.2.8 COBRE 

O cobre é um metal que é considerado calcófilo, de acordo com a classificação de 

Goldschmidt. Sua abundância média na crosta terrestre é de 68ppm. Esse metal é 

predominantemente encontrado em minérios, especialmente os sulfetados, como a calcopirita 

(CuFeS2) (APHA, 1999). 

O cobre é considerado um elemento traço essencial para a maioria dos organismos, 

porém em concentrações elevadas apresenta-se tóxico, podendo causar danos a fígado, rins e 

cérebro. 

As concentrações de cobre obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 32. 
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Figura 32 - Concentração de cobre no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Apenas dois pontos amostrados, considerando-se as duas campanhas, apresentaram 

concentrações superiores ao limite de quantificação (LQ = 5,37μg/L). Os pontos nos quais foi 

identificado o cobre foram: P19, com o teor de 5,67μg/L no ribeirão João Pinto, em campanha 

seca; P05, com o teor de 16,07μg/L no rio Caratinga, em campanha chuvosa. É importante 

destacar que esse último teor superou inclusive o limite estabelecido para a classe 2 pela 

Resolução CONAMA n°357/2005, que é de 9,0μg/L.  

Acredita-se que as concentrações identificadas de cobre, em especial à observada no 

rio Caratinga, estejam relacionadas com a agricultura cafeeira na região. O cobre é um elemento 

frequentemente utilizado para realizar o controle de pragas em plantações, frequentemente a 

partir de compostos como o sulfato de cobre (CuSO4) presente em preparados como a calda 

bordalesa. 

As concentrações observadas para o cobre podem, dessa forma, ser oriundas da 

aplicação desse tipo de compostos em áreas de lavouras. Como resultado, tem-se assim o 

enriquecimento do cobre nos corpos hídricos locais, em especial na estação chuvosa onde 

fenômenos, como o escoamento superficial, se intensificam. 
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7.2.9 ZINCO 

O zinco é um metal que, de acordo com a classificação de Goldschmidt, é considerado 

calcófilo. Sua abundância média na crosta terrestre é de 76ppm. Esse metal é utilizado em ligas 

metálicas, baterias, fungicidas e pigmentos, por exemplo (APHA, 1999). 

O zinco é um metal cujas concentrações em águas superficiais naturais, geralmente se 

encontram abaixo de 10 μg/L. É essencial à muitos organismos, inclusive para o corpo humano 

(em pequenas quantidades). Entretanto, a partir de certas concentrações pode apresentar 

toxicidade, podendo acumular-se em tecidos do organismo (CETESB, 2016). 

As concentrações de zinco obtidas para os pontos do rio Caratinga e demais corpos 

hídricos estão representados pela Figura 33. 

Figura 33 - Concentração de zinco no rio Caratinga e demais corpos hídricos nas duas 

campanhas de amostragem 

 

Fonte: a própria autora 

Nem todos os pontos amostrados, nas duas campanhas, apresentaram-se superiores ao 

limite de quantificação (LQ = 6,21μg/L). Nenhuma das concentrações obtidas para os pontos 

amostrados superou o limite da Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 

0,18mg/L. 
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A maior concentração obtida para o rio Caratinga na campanha seca foi de 17,57μg/L 

no ponto P08, já na chuvosa foi de 34,14μg/L no ponto P06. Para os demais corpos hídricos, a 

maior concentração obtida na campanha seca foi de 50,68μg/L no ponto P16, já na chuvosa foi 

de 48,81μg/L no ponto P14. 

Esse metal, quando pôde ser quantificado, se apresentou em concentrações baixas nas 

amostras coletadas. Já que não foi possível estabelecer uma correlação entre as estações, poucas 

conclusões puderam ser obtidas sobre esse elemento. 

Contudo, apesar das concentrações de zinco observadas nas campanhas amostrais 

terem sido baixas e estarem relacionadas à litologia da região, suspeita-se que suas 

concentrações tenham sido enriquecidas em alguns pontos analisados.  

Este enriquecimento pode estar relacionado à atividade agrícola da região, já que o 

zinco é um macronutriente importante para a produção de café; além disso, cita-se a influência 

dos centros urbanos e o lançamento de esgotos sanitários, já que o zinco pode estar presente na 

composição de cosméticos, como desodorantes, protetores solares e xampus (CETESB, 2016). 

Esse elemento ainda pode estar sendo enriquecido através de processos erosivos, que 

através do carreamento de sólidos para os corpos hídricos, propiciam uma maior 

disponibilidade desse componente na fase dissolvida.  

7.3 CORRELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS METÁLICOS 

Na área de estudo, pôde-se observar, por meio principalmente de correlações entre 

alguns elementos observados, que a principal origem de metais é litológica. Na área da UPGRH 

DO5 há predominância de tonalitos, granitos e gnaisses. De modo a fornecer dados menos 

extensos, agrupou-se os principais elementos metálicos em dois diagramas (o primeiro com 

alumínio, ferro e manganês; e o segundo com cálcio, magnésio, potássio e sódio) e discutiu-se 

as principais observações realizadas. 

7.3.1 FERRO, MANGANÊS E ALUMÍNIO 

Os diagramas de correlação elaborados para os elementos ferro, manganês e alumínio 

estão apresentados na Figura 34 e na Figura 35, os quais correspondem às estações seca e 

chuvosa, respectivamente. 
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Figura 34 - Diagrama de correlação entre os elementos ferro, manganês e alumínio na 

estação seca 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 35 - Diagrama de correlação entre os elementos ferro, manganês e alumínio na 

estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 



92 

 

Com relação às correlações de ferro e manganês, as informações até então 

apresentadas para o rio Caratinga indicam que: 

• Para o elemento ferro praticamente não houve correlação entre as estações 

seca e chuvosa (Figura 26) (r=0,100); 

• Para o elemento manganês houve correlação positiva considerável entre as 

estações seca e chuvosa Figura 27) (r=0,864); 

Ao observar os diagramas de correlação entre esses elementos percebeu-se: 

• Na estação seca, houve correlação positiva considerável entre os elementos 

ferro e manganês (Figura 34) (r=0,850); 

• Na estação chuvosa, praticamente não houve correlação entre os elementos 

ferro e manganês (Figura 35) (r=-0,001); 

A partir dessas informações, entende-se que o comportamento discrepante desses 

elementos no rio Caratinga se deve principalmente ao ferro, que, na estação chuvosa, apresentou 

concentração abaixo do esperado, especialmente no trecho do rio entre os pontos P01 a P08.  

A fim de melhor avaliar o comportamento do ferro (bem como do manganês e o 

alumínio) ao longo da UPGRH DO5, foram aplicados diagramas Eh-pH com base nos dados 

obtidos em campo. Nesse estudo, foram compilados diagramas apresentados por Brookins 

(1987) dos sistemas mais simples dos elementos citados, apresentados pela Figura 36A e B. 
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Figura 36 - Diagrama Eh-pH aplicado aos dados obtidos na UPGRH DO5 A) na estação 

seca e B) na estação chuvosa 

 

Fonte: adaptado de Brookins (1987) e com base em dados de campo  

Ao avaliarmos a disposição dos pontos amostrados no diagrama Eh-pH na estação seca 

(Figura 36A), percebeu-se que os pontos localizados no rio Caratinga, em especial os que se 

encontravam mais próximos ao centro urbano de Caratinga (P04 e P05, em destaque), se 

posicionaram no diagrama de forma mais deslocada, apresentando menores valores de pH e/ou 

Eh em razão da maior presença de matéria orgânica presente no meio.  

Esse fato propiciou a existência de uma maior quantidade de espécies solúveis no 

meio. Como pode ser verificado no diagrama teórico apresentado para a situação mostrada, 

teve-se um aumento na proporção de íons Fe2+ em relação a Fe(OH)3 (apesar de o hidróxido 

ainda ser predominante no meio). Como consequência, teve-se uma maior concentração de ferro 

na água do rio. 

Na estação chuvosa (Figura 36B), entretanto, praticamente não foi possível observar 

correlação entre os elementos ferro e manganês no rio Caratinga (FeMn: r=-0,001). A diluição 

da carga orgânica proveniente dos esgotos sanitários, devido ao maior volume de água no leito 

do rio, propiciou um aumento nos valores de pH nos pontos mais urbanizados.  

(B) (A) 
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Notou-se assim que os pontos localizados próximos ao centro urbano de Caratinga 

foram deslocados para a direita do diagrama, em relação à estação seca. Dessa forma, teve-se 

uma tendência a ter um aumento na presença de espécies menos solúveis, como o Fe(OH)3 e, 

como consequência, observou-se uma concentração menor do que a esperada (quando 

comparada com a estação seca) para o elemento ferro nas águas desse rio.  

Pôde-se ainda notar que esse tipo de influência atinge também o comportamento do 

manganês. A observação da posição dos pontos P04 e P05 para o diagrama Eh-pH apresentado 

para esse elemento na estação seca, demonstrou que, nessas condições tende-se a ocorrer 

maiores proporções de íons Mn2+, propiciando maiores concentrações do elemento na água do 

rio. Cabe destacar que, no rio Caratinga, durante a estação seca, foram esses dois pontos os 

quais superaram os limites de concentração de estabelecidos pela Resolução CONAMA 

n°357/2005 para a classe II (nota-se ainda que esta leva em consideração a concentração de 

manganês total). 

O lançamento de esgotos também parece ter influenciado as concentrações de 

alumínio. No caso desse elemento, apesar da redução no valor de pH no ponto P05 poder ter 

propiciado um ligeiro aumento na proporção de Al3+ presentes, nota-se que no ponto P04, onde 

uma das maiores concentrações desse metal foi observada, a discrepância de condições deve-

se predominantemente à diminuição no valor de Eh. Entretanto, conforme pode ser observado 

no diagrama para o alumínio, esse elemento não é influenciado pelo potencial de oxirredução 

do meio, sendo assim, acredita-se que é mais provável que este esteja sendo adicionado na água 

por meio desses lançamentos. 

A suspeita de que o alumínio esteja sendo enriquecido também através de seu conteúdo 

em esgotos domésticos lançados é fortalecida pelas elevadas concentrações desse metal também 

nos pontos P16 e P19, os quais se localizam, respectivamente no ribeirão Traíras à jusante do 

município de Engenheiro Caldas e no ribeirão João Pinto no município de Conselheiro Pena. 

Da mesma forma, observou-se esse tipo de comportamento também para o ferro nesses pontos. 

Sendo assim, esses corpos hídricos acabam recebendo a carga de esgotos desses locais o que 

acabou sendo refletido pela concentração desses metais nas águas, principalmente na estação 

seca, que ultrapassaram os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n°357/2005 para a 

classe 2. 

Por outro lado, com relação às correlações obtidas para ferro e manganês nos demais 

corpos hídricos, as informações até então apresentadas indicam que: 
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• Para o elemento ferro houve correlação positiva considerável entre as estações 

seca e chuvosa (Figura 26) (r=0,734); 

• Para o elemento manganês praticamente não houve correlação entre as 

estações seca e chuvosa (Figura 27) (r=0,299); 

Ao observar os diagramas de correlação entre esses elementos percebeu-se: 

• Na estação seca, praticamente não houve correlação entre os elementos ferro e 

manganês (Figura 34) (r=-0,121); 

• Na estação chuvosa, houve correlação positiva considerável entre os elementos 

ferro e manganês (Figura 35) (r=0,893); 

A partir dessas informações, entende-se que o comportamento discrepante desses 

elementos nos demais corpos hídricos se deve, principalmente, as espécies de manganês na 

estação seca. 

Nota-se que, no diagrama Eh-pH da estação chuvosa apresentado pela (Figura 36B), o 

ponto P16 é o que se encontra mais à esquerda, e sua localização indica que nessas condições 

o manganês tende a predominar no meio como espécies Mn2+. Por essa razão, na estação 

chuvosa, a solubilidade do elemento manganês na água é elevada neste ponto (maior 

concentração dentre os pontos analisados).  

Contudo, ao analisarmos o diagrama Eh-pH da estação seca (Figura 36A) percebe-se 

que ocorre um aumento no valor de pH do ponto P16, deslocando o ponto para a direita, em 

relação ao diagrama da estação chuvosa. Isso significa que na estação seca, tem-se uma 

tendência a ter uma maior proporção de óxidos de manganês (Mn3O4, MnO) ao invés do Mn2+, 

propiciando uma diminuição na solubilidade desse metal e, consequentemente, uma menor 

concentração de manganês que a prevista para o ponto (se comparado à estação chuvosa). 

Destaca-se ainda que no ponto P16, as concentrações para os elementos ferro e 

manganês na estação chuvosa superaram o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 

n°357/2005 para a classe 2 (notar que esta leva em consideração a concentração de manganês 

total).  

Apesar das concentrações elevadas na estação chuvosa serem esperadas em razão da 

erosão naturalmente provocada pela chuva, acredita-se que nesse caso, tal fenômeno tenha sido 

intensificado em razão da pouca cobertura vegetal presente na região, motivada principalmente 

pela atividade agropecuária. 
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Além disso, o fato desse ponto estar localizado em um (corpo hídrico de menor porte 

(ribeirão Traíras) e a jusante do município de Engenheiro Caldas, recebendo a carga de esgoto 

do município provocou a acidificação do meio e aumentou a presença de espécies solúveis 

desses elementos (Fe2+ e Mn2+), como pode ser visto na (Figura 36B).  

Outra observação interessante pôde ainda ser feita em relação ao manganês para os 

pontos P17 e P18, os quais também superaram o limite da Resolução CONAMA n°357/2005 

para a classe II na estação seca: a localização desses pontos no diagrama Eh-pH coincide em 

uma região onde pequenas alterações no meio causam grande variabilidade nas espécies 

presentes, influenciando, por consequência sua solubilidade. No caso do diagrama teórico 

(Figura 36A) aplicado, por exemplo, a espécie predominante no meio seria o óxido manganês 

II (MnO). 

Dando maior destaque as correlações referentes ao alumínio na estação seca (Figura 

34), percebeu-se que para os pontos no rio Caratinga, o coeficiente de correlação de Pearson, 

tanto entre ferro e alumínio (FeAl: r=0,046), quanto entre manganês e alumínio (MnAl: 

r=0,048) encontrou-se bastante próximo de zero. Contudo, observando o comportamento 

gráfico desses elementos, notou-se que no ponto P11 o elemento alumínio apresentou uma 

discrepância. 

Dessa forma, ao desconsiderar o ponto P11, teve-se um aumento considerável nos 

coeficientes de Pearson, indicando a existência de correlações positivas entre ferro e alumínio 

(FeAl’: r=0,736) e manganês e alumínio (MnAl’: r=0,762) indicando ser a própria litologia da 

região a maior influência na concentração desses metais em água.  

Com o objetivo de compreender o fato de o ponto P11 apresentar uma concentração 

discrepante na concentração de alumínio, retomou-se o diagrama Eh-pH.  

Através da análise do diagrama Eh-pH na estação seca (Figura 36A), percebeu-se um 

deslocamento do ponto P11 em direção à fronteira entre Al(OH)3 e AlO2
- devido a um pH mais 

elevado. Esse comportamento indicou que, em relação aos demais pontos do rio Caratinga, o 

ponto P11 tende à apresentar taxas de solubilidade mais elevadas, devido ao aumento da 

proporção (nesse diagrama) da espécie AlO2
- em relação a Al(OH)3 no meio.  

Além disso, pelo fato desse ponto se localizar na confluência entre o rio Caratinga e o 

rio Doce, pode ter havido influência da carga de sólidos recebida através do rio Doce, já que 

nesse ponto foram verificados valores elevados de turbidez em relação ao rio Caratinga. Tendo-

se assim, a ter um aumento na quantidade de alumínio disponível a ser solubilizado. 
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É importante citar ainda que, avaliando o comportamento de elementos como sódio e 

potássio em relação ao alumínio nos pontos do rio Caratinga notou-se haver correlação positiva 

(NaAl: r=0,306; KAl: r=0,878). Além disso, semelhante ao que ocorre para os elementos ferro 

e manganês, ao desconsiderarmos o ponto P11, os coeficientes de correlação aumentam ainda 

mais (NaAl’: r=0,978; KAl’: r=0,883). Tais correlações devem-se as características litológicas 

da região, que por ser majoritariamente desenvolvida sobre tonalitos, gnaisses e granitos, é 

bastante rica em feldspatos. 

Em relação aos demais corpos hídricos, ainda na estação seca (Figura 34), 

praticamente não se observou correlação, tanto entre ferro e alumínio (FeAl: r=0,257), quanto 

entre manganês e alumínio (MnAl: r=-0,185). Também não se observou boa correlação entre 

sódio e alumínio (NaAl: r=-0,0631). A melhor correlação observada para o alumínio nesses 

corpos hídricos foi com o potássio (KAl: r=0,411) que ainda foi relativamente baixa.  

Tal comportamento pode estar associado com a litologia, que ao tratar de corpos 

hídricos distintos, abrangeu áreas com características litológicas mais variadas, reduzindo o 

coeficiente de correlação de Pearson. Além disso, muitos desse pontos estão localizados em 

áreas com elevadas taxas de erosão, fenômeno que pode comprometer a proporcionalidade 

desses elementos na água. 

Ao tratar-se da estação chuvosa, não foi possível avaliar o comportamento do alumínio 

em relação aos outros elementos, posto que o alumínio só foi verificado acima do limite de 

quantificação da técnica utilizada (LQ=8,82µg/L) no ponto P12.  

Apesar do resultado do alumínio não corresponder às expectativas de apresentar maior 

concentração durante o período chuvoso, algumas considerações devem ser realizadas. Para 

isso, analisou-se o diagrama Eh-pH da estação chuvosa (Figura 36B).  

Sabe-se, de acordo com a literatura que, em água naturais, as concentrações de 

alumínio tendem a aumentar em estações chuvosas devido ao carreamento de sólidos para os 

corpos hídricos (CETESB, 2016). 

Entretanto, observa-se nesse diagrama que, de modo geral, os pontos na estação 

chuvosa se encontram mais aglomerados em relação à estação seca (Figura 36A), com valores 

de pH variando entre 6,7 e 8,5. Dessa forma, demonstra-se que, nestas condições, tem-se uma 

tendência a predominar no meio o alumínio na forma de hidróxido, Al(OH)3, espécie 

praticamente insolúvel. 
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Sabe-se ainda, que boa parte do alumínio quantificado como dissolvido, encontra-se 

na forma de coloides, ou mesmo de complexos, formados a partir da interação com a matéria 

orgânica, em especial substâncias húmicas. Tais compostos, em razão de seus tamanhos, nem 

sempre são retidos pelo filtro de 0,45µm, resultando assim em concentrações superestimadas 

de alumínio dissolvido.  

Gontijo (2017), verificou em estudos de distribuição realizados no Quadrilátero 

Ferrífero, que o elemento alumínio apresentou tendência a predominar nas frações particulada 

e coloidal, ao invés da fração livre (verdadeiramente dissolvida).  

Dessa forma, nas amostragens na estação chuvosa na UPGRH DO5, suspeita-se que o 

predomínio de fases não verdadeiramente dissolvidas e que foram passíveis de serem retidas 

pelo filtro utilizado tenha influenciado os resultados de concentração obtidos. 

A partir dessa consideração, acredita-se na necessidade de novas amostragens e 

maiores investigações, a cerca de avaliar o comportamento desse metal. 

7.3.2 POTÁSSIO, SÓDIO, CÁLCIO E MANGANÊS 

Os diagramas de correlação elaborados para os elementos potássio, sódio, cálcio e 

manganês estão apresentados na Figura 37 e na Figura 38, para a estação seca e chuvosa, 

respectivamente. 

Figura 37 - Diagrama de correlação entre os elementos potássio, sódio, cálcio e 

manganês na estação seca 
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Fonte: a própria autora 

Figura 38 - Diagrama de correlação entre os elementos potássio, sódio, cálcio e 

manganês na estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

A partir da análise dos diagramas apresentados, destaca-se primeiramente o 

comportamento observado para os elementos potássio, sódio e cálcio, já que esses são 
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importantes constituintes dos feldspatos, um dos grupos minerais mais abundantes na crosta 

terrestre e, que também é bastante presente na área de estudo. 

De acordo com os coeficientes de correlação de Pearson estabelecidos, notou-se a 

existência de correlações positivas para praticamente todas essas espécies. Foi possível 

perceber ainda, que a correlação entre esses elementos tende a ser menor nos pontos localizados 

no rio Caratinga e, em especial, na estação chuvosa.  

A observação desses comportamentos indica que, além dos elementos estarem sendo 

influenciados pela litologia da região, eles também podem ser associados a atividade agrícola, 

que se mostra mais intensa na região da bacia do rio Caratinga e, também, à urbanização, que 

nessa UPGRH, encontra-se concentrada no município de Caratinga. 

A influência da agricultura foi melhor identificada a partir do comportamento do 

potássio, que dentre esses três elementos foi o que apresentou maior oscilação em suas 

concentrações, em especial no rio Caratinga na estação chuvosa.  

Por ser um importante componente de fertilizantes, o potássio pode estar associado a 

poluição, principalmente difusa, oriunda de seu uso na agricultura (predominantemente 

cafeeira) da região. O fato de suas flutuações serem mais perceptíveis na estação chuvosa, deve-

se à intensificação de fenômenos como lixiviação de solos e escoamento superficial.  

Já a influência do centro urbano foi percebida, nesse caso, principalmente através do 

sódio. Os teores mais elevados de sódio nos pontos P04, P05 e P06, que se localizam muito 

próximos a principal concentração urbana da UPGRH DO5, indicaram que esse comportamento 

se deve a poluição dos corpos hídricos por esgotos sanitários que contém, por exemplo, elevada 

carga de surfactantes sódicos presentes em produtos de limpeza e higiene pessoal.  

É importante destacar ainda, que na estação chuvosa o teor de sódio no ponto P04 

aumentou, enquanto que nos pontos P05 e P06 ocorreu uma redução. Uma justificativa para tal 

comportamento seria um maior lançamento, pontual, desse tipo de poluente via esgotos 

sanitário nos arredores de P04, já que esse é o ponto localizado mais próximo do centro urbano 

(inclusive sendo possível observar tubulações residenciais voltadas diretamente para a calha do 

rio). Contudo, em razão do volume de água no corpo hídrico na estação chuvosa, uma maior 

diluição desses poluentes no rio Caratinga foi favorecida. 

Ressalta-se que a concentração de sódio no rio Caratinga, em ambas estações, foi 

enriquecida quando este segue em direção a áreas de maior urbanização (P04 e P05, onde tem-

se maior lançamento de esgotos sanitários). A concentração do sódio tendeu a diminuir, após o 
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rio Caratinga atravessar o principal centro urbano da bacia, contudo, essa concentração se 

manteve acima dos níveis de outros pontos ao longo desse rio, devido à influência da agricultura 

na região (P06, P07 e P08). 

Em relação aos demais corpos hídricos, observou-se que o comportamento geral 

ocorreu de forma semelhante ao descrito para o rio Caratinga. Entretanto, cabe destacar um 

enriquecimento bastante considerável nos teores de sódio na estação seca, especialmente no 

ponto P18. A justificativa para esse comportamento baseia-se, além da característica litológica 

da região, também no pouco volume de água observado no rio Batatas na campanha de 

amostragem. Além disso, esse se encontra em uma região com elevada suscetibilidade à erosão. 

Durante a campanha de amostragem, foi possível observar que o rio se encontrava bastante 

assoreado e, por consequência dos fatores mencionados, os compostos mais solúveis 

encontravam-se bastante concentrados. 

Outro elemento apresentado nos diagramas (Figura 37 e Figura 38) é o magnésio. 

Sendo um metal alcalino terroso, assim como o cálcio, e possuindo propriedades como raio 

atômico e carga semelhante a ele, substituições entre esses dois elementos em minerais 

formadores de rochas são bastante comuns (substituição de Goldschmidt). 

Através dos coeficientes de correlação de Pearson estabelecidos entre cálcio e 

magnésio, nota-se a existência de correlação bastante positiva entre os mesmos. Além disso, 

entre ambas as estações o coeficiente de correlação se mantém praticamente constante. Com 

isso, conclui-se que, independentemente da sazonalidade, a ocorrência desses dois elementos 

nos corpos hídricos amostrados é influenciada predominantemente pela litologia da região. 

Entretanto, de forma semelhante à maioria dos metais observados, ocorreu um 

enriquecimento de cálcio e magnésio no rio Caratinga à medida que esse atravessa o centro 

urbano de Caratinga. 

Notou-se ainda que a concentração de cálcio não diminuiu (e por vezes, aumentou) 

após passar pelo centro urbano de Caratinga (P06, P07 e P08). Esse comportamento está 

relacionado com a sua utilização em áreas agrícolas, principalmente com devido a sua utilização 

na correção da acidez de solos. 
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7.4 SÉRIE HISTÓRICA DE DADOS DO IGAM 

7.4.1 ALUMÍNIO 

Para o elemento alumínio, a análise da série histórica do IGAM indicou que poucas 

das amostragens realizadas, em especial na estação seca, reportaram valores de concentração 

superiores a 0,1mg/L. Sendo este último o valor do limite máximo de alumínio estabelecido 

pela Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, sabe-se que a maior parte das amostras 

se adequaram a essa legislação em termos de alumínio.  

Os dados da série histórica do IGAM referentes ao alumínio dissolvido foram 

resumidos da seguinte forma: 

Estação seca: 

• Ponto RD091: De 17 dados informados, 15 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio. 

• Ponto RD056: De 12 dados informados, 10 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD093: De 17 dados informados, 16 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD057: De 12 dados informados, todos foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD092: De 17 dados informados, 16 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio. 

• Ponto RD090: De 17 dados informados, todos foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD058: De 13 dados informados, todos foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD033: De 13 dados informados, 12 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

Estação chuvosa: 

• Ponto RD091: De 18 dados informados, 17 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio. 

• Ponto RD056: De 12 dados informados, 7 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  
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• Ponto RD093: De 18 dados informados, 14 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD057: De 12 dados informados, 7 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD092: De 17 dados informados, 15 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio. 

• Ponto RD090: De 16 dados informados, 14 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD058: De 16 dados informados, 11 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

• Ponto RD033: De 20 dados informados, 15 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 0,1mg/L de alumínio.  

O fato de a maior parte dos pontos analisados apresentarem concentrações inferiores a 

0,1mg/L (como foi observado também em nossas amostragens), restringiu a avaliação do 

comportamento desse elemento, bem como a comparação entre os pontos amostrados na 

campanha de coleta própria e a série histórica de dados.  

Apesar de todas essas limitações, através da análise da série histórica de dados do 

IGAM, acredita-se que a concentração desse elemento na estação chuvosa tem, em geral, uma 

tendência a ser maior do que na estação seca. Porém, na campanha da estação chuvosa 

(amostragem própria), praticamente não foi possível quantificar o alumínio, já que esse se 

encontrou abaixo do limite de quantificação da técnica utiliza (LQ=8,82µg/L). 

Apesar de no item 7.3.1 terem sido apresentadas considerações para tal 

comportamento, ressalta-se a necessidade de novas amostragens e de uma avaliação mais 

aprofundada, para que se possa melhor compreendê-lo. 

7.4.2 FERRO 

De modo a facilitar a discussão apresenta-se os dados da série histórica do IGAM sob 

a forma de boxplot. Apresenta-se inicialmente o gráfico referente aos pontos do rio Caratinga 

na Figura 39. 



104 

 

Figura 39 - Dados de concentração de ferro no rio Caratinga, a partir de dados da série 

histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a própria autora 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que a maioria dos pontos amostrais 

de coleta própria coincidiram com os valores centrais dos boxplots correspondentes, ou foram 

compreendidos entre os valores mínimos e máximos da série histórica.  

Na estação seca, apenas o ponto P05 se encontrou consideravelmente acima do limite 

máximo do boxplot do ponto RD056.  

Tal comportamento do ponto P05 está conectado a diminuição do pH das águas dessa 

região, principalmente na estação seca, em função do aumento na carga orgânica oriunda de 

esgotos sanitários.  

Apesar da amostragem própria nesse ponto ter revelado concentração maior que o 

máximo da série histórica, a análise dessa última permitiu observar que as concentrações de 

ferro no ponto RD056, na estação seca, vem aumentando em razão do aumento da poluição 

causada pelo despejo de esgotos sanitários ‘in natura’ no rio Caratinga.  

Na estação chuvosa, os pontos P01 e P05 encontraram-se abaixo do mínimo dos 

boxplox de RD091 e RD056. Tais resultados estão provavelmente relacionados ao período em 

que foi realizada a campanha amostral própria (fevereiro/2018), imediatamente após um 
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período de chuvas bastante intensas: a precipitação média de fevereiro/2018 em Caratinga foi 

de 239,8mm, enquanto a média histórica é de 116,1mm para o mesmo período (INMET, 2019). 

Em razão do volume de água resultante no rio Caratinga, acredita-se que uma diluição na 

concentração de ferro tenha sido promovida. 

Destaca-se ainda que, em ambas as estações, nos pontos de monitoramento RD091 e 

RD056, observou-se a média de concentração de suas séries de dados se apresentam acima do 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 0,3mg/L. 

Para os demais corpos hídricos realizou-se avaliação semelhante. Na Figura 40 tem-se 

o gráfico com os pontos localizados nos demais corpos hídricos. 

Figura 40 - Dados de concentração de ferro nos demais corpos hídricos, a partir de 

dados da série histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a própria autora 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que a maioria dos pontos amostrais 

de coleta própria coincidiram com os valores centrais dos boxplots correspondentes. Apenas o 

P13 na estação seca se encontrou acima do limite máximo do boxplot do ponto RD092.  

Ressalta-se ainda que, na estação chuvosa, nos pontos de monitoramento RD092 e 

RD090, observou-se que média de concentração de suas séries de dados se apresentam acima 

do limite estabelecido pela Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 0,3mg/L. 
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Acredita-se que esse comportamento esteja relacionado, principalmente, a elevada 

suscetibilidade erosiva da região, que em especial para o ponto RD090, representou uma 

dispersão considerável na série de dados na estação chuvosa. 

7.4.3 POTÁSSIO 

De modo a facilitar a discussão apresenta-se os dados da série histórica do IGAM sob 

a forma de boxplot. Apresenta-se inicialmente o gráfico referente aos pontos do rio Caratinga 

pela Figura 41. 

Figura 41 - Dados de concentração de potássio no rio Caratinga, a partir de dados da 

série histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a própria autora 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que a o ponto P01 (amostragem 

própria) coincidiu com os valores centrais dos boxplots correspondentes, tanto na estação 

quanto na estação chuvosa. Porém, os demais pontos de coleta própria encontraram-se, na haste 

superior ou, ainda, acima do máximo das séries históricas correspondentes.  

Para os demais corpos hídricos realizou-se avaliação semelhante. Na Figura 42 tem-se 

o gráfico com os pontos localizados nos demais corpos hídricos. 
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Figura 42 - Dados de concentração de potássio nos demais corpos hídricos, a partir de 

dados da série histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a própria autora 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que a maioria dos pontos amostrais 

de coleta própria concentrações acima dos valores centrais dos boxplots correspondentes. Nota-

se ainda que esse fenômeno foi percebido de forma mais intensa na estação seca.  

Destaca-se o ponto P17, que na estação seca, apresentou-se acima do máximo da série 

histórica, enquanto na estação chuvosa, este encontrou-se coincidiu com os valores centrais da 

mesma. Esse comportamento na estação seca, além de relacionar-se à litologia da região, está 

relacionada à processos erosivos (bastante intensos na área) e ao pequeno volume de água no 

corpo hídrico no momento da coleta. 

7.4.4 SÓDIO 

De modo a facilitar a discussão apresenta-se os dados da série histórica do IGAM sob 

a forma de boxplot. Apresenta-se inicialmente o gráfico referente aos pontos do rio Caratinga 

na Figura 43. 
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Figura 43 - Dados de concentração de sódio no rio Caratinga, a partir de dados da série 

histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a autora com base em IGAM e dados de ICP-OES 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que a maioria dos pontos amostrais 

de coleta própria coincidiram com os valores centrais das séries históricas correspondentes, ou 

foram compreendidos ao longo da haste superior dos boxplots. 

Apenas o ponto P05, em ambas as estações apresentou concentrações acima do limite 

máximo do boxplot do ponto RD056. Tal comportamento do ponto P05 está conectado ao 

lançamento de esgotos sanitários ‘in natura’ no rio Caratinga. Apesar da amostragem própria 

nesse ponto ter revelado concentração maior que o máximo da série histórica, a análise dessa 

última permitiu observar que as concentrações de sódio no ponto RD056 vem aumentando nos 

últimos anos, indicando um aumento da poluição por esgotos sanitários na região.  

Para os demais corpos hídricos realizou-se avaliação semelhante. Na Figura 44 tem-se 

o gráfico com os pontos localizados nos demais corpos hídricos. 
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Figura 44 - Dados de concentração de sódio nos demais corpos hídricos, a partir de 

dados da série histórica e de amostragem própria 

 

Fonte: a autora com base em IGAM e dados de ICP-OES 

Através da análise desse gráfico, pode-se observar que todos os pontos amostrais de 

coleta própria coincidiram com os valores centrais dos boxplots correspondentes ou foram 

compreendidos entre os valores mínimos e máximos da série histórica.  

7.4.5 COBRE 

Para o elemento cobre, a análise da série histórica do IGAM indicou que poucas das 

amostragens realizadas, em especial na estação seca, reportaram valores de concentração 

superiores a 4µg/L (valor que do limite de quantificação de cobre na técnica utilizada pelo 

IGAM). Além disso, observou-se que nos pontos de monitoramento de IGAM pouquíssimas 

(cerca de sete) amostras superaram o valor do limite máximo de cobre estabelecido pela 

Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2, que é de 9µg/L. 

Os dados da série histórica do IGAM referentes ao cobre dissolvido foram resumidos 

da seguinte forma: 

Estação seca: 

- Limite de concentração de ferro estabelecido pela Resolução CONAMA n°357/2005 

para a classe II: 9µg/L. 
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• Ponto RD091: De 17 dados informados, todos foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD056: De 23 dados informados, 21 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD093: De 17 dados informados, 16 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD057: De 23 dados informados, 18 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre.  

• Ponto RD091: De 18 dados informados, todos foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD056: De 24 dados informados, 19 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD093: De 18 dados informados, 14 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD057: De 24 dados informados, 19 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

Estação chuvosa: 

• Ponto RD092: De 17 dados informados, 15 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD090: De 17 dados informados, 16 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD058: De 38 dados informados, 35 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD033: De 38 dados informados, 36 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD092: De 17 dados informados, 15 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD090: De 16 dados informados, 12 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Ponto RD058: De 37 dados informados, 35 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 
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• Ponto RD033: De 56 dados informados, 53 foram reportados como tendo 

retornado concentrações inferiores a 4µg/L (0,004mg/L) de cobre. 

• Não houve coleta no ponto P13 e P21 na estação chuvosa.  

Uma observação importante a ser realizada é que, apesar do fato de a maior parte dos 

pontos analisados apresentarem concentrações inferiores a 4µg/L, pode-se perceber que o ponto 

P05, onde na campanha amostral na estação chuvosa apresentou concentração elevada de cobre 

(16,07µg/L), coincidiu com o ponto de monitoramento do IGAM que reportou mais vezes (3), 

concentrações acima do limite de 9µg/L da Resolução CONANA n°357/2005.  

Em razão das campanhas amostrais realizadas, acredita-se que tal comportamento no 

ponto está associado à utilização desse componente na agricultura (predominantemente 

cafeeira) da região, já que este é um elemento frequentemente utilizado para realizar o controle 

de pragas em plantações. 

7.4.6 OUTROS METAIS 

Além dos elementos previamente citados, realizou-se ainda uma avaliação do 

comportamento de outros metais (em especial os que possuem maior potencial tóxico) na série 

histórica de dados do IGAM. 

Observou-se que, dentre as espécies cádmio, chumbo, cromo, zinco e arsênio (semi 

metal), além de terem sido quantificadas poucas vezes e pontualmente nos pontos de 

monitoramento, a frequência com que essas espécies atingiram o limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA n°357/2005 para a classe 2 foi, em geral, extremamente baixa.  

É importante observar ainda que o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, 

em novembro de 2015, influenciou a concentração de algumas dessas espécies. Essa observação 

foi realizada a partir da análise das séries históricas e, com base nos Boletins anuais da qualidade 

das águas superficiais na bacia hidrográfica do rio Caratinga (IGAM, 2016a; 2016b; 2017b). 

Percebeu-se, no ano seguinte ao desastre houve um enriquecimento nas concentrações 

de chumbo, cromo e zinco nos pontos localizados no rio Doce, na foz do rio Caratinga e no 

ribeirão Traíras (afluente direto do rio Doce). Contudo, no ano de 2017, apesar das 

concentrações de chumbo no rio Doce ainda se manterem acima do limite estabelecido pela 

Resolução CONAMA n° 357/2005, percebeu-se que as concentrações dos demais elementos e 

nos demais corpos hídricos diminuíram. Acredita-se que as concentrações observadas para 

esses elementos nas águas após o rompimento estejam associadas, de forma geral, ao 

revolvimento do sedimento do fundo do rio. 
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Uma concentração discrepante foi ainda observada no ponto RD090, no ribeirão 

Traíras, em janeiro de 2017. Na ocasião foi registrada uma concentração alta de mercúrio, 

0,403µg/L, a qual encontra-se acima do limite para a classe 2 estabelecido pela Resolução 

CONAMA n° 357/2005, que é de 0,2µg/L.  

Apesar desse valor elevado, em nenhuma outra amostragem no ponto (nem anterior, 

nem posterior) foram observadas concentrações de mercúrio acima do limite de quantificação, 

que é 0,2µg/L. A concentração observada no ano de 2017, indica a ocorrência de uma 

contaminação pontual, cuja origem não pôde ser apontada. 

7.5 CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA DOS RIOS (DIAGRAMA BUMERANGUE) 

De acordo com a classificação química dos rios proposta por Gibbs (1970) e, a partir 

dos dados obtidos nas campanhas de amostragem, aplicou-se o diagrama (‘diagrama 

bumerangue’) visando avaliar as principais influências que regiam o comportamento dos corpos 

hídricos amostrados. Os diagramas resultantes seguem na Figura 45. 

Figura 45 - Diagrama de Gibbs (diagrama bumerangue) aplicados aos pontos amostrais 

localizados A) no rio Caratinga e B) demais corpos hídricos 

 

 

Fonte: adaptado de Gibbs (1970) e com base em dados de campo e ICP-OES 

É possível perceber que os diagramas indicam a influência litológica como dominante 

tanto para os pontos amostrados no rio Caratinga, quanto nos demais corpos hídricos. 

(B) (A) 
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No primeiro diagrama (Figura 45A), referente aos pontos amostrados no rio Caratinga, 

percebeu-se que dois pontos não se apresentaram inscritos dentro do ‘bumerangue’: P04 e P05. 

A justificativa para essa ocorrência é a influência do centro urbano sobre esses pontos, 

principalmente através do lançamento de esgotos domésticos sem tratamento no curso do rio.  

Notou-se ainda que, o ponto P06, localizado imediatamente a jusante da cidade de 

Caratinga, apesar não se encontrar fora do diagrama, localizou-se bem próximo aos seus limites, 

se aproximando da situação dos pontos P04 e P05. 

Já o segundo diagrama (Figura 45B), apresentou também dois pontos não inscritos no 

‘bumerangue’. P16 e P18. Apesar de não se tratar do mesmo corpo hídrico (P16 no ribeirão 

Traíras e P18 no córrego Batatas), destaca-se que esses pontos estão envoltos por uma região 

de característica litológica similar e que apresenta fortes taxas de erosão. 

Reforça-se essa afirmação também pela localização do ponto P17 no diagrama. Apesar 

de estar inscrito no ‘bumerangue’, ele encontrou-se próximo ao limite do mesmo e, também, 

próximo aos pontos P16 e P18. Isso porque esse ponto foi também amostrado no ribeirão Traíras 

apresentando características semelhantes ao anteriores.  

É interessante observar como os pontos do primeiro diagrama encontram-se muito 

mais agrupados do que o segundo. Fato justificado pela similaridade das litologias, e por tratar-

se de um mesmo corpo hídrico.  

É importante ressaltar ainda que, seja dentro do mesmo corpo hídrico ou em corpos 

hídricos distintos, os pontos que se localizam geograficamente próximos, costumam se 

encontrar agrupados nesse diagrama também, devido às influências litológicas similares 

atuantes em uma região. Entretanto, as influências antropogênicas acabam por alterar essas 

expectativas. 

Assim como foi possível perceber, através do diagrama bumerangue, que no rio 

Caratinga e nos corpos hídricos pertencentes a UPGRH DO5 o mecanismo dominante é a 

litologia, comportamento semelhante foi também observado em outras sub-bacias do rio Doce. 

Conforme apresentado por Roeser et al. (2011), Fukuzawa (2008) e Lacerda e Roeser 

(2014), a influência litológica também se apresenta como mecanismo dominante em águas do 

alto rio Doce, como na bacia do rio Piranga, bem como no rio Oratórios (importante afluente 

do rio Piranga) e também nas águas da barragem do Peti. 
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As águas pertencentes à bacia do rio Piracicaba, por sua vez, segundo Lima (2009) e 

Silva (2010), de acordo com seu posicionamento intermediário entre as regiões de domínio 

litológico e de precipitação no diagrama, indicaram que essa região, além de receber a 

influência da litologia da região, estes corpos hídricos são ainda mais passíveis a sofrerem 

influência considerável da sazonalidade, principalmente em termos de precipitação, a qual 

tende a reduzir a carga de sólidos totais dissolvidos em suas águas. 

Outros corpos hídricos apresentados ainda por Roeser et al. (2011), como o rio 

Conceição e o rio Caraça, se posicionaram fora do campo determinado por esse diagrama em 

razão de suas litologias bastante particulares: o primeiro tendo suas cabeceiras localizadas em 

minas de ferro e, o segundo, tendo sua região composta quase exclusivamente de orto-

quartzitos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da realização desse estudo pôde-se concluir que nas amostras de água 

analisadas, 12 elementos metálicos foram observados acima do limite de quantificação do 

método, sendo eles: bário, cobre, estrôncio, titânio, zinco, alumínio, ferro, manganês, cálcio, 

potássio, sódio e o magnésio. Sendo que, dentre esses, apenas cobre, alumínio, ferro e manganês 

apresentaram concentrações acima dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 

n°357/2005 para a classe 2.  

Foi possível observar que a maior parte dos elementos metálicos verificados nas águas 

do rio Caratinga está relacionada à litologia da região, a qual é predominantemente baseada em 

tonalitos, granitos e gnaisses. Entretanto, muitos dos elementos observados foram enriquecidos 

por influência antrópica, principalmente pelo lançamento de esgotos sanitários. 

No rio Caratinga, as influências antrópicas de maior destaque foram a urbanização e a 

agricultura. Já nos demais corpos hídricos, a supressão da vegetação em razão de atividade 

agropecuária, provocaram as maiores concentrações de elementos metálicos, devido às 

elevadas taxas de erosão da região. Os pontos onde foram observados os valores de 

concentração mais elevados e mais discrepantes foram: P04, P05 e P06. Tais pontos encontram-

se localizados na área mais urbanizada da UPGRH DO5 e, por consequência, lançam no rio 

grande carga de esgotos domésticos ‘in natura’. 

Como resultado da elevada carga orgânica causada pelo esgoto nesses pontos e, devido 

a consequente redução do pH nos mesmos, pôde-se observar que os elementos alumínio, ferro 

e manganês, principalmente na estação seca, foram mais solubilizados e tiveram suas 

concentrações enriquecidas.  

Além disso, em razão do lançamento de grandes quantidades de esgoto sanitários 

nesses pontos, percebeu-se ainda o enriquecimento de elementos como sódio, potássio, cálcio 

e magnésio, já que esses elementos costumam estar presentes nesse tipo de efluente. Destaca-

se aqui, o sódio que, por ser um elemento bastante presente, por exemplo, em produtos de 

limpeza e de higiene, apresentou influência mais bem definida. 

Apesar das concentrações desses últimos elementos diminuírem em pontos localizados 

a jusante do município de Caratinga (P06, P07 e P08), observou-se que elas ainda se 

mantiveram em níveis ligeiramente superiores a outros pontos desse rio. Tal fato está 
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relacionado à influência da agricultura (predominantemente cafeeira) na região, na qual esses 

elementos são introduzidos sob a forma de fertilizantes e corretores de solo. 

Por ser um importante componente de fertilizantes, o potássio foi o elemento que 

mostrou maior influência desse tipo de poluição que, por ocorrer principalmente de forma 

difusa, foi mais perceptível na estação chuvosa.  

Suspeita-se que a agricultura esteja ainda relacionada às concentrações de cobre e 

zinco pontualmente identificadas na UPGRH DO5. Outra possível origem do zinco também 

seria os esgotos domésticos. Entretanto, como esse elemento foi obtido em baixas 

concentrações e em poucos pontos, não se pôde estabelecer muitas conclusões sobre ele. 

Nos demais corpos hídricos, os pontos que apresentaram maiores valores de 

concentração de metais foram P16, P17 e P18. Os corpos hídricos em questão foram 

predominantemente influenciados pelas altas taxas de erosão da região, além da baixa vazão 

observada em seus leitos na estação seca.   

Em relação às informações obtidas com a análise das séries histórica de dados do 

IGAM, observou-se que o comportamento dos pontos indica influências congruentes com o 

observado nos pontos de amostragem própria: lançamento de esgotos domésticos e elevadas 

taxas de erosão. Entretanto, à disposição dos pontos de monitoramento do IGAM dificultou a 

observação da influência agrícola no rio Caratinga. 

Percebeu-se, através da série histórica, que espécies de maior potencial tóxico, como 

cádmio, chumbo, cromo, zinco e arsênio, não são observadas com frequência nessa UPGRH. 

Entretanto, dentre as poucas vezes em que ocorreram, ficaram predominantemente 

concentradas nos corpos hídricos de maior influência antrópica da UPGRH (rio Doce e rio 

Caratinga). 

Destaca-se ainda, que o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, em 

novembro de 2015, influenciou a concentração de algumas dessas espécies. No ano seguinte ao 

evento, ocorreu um enriquecimento nas concentrações de chumbo, cromo e zinco nos pontos 

localizados no rio Doce, na foz do rio Caratinga e no ribeirão Traíras (afluente direto do rio 

Doce). Contudo, no ano de 2017, apesar das concentrações de chumbo no rio Doce ainda se 

manterem acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA n° 357/2005, percebe-se que 

as concentrações dos demais elementos e nos demais corpos hídricos diminuíram. 

A partir de todas essas observações, acredita-se que foi possível contribuir com um 

diagnóstico ambiental mais aprofundado sobre a qualidade das águas da UPGRH DO5, tendo 
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realizado uma boa avaliação do conteúdo de elementos metálicos presentes na unidade, 

buscando entender a forma como esses encontram-se distribuídos e as principais influências 

antrópicas que sofrem.
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APÊNDICE 

Figura 46 - Ponto P01: A) estação seca e B) estação chuvosa 

   

Fonte: a própria autora 

Figura 47 - Ponto P02: A) estação seca e B) estação chuvosa 

   

Fonte: a própria autora 

Figura 48 - Ponto P03: A) estação seca e B) estação chuvosa 

  

Fonte: a própria autora 
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Figura 49 - Ponto P04: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 50 - Ponto P05: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 51 - Ponto P06: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 
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Figura 52 - Ponto P07: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 53 - Ponto P08: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 54 - Ponto P09: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 
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Figura 55 - Ponto P10: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 56 - Ponto P11: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 57 - Ponto P12: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 
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Figura 58 - Ponto P13 na estação seca (não foi realizada coletada na estação chuvosa) 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 59 - Ponto P14 na estação chuvosa (não foi realizada coleta na estação seca) 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 60 - Ponto P15: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 
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Figura 61 - Ponto P16: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 62 - Ponto P17: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 63 - Ponto P18: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 
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Figura 64 - Ponto P19: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 65 - Ponto P20: A) estação seca e B) estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Figura 66 - Ponto P21 na estação seca (não foi realizada coleta na estação chuvosa) 

 

Fonte: a própria autora 
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Tabela 13 - Parâmetros físico-químicos obtidos em campo na estação seca 

 

Fonte: a própria autora 

 

 

 

Pontos Data da coleta Hora da coleta pH OD TDS ORP Turbidez (nTu) Condutividade Resistividade Temperatura Saturação de O2( % ) Pressão (hPa)

P01 02/06/2017 13:30 7,6 7,27 46,25 134 11,3 72 13,72 20,4 87,2 938

P02 02/06/2017 14:03 7,84 6,88 60,43 154 15,7 94 10,5 22,2 85,1 943

P03 02/06/2017 14:40 7,77 6,9 53,19 129 22,5 83,1 11,9 21,2 83,5 945

P04 02/06/2017 16:50 7,64 0,69 128,3 -17 22,9 197 n 21,4 8,4 948

P05 02/06/2017 17:30 6,45 1,17 148,9 163 30,9 228,2 n 22,2 14,4 950

P06 04/06/2017 08:30 7,69 4,31 114,3 108 12,8 176,7 n 20,6 50,4 964

P07 04/06/2017 09:15 8,17 7,15 84,56 93 11,9 131,7 n 20,8 82,8 979

P08 04/06/2017 12:30 8,12 6,93 94,28 109 22,3 147 n 24,4 85,7 982

P09 03/06/2017 12:25 8,25 7,43 49,32 120 22,4 76,67 12,88 23,5 90,1 992

P10 03/06/2017 10:40 7,93 7,6 50,83 132 23,3 79,16 12,49 24 92 996

P11 05/06/2017 09:20 8,88 7,91 76,13 45 55,2 118,6 n 23,7 94,4 1003

P12 03/06/2017 16:50 8,05 7,09 18,6 56 5,73 29,28 33,84 20,2 85,7 928

P13 04/06/2017 10:30 8,19 7,99 22,47 117 8,85 35,17 28,1 21,3 94,3 970

P15 03/06/2017 11:25 8,28 6,87 62,19 116 9,76 96,82 10,2 23,8 82,9 995

P16 05/06/2017 14:00 8,17 5,03 245,5 99 17,7 367,2 n 23,9 61,3 988

P17 05/06/2017 12:00 9,06 8,8 142,2 121 4,13 217,4 n 26,3 112,1 996

P18 05/06/2017 11:00 9,13 8,2 253,3 117 3,35 378,5 n 26,2 102,9 1000

P19 05/06/2017 08:00 8,57 7,9 45,32 18 57,2 70,75 14 21,8 91 1003

P20 05/06/2017 07:30 8,47 7,47 49,65 81 14,4 77,33 12,78 24,4 90,4 1004

P21 04/06/2017 13:20 8,07 7,23 47,75 77 128 74,36 13,29 26,6 92,2 989



132 

 
 

Tabela 14 - Parâmetros físico-químicos obtidos em campo na estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

Pontos Data da coleta Hora da coleta pH OD TDS ORP Turbidez (nTu) Condutividade Resistividade Temperatura Saturação de O2( % ) Pressão (hPa)

P01 17/02/2018 15:30 7,3 6,96 50,97 98 5,73 79,4 12,27 25,9 92,8 937

P02 17/02/2018 15:05 7,6 7,06 60,61 97 21,1 94,37 10,31 27,2 95,7 943

P03 17/02/2018 14:45 7,14 6,76 68,39 69 29 106,5 n 26,5 96,5 944

P04 16/02/2018 14:40 7,45 3,8 187,7 77 28,3 302,1 n 26,9 51 947

P05 16/02/2018 14:05 7,58 4,57 160,4 84 22,4 249,8 n 25,8 59,9 951

P06 16/02/2018 13:31 7,48 6,87 86,24 72 15,6 134,5 n 27,7 92,6 957

P07 16/02/2018 12:45 7,95 7,18 81,97 118 14,5 129,3 n 28,2 96 973

P08 16/02/2018 11:15 8,05 6,91 76,55 82 16,5 120,9 n 26,3 90,2 981

P09 17/02/2018 11:20 7,8 7,25 55,6 70 22,1 86,82 11,2 28,6 96,1 987

P10 17/02/2018 09:55 8,45 7,39 62,76 48 36 97,66 n 27,9 96,5 991

P11 15/02/2018 18:50 8,1 7,2 52,8 127 59,3 82,01 11,8 30,7 99,2 998

P12 17/02/2018 14:05 7,5 7,12 212,6 63 18,2 324,5 n 25,4 95,6 923

P14 16/02/2018 11:40 8,16 7,65 88,79 74 16,5 139,2 n 25 99,7 977

P15 17/02/2018 10:20 8,1 6,78 88,36 56 28,1 138 n 29,3 91 989

P16 15/02/2018 15:50 6,72 4,61 90,12 124 42,9 140,6 n 27,9 60,2 988

P17 15/02/2018 16:50 7,8 6,57 102,5 103 22,4 159,3 n 33,9 94,9 992

P18 15/02/2018 17:30 8,28 6,48 187,8 112 34,7 285,3 n 35,5 95,9 994

P19 16/02/2018 08:30 7,89 8,03 73,48 78 49 114,5 n 25,2 98,6 1003

P20 16/02/2018 08:47 7,96 7,4 56,66 75 59,5 91,42 10,77 28,7 96,6 1004
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Tabela 15 - Concentração de elementos metálicos obtidos por ICP-OES nas águas do rio Caratinga e demais corpos hídricos na campanha 

realizada em estação seca 

 

Fonte: a própria autora

Ba Be Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Sc Sr Ti V Y Zn As Pb Al Fe Mn Ca K Mg Na 

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

P01 33,32 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 40,45 <LQ <LQ <LQ 12,88 <LQ <LQ 13,33 386,4 37,89 5,058 1,392 2,756 3,316

P02 42,33 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 41,87 <LQ <LQ <LQ 9,975 <LQ <LQ 26,75 1066 74,85 5,463 2,306 2,559 5,613

P03 39,75 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 41,46 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 19,54 875,7 80,5 5,485 2,098 2,556 4,488

P04 46,45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 55,38 5,707 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 163 1265 136,2 8,093 4,194 2,891 15,61

P05 43,86 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 54,83 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 158,9 1524 181,6 7,913 4,471 2,706 16,66

P06 46,87 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 58,5 <LQ <LQ <LQ 9,621 <LQ <LQ 127,9 1396 60,59 7,965 4,06 2,796 14,28

P07 45,32 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 54,66 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 47,54 596,7 37,02 7,219 3,372 2,72 9,621

P08 55,12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 59,96 <LQ <LQ <LQ 17,57 <LQ <LQ 82,95 438,8 72,81 7,88 4,36 3,054 10,06

P09 24,51 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 33,23 <LQ <LQ <LQ 6,306 <LQ <LQ 27,73 77,41 2,587 4,478 2,574 1,701 4,873

P10 28,98 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 34,96 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 34,75 154,7 4,275 4,579 2,599 1,811 5,192

P11 49,69 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 42,89 8,428 <LQ <LQ 10,66 <LQ <LQ 412,4 215,5 6,412 6,043 5,893 2,161 6,181

P12 9,444 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 10,66 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 55,05 674,6 9,753 1,662 0,774 0,746 1,221

P13 12,22 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 14,6 <LQ <LQ <LQ 13,69 <LQ <LQ 24,24 578,3 12,45 2,116 1,464 0,775 1,958

P15 65,18 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 45,73 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,03 475,3 34,03 5,797 3,454 2,687 6,281

P16 78,16 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 145,4 <LQ <LQ <LQ 50,68 <LQ <LQ 166,6 925,3 94,56 15,87 12,46 6,339 24,98

P17 72,54 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 106,6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 28,46 200,5 180,2 11,49 6,188 7,202 15,3

P18 152,8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 141,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 38,99 60,88 107,3 17,78 5,874 10,08 38,7

P19 18,4 <LQ <LQ <LQ <LQ 5,671 <LQ <LQ <LQ <LQ 17,43 <LQ <LQ <LQ 20,08 <LQ <LQ 323,3 396,3 7,993 2,866 5,399 0,751 3,533

P20 16,58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 23,75 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 62,59 112,9 2,962 3,099 2,21 1,16 7,133

P21 20,64 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 24,94 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 46,28 144,1 12,73 3,459 3,667 1,341 4,902

LQ (Limite de 

Quantificação)
0,48 0,594 6,64 26,3 17,1 5,37 3,66 13,5 37 1,02 0,294 5,64 19,2 2,74 6,21 104 181 8,82 7,04 2,28 0,022 0,171 0,02 0,048

Identificação
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Tabela 16 - Concentração de elementos metálicos obtidos por ICP-OES nas águas do rio Caratinga e demais corpos hídricos na campanha 

realizada em estação chuvosa 

 

Fonte: a própria autora 

 

Identificação Ba Be Cd Co Cr Cu Mo Ni Sc Sr Ti V Y Zn As Pb Al Fe Mn Ca K Mg Na 

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

P01 33,62 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 36,82 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 57,5 34,47 4,451 1,899 2,461 3,83

P02 41,47 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 39,69 <LQ <LQ <LQ 6,848 <LQ <LQ <LQ 54,04 87,18 5,102 2,624 2,349 6,296

P03 44,38 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 41,17 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 50,05 72,18 5,198 3,497 2,372 5,564

P04 46,86 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 49,18 <LQ <LQ <LQ 9,559 <LQ <LQ <LQ 168 132,6 6,667 5,187 2,558 22,23

P05 45,29 <LQ <LQ <LQ <LQ 16,07 <LQ <LQ <LQ 47,36 <LQ <LQ <LQ 18,52 <LQ <LQ <LQ 140,1 86,18 6,325 3,889 2,238 9,958

P06 52,81 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 53,03 <LQ <LQ <LQ 34,14 <LQ <LQ <LQ 137,7 51,66 6,79 6,12 2,438 10,53

P07 52,92 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 55,71 <LQ <LQ <LQ 13,28 <LQ <LQ <LQ 98,54 34,72 6,9 3,474 2,579 9,417

P08 57,09 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 56,31 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 55,54 42,89 6,688 3,74 2,706 8,478

P09 30,22 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 34,11 <LQ <LQ <LQ 8,468 <LQ <LQ <LQ 171,3 5,743 4,369 6,171 1,738 5,103

P10 31,55 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 34,13 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 152,9 3,379 4,347 6,345 1,774 4,788

P11 48,25 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 34,64 <LQ <LQ <LQ 7,746 <LQ <LQ <LQ 92,97 3,557 4,4 3,047 1,86 6,29

P12 8,597 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9,657 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 16,64 258,2 10,86 1,322 2,631 0,502 1,092

P14 40,58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 42,64 <LQ <LQ <LQ 48,81 <LQ <LQ <LQ 110,5 45,69 4,477 4,736 1,971 5,413

P15 70,16 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 53,33 <LQ <LQ <LQ 7,914 <LQ <LQ <LQ 98,26 91,06 6,761 4,912 3,018 9,466

P16 73,45 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 66,88 <LQ <LQ <LQ 14,84 <LQ <LQ <LQ 1499 209,6 6,567 5,209 3,238 10,03

P17 95,97 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 82,22 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 423,4 49,95 8,542 5,19 5,052 12,22

P18 124,2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 110,5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 14,31 12,25 13,59 6,148 7,468 33,97

P19 13,38 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12,35 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 76,21 5,898 1,921 5,242 0,542 3,324

P20 23,37 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 21,81 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 126 12,32 2,884 2,615 1,079 5,556

LQ (Limite de 

Quantificação)
0,48 0,59 6,64 26,3 17,1 5,37 13,5 37 1,02 0,29 5,64 19,2 2,74 6,21 104 181 8,82 7,04 2,28 0,02 0,17 0,02 0,05


